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Este mikor kigyúlnak a fények,
A gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
S a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
Ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni
És másokért a szokottnál többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
Halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
Őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
S gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabunk.
(Ismeretlen szerző)
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Képviselô-testületi ülésen történt
2008. november 19.
Képviselő-testületünk november 19-én tartotta
soron következő ülését. A napirendek között
szerepelt az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámoló, a 2009. évi költségvetésre vonatkozó
koncepció, az önkormányzat 2009. évi belső
ellenőrzési terve, a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott támogatási kérelmek
elbírálása, az óvodavezetői állásra beérkezett
pályázatok véleményezése, a pályázati részvételről döntéshozatal és a Széll-kastély értékesítésére
vonatkozó tájékoztatás is.
A képviselő-testület minden tagja jelen volt
az ülésen.
Az ülés megnyitása után a polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A
beszámolót a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Ezt követően az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről kaptak
tájékoztatást a képviselők. Dr. Kovács László a
tájékoztatást kielégítőnek találta, mert a testület
az önkormányzat és intézményei gazdálkodási
helyzetéről folyamatosan kapja az információkat,
mindig tisztában van a pénzügyi helyzettel. A
képviselők a beszámolót egyhangúlag elfogadták.
Ezután került napirendre az önkormányzat 2009.
gazdálkodási évre vonatkozó koncepciója. Az
állami költségvetés akkori képlékenysége miatt
számadatokkal még nem szolgáltunk, de ez nem
akadályozta a testületet abban, hogy a 2009. évre
vonatkozó legfontosabb feladatokat meghatározza. Erről a 2008. december 4-én tartandó
közmeghallgatáson Polgármester Úr részletesen
beszámol, illetve e lap hasábjain is tájékoztatjuk
Lakótársainkat. A költségvetési koncepciót a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A következő napirend keretében az önkormányzat és intézményei 2009. évi belső ellenőrzési tervét hagyta jóvá a képviselő-testület. Ennek
részleteivel, szükségességével kedves Olvasóinkat
nem szeretném terhelni.
A következő napirendi pont már nagyobb
érdeklődésre tarthat számot, hiszen a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmek elbírálását tartalmazza. A korábbi évek
jó gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület
minden pályázót támogatásban részesített. Ennek
lényege az, hogy a felsőoktatásban részt vevőket
az önkormányzat – helyzetüket tekintve – 3000
vagy 4000 Ft havi támogatásban részesíti. Az önkormányzati támogatáshoz az állami költségvetés
havonta ugyanennyit ad, tehát a felsőoktatásban
tanuló 32 fő az önkormányzat támogatásával
a tanév 10 hónapjában havi 6000 vagy 8000 Ft
támogatásban részesül. Az önkormányzatnak
ez éves szinten 1,1 millió forint kiadást jelent.
Használják egészséggel. Mindnyájuknak jó tanulást kívánunk.
Hatodik napirendi pont keretében a Hét
Kastély Kertje Művészeti Óvoda másodjára kiírt

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2009. január 28.

óvodavezetői állására beérkezett pályázatok véleményezése következett. Négy érvényes pályázat
érkezett, a képviselő-testület úgy döntött, hogy
2008. november 27-én a pályázókat meghallgatja,
és azután alakítja ki állásfoglalását, javaslatát a
vezető személyét illetően.
Véglegesnek látszanak azok az elképzelések,
amelyek alapján az Önkormányzat a községben
működő civil szervezetek részvételével pályázatot
kíván benyújtani vidékfejlesztési céllal.
A Széll-kastély értékesítése tárgyában is zajlanak az egyeztető tárgyalások.
Az egyebek napirendi pont keretében került
előterjesztésre a Péteri köz területrendezése. Ennek lényege: a rendezési terv módosítása lehetőséget teremtett a területen lévő telkek számának
összevonással történő csökkentésére. A terület
déli részén a telkek megközelítését biztosító út
elkészült, az elképzelt telekalakítást a tulajdonos
szerette volna elvégezni. Ehhez szükség van arra,
hogy az önkormányzat a volt „Wiktora ház” előtt
húzódó utat a telektulajdonos használatába adja.
Ennek fejében a tulajdonos a terület végében
gyalogos átjárót épít, illetve a telkéből kialakított
gyalogút és gépkocsiforduló területét az önkormányzatnak ajándékozza. A tervezet – mint már
egy korábbi előterjesztéskor is – komoly ellenkezést váltott ki a testület tagjainak egy részéből. A
döntéshozatalt most is elhalasztották. A napirend
tárgyalásának végére ért a képviselőtestület.
Napirend után Németh Ferencné kért szót.
Hozzászólásában a Tápláni Fórum novemberi
számában megjelent polgármesteri cikket sérelmezte. Véleménye szerint a cikk nem fedi a
valóságot, sérti a pedagógusokat, félrevezető adatokat tartalmaz, a kisembereket megtéveszti.
A polgármester válaszában érvelt a cikkben
megfogalmazottak mellett. Nem a megtévesztés
és félrevezetés szándéka íratta vele a cikket, hanem szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy
mások is dolgoznak, a község fejlődése komoly
háttérmunkát igényel, amelyből nagyon sokan
kiveszik részüket.
Ahogy az előbb jeleztem, a képviselő-testület
tennivalói újabb ülés összehívását tették szükségessé, tehát folytatom:

2008. november 27.
Következő ülését a képviselő-testület 2008.
november 27-én tartotta, minden képviselő
jelen volt.
Az ülés legfontosabb napirendje az óvodavezetői állásra pályázók meghallgatása volt. Az ülésen
jelen voltak az óvoda dolgozói és egy fő a lakosság
részéről. A pályázók meghallgatását követően a
képviselő-testület 7 szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett Bertókné Szakály
Gabriella óvodavezetői megbízását támogatta.
Mivel az intézmény a környékbeli 5 önkormányzat közös fenntartásában működik, a tagintézményekkel együtt, ezért az intézményfenntartó

társulás Társulási Tanácsa dönt a közeljövőben
a kinevezésről.
Az egyebek napirendi pont keretében a képviselő-testület döntött a korábbi ülésen elutasított,
illetve legutóbb elhalasztott napirend kérdésében. A Péteri köz telekhatár rendezése kapcsán
átalakult forgalmi helyzet miatt megépítésre nem
kerülő utat a képviselő-testület 8 szavazattal,
két tartózkodás mellett határozatlan időre az
Agenda Naturprodukt Kft. használatába adta.
A használati díj fejében a vállalkozó kialakítja
a tervezett gyalogutat, továbbá a gyalogút és
a gépkocsifordulóhoz szükséges telekrészt az
önkormányzatnak ajándékozza.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket
azokról a pályázati elképzelésekről, melyeket
a vidékfejlesztés céljából támogatni javasol. Az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatot nyújtana
be 33 millió forint értékben a művelődési ház
felújítására (nyílászáró csere, külső falszigetelés,
színezés, akadálymentesítés) és az azt övező
park sétányainak kialakítására, parkolókra, utcai
bútorok elhelyezésére és a növényzet pótlására.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület a
Széchenyi Parkba tervezett játszótér építésére, a
park egy másik részében a sétányok megépítésére
és a szentkereszti falurészre tervezett játszótér
építésére nyújtana be pályázatot 32 millió forint
összegben. A Táplánszentkereszt Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány az orvosi rendelő
melletti épületbe kialakításra kerülő Idősek
nappali foglalkoztatójára, gyógyszertár kialakítására pályázna. A pályázat csak az épület külső
felújítását, a tetőcserét, az akadálymentesítést
támogatja, a belső kialakításra önkormányzati
saját forrásból kerülne sor.
Molnár István indítványozta, hogy a védőnői
szolgálat kerüljön át a felújítás után az új épületrészbe, hogy az orvosi rendelő működtetéséhez az
önkormányzatnak ne kelljen hozzájárulni. Ezek a
pályázatok – kedvező elbírálás esetén – 100%-os
pályázati támogatással valósíthatóak meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a civil szervezetek bevonását a pályáztatásba, a pályázathoz
szükséges támogató nyilatkozatok, tulajdonosi
hozzájárulások, együttműködési megállapodások
aláírására a polgármestert felhatalmazta.
A Széll-kastély értékesítése kapcsán a képviselőtestület opciós szerződésben kötelezte el magát az
értékesítésre. A vevő pályázatot kíván benyújtani a
kastély felújítására, a pályázat várható elbírálásáig
– 2009. július 31-ig élhet opciós jogával.
A napirend tárgyalását követően Molnár István
felvetette, hogy a Zöld Ász vendéglő felé vezető
utat csináltassa meg az önkormányzat. Németh
Ferencné azt indítványozta, hogy az iskola előtti
parkolási lehetőséget az árok lefedésével próbálja
az önkormányzat bővíteni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Továbbra
is várjuk érdeklődésüket, észrevételeiket, felvetéseiket.
Családi Anita jegyző

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

Az elsô fogak
A fogak kibújása mindig egy
zűrösebb időszak mind a baba
mind a család számára. Az íny
érzékenyebbé válhat, hiszen a
fogak előretörése duzzanattal, fájdalommal jár. Nagyon
fontos, hogy az ínyt ebben az
időszakban masszírozzuk vagy
rágókát adjuk a babának, hiszen a rágókák
kifejezetten
erre az időszakra lettek
kifejlesztve.
Miután kibújik a baba
első foga, minden reggel és
este gondoskodnunk kell a
baba fogainak
tisztításáról, a
fogszuvasodás és az ínygyulladás megelőzése ellen. Eleinte
a fogacskákat minden este
töröljük át tiszta, nedves zsebkendővel vagy gézdarabkával.
A gyermekek minél korábbi
szoktatása, és példamutatásunk szükséges az igényes
szájápolás megalapozásához.
A baba egyéves kora körül
már használhatunk fogkefét,
de megtehetjük ezt már az
első fogak kibújásakor is. A
gyerekeknek speciális gyermekfogkefére van szükségük,
melynek kicsi fején puha, lekerekített végű sörték találhatók.
Hogyan mossuk meg a gyermek fogát?
A fogmosást kezdjük az
elülső fogaknál. Helyezzük a
fogkefét a fognyak-íny határára, és apró gyengéd körkörös mozdulatokkal távolítsuk
el a lepedéket. Ezután hasonló kis mozdulatokkal haladjunk a fogak külső felszínén
a hátsó fogak felé, majd a
hátsó fogak belső oldalát is
tisztítsuk meg. A következő lépésben a metszőfogak
belső oldaláról távolítsuk el
a lepedéket úgy, hogy a fogkefét függőleges helyzetben
tartjuk. Végül apró, sikáló
mozdulatokkal tisztítsuk meg
a rágófelszíneket is.

A fogorvossal már 3 éves
kor körül érdemes megismerkedni, de fontos, hogy ez
a találkozás akkor történjen,
amikor még nincs rossz foga
a gyermeknek. A fogváltás 5
éves kor körül kezdődik, de a
tejfogakat is fontos kezeltetni,
mert a mellettük kibújó maradandó fogakra ráterjedhet a
fogszuvasodás.
A fogaink egy
életre szólnak
vigyázzunk rájuk, kezeltessük
őket.
Pár gondolat a
fluoridról
A fogápolás
elsődleges célja
annyi lerakódást
eltávolítani, amennyit csak
lehet! Tudjuk mindannyian,
hogy ez a fogmosással lehetséges, és a fogkrém ezt
a feladatot legsikeresebben
a fluor segítségével teljesíti.
Tudományosan igazolt tény,
hogy a fluoridok védő hatásúak. A védő hatás a foggal
történő közvetlen érintkezés
útján (fluorid tartalmú fogkrémek) és belsőleg egyaránt
érvényesül. Sajnos hazánkban a legtöbb helyen az ivóvíz
nem tartalmazza a szükséges
mennyiségű fluoridot, ezért
azt más úton kell pótolni.
Ennek módja elsősorban a
külsőleges alkalmazás, tehát
fluorid tartalmú fogkrémek
használata révén történjen.
Az optimálisnal nagyobb
mennyiségű tartós fluorid
bevitel foltos zománc kialakulásához vezethet. Ebből a
szempontból a legveszélyeztetettebb az 1-6 éves korosztály. Éppen ezért tabletta
formájában történő fluorid
adagolásra csak orvosi javaslatra kerüljön sor. A fluorid azonban nem csodaszer.
Csak alapos fogápolással és
egészséges táplálkozással
együttesen hatásos a fogbetegségek ellen.
Tőke Monika védőnő

Spóroljunk-újítsunk

A penész elleni védekezés
Tudta? A penészedés ott kezdődik, ahol legalább 72 órát meghaladó időtartamig, 75% feletti a
páratartalom.
Penész kialakulása: A penész
egy olyan gomba, ami mindenütt
jelen van, ha akarjuk, ha nem.
A penészfoltok ott jelentkeznek
először, ahol a hosszabb időn át
magas a páratartalom, ami az
egyik feltétele a penészfolt kialakulásának.
A penészesedés okai: A penészesedés adódhat a falak rossz szigeteléséből, a falakba felszivárgó talajvíz miatt, a szigeteletlen hőhidak
túlzott páralecsapódásából és nem
utolsó sorban a lakás légtömörségéből, azaz huzatmentességéből.
A lakásban élőknek szinte minden
tevékenysége párát „termel”, a
főzés, fürdés csak tovább növeli a
levegő páratartalmát.
Mit tehetünk a penész ellen? Ha
kordában tartjuk a páratartalmat,
akkor ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tesszük a penész kialakulását.
Fontos tehát a gyakori szellőztetés,
hogy a lakásban felgyülemlett pára
kiszellőzhessen. A kereszthuzat
erre a legalkalmasabb, különben a
légáramlás nem lesz kellően intenzív, és csak a meleg levegő szökik
ki az ablakon, a pára mennyisége
azonban csupán csekély mértékben
fog csökkenni. Erre elsősorban a
téli időszakban van szükség, hiszen nyáron nyitva van az ablakok
legtöbbje, és a levegőcsere szinte
állandónak mondható.
Ha viszont a penész már megtelepedett a lakásban, azt mielőbb
el kell tüntetni. Az enyhébbnek
mondható esetekben különféle gombaölő vegyszerekkel és a
gombásodást gátló falfestékek
alkalmazásával azt nem is olyan
nehéz megoldani.
Penész lemosók, eltávolítók,
fertőtlenítők: Jellemzőjük, hogy

többnyire csak bevonatrendszerben alkalmazva hatásosak. A gél
állagú szerek például minden felületre alkalmasak, klórmentesek,
nem fakító a hatásuk, de főként
szilikát és mészfestékek alá valók.
A vizes oldatú gombaölőszerek és
lemosók a fal pórusaiba mélyen
megtelepedett gombákat is elpusztítják. A szerek bármelyikét
ecsetelve, vagy hengerelve kell
felhordani, szórásuk nem ajánlott. A művelet közben a falról
lemálló részeket glettelni kell,
majd azt is gombaölővel kezelve
kell a fertőzéstől védetté tenni.
A szerek bármelyike éveken át
megakadályozza a penészfoltok
kialakulását. A penésztől megtisztított falakra azonban csak
gombaölő adalékot tartalmazó
vagy gombaölővel bekevert és a fal
átszellőzését biztosító festékeket
érdemes felhordani.
Penészgátló festékek: Alkalmazásuk előtt mindenkor ajánlott a
penészes falakról nedvesen eltávolítani a gombás fertőzést. Ajánlatos
még a régi festékréteget is levakarni
a fertőzött részekről. E műveletet
csak nedvesen szabad elvégezni,
különben a levegőbe került gomba
spórák az egészséges falakat is megfertőzhetik. A nedvesen levakart
kaparékot pedig fóliazsákba rakva
távolítsuk el a lakásból. A kiglettelt
falat is ajánlott gombaölővel lehengerelve védetté tenni, majd száradás
után következhet a falak újra festése, amihez kimondottan gombaölő
adalékot is tartalmazó falfestéket
célszerű használni. Ha azonban a
gombásodást előidéző okokat nem
szüntetjük meg, akkor a festés csak
2-3 évig gátolja a gombás gócok
kialakulását, utána alapos felületi
tisztítást követően lehet csak újból
kifesteni a helyiséget.
Iglódi Zoltán, szaktanácsadó:
20/232-4779

ENGEDJE, HOGY ELBŰVÖLJÜK!

Lilliputi Show
A tévéből ismert, a világ legkisebb művésznője
– 65 cm magas, 22 kg – községünkben!
Különleges bűvészprodukciók
(kutyákkal és kígyókkal)

Miss Marlis
Helye: Jókai Mór Művelődési Ház
Ideje: 2008. december 14., 15 óra
Belépőjegy: Gyermekeknek: 500,-, Felnőtteknek: 700,Tombola: 100,-
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Polgármesteri rovat

Csak építkez(z)ünk tovább
Miután egy hónappal ezelőtt igyekeztem
tárgyilagosan felvázolni azokat a fejlesztéseket, amik az elmúlt időszakban megvalósultak
községünk általános iskolájában, szeretném
folytatni a száraz tények ismertetését a másik
gyermekekkel foglalkozó intézményünkkel,
az óvodával.
2002-ben az akkori képviselő-testület
világosan látta: az óvoda és iskola korszerűsítése nem halogatható tovább. Óriási
szemléletváltás következett be ekkor. Míg
korábban az intézményeket kimondottan
nyűgnek tekintették, az új képviselő-testület
lehetőséget látott és lát ma is az óvodában, iskolában egyaránt. Az intézmények iránt érzett
közös felelősségtudat cselekvésre ösztönzött
mindenkit. Soha nem látott összefogással és
egyetértésben – az intézmények autonómiáját,
községünkben betöltött súlyát tiszteletben
és szem előtt tartva – tettük meg azokat a
lépéseket, amelyeket részben már múltkor
leírtam, illetve most szeretnék ismertetni. A
már említett gazdasági program alapján tettük
évről évre a dolgunkat. Természetesen akkor
is megfogalmazódtak kritikák vagy más javaslatok, hogy helyes-e amit tenni fogunk. Azonban az soha nem kérdőjeleződött meg, hogy
csak a legjobbat akarjuk tenni. Szerencsésen
el tudott különülni egymástól a döntéshozatal
és a végrehajtói feladat. Mindenki vállalta a
rá osztott munkát, és nem kívánt egyszerre
két szerepet felvállalni. Túlfűtött érzelmek és
képzetek nélkül mindenki végezte a község,
illetve az önkormányzat által rá kiszabott
feladatát. S íme az eredmények:
Az óvoda épülete 1995 év 2002 között
355.000 forint felújítási pénzt kapott. Ezt az
összeget egy alkalommal, 1998-ban költötték
a vizesblokk felújítására. Ez volt az összes
fejlesztési célú pénz, amivel az óvoda gazdagodott 8 év alatt. Mi történt 2003 óta az elmúlt
hat év alatt? Összesen 13.511.943 forint értékű
beruházási és felújítási kiadás és 2.334.640
forint tárgyi eszközbeszerzés valósult meg
a mai napig. Sok ez vagy kevés? Lehet vitatkozni róla. Az viszont vitathatatlan, hogy
a kisgyermekek második otthona rövid idő
alatt teljesen megújult, megszépült. Ismerjük
el – ha tetszik, ha nem – ez a megújulás nem
csak a pénzen múlott, hanem az ott dolgozók
munkája is kellett hozzá.
Röviden, a teljesség igénye nélkül említsünk meg egy-két fejlesztést!

2004-ben tornaszoba kialakítása 100.266
Ft, lábazat felújítása 96.000 Ft, mosógép és
fűnyíró vásárlása 120.900 forintért. Ugyanebben az évben 570.000 forintért sportszerek, játékok, homokozó, játékszőnyeg
került beszerzésre. 2005-ben megtörtént
a teraszok járólapozása és ereszcsatorna
javítása 663.985 forintért. Zenetorony és kamera beszerzésére 117.000 forintot, játékok
és fejlesztő eszközök beszerzésére 373.000
forintot költöttünk. 2006-os évben 1.246.264
forintba került a csoportszobák parkettázása, járdaépítés és radiátorok burkolása.
Ebben az évben 657.000 forint lett játékokra
és fejlesztő eszközökre fordítva. 2007-ben
a vizesblokkok újultak meg és elkészült a
fűtés korszerűsítési terv 1.606.862 forint
értékben. Ezen felül 444.840 forint értékben
laptopot és számítógépet szereztünk be.
Az évi szokásos játékvásárlás, valamint egy
varrógép 593.640 forintba került. Az idei év
legnagyobb beruházása a fűtés korszerűsítése (4.523.241 Ft) és az új csoportszoba kialakítása (1.432.237 Ft) volt. Ehhez a kémény
bontása is elengedhetetlenül szükséges volt,
ami 1.231.655 forintot tett ki. Ekkor készült
el az udvari pavilon, faház is, ami 660.025
forintba került.
Mi az, ami miatt jóleső érzéssel gondolhatunk vissza az elmúlt évekre? Annak a
környezetnek a megújítása volt a fontos,
ahol községünk legkisebb polgárai töltik
el hétköznapjaikat. Ahol szocializálódnak,
ahol kialakul a szépérzékük, ahol rácsodálkoznak az előttük egyre jobban kitáguló
világra. S az egyáltalán nem mindegy, hogy
milyen igényességgel felvérteződve lépnek
tovább ebből az intézményünkből.
Meggyőződésem, hogy ez sikerült. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk és elkezdhetjük a láblógatást. A
közösen létrehozott – anyagi és szellemi –
értékeket egyrészt meg kell őrizni, másrészt
újabbak létrehozásáért kell munkálkodni.
Örüljünk annak, ami már megvalósult és
bízzunk abban, hogy közösen még sikerülni
fog egy-két szép dolgot megalkotni. Ahhoz,
hogy további újat építsünk, nem kellene feltétlenül elvetni a már megalkotott dolgokat.
Legyen ez inkább egy alap, amire tovább
építkezhetünk.
Perl János

Köszönet
Kedves Cikkírók!
Köszönetet szeretnék mondani nektek egész éves munkátokért, hogy időt és energiát rászánva
írásaitokkal színesítették a Tápláni Fórum hasábjait.
Köszönettel: Móricz Eszter

Mesécske
Egyszer volt, hol nem volt,
Bizony talán nem is volt,
Volt egyszer egy falucska,
Kinek hosszú volt az útja.
Fő útnak elkeresztelték,
A huncutok ezt megneszelték,
Nyomban hoztak festéket
S átmázolták, hogy nézzétek
Ím a neve nem lett más,
Mint a becses: HIVATÁS.
Bizonyára igazolták mondandójuk,
Nem is lett sok mondandójuk
Hiszen hinni valamiben
Nem pusztán: „csak azt hiszem”,
Hanem annál jóval több
Egyszer-egy helyett ötször-öt,
Így hát a drága „jótevők”
Elvonultak idő előtt
Talán négy év, amit hittek,
De nem mások, csak is tippek,
A faluban meg békességben
Jóemberek éltek szépen,
Ha szemem látná, bizony látnám,
Mi volt neve, talán Táplán.

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

Várjuk vendégeinket a Pogiházba!
Ajánlatunk: cukrászsütemény, bor, sör,
kávé, szeszesitalok.
Süteményekre, tortákra megrendelést
felveszünk a karácsonyi ünnepekre is.

AEROBIK FELNÔTTEKEK
TOVÁBBRA IS VÁRJUK
JELENTKEZÉSÜKET A JANUÁRBAN
ISMÉTELTEN INDULÓ
AEROBIK ÓRÁKRA!
HELYSZÍN:
Jókai Mór Művelődési Ház
IDŐPONT:
hétfőnként és csütörtökönként 18:45-től
JELENTKEZNI LEHET:
Mühl Renáta: 30/69-08-388
Meskó Krisztián: 30/65-90-275
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A fiatalok is
megirigyelhetnék...
November 21-én, pénteken sok táplánszentkereszti „fiatal” bánkódhatott avégett,
hogy még nem töltötte be a 65. életévét!
Ugyanis, a mára már szokásosnak nevezhető november végi idősek napi köszöntésen
olyan fergeteges volt a hangulat, hogy én 23
évesen tátott szájjal néztem, hogyan ropja
a táncot nagymamám és a többi ünnepelt a
parketten!
A hangulat megalapozásában nagy-nagy
szerepe volt a színpadon ismét csodás dalokat előadó Gyöngyvirág Dalkörnek, majd a
szombathelyi óvodások moderntánc bemutatójának, a táplánszentkereszti Apáczai Csere
János Általános Iskola növendékeinek, akik
nemcsak előadásukkal, hanem saját kezűleg

készített ajándékaikkal is meglepték az ünnepelteket! S, mintegy a műsorokra feltéve
azt a bizonyos pontot, a zalaegerszegi Hevesi

Sándor Színház két ifjú művésze: Foki Veronika (kinek még hajdanán édesanyja, Foki
Gáborné a táplánszentkereszti iskolában
oktatta a ma már igencsak felnőtt nebulókat)
és Hertelendy Attila operett és mulatós dalokkal örvendeztette meg a közönséget!
Községünk elöljáróságai, így ifj. Perl János
polgármester úr, Teleki György doktor úr
és Kürnyek Róbert plébános úr az ünnepi
műsor során köszöntötték a falu legidősebb,
s legbölcsebb lakóit.
Mi mást is írhatnék zárásként? Jó egészséget, a péntekihez hasonló vidám perceket,
sok-sok mosolyt kívánok Önöknek! S bízom
abban, hogy jövőre ismét találkozunk!
(Mama Veled is!)
Kozmor Barbara
A többi kép megtekinthető, és megrendelhető a könyvtárban!

Az intelligens befektetés
Egyre gyakrabban olvashatunk olyan
szalagcímeket, mint „Az arany reneszánsza”, „Az iparnak ezüstre van szüksége”,
„Fedezetlen valuta”. 2008. március végén
a svájci IQ Invest Consultoria S.L., a világ
9 országában tevékenykedő, nemesfém
érmék területén dolgozó szervezet Magyarországon egy leányvállalatot nyitott IQ
Inveszt Kft. néven. Ezáltal bárki számára
lehetővé vált, hogy vagyonának egy részét
megóvja az inflációtól azáltal, hogy aranyés ezüstérmékbe fekteti. Az IQ Invest Kft.
által kínált arany Dínár és ezüst Dirham
érmék egyszersmind befektetői és gyűjtői
érmék, ezen felül hivatalos fizetőeszközül
szolgálnak az arab országokban. A papírpénzzel ellentétben az érmék évszázadokon át megőrizték értéküket. A papírpénz
elértéktelenedése egyúttal előrevetíti a
nemesfémek árának emelkedését.
Miről szól az IQ Invest Hungary Kft. koncepciója? Három tartópillére: Stabilitás: az
arany és az ezüst nemesfémek, melyek nem
értéktelenednek el úgy, mint a pénz. Érté-

kük tartósan megmarad, ezáltal védelmet
nyújtanak az infláció ellen. Biztonság: az
iparnak egyre több aranyra és ezüstre van
szüksége. A kínálat korlátozott, a kereslet
egyértelműen magasabb, mint az éves előállított mennyiség. Likviditás: akinek aranya
van, mindig van pénze. Az arany és az ezüst
nemzetközi valuták, mindig eladhatók. Az
arany az egyedüli független valuta a világon.
Egy központi bank sem tudja megfosztani
értékétől.
Az alternatív befektetések jelentős előnyöket kínálnak, hiszen ha a hagyományos
befektetéseket (részvények és kötvények)
nemesfémekkel egészítik ki, a nyereség egyértelműen javulhat, és a kockázat jelentősen csökkenthető. A fizikai értelemben vett
arannyal, ezüsttel fokozott védelem érhető
el az inflációval szemben, és a vagyon nem
csak gyarapítható, hanem stabilizálható is.
További kérdéseivel forduljon az IQ Invest Kft. Vas megyei képviselőihez:
Komuniczky Ervinné 06-20/513-7777
Smolczer Józsefné 06-20/360-8772

Polgárôrségi hírek
Sikerekben gazdag
évet zártunk
Köszöntök minden régi és új olvasót.
Mozgalmas évet zártunk, ami sikerekben
és eredményekben gazdag volt. Részt vettünk számos versenyen és jól szerepeltek a
Táplánszentkereszti polgárőrök, könnyen
véve az akadályokat. Néha sokat utaztunk
egy-egy versenyért, de szerintem ez nem
törte meg a csapat lelkesedését.
Szeretném megköszönni minden csapattagnak a versenyeken való részvételt, a
küzdeni akarást, a töretlen lelkesedést és
azt a kicsi pluszt, amit minden ember még
magából hozzáadott az eredmények elérése
érdekében.
A csapatok változtak közben, de szeretném mellékelni az egész éves versenyzői
létszámot:
Hölgyek: Neválovicsné Polgár Adrienn,
Szakály Tünde, Király Nikoletta, Király
Hajnalka.
Ifjúsági csapat: Babinszki Zsolt, Német
Ádám, Oláh Tibor, Kozma Tibor, Vámos
Erik.
Férfiak: Bezdi Tamás, Kisterenyei Balázs,
Horváth Zoltán, Kajcsos Lajos, Dóka Zsolt,
Neválovics Tibor.
Az Önkormányzat támogatásából és a
pályázatokból befolyt összeg mellett, volt
két magánszemély is, akik támogatták
egyesületünket: Hertelendi Alfonz és Varga
Zoltán (Göde).
Köszönjük nekik önzetlen támogatásukat, ami példaértékű.
Lehetőség volt a személyi jövedelemadó
egy százalékának a felajánlására. Sokan
éltek ezzel a lehetőséggel. A befolyt összeg:
39.498 Ft. Az egyesület működési költségekre fordította a pénzt (ruházat, irodai
eszközök vásárlása).
A tévhit ellenére ingyen végezzük munkánkat. Nem csurrannak-cseppennek összegek
zsebekbe. Az egyesület civil szervezetként van
bejelentve, ebből kifolyólag tagdíjköteles. Az
egyesület minden tagja tagdíjat fizet!
Az ünnepek környékén megszaporodnak
a fenyőfalopások. Fokozottabban figyeljük
a kiskerteket és az olyan helyeket, ahol
lopásra „alkalmas” fenyők lelhetőek.
Ennyi lett volna az „évzáró” írásom a
Tápláni Fórumba. Szeretném megköszönni
a szerkesztőnek és minden segítő személynek, hogy lehetővé tették írásaim megjelenését, még ha néha az utolsó pillanatban is
adtam le a cikkeket.
Köszönöm Polgármesterünk biztató
szavait, tényleg nem érdemes nyilvános
fórumon felesleges és időpocsékoló vitába
belemenni. Saját bőrömön tapasztaltam,
hogy a „szemellenző” nagy úr.
Eredményekben és sikerekben gazdag
évet kívánok minden civil szervezetünknek
és sportegyesületünknek. Öregbítsük tovább
községünk hírnevét.
A Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület
nevében, szeretnék mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Kívánni!
Neválovics Tibor alelnök
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2008-ban történtek az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnél
A táplánszentkereszti Önkormányzat és a képviselő-testület
bizalommal állt azon célunk mellé,
hogy ilyen nagy lélekszámú faluban
legyen, s majdan működjön tűzoltó
felszerelésekkel ellátott tűzoltóautó.
Az összeg gyarapításában egyesületünk tagjai is kivették részüket. A
lomtalanítás alkalmával a lakosság
számára haszontalan fémhulladékot
szedtük össze és értékesítettük. Nem
idegeneké lett a haszon, itt maradt a
falu javára. Köszönetem fejezem ki a
község lakóinak a lelkes, segítőkész
hozzáállásukhoz.
A gyűjtés befejeztével megkezdődött a versenyre való felkészülés.

A területi verseny Horvátzsidányban zajlott, innét a legjobbakkal
eljutottunk a megyei versenyre,
amely Hosszúperesztegen került
megrendezésre. Fiú csapatunk 5.
helyen, női csapatunk technikai
problémák miatt 8. helyen végzett.
Próbálkoztunk kicsit színesebbé
tenni mind a mi, mind a falu életét.
Motorosnapot szerveztünk, amely
hajnalig tartó bállal fejeződött be.
Aki részt vett s elhozta gyermekeit,
kellemes élménnyel gazdagodott.
Augusztusban önkéntes küldöttségünk polgármester úr segítségével ellátogatott Ausztriába.
Megnéztük a grazi tűzoltóságot,

majd ellátogattunk a repülőtéri
tűzoltóságra is, ahol megszemléltük a technikai berendezéseket.
Utunkat a 2300 lakosú Parkot község felé folytattuk, itt megismerkedtünk a helyi önkéntesekkel,
megtekintettük szertárukat és a
felszereléseket.
Falunap alkalmával, két csapatunk is megmérettetett a reneszánsz főzőversenyen, közülük az
egyik különdíjat kapott. Szombathelyi hivatásosokkal közösen részt
vettünk bálatűznél, viharkárok
felszámolásánál, forgalom akadálymentesítésénél stb.
Pályázataikkal is sikerült bevétel-

hez juttatni egyesületünket. A Tűzoltószövetségtől 130 000 Ft-ot, az
ÁNTSZ-től 100 000 Ft-ot nyertünk.
Köszönet azoknak kik támogatták
programjainkat, egyesületünket.
Míg a 2007. évben az adó 1%-ból 27
177 Ft gyűlt össze, addig 2008-ban
már 48.985 Ft-ot kaptunk, melyet
felszerelésre és autóvásárlásra fogunk költeni. Továbbra is szeretnénk
kérni bizalmukat és kérem, hogy támogassák a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Kívánunk
mindenkinek Boldog Karácsonyt, és
sikerekben gazdag új évet.
Köszönettel:
Tancsics József tűzoltóparancsnok

Ildikó konyhája

Könyvtári hírek

Rakott csirkemell öcsém kedvére

Egy-két hasznos információ

Gáspárné Bognár Timi barátnőm már régóta mondja,
hogy ez a recept annyira jó és
egyedi, hogy egy szép ünnepre
való. Vártam hát vele a legszebb
ünnepünkig, karácsonyig. Timi
szerint ez a család apraja-nagyja
szeretni fogja. Íme hát…
Hozzávalók: kb. 70 dkg csirkemellfilé, 1 kiskanál só, 1 mokkáskanál őrült fekete bors, 8-10
vékony szelet húsos szalonna, 8
dkg finomliszt, 3 tojás, 15-15 dkg
reszelt trappista és füstült sajt, 8
szelet csirkesonka, 2 dl tejföl
A csirkemellet kissé lapjában
4-5 dekás, vékony szeletekre
vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk. Egy kb. 17 centi átmérőjű, 10 centi magas tűzálló
tálat a szalonnával kibéleljük
úgy, hogy az edény peremén
túllógjon. A húst a lisztben, a

felvert tojásban meg a kétféle
sajt keverékében megforgatjuk,
egy sort a tálba rakunk. Erre
néhány szelet sonka kerül, majd
ismét bundázott csirkemell
következik. A rétegezést addig
folytatjuk, míg a hozzávalókból
tart, de a tetejére hús kerüljön.
A tejfölt rálocsoljuk, a lelógó
szalonnát ráhajtjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal
1 órán át sütjük. Eleinte úgy
40 percre érdemes alufóliával
letakarni, mert sülés közben
nagyon fröcsköl. Amikor kész,
megvárjuk, amíg kihűl, majd
egy éjszakán át hűtőszekrényben pihentetjük. Másnap deszkára borítjuk, felszeleteljük,
és sütőben megforrósítjuk, de
hidegen is asztalra adhatjuk.
Ez az étel olyan laktató, hogy
csak salátával, savanyúsággal
tálaljuk.
Jó étvágyat!
Pozsgai Ildikó

Könyvtárunkba a beiratkozás INGYENES mindenki számára!
A beiratkozottak számos lehetőség közül válogathatnak:
– Könyvkölcsönzés: INGYENES. Egy látogatással 4 hétre
max. 10 db könyv vihető el, s egy alkalommal meghosszabbítható
a kölcsönzés. Ha 8 hét után sem érkezik vissza a kölcsönzött
dokumentum, akkor jön a büntetés: 10 Ft/munkanap/könyv.
– Videokazetta-kölcsönzés: 1000 Ft/év! Egy éven át bármennyi
kazetta kikölcsönözhető. 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 hasonlóan
az év során bármennyi DVD kikölcsönözhető a folyamatosan
bővülő kínálatunkból! Egy alkalommal 2 db DVD-t lehet elvinni
2 hétre. Hosszabbítani a DVD-k esetében sem lehet, azonban
büntetés van késés esetén, méghozzá: 30 Ft/munkanap/DVD.
– Internet-használat: 100 Ft/óra minden beiratkozott számára!

Felszólítás!
Sajnos a felszólítások ellenére sem került vissza a könyvtárba
minden dokumentum! Ismételten küldünk/küldtünk ki felszólítást, kérjük az érintetteket, hozzák a könyveket vissza! Amenynyiben nincsen meg a könyv (elveszett vagy megsérült stb.),
az esetben is keressenek fel minket, hogy közösen megoldást
találjunk a felmerülő problémára! Köszönjük!

FILLÉRES KÖNYVVÁSÁR!
Helye: Jókai Mór Községi és Iskolai Könyvtár
Ideje: 2008. december 8-12. (nyitva tartással egy időben!)
MINDENKIT, aki olvasni szeret, aki szeretne fillérekért
szépirodalmat, szakirodalmat, mesekönyvet vagy éppenséggel
szórakoztató irodalmat vásárolni, VÁRUNK SOK-SOK SZERETETTEL ÉS HATALMAS KÖNYVKÍNÁLATTAL!
Meskó Krisztián, Molnárné Dávid Eszter, Kozmor Barbara
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Mesterségem címere

Olvasói levelek

SÉK – AUTÓ Futómû és Gumiszerviz Érdemes itt lakni
A korlátolt felelősségű társaság 1999
júliusában alakult családi vállalkozásként
önerőből.
Üzletpolitikánk – minőségi szolgáltatás
rövid idő alatt korrekt áron – már 1996ban, műhelyünk tervezésekor is iránymutató volt, ezért rendeztük be napjaink
korszerű gépkocsiparkját is kiszolgálni
képes garázsipari berendezésekkel.
Elsődleges célunk, hogy nap mint nap
aktív szerepet vállaljunk a közlekedésbiztonság javításában, ezért Ügyfeleinkkel
közös érdeket képviselve azon dolgozunk,
hogy a gépkocsikon mindig megfelelő
állapotú futómű, fékberendezés, valamint
gumiabroncs szavatolja a hazaérkezés biztonságát. Kiemelkedően fontos számunkra, hogy műhelyünkből minden Ügyfél
elégedetten távozzon, ezért ügyelünk a
szakszerű munkavégzés mellett a tisztaságra, pontosságra, hogy a javítás-beállítás a
lehető legkevesebb, csak a mindenképpen
szükséges „állásidővel” járjon.
Szolgáltatásunk fő jellemzői:
– Optikai átláthatóság: Ön egy pillanatra
sem téveszti autóját szem elől, és jelen
lehet a javításnál. A műhely barátságos
és a sok üvegfelületnek köszönhetően
világos. Amíg Ön az autójára vár, megihat
egy kávét és elolvashatja az ügyfeleknek
kihelyezett magazinokat.
– Átláthatóság az árak területén: még
a javítás megkezdése előtt tájékoztatjuk
arról, hogy mennyit kell majd fizetnie. Az
ár az anyagárból és a munkáért felszámított árból tevődik össze. Nincsenek ún.
„mester-díjtételek”, amiket képtelenség
ellenőrizni.
– Átláthatóság a számlázás területén: a
kiállított számlát Önnel együtt ellenőrizzük. Az semmi olyat nem tartalmazhat,
amiben előre nem állapodtunk meg.
– Átláthatóság a szolgáltatások területén: amennyiben a javítás során kiderülne,
hogy más alkatrészek is cserére szorulnak,
azt mindig megbeszéljük Önnel! Természetesen Ön is meggyőződhet a hibáról és
eldöntheti, hogy kívánja-e elvégeztetni a
pótlólagos javításokat vagy sem.
– Átláthatóság az alkatrészek minősége
területén: a SÉK-AUTÓ KFT.-nél kizáró-

lag nemzetközi hírű gyártók ismert, gyáriés az eredeti alkatrészekkel egyenértékű,
minőségi termékei kerülnek felhasználásra. A tönkrement alkatrészt ügyfelünk
tetszés szerint magával viheti, de akár az
újonnan beépített alkatrész dobozát is
megkaphatja. Ügyfelünk mindent tudhat
és tudni is fog arról, ami autójával nálunk
történik.
– Átláthatóság a garancia területén:
minden esetben hosszú távú garanciát
vállalunk az általunk értékesített alkatrészek és szolgáltatások minőségére. Ezt
megígérjük Önnek!
– Átlátható pontosság a gépjárműjavításban (digitális forradalom a gépjárműjavításban): minden mérő és beállító eszközünk a világ élvonalába tartozó digitális
elektronikával vezérelt, és rendelkeznek az
autógyárak műszaki információival, beállítási értékeivel, valamint a javítási technológiáival. A HOFMANN cég korszerű
kerékkiegyensúlyozó berendezése, futómű
beállító készüléke, a WÜRTH legfrissebb
szoftverrel rendelkező WOW. intelligens
diagnosztikai számítógépe garanciát jelent
a pontos munkavégzésre. A lengéscsillapítók és a fékrendszer vizsgálatát szintén
a legkorszerűbb mérési elvek alapján
működő HOFMANN berendezéseken
végezzük. A speciális célszerszámaink
beszállítói a német WÜRTH, KLANN ,
BERNER, ill. a francia FACOM cégek.
A korszerű gépjárműjavításhoz nélkülözhetetlen a naprakész műszaki információk ismerete. Vállalkozásunk rendelkezik
az Autodata cég 2005-ös verziójú műszaki
adatbázisával, mely 80 autógyártó, több
mint 12.500 modelljének műszaki információit tartalmazza. Ezzel nem csak a pontos
gyári beállítási paramétereket, kenőanyag
feltöltési minőségeket és mennyiségeket
tudjuk garantálni, hanem pontosan be
tudjuk tartani az adott típusra vonatkozó
gyári karbantartási, inspekciós szervizütemtervet. Ez az ütemterv tételesen
felsorolja az adott futásteljesítményhez
tartozó kötelező teendőket.
Tisztelettel:

Sarkadi Péter tulajdonos

A COOP-os boltban a kiszolgálás tökéletes
és udvarias. Ha belépsz, egy nagy családban
érzed magad. Példa: a pult előtt állva kedvesen sorolják napi kínálatukat. Szalonnájuk,
ami nagyon finom, olyan mintha a füstölőből
vették volna elő: friss és illatos. A süteményük: friss és finom, még a nyári melegben
is. Az udvariasságra visszatérve, ha az ember
nem ér rá reggel elmenni, még a napilapjait
is félreteszik délutánra.
Megemlíteném még a postásunkat is, akit
úgy hívnak Andrea. Elhozott nekünk egy
levelet, amikor még azt sem tudta, hogyan
hívnak, de megtalált és nem dobta a sufniba
a levelet. A levél írója is csak csodálkozott,
hogy megkaptuk levelét.
Nem bántam meg, hogy egy ilyen rendezett
faluba költöztem, mint Táplánszentkereszt.
Benkő Józsefné

A szeretet
Sorozatot szeretnék indítani Önöknek a
„Szeretetről Mindenkinek” címmel, amihez bárki hozzászólhat az újság hasábjain
keresztül.
A szeretet fontosságát Perger Gyula atya
Rómából írt levelében is kiemelte. Megköszönte a hozzá intézett levelet és megírta,
hogy szívesen emlékszik vissza a híveivel
együtt töltött szép napokra, majd levelét
ezzel a gondolattal zárta: az angyalok a
Mennyben nem olaszul beszélnek, hanem
a SZERETET nyelvén és ő azt szeretné, ha
ezt minden ember meghallaná.
Pál apostol korintusiakhoz írt első levelében így ír a szeretetről:
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.”
Úgy gondolom, hogy így advent elején és
a karácsonyhoz közeledve egyre aktuálisabb
ez a témakör. Kérem szíveskedjenek a SZERETET témakörébe saját gondolataikkal
bekapcsolódni, az életben pedig gyakorolni.
Jánosiné Klári

Köszönet
Szeretném megköszönni ifj. Perl János
Polgármester úrnak és Családi Anita Jegyző
asszonynak, hogy felkeresték Édesanyámat,
özv. Horváth Józsefné (Roza nénit) ottho-

nában, hogy felköszöntsék a falu legidősebb
Asszonyát, mivel betegsége miatt nem
tudott ott lenni az ünnepségen.
Szeretném megköszönni Dr. Teleki György

doktor úrnak önzetlen és odaadó segítségét
Édesanyám ápolásának segítésében.
Tisztelettel:
Özv. Horváth Józsefné lánya, Soósné Erzsi
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Kultúra

Karate hírek

A Táplán Mozi decemberi programja

Németh Bence két éremmel tért haza

December 9. 18 óra – Eric Brevig: Utazás
a Föld középpontja felé
ÖRÖKKÉ FIATALON
avagy az idő nem koptatta filmek és
utánzataik
2008. december 12-13.
Jókai Mór Művelődési Ház és KözségiIskolai Könyvtár, Táplánszentkereszt
2008. december 12., péntek
11.30 Székely István: Hyppolit a lakáj
című filmjének vetítése elsősorban a
fiatalabb generációnak (Könyvtárban)
15.00 Kabay Barna: Hyppolit című filmjének vetítése elsősorban az idősebb
generációnak (Művelődési Házban)
16.30 Beszélgetés – a filmek és közönségük „ütköztetése”, valamint csalogató
másnapra. Beszélgetést vezeti: Kozmor
Barbara és Meskó Krisztián
2008. december 13., szombat
14.00 Hamza D. Ákos: Egy szoknya egy
nadrág című filmjének vetítése elsősorban a fiatalabb generációnak
16.00 Gyöngyössy Bence: Egy szoknya egy
nadrág című filmjének vetítése elsősorban az idősebb generációnak
18.00 Beszélgetés – a filmek és közönségük
„ütköztetése”. Beszélgetést vezeti: Kozmor Barbara és Meskó Krisztián
– Kísérő rendezvény: Bakucz András kiállítása
– Büféasztal
A belépés ingyenes!
A rendezvény fő
támogatója a:

Januári előzetes
2009. januárjában is megünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját.
Természetesen ismét vendégeskednek
nálunk énekmondók és a Ferrum Színházi Társulás legújabb bemutatójának
tápláni előadása sem maradhat el!

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

November 22-én és 23-án Londonban
került sor a kadett junior és felnőtt Európa-bajnokságra, amelyre a Tápláni Karate
Egyesület sportolóját Németh Bencét is
beválogatták. A viadalon 22 ország 370
karatékája lépett tatamira.
Bence két számban indult és mindkettőben érmet szerzett.
Egyéni kumitében (küzdelemben) 64-es tábláról
indult, az első fordulóban
előnyerő volt, majd svéd,
orosz és osztrák ellenfelét
is legyőzve bejutott a négyes
döntőbe. A döntőbe jutásért
vívott mérkőzésen az orosz
riválistól – a későbbi győztestől – szenvedett vereséget, így bronzérmes lett.
Az egyéni küzdelmekkel
párhuzamosan zajlottak a csapatküzdelmek
is, ahol Bence egy tárnoki és egy faddi fiúval
alkotta a három fős magyar csapatot. A
csapat Portugáliát 3:0-ra, Lengyelországot
és Csehországot pedig 2:1-re verte. A döntőben a házigazda Angliától 2:1-re kikaptak,
mivel a faddi fiút ellenfele orrának eltöréséért leléptették. Így ezüstérmet szereztek.
Bence érdemeit növeli, hogy a lejátszott nyolc

mérkőzéséből hetet megnyert. Még az angolok
elleni döntőben is övé volt a nyert meccs.
Bence idén májusban a kadett korcsoportban Prágában Európa-bajnoki címet szerzett,
szeptemberben betöltötte a 18. évét, így most
átkerült a junior korcsoportba (18-21
évesek), ahol a magyar válogatott legfiatalabb junior versenyzője volt.
Iskolai tanulmányi versenye miatt két
nappal később utazott Londonba a válogatott után. Az Eb-re és a tanulmányi
versenyekre való egyidejű felkészülés
nagy kihívás volt a számára, mégis sikeresen teljesítette mindkettőt. Heti két
alkalommal utazott fel Budapestre, hogy
együtt tudjon készülni a válogatott többi
tagjával Schvarcz Péter szövetségi kapitány edzésein.
Az Eb-n résztvevő 17 fős magyar
válogatott négy dobogós helyezéssel
tért haza, és egyedül Bence állhatott
kétszer dobogóra.
A felnőtt 5 fős kumite csapat tagjaként a
Tápláni Karate SE edzője Németh András is
tatamira lépett. Andorra csapatát legyőzték,
majd a spanyoloktól vereséget szenvedtek,
így az 5-8. helyezéssel zártak.
Gratulálunk a versenyzőknek és örülünk,
hogy öregbítették Táplánszentkereszt
hírnevét.

Atarashii Kupa
2008. november 8-án Szombathelyen, a Sugár úti Sportarénában a Tápláni Karate Sportegyesület szervezésében került megrendezésre
az I. Atarashii Kupa, Nyugat-Magyarországi
Ippon-Shobu Karate Területi Bajnokság.
Az ország egész területéről érkezett 18 csapat mintegy 120 versenyzője gyermek, ifjúsági,
kadet, junior és felnőtt korcsoportokban, kezdő
és haladó szinten mérhette össze tudását. A
verseny egyik célja az volt, hogy az utánpótlás
is versenylehetőséghez jusson.
A TKSE csapatából Németh András edző
20 karatékát indított a versenyen. Mindannyian nagyon szépen versenyeztek az igen erős
mezőnyben: a tatamikon láthattuk a novemberi Európa-bajnokságra készülő válogatott
többségét, valamint több Európa-bajnokot,
világbajnokot is.

Összességében 7 arany, 6 ezüst, 13 bronz és
4 negyedik helyezés a mérleg, amivel az ország
legjobb csapata, a budapesti TTC Yama egyesület mögött a TKSE a csapatverseny második
helyén zárt.
kata
kumite
KEZDŐK
Gosztom Dániel
3
3
Csala Dávid
4
3
Berta Dániel
2
Sipos András
1
1
Sipos Balázs
3
3
Bertók Tamás
2
2
Purgai Levente
3
Both Milán
5
5
Pajor Márton
3
5
Pajor Gergő
4
3
Pajor Fruzsina
3
HALADÓK
Koós Viktor
1
Koós Nóra
junior 3
junior 1
felnőtt 4
Kassai Csaba
4
2
Kassai Gergely
1
3
Kassai László
3
Németh Bence
2
1
Habda Zsolt
3
Lovranics Alexandra
2
1
Doncsecz Dániel
5
Németh András edző
5
2

