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Jegyzôi rovat
Forgalmi rend változás
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az iskola és az óvoda elõtt megváltozott a forgalmi rend.
Lakossági kérésre a Magyar Közút Kht. a posta és a nagyiskola közé
megállni tilos táblát helyezett el. Ennek alapján a KRESZ szabályai
szerint a nagyiskola oldalán tilos a megállás.
Komoly gondokat okozott a gyermekeiket autóval óvodába és iskolába szállító szülõk parkolási szokásai. Akadályozták az ott lakókat
azzal, hogy a bejáró elõtt álltak meg.
Reggelente amúgy is forgalmas útszakaszon – iskolabusz, kerékpárosok, gyalogosok, átmenõ forgalom – balesetveszélyt idéztek elõ.
Az intézményektõl kicsit távolabb – Szent Lõrinc sétány, Plébánia,
Templom elõtti útszakasz – biztonságos parkolásra, ki- és beszállásra
biztosított a lehetõség.
Kérünk mindenkit, legyen belátással a gyermekek biztonságára,
az ott lakók igényére tekintettel és a közlekedési szabályokat maradéktalanul tartsák be. Sajnos nem juthat parkolóhely mindenkinek
közvetlenül az intézmény elõtt.
A körzeti megbízottat felkértük, hogy az új forgalmi rendnek maradéktalanul szerezzen érvényt folyamatos ellenõrzésekkel.

Rendezési terv módosítása
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselõtestülete 2007. szeptember 27-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló rendeletének módosítását.
A hatályos rendelet a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõ.

Kutyavilág
Október hó folyamán megtörtént az ebek 2007. évi veszettség elleni védõoltása.
Nyilvántartásunk alapján kb. 300 kutyát oltattak be.
A községben jelenleg 780 lakóház van. A lakóingatlanok
számához képest keveselljük a nyilvántartott ebek számát.
2007. év végén, 2008. év tavaszán a teljes körû nyilvántartás
érdekében elrendeljük az ebek összeírását.
Sokan fordulnak hozzánk panasszal a közterületen felügye
let nélkül kóborló állatok miatt.
Ezek az állatok sokszor zavarják a gyermekeket, kerékpárosokat, arra is volt példa, hogy komoly anyagi kárral járó
közlekedési balesetet okoznak.
A kutyákat külterületen (erdõn, mezõn) sem lehet póráz
nélkül futtatni, felügyelet nélkül hagyni. Ott is veszélyt jelent
hetnek a földjeiken dolgozó emberekre, állatokra. Többen
voltak már szemtanúi annak, hogy nagytestû kutyák hajtják
a védtelen õzeket. Ilyen esetben gondoljanak a kutyatulajdonosok arra, hogy a vadászok is lelõhetik (természetesen
bizonyos feltételek esetén) kedvenceiket.
Együttmûködéssel, egymásra figyeléssel, az ebtartásra
vonatkozó elõírások fegyelmezett betartásával ezek a kellemetlenségek megelõzhetõek.
Figyeljünk egymásra, környezetünkre, s ennek legyen része
a körülöttünk, velünk élõ állatok védelme, helyes tartása is.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük.

Iskolai hírek
Októberi ünnepeink
Iskolai ünnepi mûsor keretében emlékeztünk meg az 1849-ben Aradon mártírhalált
halt hõs tábornokokról, valamint az 1956.
október 23-i eseményekrõl.

Perlné Lakatos Ildikó tanárnõ és tanítványai október 5én megható ünnepi mûsorral
emlékeztek vértanúinkra. A
színvonalas mûsor
jeleneteket villantott
fel a szabadságharc
eseményeibõl – zenével, tánccal, csatajelenettel idézve
meg a kor hangulatát – s a 13 vértanú
életébõl. Közremûködött az
iskola énekkara is.
1956. október 23-i eseményekre emlékezett nyolcadik
osztályos tanítványaival Ágoston
Gabriella tanárnõ a Mûvészeti

kör közremûködésével. Az ünnepi mûsor a
korszakot idézõ irodalmi szemelvényekkel
és a forradalom napjait megélt személyek
által rögzített naplórészletekkel idézte fel a
történelem egyik legnagyobb eseményének
történéseit.
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Iskolai hírek
Terménybáb
Hagyományainkhoz híven
október elején rendeztük meg
terménybáb készítõ versenyünket, ahol õszi terményekbõl
készítettek mulatságosabbnál
mulatságosabb figurákat ügyes
kezû diákjaink. Látványos és
ötletes alkotásokból nem volt
hiány. A legszínvonalasabb
munkákat a Leginszky Ágnes
tanárnõ vezette szakértõ zsûri
díjazta.

Táplán Kupa
Az idei évben a 6. Táplán Kupát rendeztük
meg Táplánszentkereszt, Celldömölk, Bük,
Vasszécseny, Csákánydoroszló, Szentgott
hárd, Szombathely és Vát leány labdarúgói

részvételével! Bár az idõjárás
nem állt mellénk, mégis elmondhatjuk, hogy az idei volt az eddigi
legtöbb csapatot felvonultató és
legrangosabb focitorna.
Küzdelmes mérkõzéseken, szoros eredmények
születtek.
A gólkirálynõi Ernszt
Dorka (Szentgotthárd), a legjobb játékos
Nagy Dóra (Szombathely) lett, a
legjobb kapus címet pedig Ágoston Rebeka (Táplánszentkereszt)
szerezte meg.
A torna végeredménye:
1. Szentgotthárd

Ismerkedési est
A Szülõi Szervezet és a tantestület közötti
eddig is mély kapcsolatot egy kellemes
ismerkedési est keretében fûzték még
szorosabbra a résztvevõk. Az est alkalmat
adott arra, hogy a szervezet új tagjai megismerkedjenek a tantestülettel. A szülõk és
pedagógusok egyeztették a pizsi party és a
halloween buli részleteit és kitértek arra is,
hogy társadalmi munka keretében milyen
feladatokat kell az idei tanévben megvalósítani (pl. parkosítás, a kisiskola udvarának
játszóudvarrá alakítása, tuják ültetése). A
„komoly” egyeztetést kötetlen beszélgetés
követte.

2. Szombathely
3. Celldömölk
4. Táplánszentkereszt
5. Csákánydoroszló
6. Bük
7. Vasszécseny
8. Vát
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NAP-tár

November

Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava
November 3.
A Magyar Tudomány Napja
A Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére a Magyar Köztársaság Kor
mánya 1997. november 3-át a Magyar
Tudomány Napjává nyilvánította, annak
emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon a
pozsonyi országgyûlésen gróf Széchenyi
István felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot a Magyar Tudós
Társaság – a mai Tudományos Akadémia
– megalapítására.
November 4.		
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
leverésének gyásznapja
Ezen a napon
a szovjet néphadsereg páncélosai
Szolnokról Budapestre vonultak: segítségükkel
megkezdõdött a
„rendteremtés”.
Az új forradalmi
munkásparaszt kor
mány, melynek vezetõje Kádár János volt,
fegyveres erõszakkal számolta fel az október
23-án kitört, ellentmondásoktól sem mentes forradalmat. Ez a nap a szabadságáért
küzdõ nemzet gyásznapja.
Faludy György: 1956. november
Majd: osztrák lámpák, mentõkocsik,
szendvics, mosolygó,
piszkosszõke
járõr. Mögöttünk puskaszó, sötétség,
remények temetõje.
Furcsa haza. Az ember fellélegzik,
mikor kiér belõle.
November 11. Márton
A Szent Márton lúdja voltaképpen egy
régi római étkezési szokásnak, illetõleg
hagyománynak továbbélése. Aesculapius
ünnepén, amely éppen erre a napra esett,
liba került az asztalra. Ismeretes az is,
hogy a Capitolium lúdjai ébresztették föl a
fáradt õrséget, amikor a gallusok a várost
éjszakának idején el akarták foglalni. Innen
a lúd megtisztelõ avis Martis neve, amelybõl könnyen formálódott az avis Martini
megnevezés. Ehhez utólagos legendai ma
gyarázatot is költöttek: Márton alázatból a

ludak óljába bújt, hogy püspökké választása
elõl kitérjen. Ezek azonban zajgásukkal
elárulták, és így kénytelen volt a püspökséget elvállalni.
Mindezekbõl érthetõ, hogy Márton
napjának – fõleg Dunántúl – a frissen
tömött, szépen kihizlalt lúd volt az ünnepi
eledele. A szombathelyi egyházmegye
kispapjai a szent patrónus napján hagyományosan Márton lúdját ettek és bort
ittak rá.
November 12. Minõségügyi Világnap
Az Európai Minõségügyi Szervezet
(EOQ) 1992. november 12-re hirdette
meg a Minõségügyi Világnapot. A ma
gyar kormány is csatlakozott az EOQ
felhívásához. A szervezet ezzel a minõség
iránti elkötelezettség fontosságára kívánja
felhívni a figyelmet.
1959-ben ezen a napon fogadták el
„A gyermeki jogok nyilatkozatát”, majd
1989-ben „A gyermekek jogainak konvencióját”.
November 15. Füstmentes Nap
A tradícióvá növekedett nap alapötletét
1971-re datáljuk, amikor Massachusetts
állam kormányzója, Arthur P. Mullaney
arra kérte a polgárokat, hogy egy napig ne
dohányozzanak, és a pénzbõl, amit aznap
dohányárura költöttek volna, egy helyi
középiskolát támogassanak. Az ötlet megfogant, és 1976. november 18-án már az Amerikai Rákellenes
Társaság (ACS)
tûzte zászlajára
a célt. Sikerült
is egymillió embert rábírniuk,
hogy egyetlen
napra bírják
ki dohányzás
nélkül. 1977-ben már minden állam csatlakozott a mozgalomhoz, ami ekkor kapta
az egységes „Smokeout Day” elnevezést.
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére november harmadik csütörtökét
aztán nemzetközi szinten is Füstmentes
nappá nyilvánították.
November 19. Erzsébet
2007-ben ünnepeljük Árpád-házi Szent
Erzsébet születésének nyolcszázadik év-

fordulóját. A magyarországi Szent Erzsébet
jubileumi év alkalmából, amely a budapesti
Szent István-bazilikában bemutatott szentmisével vette kezdetét 2006. november
19-én, egy éven keresztül ünnepségeket,
kiállításokat rendeznek és zarándoklatokat
szerveznek. Az emlékév 2007. november
18-án ünnepi szentmisével és körmenettel
zárul Sárospatakon.
November 20.
Az Ifjú Zenebarátok Napja
Az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 tavaszán Lisszabonban tartott kong
resszusának határozata alapján november
20-án ünneplik az Ifjú Zenebarátok Napját.
November 21. A Televízió Világnapja
A Televízió Világnapját 1996 óta tartják
meg. Célja, hogy a televíziós társaságok
olyan témákat állítsanak középpontba, mint
a béke, az együttmûködés és a fejlõdés.
November 22.
A Magyar Közoktatás Napja
A Pedagógusok Szakszervezete a magyar
közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására, valós társadalmi megítélésének
elõsegítése céljából 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar
Közoktatás Napját.
November 25. Katalin
A lányok védõszentje. Sok férjjóslás fûzõdik
ehhez a naphoz. Sok helyen „Katalin-ágat”
raknak vízbe, hogy karácsonykor kizöldüljön.
Idõjárásban a karácsonnyal ellentétes: „ha
Katalin kopog, karácsony locsog”.
November 25.
A Magyar Labdarúgás Napja
A magyar labdarúgó „Aranycsapat” 1953.
november 25-én a londoni Wembley-stadionban 6:3 arányban legyõzte a hazai pályán
akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat. A sporttörténeti
gyõzelem
emlékére
a Magyar
Labdarúgó
Szövetség
1993-ban november 25-ét a Magyar Labdarúgás Napjává nyilvánította.

5

2007. november

November 27. A Véradók Napja
Elõször 1954. november 27-én adomá
nyoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. Ebbõl az alkalomból a Magyar
Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy
1988-tól kezdõdõen november 27-én legyen
a Véradók Napja.
November 30. András
András apostol, Péter bátyja. Életérõl,
pályájáról keveset tudunk. A hagyomány
szerint X formájú kereszten szenvedett
vértanúságot. Ez az andráskereszt, amely
ikonográfiai ismertetõjele is egyúttal.
November 30.
Nemzetközi Ne vásárolj semmit! Nap

A Ne vásárolj semmit! Nap vidám és
kritikus tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a
jólét, a vagyon egyen
lõtlen elosztása, és
a reklámnak a mindennapi életünkre
gyakorolt hatása
ellen. A ne vásárolj
semmit! Napot 1992ben kezdeményezte
a kanadai Ted Dave,
aki a reklámszakmában dolgozott. Ezáltal akart tiltakozni a
reklámok szüntelen túlfogyasztásra való
ösztönzése ellen. Mottója az volt: Ami elég,
az elég! Azóta egyre több ország vette át a
Ne vásárolj semmit! Napot.

Óvoda
„Itt van az ôsz, itt van újra”
Az õsz Ovigalériánk megnyi
tója után készültünk óvodánk
2007-es Szüreti
mulatságára.
Azzal a céllal rendeztük a
Szülõi Szervezet
segítségével ezt
a rendezvényt,
hogy kellemes
hangulatú napot töltsenek el a szülõk, a
gyermekek és az óvoda dolgozói.

Az idõjárás kegyes volt hozzánk és
verõfényes napsütésben oszthattuk
ki a „Madárijesztõ Készítõ Verseny”
díjait.
Egész délután számtalan program
várta a gyerekeket: szõlõpréselés, gesztenyesütés, õszi falevelek öntése viasz-

ból, arcfestés, lufi
hajtogatás, termésbáb készítés,
valamint finom
pogácsa, ropogtatni való és soksok tombolatárgy
találta meg kis
gazdáját.
Vi d á m s z í n foltja volt a
szüreti mulatságunknak a Szülõk elõadásában látható „A
répa” címû mese, amely nagyon tetszett
kicsinek és nagynak egyaránt.
Köszönjük nekik, és nagy izgalommal várjuk a következõ évi elõadást.
Köszönjük azoknak a Szülõknek is,
akik munkájukkal, tombolatárgyakkal és az elkészített terménybábokkal tették színesebbé a gyermekek
mulatságát.

V. Tápláni Rockbuli
Táplánszentkereszten

2007. november 16. 20 óra
Jókai Mór Mûvelõdési Ház
Fellépõk:
Lost Future
Rolling Rocks
Revans
Belépõdíj: 300 Ft

A Táplán Mozi és a
Morzsányi-filmklub
2007. novemberi
mûsora
• November 5. 19 óra – Goda Krisztina:
Szabadság, szerelem
• November 6. 18 óra – David Silverman:
A Simpson család
• November 9. 16 óra – Kertész Mihály:
Casablanca
• November 13. 18 óra – Michael Lehmann:
Férjhez mész, mert azt mondtam
• December 4. 18 óra – Michael Bay: 		
Transformers

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

Könyvtári
nyitva tartás változás
2007. november 1-jétõl a következõképpen alakul a Községi és iskolai
könyvtár (Fõ út 4-6.) nyitva tartása,
ahová továbbra is szeretettel várjuk az
olvasás hódolóit:
Hétfõ:
12-18 óráig
Kedd:
15-17 óráig
Szerda:
12-18 óráig
Csütörtök: 14-17 óráig
Péntek:
8-18 óráig
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Portré
Az élet szép
Mindenhol élnek érdekes emberek.
Nincs olyan falu, ahol ne lehetne találni
egy-két személyt, aki valamivel kitûnik a
többiek közül. Én azt az embert kerestem
meg, aki korát tekintve az elsõ Táplánszentkereszten. Õ Pungor József, a falu
legidõsebb embere.

– Mennyi idõs most?
– A 91. évemet taposom. 1916. november 17-én születtem Vépen.
– Hogyan került Táplánszentkeresztre?
– A h á z a s s á g r é v é n . É n Vé p e n a z
Erdõdy családnál szolgáltam, lovász voltam. A feleségem is ott volt a gyerekek
mellett. Õ Szentkereszti születésû. Dávid
Alúzia. Vépen ismerkedtünk meg 1941
õszén. 1944. május 27-én nõsültem meg.
27 éves voltam, akkor szereltem le. Mikor
összeházasodtunk én is ideköltöztem
a feleségem szüleihez. Õk akkor még
a kastély mellett laktak. Ott volt egy
kocsislakás. Ide, ebbe a házba 1957-ben
költöztünk. Itt volt négy öreg: három
hölgyike és egy bácsika. Feleségem
nagynénjei, édesanyja, meg a nagybátyja
laktak itten.
– A háború után hogyan teltek a mindennapjai?
– A háború után a Jármûjavítóban dolgoztam, mint esztergályos. Szakmunkásvizsgát tettem. A feleségem pedig háztartásbeli volt. Dolgozni kellett. A házat
rendbetettem, gyermekeinket neveltük.
Jártam kétmûszakba, háromba, de dolgozni kellett, ez volt a megélhetés. Az
volt a legfõbb célunk, hogy a családnak
legyen megélhetése.
– Mennyire viselte meg a háború?
– Hát nézze, az ember úgy van, valamit
el kell felejteni. Valójában elsõ vonalban

nem voltam, de a hátsó vonal is veszélyes.
Háborúban mindenhol veszélyben van
az ember.
– Több mint 50 éve itt lakik Táplánszentkereszten. Mennyit változott a falu?
– Sokat. Akkor mikor mi idejöttünk,
még pár ház volt ebben az utcában.
Azóta rengetet ház épült.
Sokat változott. Hiszen ha
elmegyek Táplánba nem
ismerem ki magamat, pedig
már mióta itt vagyok. Az
emberiség felét nem isme
rem. A fiatalokat meg fõleg
nem.
– Hogyan éli meg az öregkort?
– Én nem panaszkodhatok
az öregkorra. Szeretek
jönni-menni.
Nem szeretem
a telet, mert benn kell ülni.
Én csináltam mindent, ez
volt az élet. Én most is
boldog vagyok. Sajnos a
feleségemet eltemettem, de
ez az élet. Nálunk szeretet
volt meg békesség. Ezt nem
tudom elfelejteni, meg õt
sem.
– Mire a legbüszkébb életében?

– Hogy megértem a 91. évemet. Erre
büszke vagyok. Ráadásul úgy éltem meg
azt, mintha most is 60 éves lennék. És úgy
is érzem magamat. Elmondhatom, hogy
boldog vagyok.
– Volt olyan dolog az életében, ami után
vágyott, de nem tudta megvalósítani?
– Álmaim voltak. Álmodozik az ember
ezt-azt. De olyan vágyam nem volt, amit
nem tudtam megvalósítani. Én jókedvû ember voltam. Fiatalkorán én nem
csüggedtem: ha sokat kellett dolgozni,
akkor dolgoztam.
– És most van olyan álma, amit még
szeretne megvalósítani?
– Egy álmom van, hogy még élhessek.
Még egypár évet. Ez az egy álmom van.
Móricz Eszter

		

FABRIKETT 10 kg

Alkalmazható: kandallóba, cserépkályhába és hagyományos tüzelésû
fûtõberendezésekben.
• A tûzifához képest 50%-kal nagyobb a fûtõértéke
• Nedvességtartalom 8-12%, ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint a
tûzifa
• Fûtõértéke 1819 MJ/kg, amely megegyezik a jó minõségû barnaszén
fûtõértékével
• Faforgács, fûrészpor, illetve biomasszából készült
• Kötõanyagot nem tartalmaz
• Hamutartalom 1-2%, amely kiszórható növényi tápanyagként
• Füstje környezetre káros kén-dioxidot nem tartalmaz
• A tûzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!
Gyártó:

PUMI-FA

Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 58. • Tel.: 06-30/913-9663
Táplánszentkereszt egész területén ingyenes házhoz szállítás!
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Lábápolás télen is
Szeretnék a faluban pedikûrös lenni!
Sokan, akik még nem kerestek fel, tegyék
bátran, hiszen a pedikûr NEM LUXUS,
hanem az egészség szempontjából tényleg szükséges. Álljon itt néhány sor ennek
megerõsítéséül. Igyekeztem dióhéjban
összeszedni azokat a gondolatokat, amelyek talán bátrabbá teszik Önöket ahhoz,
hogy felkeressenek. Nyolcvanhárom éves
Édesapám szokta mondani: „A pedikûrös?
Ja, az kell. Utána a lábaim mintha nem az
enyémek lennének!” Tényleg igaz, így van.
A láb szinte megszabadul „béklyóitól”.
A lábfej egy „számtalan” csontból felépített
remekmû, s a túlsúly, a kényelmetlen cipõ
éppúgy megterheli, mint az esetleg öröklött
vastag bõrkeményedés, sarokrepedés. Szinte
minden lépés fáj, s alig várjuk az estét, hogy
a kínzó érzés csillapodjék.
A láb ápolására télen talán még nagyobb
gondot kell fordítani, mint más évszakban,
ha fiatal, ha idõsebb az ember.

Pedikûrösként elõször bekenem a lábfejeket bõrradírral, majd kellemesen meleg
fertõtlenítõszeres, illatos vízben – bõrtípustól függõen – 15-20 percig áztatom.
Az így elõkészített lábról eltávolítom a
makacs bõrkeményedéseket, tyúkszemet
és az esetleg benõtt körmöt is kezelem.
Természetesen folyamatos fertõtlenítés
mellett és megfelelõ pedikûrös szerszámokkal teszem ezt. Rövidre vágom a körmöket, szépen lereszelem, hogy ne legyen
„harisnyaszaggató”. Most a pedikûr legkellemesebb része, a masszírozás következik.
Egy általam kikevert masszázskrémmel
frissítem az elfáradt végtagokat. Nagyon
jól esik mindenkinek.
Próbálja ki Ön is. Itt a lehetõség. Ha
úgy gondolja tapodtat sem kell mennie,
otthonában is felkeresem!
Pozsgai Ildikó
Tel.: 577-087
06-30-2376-098

Kiváló minőségű fonalból készült

Friss zöldség, gyümölcs
kapható!

vékony és vastag
pamut zokni
közvetlenül a gyártótól.
Többfajta színben és méretben.
31-46-ig, de
lehet extra méretben is.
Cím: Táplánszentkereszt,
Vörösmarty M. u. 8.
Tel.: 789-756, 06-20/373-3147

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

Minden hétköznap a posta mellett.
Olcsó árak, udvarias kiszolgálás!
Várom kedves vásárlóimat.
Orbán Csaba

Termoakupresszúrás
masszázságy
Jó hatással van:
vesékre
ízületi problémákra
keringési problémákra
csontritkulásra
gerincbántalmakra
gerincferdülésre
vérnyomásra
2. típusú vércukorbetegségre.
1 kezelés 40 perc = 500 Ft.

Bejelentkezés: 06-30/946-6050
Táplánszentkereszt, Rét u. 22/e
Mindenszentekre koszorú, sírdísz, mécses kapható, valamint szálvirág
rendelhető. (Krizantém, szegfű stb.)
Érdeklődni lehet:
Kálmán Attila
Táplánszentkereszt, Rét u. 22.
Tel.: 06-30/320-5858
94/377-536

Ildikó konyhája
Prátserné Orsi a Polgármesteri Hivatalban dolgozik. Régi barátság már a
miénk, hiszen érettségizõ fiaink valaha
együtt koptatták az iskola padjait. Ha
találkozunk, és van némi kis idõnk,
akkor nagycsaládos anyukákként
rendre elõkerül köztünk a sütés-fõzés
témája:
– Te Orsi milyen pizzás csiga recepted
van Neked?
– Nemrég kaptam a húgomtól, aki
Budapesten lakik.
– Te is pesti voltál?
– Nem, én Bogátról kerültem a faluba. Nagyon szeretünk itt lakni gyerekeimmel együtt. Bár már nagyobbak
a tieidnél, de ez csak annyit jelent,
hogy még többet kell sütnöm-fõznöm
nekik.
– Miért jó ez a recept?
– Több oka is van. Ez olyasmi, mint
a pizza, mégis különlegesebb. Nagyon
rövid idõ alatt készen van. Az alaptésztát, sõt a kész csigákat is lefagyaszt
hatod.
– Köszönöm Orsi, ma ki is próbálom!
– Jó étvágyat, de szerintem Te is
készíts dupla adagot „kis” családodnak!!!

Pizzás batyu
Hozzávalók:
70 dkg liszt (finom liszt), 5 dkg élesztõ, só ízlés szerint, tej amennyit a massza
felvesz, 1,5 dl étolaj, 1 db tojás.
Elkészítés:
Az élesztõt langyos tejjel felfuttatjuk.
A lisztet elkeverjük a sóval és beleütjük
a tojást. Hozzáöntjük a megfuttatott
élesztõs tejet, ezt összedolgozzuk.
Annyi tejet adunk hozzá, hogy lágy
masszát kapjunk.
Ujjnyi vastagra nyújtjuk, és 3x hajtogatjuk, hajtogatáskor olajjal vagy zsírral
megkenjük.
8x8 cm-es kockákra vágjuk, megkenjük pizza szósszal, és ízlés szerint töltjük
felvágottal, sajttal, zöldségekkel.
Négy sarkát batyu formájúra behajtogatjuk, tepsibe rakjuk és elõmelegített
sütõben közepes lángon megsütjük.
Ízlés szerint a pizza szósz helyett
fokhagymás-tejfölös szószt is tehetünk
a tésztára.
Jó étvágyat hozzá!
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Sport

Karate hírek
GOJU KUPA 2007.
2007. szeptember 29-én a szombathelyi
Haladás Sportcsarnokban rendezték meg a
Goju Kupa nyílt meghívásos nemzetközi karateversenyt gyermek, ifjúsági, kadett, junior
és felnõtt korosztály részére. A versenyre a
megyei csapatokon kívül érkeztek Mosonmagyaróvárról, Pécsrõl, valamint Ausztriából
és Szlovéniából. A mintegy 130 induló között
ott volt a Tápláni Karate Sportegyesület 18
karatékája is, akik összesítésben „begyûjtöttek”
9 arany-, 5 ezüst- és 10 bronzérmet és ezzel
toronymagasan nyerték a csapatok közötti pontversenyt, valamint a kupát is megszerezték.

Eredmények:
kata
kumite
(formagyakorlat) (küzdelem)
Németh Bence
1
1

Németh Marcell
Koós Nóra
Koós Viktor
Kassai Csaba
Kassai Gergely
Kassai László
Lovranics Alexandra
Habda Zsolt
Németh Dániel
Doncsecz Dániel
Sipos András
Sipos Balázs
Pajor Fruzsina
Pajor Gergõ
Pajor Márton
Bertók Tamás
Berta Dániel

1
1
1
2
1
3
3
1
1
3
5
1
3
2
3
3
3
3
3
5
4
2
2
2
4
3
Kassai Rita

Világbajnokságon
jártak

A képen:
A gyõztes tápláni csapat a
kupával:
Alsó sor (balról): Koós Nóra,
Lovranics Alexandra, Koós Viktor,
Berta Dániel, Németh Marcell, Németh Bence, Kassai Gergely
Állnak: Kassai László, Bertók
Tamás, Sipos Balázs, Habda Zsolt, Sipos
András, Németh Dániel, Doncsecz Dániel,
Kassai Csaba, Pajor Fruzsina, Pajor Gergõ,
Pajor Márton, Németh András edzõ

2007 szeptemberében a lengyelországi
Bydgoszczban rendezték meg az Ippon
Shobu Karate Világbajnokságot kadett,
junior és felnõtt korcsoportban.
21 ország több száz versenyzõje
között a magyar válogatott csapat
tagjaként tatamira léphetett a Tápláni
Karate Sportegyesület két sportolója
Németh Bence és Horváth Benjamin.
Az egyéni küzdelmekben orosz,
illetve angol ellenfelükkel szemben
maradtak alul. A csapat-kumitében
is mindketten indultak és a nagyon
erõs litván csapattal kerültek össze:
két ponttal veszítettek, és nem jutottak a nyolcas döntõbe. A csapat kata
versenyszámban Bence szerepelt két
másik társával és nagyon szép versenyzéssel az igen értékes ötödik helyet
szerezték meg.
Az egyesület életében igen nagy
jelentõséggel bír, hogy már nemcsak
országos versenyeken indulhatnak a
tápláni karatésok, hanem a válogatott
színeiben Magyarországot képviselve
európai illetve világversenyeken is, és
mindenhol becsülettel helytállnak, érmekkel, értékes helyezésekkel térnek haza.
Kassai Rita

Apáczai Csere János Ált. Iskola, Táplánszentkereszt
5
• Németh Bence
Bolyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium, Szombathely
1
1

• Németh Marcell
Apáczai Csere János Ált. Iskola, Táplánszentkereszt
2
1
• Kassai Gergely
Hermann Ottó Szakképző Iskola, Szombathely
5
3
• Habda Zsolt
Bólyai János Gyakorló Iskola és Gimnázium, Szombathely
1
1
• Lovranics Alexandra
Zrínyi Ilona Ált. Iskola, Szombathely
3
• Horváth Benjamin
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző
Iskola, Szombathely
2
3
Kassai Rita

Diákolimpia-elôdöntô
2007. október 13-án Várpalotán rendezték meg a WKF Karate Diákolimpia
dunántúli elődöntőjét. A Tápláni Karate
Sportegyesület versenyzői – akik, mivel diákolimpiáról van szó iskolájukat képviselték
– a többszáz fős mezőnyben kiemelkedően
teljesítettek. Az országos döntőt novemberben rendezik Budapesten, ahová az első
három helyezett jut tovább.
Eredmények: kata
kumite
(formagyakorlat) (küzdelem)
• Koós Nóra
Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg		
3
1
• Koós Viktor

Tápláni Fórum

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

Táplánszentkereszti havilap.
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