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Karácsony

Szép patyolat hópelyhekben
szálljatok le angyalok;
jó fiúknak, leányoknak
karácsonyfát hozzatok.

Imádságok csendes szárnyán,
szálljatok fel gyermekek,

a magasság Istenének
tiszta szívet vigyetek.
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Mesefesztivál Benedek Elek tiszteletére – 
2009. november 8.
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Idősek Napja – 2009

További fényképek megte-
kinthetők és megrendelhetők a 
könyvtárban!

Jó hangulatú délutánon vehe-
tett részt az a „törzsközönség”, 
aki megtisztelte jelenlétével az 
idei Idősek Napja rendezvényt. 
Az ötödik életévét betöltött 
Tápláni Gyöngyvirág Dalkör 
ajándékozott és ajándékokat 
kapott. Megérdemlik!

A köszöntők során elöljárósá-
gaink szóltak az egybegyűltek-

hez: polgármester úr, plébános 
úr, doktor úr. A legidősebb 
hölgy – Pék Lajosné – és úr – 
Pungor József – köszöntése idén 
sem maradt el.

A szombathelyi Melódia 
együttes színvonalas és szép 
műsorral lepett meg bennünket, 
majd kezdetét vette a bál, Tímár 
János zenélése mellett.

Aki ott volt, főleg ha sokáig 
maradt, ki is tett magáért. Jövő-
re ugyanitt találkozunk.

Meskó Krisztián

Pályaválasztási segédlet nyolcadik osztályosoknak 
 

Kanizsai Dorottya Gimnázium 
Szombathely, Aréna u. 10. 

http://www.kdg.sulinet.hu/ 
 

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképz  Iskola 
és Kollégium 

Szombathely, Szent László király u. 10. 

www.efsz.sulinet.hu/ 
 

Evangélikus Mez gazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképz  Iskola és Kollégium, K szeg, 

Árpád tér 1. 

www.teki.sulinet.hu/ 
 

FVM DASZK Szakképz  Iskola – FVM Középiskola, 
Mez gazdasági Szakképz  Iskola és Kollégium, Vép, 

Szent Imre H.u.36-38. 

www.mezgazd-
vep.sulinet.hu/ 

 
Gépipari és Informatikai M szaki Szakközépiskola, 

Szombathely, Rohonci u. 1. 
www.gimsz.sulinet.hu/ 

 
Hefele Menyhért Épít - és Faipari Szakképz  Iskola 

Szombathely, Szent Márton u. 77. 
www.hefele.sulinet.hu/ 

 
Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, 

Vadgazdálkodási Szakközépiskola, 
Szombathely, Ernust K. u. 1. 

www.herman-
szhely.sulinet.hu/ 

 
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium 
Szombathely, Zrínyi Ilona u. 12. 

www.hbsz.sulinet.hu/ 
 

M vészeti Szakközépiskola 
Szombathely, Paragvári u. 77. 

www.muveszeti-
szhely.sulinet.hu 

Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképz  Iskolája 
Szombathely, Simon István u. 2. 

www.teleki.oladiamk.hu/ 
 

Puskás Tivadar Fém- és  
Villamosipari Szakképz  Iskola, 

Szombathely, Pet fi u. 1. 

www.ptszki.sulinet.hu/ 
 

Savaria Közlekedési Szakképz  Iskola és Kollégium, 
Szombathely, Hadnagy u. 1. 

www.savaria-szki.hu/ 
 

Vasi Bau Fa- és Épít ipari Szakképz  Iskola 
Szombathely, Lovas u. 23. 

www.vasibau-
szhely.sulinet.hu/ 

Kedves Diákok! 
 
Id  és hely hiányában a fenti táblázat iskoláit nem tudjuk olyan részletesen bemutatni, mint 
ahogyan azt eddig tettük. A táblázatban, mint látjátok, feltüntettük az iskolák honlapjait, ahol 
minden információt fellelhettek. Ha bármilyen kérdésetek van, további segítségre van 
szükségetek, a könyvtár nyitva áll el tettek! 
 
 A felvételikhez sok sikert kívánunk, reméljük mindenki megtalálja „álmai iskoláját”! 

Kustos Anna Zsófia 
Kozmor Barbara 

Pályaválasztási segédlet nyolcadik 
osztályosoknak

Kedves Diákok!

Idő és hely hiányában a fenti táblázat 
iskoláit nem tudjuk olyan részletesen be-
mutatni, mint ahogyan azt eddig tettük. A 
táblázatban, mint látjátok, feltüntettük az 
iskolák honlapjait, ahol minden informá-
ciót fellelhettek. Ha bármilyen kérdésetek 
van, további segítségre van szükségetek, a 
könyvtár nyitva áll előttetek!

 A felvételikhez sok sikert kívánunk, 
reméljük mindenki megtalálja „álmai 
iskoláját”!

Kustos Anna Zsófia
Kozmor Barbara

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
Mángedli Öcsi bácsinak, aki hosszú 
éveken át önzetlen munkájával segítette 
a helyi sportkör és tűzoltó csapat tevé-
kenykedését!

További sok sikert és jó egészséget kívá-
nunk Önnek! 

Táplánszentkereszti ÖTE
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Táplánszentkereszt Község 
2009-ben megrendezésre 

került programjai
Táplánszentkereszt Község  

2009-ben megrendezésre került programjai 
 
 

Rendezvény megnevezése Id pontja Célközönség 
Magyar Kultúra Napja – Fergetty  

Együttes, Tápl. Kult. Közh. Egyesület 
megalalkulása 

Január 22. A kulturális egyesület 
tagjainak 

Batyus-bál Február 13. Nyugdíjasoknak 
III. Retró-party Március 6. 18 éves kortól 

mindenkinek 
N napi m sor Március 8. Minden hölgynek 

I. Megyei Gombfoci Bajnokság Március 20-21. 7 éves kortól 
mindenkinek 

VI. Tápláni Rockbuli Március 27. 18 éves kortól 
mindenkinek 

Tápláni Színházi Esték  
FESZT – Ilja próféta 

Április 4. 18 éves kortól 
mindenkinek 

Húsvéti játszóház Április 9-10. Gyermekeknek 
V. Vas Film – Vas Megyei Filmfesztivál Április 18-19. Mindenkinek 

Májusfa-állítás  Április 30. Mindenkinek 
Majális Május 1. Mindenkinek 

Medvehagyma virágzásának ünnepe Május 6-8. Mindenkinek 
Kihívás Napja  Május 20. Mindenkinek 

Pünkösdi Fúvóskoncert 
Májusfa-kitáncolás 

Május 31. Mindenkinek 

Megyei T zoltóbajnokság Június 13. Mindenkinek 
Németh Lajos Emléknap 

Citerazenekarok találkozója 
Június 21. Mindenkinek 

IV. Retró-party Július 3. 18 éves kortól 
mindenkinek 

Kincses Tábor 1. Július 13-17. Gyermekeknek 
Kincses Tábor 2. Július 27-31. Gyermekeknek 

Kárpát-medence magyarlakta 
településeinek virtusvetélked je 

 Kárpát-medencei dönt  

Augusztus 14-16. Mindenkinek 

Táncdalfesztivál Koós Jánossal és retró-
party 

Szeptember 25. 18 éves kortól 
mindenkinek 

Radnóti Miklós emléknapok Október 1-2. Mindenkinek 
A 70 éves Táplánszentkereszt köszöntése Október 24. Mindenkinek 

Mindenszentek napi m sor November 1. Mindenkinek 
Mesefesztivál Benedek Elek tiszteletére November 8. Gyermekeknek 

Id sek napja November 20. Nyugdíjasoknak 
Adventi készül dés December 6. Mindenkinek 

Örök mesevilág  December 20. Mindenkinek 
 
 
 Tisztelt Olvasóink!

A táblázat az idei év rendezvényeit mutatja be. Ezúton kérjük, hogy véleményeik-
kel segítsenek nekünk abban, hogy a fenti programkínálatból a 2010-es évben mire 
látogatna ki (ismételten) családjával, illetve örömmel vennénk további programja-
vaslataikat is!

Ezt megtehetik személyesen a könyvtárban, e-mailben (taplanforum@gmail.com, 
teletaplan@t-online.hu), vagy a következő telefonszámok egyikén: 577-072 (könyvtári 
nyitvatartási időben), Meskó Krisztián: 30/659-0275.

Táplánszentkereszt Község Kép-
viselő-testülete 2009. december 
10-én 18 órakor a Jókai Mór Mű-
velődési Házban közmeghallgatást 
tart. 

Napirend: 
1. Polgármesteri beszámoló 2009. 

évben végzett munkáról
2. Táplánszentkereszt Község 

2010. évi tervei és lehetőségei
3. Egyebek

 Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Felhívás!

Olvasói levél

Karácsonyi recept 
Pozsgai Ildikótól

Berta Tiborné receptjének különle-
gessége abban rejlik, hogy nem túl idő-
igényes, sütni sem kell, viszont nagyon 
finom! Marika azt mondja, családjának 
nagyon sokszor elkészíti, mert annyira 
ízlik mindenkinek. 

Kedves főzőtársaim!
Hamarosan itt a karácsony … talán 

legszebb ünnepünk az évben! Álljon itt 
most a zserbó és a bejgli mellé egy olyan 
süti, amit még a kezdő háziasszonyok is 
elkészítenek kicsik-nagyok örömére!

Almás keksz
Hozzávalók: 30 dkg cukor, 4 csomag 

vaníliás pudingpor (az, amit törni kell), 1 
kg alma, 1 citrom héja, 1 csomag vaníliás 
cukor, 2 csomag (50 dkg) négyzet alakú 
háztartási keksz, 7 dl + 4 dl víz.

Elkészítési mód: A 7 dl vizet 30 dkg 
cukorral felforraljuk, majd ebbe a szi-
rupba megfőzzük az 1 kg reszelt almát. A 
4 dl vízzel elkeverjük a 4 csomag vaníliás 
pudingport, majd a megfőtt almapéphez 
keverjük és sűrűre főzzük. A citromhéj is 
ekkor kerül bele.

A gáztepsinél egy kicsit kisebb tepsit 
kirakjuk az egyik csomag keksszel. A 
kissé kihűlt tölteléket rásimítjuk. Majd 
befedjük a másik csomag keksszel. A 
tetejét csoki-mázzal vonjuk be (2 tábla 
tortabevonó csoki előírás szerint felhasz-
nálva jó, vagy pedig ki-ki a maga jól bevált 
csoki-mázát használhatja).

Végül egy éjszakára hűtőbe tesszük.

Jó étvágyat a süteményhez és boldog kará-
csonyt kívánok Mindenkinek!

Szeretettel: Pozsgai Ildikó
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Kultúra

ÖRÖK MESEVILÁG
Filmes családi délután Táplánszentkereszten

2009. december 20. 
10.00 Válogatás klasszikus magyar mesékből – Mekk Elek az ezermester, Dr. Bubó, 

Vízipók - csodapók, Mézga család kalandjai, Frakk a macskák réme, A nagy ho-ho-
ho-horgász…

10.00 Megnyitja kapuit a játszóház
12.00 Ebédszünet
14.30 Dargay Attila: Papucs és sárkány című meséjének vetítése 
15.45 Beszélgetés Mikó István, színművésszel az animációs és rajzfilmek szinkroni-

zálásáról – Előadás a rajzfilmek világáról, Walt Disneyről – Török Gábor
17.15 Újdonság kicsiknek, nosztalgia a nagyoknak – The Disney Afternoon
18.00 „Mai” mese vetítése – Csupó Gábor: Holdhercegnő

30 éves az 
óvoda

Október 26-án ünnepelte óvodánk fenn-
állásának 30. évfordulóját. Ezen jeles nappal 
összevontan tartottuk meg a szokásos őszi 
felvonulásunkat. 

Az óvoda udvaráról indultunk a feldíszí-
tett szekerekkel és a lelkes gyermeksereggel 
jókedvűen, dalolászva, a Jókai Mór Művelő-
dési Házba. A menet elején a Gyöngyvirág 
Dalkör haladt vidáman énekelve.

A művelődési házban Bertókné Szakály 
Gabriella, óvodavezető köszöntött minden-
kit, majd visszaemlékezett az elmúlt 30 évre. 
Őt követte ifj. Perl János polgármester, aki 
szintén szeretettel köszöntötte a vendégeket, 
a volt és jelenlegi dolgozókat, majd egy szívhez 
szóló mesével bemutatta az óvodánk törté-
netét.  Ezt követően Németh András „első” 
óvodás osztotta meg velünk legkedvesebb 
ovis élményeit. Majd fokozva a jó hangulatot, 
András 30 évvel ezelőtti óvodás pajtásaival 
és gyermekeikkel közösen adták elő az erre 
az alkalomra betanult táncukat. A színpadi 
produkciók zárásaként a jelenlegi óvodások 
mutatták be verses, táncos tudásukat, majd 
az egykori dolgozók vették át emléklapjaikat. 
Munkájukat ezúttal is köszönjük. 

Ezután a gyermekek vették igazán birtokba 
a „házat”. A Szülői Szervezet lelkes mun-
kájának köszönhetően volt minden, amit a 
gyermekek csak kívánhattak: sült gesztenye, 
üdítő, sütemény, mézeskalács, palacsinta, 
mézkóstoló, zsákbamacska és koronázás. A 
délutánt a terménybáb-készítők jutalmazása 
és a tombola zárta. Majd a még mindig lelkes 
gyermekek kellemesen elfáradva, teli bendő-
vel, és mosolygós arccal indultak hazafelé.

Azt gondolom, az ilyen alkalmak döbben-
tenek rá minket igazán arra, hogy milyen jó is 
volt óvodásnak lenni, és ha csak egy délután-
ra is, de ismét gyermekek lehettünk.

Isten éltesse sokáig a mi 30 éves óvo-
dánkat, a Hét Kastély Kertje Művészeti 
Óvodát!

Szétag Noémi

Szülõi szervezet hírei
Hagyományos karácsonyi vásárunkat 

december 4-én (pénteken) 16.30-tól 
rendezzük meg az Apáczai Csere János 
Általános Iskolában.

Támogatásukat előre is köszönjük!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk!
Szülői Szakszervezet
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FoltvarrókKarate hírek

Cserépkályha- és 
kandallókészítés

Magyar Ferenc
Táplánszentkereszt

06-20/521-2475

BARACKLEKVÁR 
ELADÓ

Németh Árpádné, Edit
Táplánszentkereszt, Rumi út 2.

Tel.: 70/215-1295

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ

MAGYAR BAJNOKSÁG 2009

Kőszeg város önkormány-
zata 2009. november 6-án a 
Királyi Városnap gálaműsor 
keretein belül a „Jó tanuló, 
Jó sportoló” díszoklevelet 
adományozta a Tápláni Ka-
rate Egyesület sportolójának, 
a Jurisich Miklós Gimnázium 
végzős tanulójának Koós Nó-
rának. 

Nóra kitűnő tanulmányi 
eredménye mellett  a  ka-

rate sportban is kimagas-
lóan teljesített az elmúlt 
években: számos országos 
bajnoki,  magyar bajnoki, 
diákolimpiai cím és érem 
tulajdonosa, valamint tagja 
a Magyar JKA válogatott-
nak is .  Edzőjét ,  Németh 
Andrást is köszöntötték és 
jutalmazták.

Gratulálunk mindkettő-
jüknek!

Budapesten 2009. november 
7-én rendezte meg a Magyar 
Karate Szövetség a 2009. évi 
Magyar Bajnokságot, melyre 
nemcsak a JKA, hanem más 
irányzatok csapatai is nevez-
tek. Különösen magas volt a 
részvételi arány: 320 versenyző 
vett részt a megmérettetésen, 
így korcsoportonként is sokan 
voltak, a legtöbb kategóriában 
harminc körüli volt a létszám. 
A TKSE csapatából 11 fő uta-
zott a budapesti versenyre.

A formagyakorlatokban 
a nagyon erős mezőnyben 

Lovranics Alexandra a négyes 
döntőig jutott, ott azonban a 
későbbi győztes megállítot-
ta, így bronzérmes lett. Koós 
Nóra a junior korcsoportban, 
míg Németh András a felnőt-
teknél lett ötödik.

A küzdelemben nagyon 
jó l  s ze repe l tek  a  TKSE 
karatékái. A IV. korcsoport-
ban a 39 induló között öt 
tápláni fiú is tatamira lépett. 
Közülük Sipos Balázs a 8-as 
döntőig jutott két nyert mecs-
csel, ott azonban lesérült és a 
döntőbe jutásért nem tudott 

kiállni. Kassai László öt nyert 
meccsel jutott a döntőig és 
végül a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott. Lovranics 
Alexandra bejutott a döntő-
be és harmadik helyezést ért 
el. A junioroknál Koós Nóra 
úgy nyerte meg a kumite 
versenyszámot, hogy ellen-
felei pontot sem szereztek 
ellene. A felnőtt férfi korcso-
portban is szokatlanul sokan 
neveztek. Itt indult Németh 
András edző is, aki nagyokat 
meccselve végül is bronzér-
met vehetett át.

Eredmények:
 kata kumite
Koós Nóra 5 1
Lovranics Alexandra 3 3
Kassai László - 1
Németh András 5 3
Sipos Balázs - 5

A Magyar Bajnokságon részt vevő tápláni csapat.

Hátul balról: Koós Viktor, Habda Zsolt, Gosztom 
Dániel, Sipos András, Kassai Gergely edző, Pajor 
Márton, Horváth Benjámin edző, Bertók Tamás

Elõl: Németh András vezetőedző, Koós Nóra, 
Lovranics Alexandra, Kassai László, Sipos Balázs

Elindult és serényen folyik 
a munka új helyünkön, a falu 
szívében! 

Jöjj el hozzánk! Nézd meg, 
mi mindent készítünk!

Hétfőnként 17:30-tól az or-
vosi rendelő melletti lakásban. 
Széll K. u. 10.

Csere-bere klub
Gyere el és nézd meg gyűj-

teményünket foltvarrás és 
keresztszemes témákban. Ná-
lunk megtalálhatod az ízlé-
sednek leginkább megfelelőt! 
Minden alkalomra!

Adventi ráhangolódás – 
megpihenés – töltekezés

Ha szeretnél egy nyugodt, 
meghitt órát csenni magad-
nak, még az Ünnepek előtt, lá-
togass meg minket december 
21-én 17:30-tól. Lesz mézes 
puszedli, forralt bor, tea, ad-
venti ötletek, díszítések, apró 
ajándékok.
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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: 70/362-2655 A következő számhoz a cikkek leadási határideje: 2010. január 25.

A Tápláni Fórum az előző évekhez hasonlóan január hónapban nem jelenik meg.

Karate hírek

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Budapesten 2009. október 3-án ren-

dezték meg a Shotokan Nyílt Országos 
Bajnokságot, melyre a TKSE csapa-
tából 11 főt nevezett Németh András 
edző: akik közül többen először indul-
tak országos versenyen. 

Az OB egyben a november végi Eu-
rópa Bajnokságra felkészítő és válogató 

verseny volt, így a színvonal is magas 
volt a válogatottak szereplésével. A 
TKSE versenyzői az igen népes me-
zőnyben jól megállták a helyüket.

Gosztom Dani első országos ver-
senyén magabiztosan versenyzett, 
mindkét versenyszámban a dobogóra 
állhatott.  Berta Daninak nem volt 

szerencséje, de ügyesen helyt állt. A 
legnépesebb mezőnyben az 1995-1997 
között születettek között 5 tápláni fiú 
is indult. A kata versenyszámban csak 
Kassai Lackó jutott a nyolcas döntőbe, 
a négy közé azonban már nem került 
be. A kumitében Sipos Balázs és Bertók 
Tomi tapasztaltabb versenyzővel került 

össze, és kikapott. Sipos 
Andrást csapattársa, Pajor 
Marci ejtette ki a 8 közé 
kerülésért, aki okosan ver-
senyezve nagy meglepe-
tésre a négyes döntőbe is 
bejutott, ahol 3. helyezést 
ért el. A másik ágon Kassai 
Lackó három nyert meccs 
után a döntőbe jutásért 
küzdött, ott azonban a ké-
sőbbi győztes egy fél pont-
tal megverte.

Koós Viktor korcsoport-
jában a formagyakorlatban 
a négy közé jutásért esett 
ki, a kumitében viszont 
sorra nyerte a meccseket 
és a négyes döntőbe jutott, 
ahol bronzérmes lett.

Kassai Gergő a kadet 
korcsoportban (16-18 év) 
katában a nagyon jó 4. he-
lyezést érte el. Kumitében 
nagyon ügyesen menetelt 

előre és magabiztos versenyzéssel 
aranyérmes lett. Edzője, Németh And-
rás indította a feljebb lévő korcso-
portban is a junioroknál (18-21 év), 
ahol szintén döntős lett és a 3. helyet 
szerezte meg.

A lányoknál Lovranics Alexandra 
mindkét versenyszámban harmadik 
lett, míg Koós Nóra a saját korcsoport-
jában a junioroknál katában negyedik, 
kumitében bronzérmes, míg a felnőt-
teknél (21 év fölött) szintén bronzérmet 
szerzett.

A TKSE versenyzői

Hátul balról: 
Pajor Márton, Gosztom Bálint, Berta 

Dániel, Gosztom Dániel, Kassai László
Elõl: 
Koós Nóra, Németh András edző, 

Lovranics Alexandra, Koós Viktor, Sipos 
András, Kassai Gergely, Bertók Tamás, 
Sipos Balázs, Pajor Gergő

Eredmények:

 kata kumite

Gosztom Dániel 2 3

Pajor Márton nem indult 3

Lovranics Alexandra 3 3

KoósViktor 5 3

Koós Nóra junior 4

 junior 3  felnőtt 3

Kassai László - 5

Kassai Gergely 4 kadet 1
  junior 3
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2009. vidám pillanataival kívánunk 
olvasóinknak boldog új esztendőt! 

Nevessünk együtt 2010-ben is!


