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Közéleti híreK 

• Megkezdődnek a bölcsőde  
építésének munkálatai

• Az óvoda közbeszerzési pályázatát 
ismételten meghirdették

• Sokak számára örömteli a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat 

Sport

• Táplánszentkereszti Hip-Hop Csoport  
Évzárója – 2010. december 23. 18.00

Hírek röviden az eltelt hónapból, hónapról:

KUltÚrA

• Megnyílt a kívül-belül megújult Községi – Iskolai 
Könyvtár és Teleház új gépekkel, új könyvekkel

• November 26-ai telt ház a Művelődési Házban!
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Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõk: Kozmor Barbara – Kustos Anna Zsófia 

– Meskó Krisztián 
Felelős kiadó: ifj. Perl János

Állandó telefonszámok:

Községi önkormányzat: 
577-048 

polgárőrség: 06-30/621-0689
tűzoltóság: 105

orvosi rendelő: 577-042
Gyepmester: 06-70/362-2655

Önkormányzati hírek

Egyesületek, civil
szervezetek tudósításai

Olvasói levél
Híres emberek a Szentírásról
„Megértésemet egy könyv olvasásának köszönöm. Egy 

könyvnek? Igen. Ez a könyv egy régi, nagyszerű könyv, amely 
tele van hatással, szerény, mint a természet és ugyanolyan 
természetes is. Egy könyv, amely tele van hatással és mégis 
igénytelen, mint a Nap, amely melegít minket és a kenyér, 
mely táplál. 

Egy könyv, mely félénk szerető biztatással és áldással 
tekint: a Biblia. Méltán nevezik Szentírásnak. Aki Istent 
elvesztette, újra feltalálja e könyvben, és aki Őt nem ismerte, 
azt e könyvből az Isteni kegyelem szele fogja megérinteni.” 
(H. Heine)

„Az Evangélium titkos erővel rendelkezik, mely az értelmet 
felvilágosítja, a szívet felüdíti. Nem holt betű, hanem eleven 
erő.” (Napóleon)

„Aki Isten igéjét készségesen hallgatja, úgy tekintse azokat, 
mint leveleket, amelyeket a paradicsomból, a jövő hazájából 
kapott.” (Szent Ágoston)

„Az Evangélium olyan tiszta, szent, mindeneket magába 
foglaló, mindenkihez szóló, fényes és idős, hogy csak magá-
tól az Istentől jöhet.” (Voltaire)

A legértékesebb könyv
Amikor a híres sarkkutató, Stanley társaival az Északi 

Sark felkutatására indult, a legszükségesebb élelem mellett 
a legválogatottabb és legértékesebb tudományos könyveket 
vitték magukkal.

Amint útjuk egyre nehezebbé vált, egymás után hagyták 
maguk mögött csomagjaikat, hogy könnyebben haladhas-
sanak. Eldobálták az értékesebbnél értékesebb könyveket, 
s csak egyet hagytak meg mindvégig, minden könyv között 
a legértékesebbet, a Szentírást. Útjuk céljához ezzel az egy 
könyvvel érkeztek. 

„Ha az élet útján mindenedet el kell hagynod, a Szentírást 
szorítsd kebledhez és el ne hagyd, mert ha vele érkezel a 
célhoz, a cél boldog és dicsőséges lesz.”

Jánosiné Klári

A következő számhoz 
a cikkek 

leadási határideje: 
2011. január 24.

Bölcsőde építésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás 

eredmény megállapítása
November közepén tárgyalt a Közbeszerzési Bizottság: a 

bölcsőde építésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította. A legalacsonyabb ellenszolgáltatási értéket adó 
Tender Építőipari és Szolgáltató Kft.-t javasolta megbízni a 
munka elvégzésével. Ezen javaslattal november 15-ei ülésén a 
Képviselő Testület egyetértett. Az Önkormányzat és a Tender 
Kft. már alá is írta a szerződést. Az időjárás függvényében a 
munkálatok még ezen évben elkezdődnek.

Óvoda bővítésére  
vonatkozó közbeszerzési eljárás 

eredménytelensége

Sokkal magasabb árajánlatok érkeztek be, mint amit az 
önkormányzat eredetileg az óvoda bővítésére tervezett. A köz-
beszerzési bizottság azt javasolta, hogy a közbeszerzési eljárást 
tekintse a képviselő-testület eredménytelennek és hívjanak meg 
új cégeket az óvoda bővítésének munkálataival kapcsolatban. 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestüle-
te 2010. november 15-én bírálta el a 2011. évi Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatokat. 

Benyújtott „A” típusú pályázatok száma: 23 db
Támogatásban részesített „A” típusú pályázók száma: 22 fő
Átlagos támogatási összeg:  4.090 Ft

A rendelkezésre álló összeg a következőképpen került ki-
osztásra:

– Azon családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 50.000  
Ft alatt van a támogatás összege: 5.000 Ft.

– Azon családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 50.000-
90.000 Ft közötti a támogatás összege 4.000 Ft.

– Azon családok, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 100.000  
Ft felett van a támogatás összege 2.000 Ft.

A pályázóknak gratulálunk, a támogatás felhasználásához sok 
sikert, jó tanulást kívánunk.

Új harangot kongatnak Szentkereszten

2010. őszén új harang kongásától lett hangosabb és ünnepélye-
sebb a Szentkereszti templom. A harang megvételéhez a hívek 
szép számmal járultak hozzá. Segítségüket ezúton is köszönjük.

2011-től adójuk 1%-val már a táplán-
szentkereszt Kultúrájáért Közhasznú 
egyesületet is támogathatják, továbbá 
várjuk a tevékeny tagokat sorainkba! 
Köszönjük!

 Adószámunk: 18899733-1-18.
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2008. 07. 13. A kezdet…    
Az Apáczai Csere János 

Általános Iskola Ifjúsági 
Fúvószenekara felcsendülő 
dallamaival emelte az ünnep 
fényét a 2008-ban Szentki-
rályon tartott szentmisén és 
körmeneten. Ezen a napon 
Dr. Perger Gyula atya Rómá-
ban folytatandó tanulmányai 
miatt köszönt el a hívektől, 
s búcsúzott 3 évre szeretett 
közösségétől, tanítványaitól 
és tőlünk… Ekkor kaptunk 
tőle meghívást a Vatikánba. 
„Ha a Jó Isten megsegít min-
ket, akkor meglátogatjuk!” 
Így hangzott el ifj. Perl János 
polgármesterünk válasza, ami 
egyben az első lépést is je-
lentette számunkra az álom 
megvalósítása felé. 

„Minden út Rómába ve-
zet…” 

Levelezések, kitartó zene-
kari próbák, izgalomban zaj-
lott szervezések előzték meg 
2010. október 31. estéjét, az 
indulás időpontját. Mindany-
nyian tudtuk, ami ránk vár, az 
több lesz, mint élmény… 

A művészeti szépségeiről 
ismert Padovában eltöltött 
délelőtt során a Szent Antal 
tiszteletére emelt bazilikában 
hallgattunk szentmisét. Késő 
délután érkeztünk Rómá-
ba, ahol Gyula atya kedves 
szavakkal üdvözölte zeneka-
runkat. 

Világméretű történelmi, 
művészeti és műemléki ér-
tékek megcsodálására nyílt 
lehetőségünk. Bámulatos ide-
genvezetőnket, Gönczi Erzsé-
betet követve tárult elénk a 
klasszikus ókori művészetek 
védőbástyája. 

A Szent Péter tér két olda-
lán található oszlopcsarnok, 
mint két fáradt kar ölelt magá-
hoz, és sodort tovább a Szent 
Péter Bazilika felé, melynek 
mérhetetlen fenségességével 
nem lehetett, és nem is lehet 
betelni… 

A székesegyház altemplo-

mában található Magyarok 
Nagyasszonya Kápolnában, 
magyar nyelvű szentmisén ve-
hettünk részt, majd II. János 
Pál pápa halála óta először 
letérdelhettünk sírja előtt és 
IMÁDKOZTUNK… 

A zarándokokat, és a fúvós-
zenekarunkat november 3-án 
fogadta a Szentatya a VI. Pál 
teremben. 

KATARZIS… Ezzel a szó-
val lehet a legjobban jelle-
mezni mindazt, amit láttunk, 
hallottunk… megéltünk. A 
Jóisten ujjával megérintett 
minket, mert a számunkra 
előre meghatározott terület-
től eltérve a korlátok előtt 
foglalhattuk el helyünket. A 
szervezett ünnep kezdését egy 
órás koncert előzte meg.

A csoda kísérte azokat a 
perceket, amikor Beetho-
ven: Örömódáját, valamint a 
Charpentier: Te Deum rész-
letét a jelenlévő 7200 hívő 
ritmusos tapssal kísérte. A 
Pápa anyanyelvünkön szólt 
hozzánk és apostoli áldásával 
köszönt el tőlünk.

„Az igazi csoda abban rejlik, 
hogy minél többet osztunk 
meg másokkal, annál gazda-
gabbak leszünk.” (Leonard 
Limoy)

A SZERETETET osztottuk 
meg… és igen, mindannyian 
gazdagon távoztunk. 

A Vatikáni Rádióban ké-
szítettek interjút velünk, ahol 
élményeinkről számolhat-

tunk be és természetesen az 
elmaradhatatlan fényképet 
készítettük el a Zenekari nap-
lónkba. 

Késő este a Római-Magyar 
Akadémián muzsikánkkal 
nyűgözhettük le a kedves meg-

hívottakat, egyetemi vezetőket 
és minden érdeklődőt.

A Szentatyát a Svájci gár-
disták őrzik… Gyula atyánkat, 
pedig éjszaka a mi, magyar 
zenekari „gárdistáink” kísér-
ték gyalog haza, és vigyázták 
lépteit. Kitartottak, hiszen az 
egész napos fáradtág ellené-
re sem adták fel az éjszakai 
18km-es gyaloglást.

 A szeretet ereje eltéphe-
tetlen, mert csak egy erő van, 
amely ellen tud szegülni a 
gyengeségeinknek és le tudja 
győzni azt, ez pedig a szeretet 
köteléke. 

Ezzel a cikkel nem Rómát 
szeretném bemutatni, hiszen 
ez inkább rólunk szól; Mit 
láttunk még?! : Az ünnepé-
lyes homlokzatú Campidoglio 
a Capitolum dombon, Égi 
Oltár Mária Templom, II. 
Viktor Emánuel emlékmű 
és az elképesztő kilátás, Fo-
rum Romanum varázsa, Co-
losseum, amit már az első 
naptól fogva szerettünk vol-
na látni, Minerva templom, 
Santa Maria Maggiore Ba-
zilika, Szent Pál székesegy-
ház, Laterano Bazilika, Szent 
Lépcső, séta a Tiberis partján, 
Angyalvár több oldalról… és 

sorolhatnám a végtelensé-
gig… A Trevi kútnál szeren-
csénkben bízva hajítottuk bele 
az apró pénzt a vízbe, hiszen 
mindannyian szeretnék még 
visszatérni a napsütötte olasz 
életbe.

 A drága jó Isten olyan szép 
helyeket teremtett nekünk, 
hogy nem tudunk mást mon-
dani csak „köszönjük Iste-
nünk”.

A buszon a hangulatot a 
dalok és nóták színesítették, 
s olykor-olykor még a gitár is 
előkerült. Hiszen „a zene az 
kell, mert körülölel.”

Utunk végéhez közeled-
ve megpihentünk Assisiben, 
a gyönyörű város szívében. 
2000-ben nyilvánították a vi-
lágörökség részévé azt a temp-
lom együttest, mely Szent Fe-
renc földi maradványait őrzi.

Assisi Szent Ferenc azt 
mondta: „Add, hogy ne en-
gem szeressenek, hanem én 
szeressek, mert ha adunk, 
akkor kapunk igazán.”

A köszönet legszebb for-
mája az őszinteség. Szívből 
hálásak vagyunk polgármes-
terünknek, hogy lehetővé 
tette számunkra ezeket a 
napokat, karmesterünknek, 
hogy mindig számíthattunk 
rá, vezetett minket nem csak 
a zenében, és végül azoknak 
a szülőknek és felnőtteknek, 
akik gondoskodtak a „gyom-
runkról”. 

Pünkösdi hangversenyünkre 
írtam pár gondolatot ifj. Perl 
Jánosnak. Ezzel szeretném 
zárni ezeket a sorokat. 

Egy érzés: a SZERETET, 
de ez összeköt embereket.

Van, aki csak beszél róla,
Van, aki ki sem mondja,
DE van, aki nem titkolja, s 

tetteivel bizonyítja. . .
A hála, gondolatainkat át-

járja.
S egy szó: KÖSZÖNET, 

mely mindent kifejez. . .
 

tornai Katinka

Örök város, örök téma,  
örökké emlék… RÓMA
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Kultúra
JÓKAi MÓr MŰVelŐDéSi hÁz, KözSéGi-iSKolAi KöNYVtÁr éS telehÁz hírei

MEGNYITOTTUNK!
Ismét szeretettel várja mind olvasóit, mind számítógép-

használóit a Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház.

MEGNYITOTTUNK!

A Tápláni Fórum novem-
beri számában már felhívtuk 
a tisztelt lakosság figyelmét 
arra, hogy november 17-étől 
ismételten fogadja olvasót a 
táplánszentkereszti könyvtár 
méghozzá kívül-belül egyaránt 
megújulva. 

Mi mindenben tudtunk 
megújulni? Új nyílászárók, új 
tető, szigetelés, illetve színezés 
történt az épület külsején. 
Odabent járólapozás, vala-
mint festés tette modernebbé 
könyvtárunkat.

Ezen újdonságokon túl 7 db 
új számítógéppel, egy nyom-

tatóval-fénymásolóval, egy 
szkennerrel és egy faxgéppel 
bővült a teleház, 2011-től pe-
dig fokozatosan áttérünk a 
gépi kölcsönzésre és a SziK-
lA elnevezésű program hasz-
nálatával kapcsolódunk a Vas 
Megyei Könyvtári portálhoz 
is. Mindezen beruházások ré-
szét képezik a sikeresen meg-
írt tiop-1.2.3-01/2010-0014 
számú európai uniós pályázat 
lebonyolítását.

Az új gépekhez új asztalok, 
illetve székek is dukálnak, 
amely bútorok elkészíttetését 
a Nemzeti Kulturális Alapnál 

elnyert pályázati támogatás-
ból finanszírozzuk.

Gyermek részlegünk szé-
pült meg leginkább, ahol is 
foglalkoztató sarokkal várjuk 
a fiatalokat.

A kéréseknek megfelelően 
számos új könyvvel és filmmel 
is felszerelkeztünk a nyár folya-
mán a hosszadalmas munkák 

ideje alatt, amely irodalmi mű-
vek és sikeres mozgóképek már 
most várják kikölcsönzőiket!

Teleházunkban képzett 
eTanácsadó segítségével az 
e-közigazgatás szerteágazó 
területein, valamint álláskere-
sésben, levelezésben, interne-
tes „tájékozódásban” is segít-
séget tudunk biz-tosítani.

A könyvtári kölcsönzés to-
vábbra is térítésmentes, az 
internet-használat 100 Ft/óra, 
valamint a másolás, fénymá-
solás és faxolás is a térítéses 
szolgáltatásaink körét bővíti. 

Folytatás az 5. oldalon
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Kultúra
JÓKAi MÓr MŰVelŐDéSi hÁz, KözSéGi-iSKolAi KöNYVtÁr éS telehÁz hírei

Egy esztendő sem múlhat el 
anélkül, hogy ne köszöntenénk 
a község legbölcsebb lakóit. 

2010. november 26-án csor-
dultig megtelt a Jókai Mór 
Művelődési Ház a 65 év feletti 

táplánszentkereszti lakosok-
kal. A szép számú közönsé-
get a Gyöngyvirág Dalkör 

énekcsokra fogad-
ta, majd köszöntőt 
mondott ifj. Perl Já-
nos polgármester úr, 
Merkli Ferenc plé-

bános úr és dr. Teleki György 
doktor úr.

A köszöntőket Póta László 
zenés műsorra kö-
vette.

A  v a c s o r a  e l -
fogyasztása után 
kezdődött az igazi 
mulatság. Amed-
dig csak Tímár Jani 
játszott és énekelt 
a színpadon, lent, 
a tánctéren pörög-
t e k  a  s z o k n y á k , 

jártak a lábak… sőt még a 
táplánszentkereszti nyugdíjas 
vonat is elindult. 

Bízunk benne, sőt a látot-
tak alapján bizton állítjuk, 
hogy mindenki nagyon jól 

érezte magát. 2011. 
novemberében is-
mét Idősek Napja, 
addig pedig szere-
tettel látjuk Önöket 
minden hónap 10. 
napját követő első 
pénteken a Nyug-
díjas Klubban.

IDŐSEK NAPJA  
– 2010. november 26.

MEGNYITOTTUNK!
Töltsön el pár kellemes órát 

a megújult könyvtárban, ahol 
mindig jó megpihenni, fel-
lapozni egy kellemes köny-

vet, vagy folyóiratot, s még 
s gyermekek is játszhatnak, 
rajzolhatnak, mesét nézhet-
nek a mindig hasznos olvasás 
szüneteiben!

Aki a képek alapján nem 
hisz a szemének, jöjjön el 
személyesen, iratkozzon be 
hozzánk! Használjuk a kin-
csünket, s legyünk a „hatalom 
birtokosai” a könyvek által 
adott tudással! 

Nyitva tartás:
Hétfő 12-18.
Kedd 14-17.
Szerda 12-18.
Csütörtök 14-17.
Péntek 10-18.

egy-két hasz-
nos információ:

Könyvtárunk-
ba a beiratkozás 
INGYENES min-
denki számára! 

A beiratkozot-
tak számos lehetőség közül 
válogathatnak:

– Könyv-kölcsönzés: IN-
GYENES. Egy látogatással 4 
hétre 10 db könyv vihető el, 
s egy alkalommal meghosz-

szabbítható a kölcsönzés. Ha 
8 hét után sem érkezik vissza 
kölcsönzött dokumentum, 
akkor jön a büntetés: 10 Ft/
munkanap/könyv.

– Videokazetta-kölcsönzés: 
1000 Ft/év! Egy éven át bár-
mennyi kazetta kikölcsönöz-
hető. Egy alkalommal 5 db 
VHS vihető el 4 hétre. Kazetta 
esetén hosszabbítás nincs, s a 
büntetés is borsosabb: 20 Ft/
munkanap/VHS.

– DVD-kölcsönzés: 2000,-
Ft/év! A kazettákhoz hasonló-
an az év során bármennyi DVD 
kikölcsönözhető a folyamato-
san bővülő kínálatunkból! Egy 
alkalommal 2 db DVD-t lehet 
elvinni 2 hétre. Hosszabbítani 
a DVD-k esetében sem lehet, 

azonban büntetést kell fizetni 
késés esetén, méghozzá: 30 Ft/
munkanap/DVD.

– Internet-használat: 100 Ft/
óra minden könyvtári beirat-
kozott számára!

Folytatás a 4. oldalról
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Kultúra
JÓKAi MÓr MŰVelŐDéSi hÁz, KözSéGi-iSKolAi KöNYVtÁr éS telehÁz hírei

A 2011-es esztendő az előző 
évekhez hasonlóan rendkívül 
mozgalmasnak ígérkezik a 
tápláni kulturális élet tekinte-
tében. Számos világsztár vagy 
országos hírnévre szert tett 
személyiség teszi tiszteletét kis 
községünkben, hogy ezzel is 
hozzájáruljon a jövő évre kitű-
zött célunk el-éréséhez, hogy 
Táplánszentkereszt legyen a 
Magyar Kultúra Vasi Községe 
cím birtokosa.

íme a kínálat:
2011. január: a hagyomá-

nyos Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház nem 
sokkal a díszbemutató után 
településünkön is előadja Az 
ember tragédiája című örök-
becsű Madách Imre-művet. 
Jegyek még korlátozott szám-
ban kaphatók.

2011. február: már biz-
tos, hogy vendégünk lesz a 
decemberben  vége t  é rő 
X-faktor tehetség-kutató te-
levíziós show első helyezettje 
a táplánszentkereszti Batyus-
bálon. Azok a vendége-ink, 
akik sikeresen megtippelik 
december 17-ig, hogy ki nyeri 
meg a versenyt, ingyen láto-
gathatnak el a bálba febru-
árban.

2011. március: az újra kiírás-
ra kerülő Megyei Gombfoci 
Bajnokság jövő évi vendége 
lesz Michel Platini, az UEFA 
elnöke is, aki amúgy a márci-
usban megrendezésre kerülő 
Magyaror-szág-Hollandia lab-
darúgó EB-selejtezőre érkezik 
hazánkba.

2011. április: a Medvehagy-
ma Virágzás Ünnepének egyik 
kiemelkedő látványossága lesz 
az éjszakai lampionos utca-
bál, ahol csak medvehagyma 
leveléből készült étellel lehet 
belépni a park területére, va-
lamint a rendezvény végéig 
(hajnali 5 óra) kötelező ott 
tartózkodni.

2011.  május:  a  Majál is 
sztárvendége lesz a világhírű 
Metallica zenekar, valamint 
az after-party fellépője lesz 
Dj. Tiesto.

2011. nyár: számos zenei 
rendezvény, illetve a hagyo-
mányos Falunap helyszíne 

lesz a Művelődési Ház. Mivel 
rendezvényeink rendszere-

sen csatlakoznak a nagyobb 
magyarországi zenei rendez-

vényekhez, így könnyebb volt 
idecsábítani számos híres-
séget. Néhányan a sztárok 
kö-zül: AC/DC, Katy Perry, 
Quimby, Tankcsapda, SP…

2011. szeptember-október: 
szüreti felvonulás, tápláni bor-
királynő-választás, magyaror-
szági bortájak találkozója.

2011. november: adventi 
készülődés alkalmából ven-
dégünk lesz 
a RTL Klub 
kereskedel-
mi televízió 
reggeli stábja. A Művelődé-
si Házból sugározzák majd 
műsoraikat, minden napon 
tápláni vendéggel.

2011. december: a község 
karácsonyfájának árnyéká-
ban megyei ajándékozás lesz, 
minden vasi település aján-
dékkal érkezik és össznépi 
szeretethullám veszi kezdetét. 
Ez utóbbi rendez-vénynek le-
het, hogy már idén is lesz egy 
főpróbája. Ránk férne!

Kedves Táplániak!
Mindezek mellett kérjük, 

hogy jövőre sem feledkez-
zenek meg régebbi rendez-
vényeinkről: májusfa-állítás, 
májusfa-kitáncolás, VAS-
FILM-Vas megyei filmfeszti-
vál, Németh Lajos em-léknap-
Citerazenekarok találkozója, 
búcsú…

Jó csemegézést!
Meskó Krisztián

művelődésszervező

2011-es előzetes Karácsonyi 
könyvajánló

összeállította:  
Molnárné Dávid Eszter

Gyerekeknek:
Csodaország: Mikulásra, ka-

rácsonyra/írta és szerk. Csörgő 
Anikó. Budapest : Csodaország, 
1994.

Karácsony. Pécs : Alexandra, 
1997.

Karácsonyi hagyományok a 
nagyvilágban/Émilie Beaumont. 
Budapest : Passage, 2004.

Karácsonyi meglepetés. Pécs 
: Alexandra, 2003.

Karácsonyi mesetár: karácso-
nyi mesék, dalok és versek. Pécs 
: Alexandra, 2003.

Karácsonyi történetek : Ad-
ventről és Vízkeresztről/Bruno 
Ferrero. Budapest : Don Bosco, 
2002.

Kippkopp karácsonya/Marék 
Veronika. Budapest : Ceruza, 
2007.

Nagy karácsonyi mesekönyv/
szerk. Mezey Katalin. Budapest: 
Officina Nova, 1990.

Nagy karácsonyi képeskönyv/
Tészabó Júlia. Budapest : Móra, 
1985

Széllelbélelt karácsony/Bakó 
Ágnes. Budapest : Móra, 1977.

Tesz-vesz város karácsonya/
Richard Scarry. Budapest : 
Lilliput Gulliver, 1992.

Felnőtteknek:
Karácsony/összeáll. Borbí-

ró Zsóka. Budapest : Novella, 
1999.

K a r á c s o n y i  v á r a k o z á s / 
Christopher White. Debrecen 
: Gold Book, 2008.

Ajándékötletek karácsonyra: 
Díszes mézeskalácsok/ Schuk 

Mária. Budapest : Cser Kiadó, 
2006.

Különleges üvegfestés : már-
ványozás és mozaikkészítés/
Silke és Marvin Kobold. Buda-
pest : Cser Kiadó, 2004.

Térbeli üdvözlőkártyák/Bar-
bara Kemper. Budapest : Cser 
Kiadó, 2003.

A felsorolt könyvek kölcsö-
nözhetők a Jókai Mór Községi-
Iskolai Könyvtárban, a könyvtár 
nyitva tartási idejében.
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Iskola, óvoda hírei
Az Apáczai Csere János 

Általános Iskola igazgatói 
posztját betöltő Mándl 
Józsefné vezetői megbí-
zását november 25-ével 
visszavonták. A döntés az 
intézmény érdekében tör-
tént. A fenntartó Önkor-
mányzat szeretné, hogy 
az eljövendő időszakban 
mindenki, de legfőkép-
pen a diákok és szüleik 
kedvező változásokat ta-
pasztalhassanak az iskola 
működésében.

Decemberben lesz köz-
zétéve az álláspályázati 
kiírás, a megfelelő vezető 
kiválasztásáig az igazgatói 
feladatokat Kissné Nagy 
Ilona, a helyettesi teen-
dőket Kámán Zsuzsanna 
tanárnők végzik.

Mikulás 2010: Mikulás, Mikulás,  
hol van a te házad…?

Az apáczais diákok már 
hetek óta nagy izgalommal 
készültek a Mikulás érkezé-
sére. 2010. december 3-án, a 
várva várt napon először a 3. 
és 4. osztályos kisiskolások az 
iskola aulájában hívogatták 
énekszóval, versekkel, gitár-
játékkal a „kedves, jó öreget”. 
A műsor után valamennyi 
osztály felkerekedett, hogy 
megkeresse a Mikulás há-
zát. Útközben manók tettek 
fel kérdéseket a kicsiknek, 
majd útbaigazították őket.  A 
Télapó a Petőfi utcai kastély 

ódon falai közt, varázslatosan 
feldíszített kuckójában várta a 
gyermekeket. Itt az első 
és másodikos tanulók 
üdvözölték dallal, rajz-
zal a Nagyszakállút. A 
Mikulás elárulta, hogy 
sokat hallott már az it-
teni ügyes, szófogadó 
apróságokról, s ezért 
mindenkit megjutalma-
zott ajándékkal. A diá-
kok elbűvölve távoztak 
a kastélyból, s kérték a Tél-
apót, hogy jövőre is látogasson 
el hozzájuk. 

Köszönjük a Szülői Szerve-
zet támogatását, hogy ismétel-

ten felejthetetlen élménnyel 
gazdagították tanulóink életét 
advent idején.

Váci Mihály vers és 
mesemondó verseny

2010. december 8–án és 9–én 
a szombathelyi Váci Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
szavaló- és mesemondó-ver-
senyén szerepeltek eredmé-
nyesen tanulóink. Gersei Petra 
és Török Kristóf 6. A osztá-
lyos tanulóink verssel, Tornay 
Nóra 2. A és Bognár Bence 
4. osztályos tanulónk mesével 
készült a megmérettetésre, 
Pappné Nagy Judit, Dávid 
Adél és Perlné Lakatos Ildikó 
tanárnők irányítása alatt. A 
versenyen Bognár Bence az 
előkelő második helyezést érte 
el. Bencének gratulálunk, a fel-
készítő pedagógusok munkáját 
köszönjük! 

2010. májusában pályázatot 
nyújtottunk be Tehetséggondo-
zó műhelyek indítására. Két te-
rületet pályáztunk meg. Egyik 

az ének - zenei műhely „Szállj 
elő zöld ág...” névvel, másik 
a kézműves műhely „Krea-
tív Manók” néven. Mindkét 
pályázatunkat sikeresnek ér-
tékelték és 2 x 396.000,- Ft-t 
nyertünk. Ebből az összegből 
vásároljuk meg a tevékenysé-

gekhez szükséges anyagokat, 
kellékeket. Kirándulásokat 
szervezünk a Falumúzeumba, a 
fazekasműhelybe és különböző 

kiállításokra visszük 
majd el a tehetséges 
gyermekeket.

A kézműves te-
h e t s é g g o n d o z ó 
műhelybe azok a 
tehetséges nagy-
csoportos gyerekek 
kerültek be, akik 
érdeklődést mutat-
tak a tevékenység 

iránt, valamint kiemelkedő 
kézügyességgel és kreativitás-
sal rendelkeznek. A műhely 
tevékenysége az agyagozás. 
Lehetőséget adunk a gyerme-
keknek, hogy kibontakoztassák 
egyéni képességeiket, gyako-
rolhassák a különböző techni-

kákat és kísérletezhessenek az 
agyaggal. Óvodán belül évsza-
konként megszervezzük majd 
a kiállításokat, ahol a szülők 
és a társak megcsodálhatják az 
elkészült alkotásokat. 

Az ének – zenei tehetséggon-
dozó műhelybe azon tehetséges 
gyermekeket válogattuk be, akik 
kiemelkedően jó ritmusérzékkel, 
zenei hallással rendelkeznek és 
örömmel, lelkesen végzik ezt a 
tevékenységet. A műhelybe járó 
gyermekek lehetőséget kapnak, 
hogy ismerkedjenek településük 
népi szokásaival, hagyományai-
val és átéljék a népi gyermekjá-
tékok által nyújtott örömöket és 
sajátítsák el azokat.

Szeretnénk beleolvadni a 
falu életébe, színesíteni ren-
dezvényeit, jelen lenni ott, 
ahol szükség van ránk!

Tehetséggondozás az óvodában

Hol várt ránk a Mikulás?

Ez a kép a fazekas műhely 
látogatásakor készült

Már-már azt hittük, hogy 
nem sikerül december 3-án 
utaznunk a Mikulás vonattal 
a nagy hóesés miatt. Külön-
járatú buszokkal érkeztünk a 
szombathelyi vasútállomásra. 
Ott felszálltunk a feldíszített, 
piros Mikulásvonatra. Ott várt 
ránk a Mikulás!!!

A kőszegi vasútállomásig 
és vissza úton is énekeltünk, 

verset mondtunk. Jutalmul 
ajándékot osztogatott, és meg-
ígérte, hogy december 6-án 
ellátogat hozzánk, az oviba 
is. A vonatablakon kitekintve 
gyönyörködhettünk a hófehér 
téli tájban. Igazán jól sikerült 
ez az utazás. Az ünnepi varázs-
hoz és a Mikuláshoz kellett 
az a hó, amitől féltünk, hogy 
nem sikerül az utazásunk. 

A december többi napja is 
mozgalmas lesz számunkra. 
December 13-án megnyitjuk 
téli ovigalériánkat, kiállítást 
szervezünk és egészen decem-
ber 24-ig, adventi készülődés-
sel telik el minden napunk. 
Karácsonyi ünnepélyünket 
december 20-án tartjuk, meg-
hitt, bensőséges hangulatban 
itt az óvodában, az óvodai 

csoportszobákban, egymást 
szeretve a szeretet ünnepére 
gondolva. 

Boldog, békés karácsonyt 
kívánunk mindenkinek!

Az óvoda kis lakói
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Sport hírek

I. Táplán Kupa amatőr női 
teremlabdarúgó torna

Szeretettel invitálunk minden rokont, barátot, ismerőst, 
illetve táplánszentkereszti érdeklődőt a Táplánszentkereszti 
Hip – Hop Csoport 2010. évi Táncévzárójára!

Helyszín: Jókai Mór Művelődési ház
Időpont: 2010. december 23. 18.00

2010 .  november  20-án 
került megrendezésre az I. 
Táplán Kupa labdarúgótorna, 
melyre 8 női kispályás csapat 
nevezett. Az izgalmakat nem 
nélkülöző meccsek eredmé-
nyeként csapatunk végül a 
harmadik helyet szerezte meg. 
Végeredmény: 1. Kópháza, 2. 

Vép, 3. Táplánszentkereszt, 
4. Zanat, 5. Celldömölk, 6. 
Pecöl, 7. Alsóság, 8. Nárai. 
A torna legjobb játékosának 
csapatunk tagját, Boros Gab-
riellát választották. 

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Táplánszent-
kereszt Önkormányzatának és 

csapatvezetőnknek, Mol-
nár Istvánnak a szüksé-
ges feltételek biztosításá-
ért. Pados Krisztinának, 
Draskovits Norbertnek 
és Hegedűs Hubának, 
a problémamentes le-
bonyolításhoz nyújtott 
segítségükért. 

C s a p a t u n k  k ö v e t k e z ő 
erőfelmérőjére 2010. de-
cember  29 -én  a  Ce l ldö-

mölki  Szi lveszter  Kupán 
kerül sor.

Kedves tápláni lányok, asz-

szonyok! Aki kedvet érez a 
labdakergetés komoly és egy-
ben szórakoztató formájához, 

szeretettel várjuk edzéseinkre 
szerdánként 19 órától!

Jobb Szilvia

Kistelepülések sportversenye 2010.Táplán Kupa 2010.

Olvasói levél

Kinézek az ablakon... egy homályos táj elsuhan...
Egy kézmozdulat, s tisztulni látszik a végtelenség...
Apró hópihék sokmilliója... s eltűnik a Föld... tejszínha-

bos, érintetlen, hófehéren csillogó vakság...
A monoton zúgás, a zajok és a fehérség elnyom... behu-

nyom a szemem...
Csak egy perc...
Sötét lesz...
A Holdfény csillogóan visszatükröződik, apró gyémántok 

gazdagsága...
S mezítláb, egy apró hálóingben a tejszínbe lépve nem 

fogad hideg...
Süpped a lábam... kacagok, szaladok, angyalokkal repü-

lök, kik körvonalaikat belesüppesztik a vacogó hóba...
Egy zökkenés...
Magamhoz térek... fázom...
Aztán megáll a busz, s utam véget ér...
Leszállok...
A reggeli érintetlen fehérséget keresem...
Ropog a hó...
A szél arcomba fúj...
Szállingózó hópelyhek eltévedő sokasága szempillámon 

nyugalmat lel...
Megállok, s csak nézem... nézem a végtelen fehérséget... a 

csendet, a nyugalmat...
De jó lenne itt maradni...
Csend van belül... mégis zúg...
Egy könnycsepp nem bír ellenállni a szélnek... lepottyan-

na, de arcomra fagy...
S vacogva elindulok...
A valóság túl... hideg...

Czetter Andrea

Az a tapasztalatunk, valamint a 
polgárőrség jelzései is ezt támaszt-
ják alá, hogy a reggeli iskolakez-
dést megelőző időben, illetve a 
tanítást követően kaotikus állapot 
alakul ki nap, mint nap az iskola 
és az óvoda előtt.

A gépjárművekkel szabálytala-
nul állnak meg az úttesten, ezzel 
zavarják a közlekedésben részt 
vevő más gépjárművek, kerékpá-
rosok és a diákok gyalogos közle-
kedését, valamint balesetveszélyes 
állapotot idéznek elő!

A balesetek, valamint a zavar-
talan közlekedés miatt felhívjuk 
azon szülők figyelmét, akik gép-
kocsival szállítják gyermeküket 
óvodába, illetve iskolába, hogy 
vegyék figyelembe a Kresz 40.§, és 
41.§ utasításait! Felhívjuk továbbá 

figyelmüket az iskolánál kihe-
lyezet „megállni tilos”, valamint 
a sebességkorlátozó táblára. Ez 
által nem zavarják, akadályozzák 
más gépjárművek, kerékpárosok, 
a menetrend szerint közlekedő- és 
az iskolabusz közlekedését!

Továbbá megkérjük Önöket, 
hogy az iskola szomszédságában 
lévő lakóházak kapubejáróiba 
ne álljanak, ezzel az ott lakók 
ki-be hajtását ne akadályozzák, 
így nekik sem okoznak kellemet-
lenséget! 

Jövőbeni szabálysértések, bün-
tetések kiszabásának tényét ala-
pozzák meg.

Köszönettel: 
takács roland r. ftörm.

horváth Balázs r. ftörm.
Körzeti Megbízottak

RENDŐRSÉGI 
KÖZLEMÉNY!!!


