8

2009. április

2009. április

Tartalom

Van jövő az emberi élet számára?
Gondolatok a fenntartható életvitelről… VII. rész
Hogyan tudok napsugárzással áramot
termelni?
Háztartási eszközeink jelentős része
elektromos árammal működik, ezért
kézenfekvő, hogy a napsugárzásból származó energiát villamos energiává alakítsuk és tároljuk, majd alkalmas időben
felhasználjuk. Ennek eszköze a viszonylag drága napelem, melyet a kereskedelmi forgalomban kapható kiviteleknél
több elemből összekapcsolt telepekként
PV-panelekként (PhotoVoltaikus) vásárolhatunk, kb. 1000 Ft/W áron. A
fotovoltaikus panelek között a szilícium
monokristályos felépítésű a legjobb
hatásfokú, de gyártanak polikristályos
hajlítható és szelénes vagy szintetikus
anyagokból is. A panelek hatásfoka

Amennyiben a PV-panelek által szolgáltatott elektromos egyenfeszültséget
később szeretnénk felhasználni, akkor
azt pl. akkumulátor telepbe kell tölteni.
Az akkutelep töltéséhez elektronikus
töltésszabályzó szükséges.
A nyert fényelektromos vagy akár
szélenergiából származó villamos energia
tárolásának van még (többek között) egy
új ígéretes módja is; a hidrogén fejlesztés
vízbontással elektrolízis útján, majd a
hidrogén tárolása és szükség esetén – és
helyén – ismét villamos árammá alakítása tüzelőanyag cellák
segítségével. Neves tudósok közös véleménye,
hogy a jövő energiahordozója a hidrogén lesz,
ugyanis felhasználása
során környezetre káros
anyag nem keletkezik,
mindössze víz. Jelenleg
a biztonságos hidrogéntechnológia eszközei
nagyon drágák, és házi
körülmények közötti a
barkácsolásuk veszélyes
és körülményes.
Tömeges elterjedés
esetén előbb-utóbb
csökkenni fog az ár, és
találkozhatunk majd vele elsősorban a
közlekedő eszközeink meghajtási rendszerében. Véleményem szerint a fosszilis
tüzelőanyagok kimerülésének ütemében
fog beköszönteni a Hidrogénes Energetikai Korszak.

Felépítés

Forma
5-30% közötti anyag- és gyártmányfüggő. Hatásfokuk hő emelkedése hatására
romlik, ezért érdemes hűteni, persze
csak az összhatásfok javulásának erejéig.
Tartalmaznak még a panelek diódákat is,
az egyéb (részleges árnyékoltság okozta)
veszteségek csökkentése miatt.

Hálózatra tápláló
Ha van elegendő tárolt villamos energiánk, jöhet a felhasználás. Közvetlenül,
törpefeszültségként is felhasználhatjuk
(egyenáramú fényforrások, motorok,
híradástechnikai eszközök stb.), de akár
230 V 50 Hz-es feszültségre átalakítva
vagy akár 3 fázisú 400 V-ra transzfor-

málva is. Ez utóbbihoz váltóirányítóra
(inverter-re) van szükség. Sajnos itt is a
magas ár a jellemző, főként a hálózatra
tápláló típusoknál.
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Bármely elvet is követünk, mindig a
teljesítményviszonyok és eszköz-hatásfok
tényezők kalkulációjával kell kezdenünk
a tervezést.
Számolási képlet: teljesítmény (Watt) =
feszültség (Volt) x áramerősség (Amper).
Fontos a teljesítménykezelési láncnak a
hatásfokát is mindig figyelembe venni.

A fényelektromos teljesítmény felhasználásának vezérgondolata is a takarékoskodás kell hogy legyen. A fogyasztókként
a lehető legkisebb teljesítményigényű
LED-es, vagy fénycsöves fényforrás
típusok kívánatosak, és minimális vagy
rövid üzemidejű motoros erőátvitel. (A
hagyományos izzólámpa forgalomból
való kivonása az EUban megkezdődött.)
Fényelektromos
rendszereinket érdemes kombinálni
más megújuló energiaforrásokkal is (pl.:
szélgenerátor), mert
ha nem süt a nap, jó
eséllyel fújhat a szél.
Ha egyik sem termelne, akkor még kondicionálhatjuk is
magunkat – fék helyett elektromos generátort forgató szobakerékpáron.
Napelemes rendszer tervezéséhez,
méretezéséhez is szívesen nyújtok segítséget.
Tornai Árpád

2. oldal

Tűzoltósági hírek

3. oldal

Óvodai hírek

4. oldal

Kultúra

5. oldal

Sportélet

6. oldal

Karate hírek

7. oldal

Kellemes húsvéti
ünnepeket
kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
Igazi retró hangulat…

Sziget üzemû

Polgármesteri rovat

2009. március 6-án került megrendezésre
a III. táplánszentkereszti retró party. Nagy
készülődés, szerveződés előzte meg a pénteki napot, mint utóbb kiderült nem hiába.
Minden eddigi nézőcsúcsot megdöntve, 52-en nézték meg Fonyó Gergely
nagy sikerű filmjét, a Made in Hungáriát. Bár a hangtechnika nem minden
pillanatban volt kegyes hozzánk, mégis
vagy talán épp ezért egy nagyon vidám,
felejthetetlen moziélményben volt része
mindannyiunknak.

S a hangulat ezt követően csak fokozódott, a bulizók száma pedig jócskán 100 fő
fölé emelkedett. Tizenegy órakor kigyúltak
a művelődési ház diszkófényei, megszólaltak a régi idők nagy slágerei, kezdetét vette
a hajnalig tartó bulizás. Pörögtek a retró
szoknyák, s dalolt mind a retró, mind a lassacskán retróvá váló korosztály egyaránt.
A sikerre, s a jó hangulatra való tekintettel egy dolog biztos, nem kell újabb másfél
évet várni: Nyár elején jön a IV. RETRÓ
PARTY!
Kozmor Barbara

Tavaszi lomtalanítás
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata két ütemben tavaszi lomtalanítást szervez. 2009. április 16-án a község
keleti részén, 2008. április 17-én pedig a
község nyugati részén.

Nyílt nap az óvodában
Nyílt napot tartunk óvodánkban április
16-án (csütörtökön), amelyre szeretettel
várunk minden kedves szülőt és érdeklődőt. Reggel 8 óra 30 perctől 11 óra 30
percig ismerkedhetnek vendégeink az
óvodával.

Népi megfigyelések
Április
Szent György hava, Tavaszhó
Április 1.
Hajdan sok népnél évkezdő nap volt,
a tavaszi napéjegyenlőséget, az újjáéledő természetet ünnepelték. Amikor a
naptárreformmal január elseje lett az év
első napja, április első napja „komolytalan” újévvé vált. Nálunk a diákság
terjesztette beugrató tréfák nyugati
eredetűek.
A hiedelem szerint az ilyenkor vetett
mag soha nem kel ki.

Virágvasárnap
Húsvét előtti vasárnap. Az iskolás
gyermekek ilyenkor barkát mennek
gyűjteni, amit a templomban megszentelnek. A szentelt barkát gonoszűzőnek,
betegséggyógyítónak tartják, elűzi
a jégesőt, megóv a villámcsapástól.
Virágvasárnap után következő hét a
Nagyhét.
Nagypéntek
Jézus kereszthalálának ünnepén tartják
a legszigorúbb böjtöt. Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak,

nagymosást tartanak a patakban és az
állatokat is megfürösztik.
Nagyszombat
Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet ősi módon – dörzsöléssel, csiholással – újra meggyújtják és megszentelik. Az
esti harangszó a böjt befejezését jelenti.
Április 12. Húsvétvasárnap
Jézus feltámadásának ünnepe. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a
Folytatás a 6. oldalon
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Karate hírek

A gazdasági válság első jelei
A gazdasági válság első jelei községünket is elérték. Nemrég örömmel
számoltunk be arról, hogy épülhet a
Táplánszentkereszt–Tanakajd kerékpárút
a forgalmas 87-es sz. főútvonal mellett. Az
előkészítő munkálatokat megkezdtük. Az
érintett földtulajdonosokkal felvettük a
kapcsolatot. Velük megegyeztünk a szükséges területek megvásárlásáról. Előkészítettük a közbeszerzési pályázatot, amit
jóváhagyásra elküldtünk Budapestre. A
Közlekedésfejlesztési és Koordinációs
Központ rövid időn belül az alábbi választ
küldte az önkormányzat részére:
„Az Útpénztár keretét – a többi költségvetési előirányzathoz hasonlóan – jelentős mértékű elvonással sújtották. Minisztériumi elrendelés alapján semmilyen
kötelezettségvállalás nem történhet, így
újabb döntésig nem járulhatunk hozzá
közbeszerzési eljárásról eredményt hirdetni, sőt még elindítani sem.
Szíves elnézésüket kérjük. Amint újabb
információ birtokába jutunk, azonnal
értesítjük Önöket.”
Nagyon sajnáljuk a történteket. Elsősorban azért, mert így meghatározatlan
időre bizonytalanná vált a közlekedésbiztonsági szempontból olyan fontos
út megépítése. Nagyon szeretnénk, ha
a számunkra nagyon hátrányos döntés
mielőbb visszavonásra kerülne és engedélyeznék a beruházás megkezdését.
Másodszor pedig az a személyes álláspontom, hogy nem az ilyen döntések
fogják segíteni a válság mielőbbi legyőzését.

Állandó telefonszámok:
Községi Önkormányzat: 577-048
Polgárőrség: 06-30/621-0689
Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 70/362-2655

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti
Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter
Felelős kiadó: ifj. Perl János

A következő számhoz a cikkek
leadási határideje: 2009. április 24.

Azzal egyetértek, hogy takarékossági
intézkedések kellenek. Már régóta kellenének ebben az országban. De az is biztos,
hogy az ilyen és ehhez hasonló lépések
inkább ártanak, és nem használnak.
Gondoljuk csak végig a folyamatot.
Amennyiben elkezdődne a beruházás
akkor egy építőipari cég megbízáshoz
jutna. A cég több tucat embert foglalkoztat, akik dolgozhatnak, és munkabért
kapnak. A munkabérük közel fele visszajut az államkasszába adók és járulékok
formájában. A nettó fizetésük pedig vagy
a fogyasztási szükségletüket elégíti ki
(szintén áfa, jövedéki adó az államnak),
illetve a kereskedelmet és termelést élteti,
vagy megtakarítanak és ezzel a bankokat
finanszírozzák. A cég, amely megkapja a
szerződésben rögzített pénzt a munkája
után társasági adót, iparűzési adót, különadót fizet. Ezenkívül befizeti a beépített
anyagok után az áfát. Az elhasznált üzemanyag után a jövedéki adót.
Szó volt már a munkásokról is. Ha a
cég nem kap megbízatást, el kell bocsátania dolgozóit. Akkor ezek az emberek
nemhogy adót, járulékokat fizetnek vagy
javakat fogyasztanak, hanem az államhoz
mennek és kapják az álláskeresők támogatását, a munkanélküli segélyt.
Nem vagyok közgazdász, de valószínűsítem, hogy az ilyen kellően át nem gondolt intézkedéseket sürgősen felül kellene
vizsgálni. A buta takarékoskodással sokszor többet ártunk, mint használunk.
Szeretném hinni, hogy mindezeket a
felső vezetőink is mihamarabb belátják.
A pályázatokat nem leállítani, lelassítani,

hanem éppen ellenkezőleg felgyorsítani
kellene. Csak így tartható szinten a fogyasztás, az ipar, egyszóval a gazdaság.
Csak bízhatunk benne, hogy az iskola
infrastrukturális beruházása – pozitív
elbírálás esetén – nem fog hasonló sorsra
jutni.
A jelenlegi borús időkben sem szabad
elkeserednünk és feladni a dolgokat.
Éppen ellenkezőleg! Gondolkodjunk,
cselekedjünk bátran és pozitívan. Koncentráljunk a jó dolgokra, és minden
erőnkkel igyekezzünk a jó dolgokat erősíteni. Csak így lesz esélyünk arra, hogy
felülkerekedjünk a jelenleg mindenkit
elborítani látszó válságon. Valahogy igyekezzünk hasonlóképpen cselekedni, mint
ahogy az öreg indián mesélte egyszer az
unokájának:
„Küzdelem zajlik a bensőmben. Mondta a fiúnak. Rettentő harc ez, két farkas
vívja egymással.
Az egyik gonosz – ő a harag, irigység,
bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat,
bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség,
hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség
és ego.
A másik jó: ő az öröm, béke, szeretet,
remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkűség,
igazság, együttérzés és hit.
Ugyanez a harc benned is zajlik és
mindenki másban is. Az unoka elgondolkozott egy percre, majd megkérdezte
a nagyapját: Melyik farkas fog győzni?
Amelyiket táplálod. – válaszolta az idős
indián.”
Perl János

FELHÍVÁS
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata két ütemben tavaszi lomtalanítást szervez.
2009. április 16-án a község keleti részén.
Park, Gyöngyös, Kossuth, Hunyadi, Fő, Kisfaludy, Petőfi, Ady, Rét, Széchenyi és Széll
Kálmán utcákban, valamint a Sport téren és a Rumi út Széll Kálmán utcáig eső részén.
2009. április 17-én 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 Kálmán utcától Szombathely felé eső részén.
Kérjük a lakosságot, hogy a feleslegessé vált holmikat a lomtalanítás napján reggel fél 8 óráig
az ingatlanuk elé, gépjárművel jól megközelíthető helyre szíveskedjenek elhelyezni.
A rakodás megkönnyítése érdekében kérjük az apró holmikat dobozban, zsákban helyezzék el.
Újságpapír, könyv, üveg és műanyag palackok elhelyezésére javasoljuk a szelektív hulladékgyűjtők igénybe vételét.
Nem tartozik a limlom fogalomkörébe, ezért az akció során elszállításra sem kerül a kerti
hulladék, nyesedék, állati tetem, trágya, építési törmelék; veszélyes hulladék kihelyezése
pedig tilos (pl. permetezőszer maradék, festék, akkumulátor stb.).

VIII. Sárvár Kupa
Sárváron rendezték meg 2009. március
14-én a VIII. Sárvár Kupa Ippon Shobu
Országos Bajnokságot, melyre a Tápláni
Karate Sportegyesületből Németh András edző 13 karatékát indított.
A versenyre 17 csapat mintegy 140 versenyzője nevezett. Nagyon erős mezőny
gyűlt össze, ott voltak a Magyar JKA
Szövetség válogatott tagjai is. A tápláni
gyerekek szépen szerepeltek, magas színvonalú formagyakorlatokat mutattak be és
a küzdelemben is megállták a helyüket.
Eredmények:
kata
Sipos Balázs
4
Sipos András
4
Bertók Tamás
2
Lovranics Alexandra 3
Koós Nóra
junior 2
felnőtt 2
Kassai Gergely
Kassai Csaba
nem indult
Németh András
4

kumite
2
3
2
3
junior 2
felnőtt 5
3
3
-

Karateverseny
A Tápláni Karate Sportegyesület 2009. május 9-én 10.00 órai kezdettel Szombathelyen,
a Sugár úti Sportcsarnokban rendezi a II.
Atarashii Kupát, mely a JKA Magyar Karate
Szövetség éves versenynaptárjában szereplő
verseny. Az ország egész területéről érkeznek
egyesületek, valamint a magyar JKA válogatott is részt vesz a megmérettetésen.
Minden érdeklődőt várunk, szurkoljunk
együtt a TKSE csapatának!

Hirdetés
Balról: Kassai Gergely, Sipos Balázs, Kassai Csaba, Sipos András, Koós Nóra, Bertók Tamás, Németh András edző

1%
Kérjük adójának 1 százalékával támogassa
a Tápláni Karate Sportegyesület sportolóit!
A felajánlott pénzt a gyerekek nyári táborozására, valamint a versenyeken a nevezési
díjakra szeretnénk költeni.
Támogatását előre is köszönjük!
Kedvezményezett adószáma: 18895870-1-18
A kedvezményezett neve:
Tápláni Karate Sportegyesület,
9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 12.

PEDIKŰR – MANIKŰR – ZSELÉS
MŰKÖRÖM!!!
Szeretettel várok mindenkit, aki szeretné, hogy a tavasz beköszöntével
keze, lába felfrissüljön!
Bejelentkezés:
06/30-2376-098
06/94 577-087
E-mail: labenge@gmail.com

Házhoz is megyek!
Pozsgai Ildikó

Tojásfestési technikák
Folytatás a 4. oldalról
készítünk, majd hagyjuk lehűlni. Ebbe
helyezzük a tojásokat és állni hagyjuk.
5. narancssárga. Négy evőkanál paprika és negyed liter víz keveréke biztosítja
ezt a színt hímes tojásainknak 20-30 perces főzés után.
6. rózsaszín. Készítsünk jó erős csipkebogyó teát. (Lehet filteres teát is használni.) A főtt tojásokat helyezzük a lehűlt
teába.
7. zöld. Vágjuk apróra a spenótot (a
mélyhűtött is jó), majd öntsünk rá annyi
vizet, hogy ellepje. Főzzük 30 percen át,
majd hagyjuk lehűlni. A tojásokat zöld
színűre festi.
8. sárga. A sárga színt kurkumával (a
boltban a fűszerek közt keresd), a halvány
sárgát pedig citrom vagy narancs héjával
lehet elérni. A módszer lényege, hogy
15 perc főzés után beletesszük a vízbe a
tojásokat.
Festési technikák
Berzselt tojások
A festéshez csak pár apró levélkére, egy
harisnyára és tojásfestékre van szükség.
Legjobbak a cakkos szélű, érdekes for-

májú, puha és vékony levélkék (ilyenek a
citromfű, a petrezselyem, a koriander, vagy
a pitypang levele), melyek karakteres foltokat eredményeznek, és jól rásimíthatók a
tojás íves felszínére. Tépkedjünk le néhány
levelet és készítsük elő a festőzsákocskákat
is: vágjunk 6-7 cm-es darabokat egy harisnya szárából, és az egyik végüket szorosan
csomózzuk meg. Kenjük be a levélke színoldalát tojásfehérjével és simítsuk a tojásra,
így szinte azonnal rászárad a rátét. Fontos,
hogy ne a levél fonákját kenjük be, mert
azon a vastagabb erek eltartják a levelet
a felülettől, és aláfolyhat a festék. Tegyük
a levélrátétes tojásokat egy-egy harisnyazsákba. Óvatosan dolgozzunk, hogy a levelek a helyükön maradjanak! A harisnyát
feszítsük rá teljesen a tojásra, majd kössük
el a nyakát. Ha nem elég feszes a borítás,
a levelek alá folyhat a festék. Engedjük az
előzőleg elkészített festőlébe a tojásokat
és hagyjuk állni 5-10 percig. Minél tovább
hagyjuk a festékben, annál sötétebb lesz a
színük. Emeljük ki a tojásokat a léből és tegyük konyhai törlőpapírra, hogy lecsöpögjenek. Itassuk le róluk a maradék festéket,
majd vágjuk el a zsineget és bontsuk ki a harisnyát, szedjük le a leveleket. Papírra téve

hagyjuk megszáradni a hímeseket, majd pici
zsírral kenjük át, hogy szép fényesek legyenek. Rövid idő alatt akár kosárnyi tojást
is festhetünk, amelyek között garantáltan
nem lesz két egyforma.
Tojásfestés alufóliával
Gyűrjünk össze, majd simítsunk ki egy
négyzet alakú alufóliát, majd kenjük be
akrilfestékkel. Helyezzük el a tojást a festékes fólia közepén és finoman borítsuk
be vele a tojást. Óvatosan nyomkodjuk
rá a fóliát a tojásra, majd nyissuk szét és
kivétel után hagyjuk megszáradni a festéket. Ha azt szeretnénk, hogy többszínű
legyen a tojás, végezzük el ugyanezt egy
vagy több színnel ugyanezen a tojáson.
Mozaik
Fessünk be egy tojást többszínűre, majd
törjük apró darabokra. Fessünk be egy
tojást fehérre, és ragasszuk rá mozaikszerűen a festett tojásdarabokat.
Csíkos tojás
Ha csíkos tojást szeretnénk, tekerjünk
zsinórt, szalagot a tojás köré, vagy tegyük
egy krumplis hálóba, szorosan kössük rá,
s így fessük. Nem tiszta csíkokat kapunk,
hanem teljesen egyedi, különös mintázatot.
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Jó tanuló – jó
sportoló
A Vas Megyei Sportigazgatóság 2009-ben is megrendezte a „Jó tanuló – jó sportoló” díjak átadását. Ezt
a címet azok az általánosés középiskolás gyerekek
kapják, akik az iskolában
jól teljesítenek (átlaguk
legalább 4,5), tanulmányi
versenyen is részt vesznek,
valamint a sport területén
is kimagaslót nyújtanak
- csak nemzetközi eredményekkel lehetett a megfelelő ponthatárt elérni.
A Tápláni Karate Sportegyesületből a 2007–2008as tanévre hárman kapták

meg a díjat: Habda Zsolt,
Németh Marcell és Németh
Bence (a képen balról).

Sportélet

Kihívás napja 2009
Községünk az idei évben
ismét benevez a települések
közti országos versenyre.
Időpontja: 2009. május 20.
00.00 – 21.00 óra között.
A rendezvény célja: A lakosság figyelmének felhívása a sportra, a közösségi
játékokra, az egészséges
életmódra nevelés, kedvteremtés a rendszeres sportoláshoz.

Kistelepülési
versenysorozat

Népi megfigyelések
Folytatás az 1. oldalról
pogány tavaszkezdő ünnepekből származik. Régen ezen
a napon tartották a húsvéti
határjárást, a falu népe körbejárta földjeit, kitisztogatta
a forrásokat.
Április 13. Húsvéthétfő
A természet megújulásának
ünnepe. Az ilyenkor szokásos
locsolás és vesszőzés a rituális
megtisztulást célozta.

Április 14. Tibor
Ha ilyenkor már szép zöld
a vetés, akkor jó lesz a szénatermés. A hagyomány szerint
ilyenkor szólal meg a kakukk.
Április 24. Szent György
Európa nagy részén ősi
pásztorünnep, az állatok első
kihajtásának napja. Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre,

Lebonyolítás: Lényege,
hogy a játéknapon folyó küzdelemben mely településen
teljesítenek több 15 perces
sportolást (sportaktivitást),
a település lélekszámához
képest. Sportaktivitásnak a
legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő.
Várjuk a falu apraját nagyját!
Rendezőség

ajtóra tüskés ágakat tesznek,
hogy a boszorkányokat távol
tartsák. Az állatokat – az ártó
szellemek, a rontás elkerülése
végett – Szent György-napi
tűzön hajtják keresztül, hogy a
füsttől megtisztuljanak. E nap
hajnalán lepedővel szedett
harmattal kenyeret sütnek,
vagy különböző mágikus praktikákat végeznek.
Az e nap előtti mennydörgés, bő termés előjelzője.
Akkor lesz bő termés, jó
év, ha Szent György napján
akkora eső esik, hogy még
az áldomásozók orra is besározódik.
Április 25. Márk
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A megszentelt búzaszálakat gonoszűzésre használják. Ha
ezen a napon pacsirta, fürj
vagy béka szól a búzából, az
jó termést ígér.
Április 25. Pál
Pál fordulása, a bibliai
Saulus Paulusszá változásának
története alapján a kemény
tél időjárásának átalakulását
jósolják erre a napra: „Pál
fordulás – télfordulás”.

Kosárlabda eredményei:
Március 7-én a női csapatok között lányaink, asszonyaink 2., március 21-én férfi
csapatunk 5. helyezést ért el.
(Dr. Skribanek Anna, Gálné
Pados Krisztina, Németh

Edina, Zalakovics Anikó,
Zalakovics Réka, Bíró Andrea; László Balázs, Borbás
Tamás, Kovács László, Kovács Gábor, Benkő István,
Móricz Attila, Kovács Róbert).
Gratulálunk az eredményes szerepléshez.
Következő sportágunk a
lövészet, mely április hónapban kerül megrendezésre.
Várjuk a jelentkezéseket továbbra is.
Molnár István

Mi a nő nekünk?
Március 8., vasárnap.
Odakinn szép napos idő volt,
igazi tavasz, s mégis mindenki
befelé igyekezett. Tápláni hölgyek hada érkezett kíváncsian
a Jókai Mór Művelődési Házba délután három órakor.
A kérdés, mely minden
hölgy fejében motoszkált: milyen meglepetést eszelhettek
ki a már-már gyanúsan titkolózó, otthonról fél kettőkor
eltűnő férfiak.
Kérdésünkre csakhamar
megkaptuk a választ: a legszebb, legérdekesebb, legviccesebb, de leginkább igazi szívhez szóló ajándékot
kaptunk a 2009-es nőnapon.

Táplánszentkereszt község
férfi társadalmának egy része
gyönyörű verscsokorral készült
nekünk. A költeményeket felvezette, átvezette, a műsort
lezárta csodás játékával Olasz
Margit lantművésznő.
Az alkalmi versmondók
név szerint: Gersei Tamás,
Pozsgai Bence, Draskovits
Norbert, Tóth Gábor, Kiss
István, Németh János, Tornai
Árpád, Kassai László, Tancsics
József, Kustos Ervin, Dr. Kovács László, Ifj. Perl János és
Meskó Krisztián.
Köszönöm a hölgyek nevében
a felejthetetlen élményt!
Kozmor Barbara
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Digitális kábeltévé-szolgáltatást indít a UPC
Több mint nyolcvan tévécsatorna, tűéles képminőség,
nagyfelbontású HD-adások,
beépített műsorfelvevő, gyerekzár, elektronikus műsorújság,
videójátékok, tematikus zenei
rádiócsatornák – többek között
ezt kínálja az újfajta digitális kábeltelevíziós szolgáltatás, melyet
immár Táplánszentkereszten is
elindított a UPC Magyarország.
A jobb minőséget, 40 új tévéadást és a számos új funkció
révén vadonatúj televíziózási
élményt nyújtó szolgáltatáshoz a UPC minden érdeklődő
előfizetőnek díjmentesen és
hűségnyilatkozat nélkül biztosít
digitális vevőkészüléket. Emellett az eddigi hagyományos analóg szolgáltatás is megmarad.
Az HBO filmcsatorna viszont
április 11. után már csak digitálisan rendelhető, változatlan
áron, megsokszorozódó tartalommal.
A hagyományos analóg technika korlátokat állított a kábeltelevízió további tartalmi
bővítése, műszaki minőségének javítása és új kiegészítő
szolgáltatásokkal való gazdagítása elé, az interaktivitást is
kínáló digitális technika viszont
forradalmasítja a televíziózást.
Mivel a nagyképernyős tévék

és az internethasználat elterjedésével a közönség igénye
jelentősen átalakul, a UPC
immár elérkezettnek látta az
időt arra, hogy országszerte
mindenütt bevezesse a digitális
televíziózást.
Az újszerű, interaktív lehetőségekkel is ellátott digitális
kábeltelevíziót a UPC nem
csupán az érdeklődő kevesek, hanem valóban a nagy
tömegek, családok számára
alakította ki. A digitális szolgáltatásra áttérő előfizetők az eddigi analóg csomaggal azonos
árszint mellett 40 csatornával
bővebb (összesen több mint
80 adást tartalmazó) kínálatot,
elektronikus műsorújságot és
intelligens gyerekzárat is kapnak, s akár 5.1-es térhangzású
házimozi hanggal, az eredeti és
a szinkronhang közt váltogatva
is élvezhetik a tévéadásokat.
A digitális szolgáltatáscsomagokat megrendelő, valamint
az HBO előfizetői számára a
vállalat díjmentesen és hűségnyilatkozat nélkül biztosít egy
korszerű digitális vevőkészüléket, ún. mediaboxot. Ezt a
DVD-lejátszó méretű berendezést a hagyományos tévékészülékekhez csatlakoztatva
kihasználhatók a digitális szol-

gáltatások előnyei. Így a digitálisan továbbított tévéműsort
és a kiegészítő információkat is
bármely hagyományos tévékészüléken megjeleníthetjük, új
tévét ezért senkinek sem kell
vásárolnia.
Akinek azonban már nagyképernyős LCD- vagy plazmatévéje van, az végre láthatja a
legújabb, nagy felbontású HDadásokat is. Alacsony többlet
havidíjért elektronikus műsorrögzítővel felszerelt, illetve
5 nagyfelbontású HD-adás
(m1, m2, Eurosport, National
Geographic, HBO HD) vételére alkalmas médiaboxok is
igényelhetők. A médiabox távirányítója „megtanítható” arra,
hogy a TV-készüléket is kezelje. A korhatárhoz kötött csatorna-engedélyezés, az elektronikus műsorújságban megjelölt
műsor kezdésére figyelmeztető
funkció, a nyelvválasztás, a belés külföldi valamint kulturális
hírszolgáltatás, időjárás-előrejelzés, távirányítóval játszható
elektronikus videójátékok,
5.1-es térhatású házimozi hang
vagy éppen a 30 tematikus
zenei rádiócsatorna – mind
olyan lehetőség, amelyekkel a
továbbiakban nem a televízió
irányítja az életünket, hanem

a technika alkalmazkodik a mi
szokásainkhoz, igényeinkhez.
Több TV-készülék esetén a
UPC alacsony havi bérleti díj
ellenében 2. és 3. médiaboxot is
biztosít. Ám a családok enélkül
is használhatják az összes tévéjüket, ha a „kis szobákban”
megelégszenek a jelenlegi
analóg kínálattal. A többletet
kínáló új digitális szolgáltatás
mellett ugyanis változatlanul
megmaradnak az eddigi analóg
start, bronze és silver csomagok is.
Az HBO prémiumszolgáltatást azonban az előfizetők
az április 11-ig tartó átállási
időszak után már csak digitális
formában rendelhetik meg. Az
eddigi egyetlen HBO-csatorna
helyett a továbbiakban már
választhatóan 2 vagy 5 exkluzív
filmcsatorna látható, továbbá
3 felnőtt (erotikus) csatorna is
előfizethetővé válik a digitális
szolgáltatásra áttérők számára.
Érintett előfizetőit a UPC
telefonon, levélben, e-mailben és SMS-ben keresi meg,
és időpontot egyeztet velük a
médiabox beszereléséhez. Természetesen nemcsak nekik, hanem valamennyi előfizetőnek
lehetősége lesz az új digitális
csomagok közül választani.

Tűzoltósági hírek

110 éves múltra tekintünk vissza...
Ilyen régóta létezik és jegyezzük a Táplánszentkereszti
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Ezen évforduló alkalmából szeretnénk emlékezni
elődeinkre, s méltón megünnepelni eme jeles eseményt.
Június 13-án történik mindez,
mely kezdődik a megyei tűzoltóversennyel. Itt nálunk csapnak össze a területi versenyből
tovább jutott Önkéntes Tűzoltó Egyesületek csapatai. Itt
lesznek a megye legjobbjai,
hogy összemérjék tudásukat,
ügyességüket, rátermettségüket. Látni fogunk olyan
szerelési számokat, mely nemzetközi versenyben is megállja

a helyét. Miután a versenyek
véget érnek, s a győztesek
megkapják a trófeájukat, attól
fogva az ifjúságé lesz a főszerep. Sok-sok programmal
várjuk őket.
Eme jeles alkalomból nem
szabad megfeledkeznünk
egyesületünk már nem élő tagjairól. Sírjaiknál koszorúzással
kívánunk megemlékezni és
tiszteletünket kifejezni. Majd
közösen jelképavatáson vehetünk részt. Az esti órákban
pedig koncertek, tombolahúzás és hajnalig tartó utcabál zárja rendezvényünket.
A programok pontos leírását
az újságban és a kihelyezett

plakátokon lehet figyelemmel kísérni. De addig még
rengeteg feladat vár ránk.
Szeretnénk megszervezni a
lomtalanítás keretén belül a
vasgyűjtést. Ezért kérjük a
táplánszentkereszti lakosságot,
hogy ne idegeneknek tegyék ki
a kidobnivaló fémhulladékot.
Maradjon kapun belül és azt
a Táplánszentkereszti Ö.T.E.
összegyűjti. Április 15-én
12:00 órától a polgármesteri
hivataltól kezdve a Park utcáig
bezárólag. 16-án pedig folytatjuk a szentkereszti részen
a gyűjtést. Az Ö.T.E. tagjai
tűzoltósapkát fognak viselni.
Aki ezentúl is szeretne támo-

gatni anyagi vagy akár a június
13-án megrendezendő tombolahúzásra ajándéktárgyakat
felajánlani, szívesen vesszük.
Az is támogat bennünket,
aki megvásárolja a 110 éves
jubileumra palackozott Szent
Flórián oltóitalt.
Az is támogat ki adója 1%át nekünk ajánlja fel.
Adószám: 18888661-1-18
Várunk mindenkit, kik szeretnének közénk tartozni,
versenyeinken szerepelni, Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
munkájában részt vállalni.
Köszönettel:
Tancsics József
tűzoltóparancsnok
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Óvodai hírek

Tavaszi ovigaléria
Március 20-án nyitottuk meg tavaszi
ovigalériánkat. A kiállítás anyagát, gyönyörű tavaszi virágokat ábrázoló festményeket, Bodor Miklós festőművésztől

kaptuk, aki maga is megjelent a megnyitón. Színesebbé tették rendezvényünket

az Apáczai Csere János Általános Iskola
furulyásai, akiknek köszönjük a közremű-

ködést. A zord időjárás ellenére sikerült
tavaszt varázsolnunk ezen a napon óvodánkban versekkel, dalokkal és a színes
rhododendronokat ábrázoló képekkel.

Nyílt nap
Nyílt napot tartunk óvodánkban április 16-án (csütörtökön), amelyre szeretettel
várunk minden kedves szülőt és érdeklődőt. Betekintést kaphatnak ezen a napon
azok a szülők is, akik a 2009/2010-es tanévre szeretnék beíratni gyermeküket. Reggel 8 óra 30 perctől 11 óra 30 percig ismerkedhetnek vendégeink az óvodával.
Óvodai beíratás lesz 2009. április 27–30-ig, mindennap 8 órától. Be lehet íratni
azokat a gyerekeket, akik a 2009–2010-es tanévben betöltik a 3. életévüket.

Tojásfestési technikák
Közeleg a húsvét. A sonkafőzések, a
süteménysütések, a vendég- és locsolóvárás ünnepe. Húsvét alkalmával szinte
mindenhol festenek, vagy díszítenek
tojást. Kerülhet az ünnepi asztalra, de
lehet a locsolók ajándéka is. Készíthetjük
főtt tojásból, de ezt az ünnepek alatt jó,
ha el is fogyasztjuk, de díszíthetünk kifújt
tojásokat is, ezek hosszú ideig megőrizhetők.
Festési módszerek
A boltokban lehet tojásfestéket kapni,
de érdekességként álljon itt néhány természetes alapanyagból készíthető festőlé
receptje.
A receptek mindegyikénél szebb és
tartósabb hatást érünk el, ha kevés ecetet
(2 evőkanál 0,25 l vízhez) adunk hozzá a
színező oldathoz és a tojást sokáig hagyjuk állni benne (akár másnap reggelig
a hűtőszekrényben). Ha forró oldatban
színezünk, a hatás erősebb, de ha meg
akarjuk enni a színes tojásokat, akkor

célszerűbb a „hideg” eljárást választani
(azaz a lehűlt oldatban állni hagyni).
1. kék. Vágjuk apróra a vöröskáposztát,
majd öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk
lehűlni. A káposzta leve bíbor színű, de
a tojásokat kékre festi (a vöröskáposzta
leve indikátorként viselkedik). Csak hidegen működik!
2. vöröses barna. Tegyünk egy edénybe jó néhány vöröshagyma héját, majd
öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje.
Főzzük 30 percen át, majd tegyük bele
a főtt tojásokat. A szín árnyalatai annál
mélyebbek, minél több ideig tartjuk az
edényben a tojásokat.
3. lila. Ha a fenti eljárást lilahagyma
héjával végezzük, lila színárnyalatot
kaphatunk.
4. sötétbarna. A sötétbarna színt úgy
érhetjük el, hogy erősre főzött kávét
Folytatás a 7. oldalon
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Mesterségem címere

Kultúra

VIRÁGBOLT

A Táplán Mozi
2009. áprilisi programja

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem
lehet.”
A virágok minden korban a nőkhöz,
szépséghez, költészethez kapcsolódnak.
Néha az ember nem tudja szavakba foglalni gondolatait és érzéseit. Elmondja
helyette egy szál virág. Ez az egy szál
virág jelentéktelennek tűnhet, de annál
nagyobb lehet az értéke, hogy milyen szívvel adtuk át. Sok virágárus és virágkötő
ismeri a virágok jelentését, és ha eláruljuk ajándékozásunk célját, akkor tudnak
olyan virágcsokrokat kötni, amelyben
benne vannak üzeneteink.
Táplánszentkereszten a Jókai utca 2/a
szám alatt található a virágüzlet.
Tulajdonosa Zalakovics Lászlóné Szilvi.
Pályaválasztása nem az elképzelése
szerint alakult, de később a szakma szeretete meghozta gyümölcsét. A Kertész
TSZ-ben dolgozott sokáig, mellette koszorú-kötészettel is foglalkozott.
Abban az időben még szombathelyi lakos volt. A helyszűke végett lakáscserére
kényszerült a család. 1982-ben találták
meg Táplánszentkereszten a számukra
megfelelő ingatlant. Itt helyben alakítottak ki egy virágüzletet, mivel az anyósa
egészségi állapota állandó felügyeletet
kívánt.
A Jáki úti Temetkezési Vállalattal volt
szerződése, de ez a helyi vevőkör kiszolgálásának (időhiány miatt) a rovására ment,
ezért választani kellett.
Sajnos a tulajdonos betegsége miatt egy
ideig nem üzemelt a vállalkozás, de ez év
január elsejével újra szeretettel várja a
kedves lakosság megrendeléseit.
Nyitva tartás: H-P: 8-12, 14-16, Sz: 8-12
Megrendeléseket telefonon is lehet
intézni: 94/377-185
Koszorúkötés mellett készítenek ballagási és esküvői csokrokat igény szerinti
virágokból. Általában az ünnepélyes eseményekre a rózsa a legnépszerűbb virág,
de az orchideát is egyre többen kedvelik
(ízlés és anyagi döntések alapján).
A temetőkbe továbbra is a szegfű,
illetve a krizantém a legidőjárásállóbb
növény.
Készletet talán csak kiemelkedő eseményekkor érdemes felhalmozni, hisz elég
kicsi a virágok életképessége, eltarthatósága. A vevő joggal várja el, hogy friss
virágokból készített, gyönyörű csokrokat
kapjon.
Kovács Ferencné Lívi

Április 9. 15 óra – B. Howard–C. Williams:
Volt
Április 24. 18 óra – Almási Tamás:
Puskás, Hungary

HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Jókai Mór
Művelődési Ház
Időpont:
2009. április 9-10.
Nyitás: április 9. 9 h
Programok:
• Kézműves foglalkozások
• Húsvéti népszokások bemutatása
• Kalácssütés
• Locsolóvers-mondó verseny, rajzkiállítás
• Csocsó-, asztalitenisz-, gombfoci-verseny
• Locsolóbál ifjaknak
• Bábszínház
• Filmvetítés – április 9. 15 h VOLT

Majális
előzetes
Ezúton hívjuk/hívunk az április 30.-án
18 órakor kezdődő jókedvű májusfaállításra akár tevékeny résztvevőnek, illetve
mentális segítőnek.
Idei terveink szerint a majális rendezvénye a mostanság oly divatos
retróhullám jegyében telne. Ezért
arra kérjük/kérünk, hogy kisebb csoportosulásokba szerveződve a régi
hagyományoknak megfelelően egy
vidám felvonulás részeseként legyen/
legyél a május elsejei program segítője.
Akár civil egyesület tagjaként, akár
utcalakóként, akár valamilyen tápláni
csoporthoz, intézményhez kötődőként
vonuljon/vonuljál fel ötletes transzparenssel a kezedben.
A május elsejei program így új-régi
színezetet kap, s talán ismét Táplánszentkeresztre figyel Vas megye. Kérjük
segítsen/segíts, hogy terveink megvalósuljanak.
A felvonulásra jelentkezés határideje:
április 24.

V. VAS-FILM – Vas
megyei filmfesztivál
Táplánszentkereszt, 2009. április 18–19.
Start: 2009. április 18. 10 óra
Vas megye amatőr filmes találkozója elsősorban vasiaknak, de immáron tágra nyílt
ajtóval az ország bármely pontjáról érkezett
alkotásokkal megtűzdelve.
Mozgóképek a super 8-astól a digitális
filmekig mindenféle műfajban és témában.
A vetítések szünetében filmfórum az
alkotókkal és a zsűri tagjaival.
Kapcsolódó rendezvények:
Szombaton este a Vas megye filmkultúrájáért egyesület alapjainak lerakása
„Édes élet-sarok” – áldozás a sütik oltárán
Az eddigi VAS-FILMek fotóiból összeállított kiállítás
Vetítőgép matuzsálemek kiállítása
Helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház
(9761 Táplánszentkereszt, Fő út 4-6.)
Információ: Jókai Mór Művelődési Ház
Meskó Krisztián művelődésszervező
Tel.: 94/577-072; 06-30/659-0275
e-mail: teletaplan@t-online.hu
www.vasfilm.hu; www.taplanszentkereszt.hu
Részletes programot keresd a fenti elérhetőségeken, valamint a Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központban, a Savaria Egyete-

mi Központban és az AGORA-Belvárosi
Savaria Moziban. A belépés ingyenes!

Tápláni
Színházi Esték
2009. április 4. 18 óra
Jókai Mór Művelődési Ház
Ferrum Színházi Társulás:
Ilja próféta
hihetetlen történet 14 jelenetben
ILJA, próféta, később Jézus Krisztus... BAKUCZ ANDRÁS
OLGA, bűnös, később szent asszony ......... TÓTH TÍMEA
ZOFIA, szent, később bűnös asszony ..... TÖRÖK ZSÓFIA
VERA, szent, később bűnös asszony......CSILLAG TÍMEA
NAGYEZSDA, szent, később bűnös asszony....................
................................................................TÓTH CSILLA
ROTHSCHILD, białystoki kereskedő ..... KAPOSI JÓZSEF
ELSŐ, mindenütt az első . ................. BARASITS ÁRPÁD
MÁSODIK, később római katona .MERKLIN FERENC mv.
HARMADIK, később Júdás...............MESKÓ KRISZTIÁN
NEGYEDIK, később Pilátus . ................ SÖVÉNY LÁSZLÓ
ÖTÖDIK, később Heródes .................HORVÁTH ZOLTÁN
ASSZONY, később Pilátus felesége.NÉMETH GABRIELLA
FEHÉRNÉP, később Szent Veronika....... MÁRCZI RENÁTA
VAK, az előző apja.....................................TÓTH TAMÁS
PIÁS..................................................PINTÉR VIKTÓRIA
IKONOSZTÁZ . .........................AMBRÓZAI ZSUZSANNA
RENDEZŐ: LENGYEL FERENC mv. (Jászai-díjas)
Díszlet: BAKUCZ ANDRÁS
Jelmez: KOLLÁR ZSUZSANNA mv. és TÓTH CECÍLIA mv.
Technikai munkatárs: TRIFUSZ ÁDÁM
Művészeti vezető: TÖRÖK GÁBOR
Belépő: 500 Ft; 300 Ft (diák, nyugdíjas)

Foltvarró nap
Ősszel részt vettünk Szombathelyen az
Oladi Művelődési Központban megrendezett
Foltvarró napon. Babakiállítással egybekötött foltos alkotásokat tekinthettünk meg az
évszakok jegyében. Csodálatos munkákat láttunk. Délelőtt a táskavarrással és az árnyéktűzéssel ismerkedtünk meg. Az árnyéktűzés egy
nem túl bonyolult, viszont annál látványosabb
technika. Felhasználhatjuk párnának, alátétnek, faliképnek, könyvborítónak vagy táskára
rátétnek is. (Közeledik az anyák napja! Még
van idő egy saját készítésű ajándékra.)
Ha valaki meg szeretne ismerkedni az
árnyéktűzéssel, vagy bármilyen segítségre
lenne szüksége más kreatív tevékenységben,
az keressen minket hétfőnként a Petőfi utcai
Erdődy-kastélyban 17:30-tól.

