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Emlékműsor Táplánszentkereszten
Az „utca forradalma”
2010.
október 25-én
18 órakor
a Jókai Mór
Művelődési
Házban!

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
AZ 1956-OS FORRADALOM HÕSEIRE!

Szeretettel várunk
minden érdeklődőt
rendezvényünkre!

Hírek röviden az eltelt hónapból, hónapról:
Kultúra

Sport

• Olvassunk együtt
az olvasás öröméért péntek
délutánonként!
• Nyugdíjas kirándulás
Zala megyében!
• Szomorú véget ért a helyi
néptáncoktatás!

• A III. Atarashi Kupán 13 táplánszentkereszti karatéka:
2 arany, 2 ezüst, 3 bronz!
• Sikeres meccsek a kosárpályán!
• Táplán Kupa 3. helyezés!
• Testvérek sikere az első tápláni erős
emberek páros versenyén!
Politika

• Október 3-ai választások – 51,8%-os részvétel.
A régi és egyben új polgármester: ifj. Perl János.
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Memento
Élt 4 évet. Mindig elszomorító, ha fiatalabb az elhunyt,
mint mi. Főleg, ha ennyire harmatos éveket tudhat csak
maga mögött. Sok szép pillanat, szereplés és izzadságszagú
próba van a Vadrózsa Néptánccsoport mögött. Szomorú, de
mindez nincs többé.
Nincs, mert módszeresen, megtervezetten, illetve az élet
hozadékaként ellehetetlenült a működése. Pedig többre
volt hivatott, többet vártunk tőle, s bizton állítom, hogy még
milliónyi taps maradt a közönség tenyerében.
Sokat és sokszor változott az összetétel, sok kislány
tanulta meg a néptánc alapjait Táplánszentkereszten. Lelkesen, kis cipőcskéjüket magukkal hozva, újabb és újabb
lépéseket tanulva gyűrték le fáradtságukat és jöttek hetente
két alkalommal a Művelődési Házba, hogy magukba
szívják Nádas Nikoletta kedvességét, tudását, dicsérő és
korholó szavait. Szerepeltek településünk mindennemű
rendezvényén, nélkülük nem volt májusfa-kitáncolás, és
rendszeres résztvevői voltak a citerazenekari találkozóknak
is. De szerepeltek Szombathelyen, Vépen, Sorkifaludon,
Tanakajdon, Gencsapátiban is. Rengeteg lehetőség rejlett
tehetségükben: távolabbi szereplések, táborozások, szakmai
megmérettetések.
Manapság a megyeszékhelyen kívül nagyon kevés helyen
indítanak néptánc oktatást, főleg így, hogy az adott település
nem rendelkezik néptáncos hagyományokkal. Ők a tápláni
népművészeti élet meghonosításának első fecskéi voltak. Sajnos ezek a kis madarak már nem jönnek vissza tavasszal!
Kereshetjük a belső és a globális okokat, hogy vajon miért
kellett megszűnnie egy jól működő csoportnak településünkön? Nem kedveznek a társadalmi viszonyok a népművészet
értékeinek, azok terjesztésének? Szerintem a hiba bennünk,
emberekben van! Az önzőségünkben, a figyelmetlenségünkben,
a hagyományaink elhanyagolásában. S talán a szeretet is hiányzik, a tiszta és önzetlen szeretet, a jövőnk iránti szeretet.
Szomorú, hogy így alakult. Talán idővel többen felismerik – érintettek és kevésbé érintettek is – hogy mennyit
veszített Táplánszentkereszt a Vadrózsa Néptánccsoport
megszűnésével.
Maradjon meg jó emlékezetünkben, emlékezzünk lépteikre, szárnyaló előadásaikra. A színpad szeretete legyen
Veletek!
Meskó Krisztián

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

Asztalosmunka!
Bármilyen fából vagy
lamináltlapból készült
asztalosmunkát vállalok.
Hívjon bizalommal!

06 30/509-1386

Olvassunk együtt
az olvasás öröméért
Sikeresen elindult Táplánszentkereszten péntek délutánonként irodalmi foglalkoztató sorozatunk. Olvasunk, közösen értelmezünk, vitázunk
12 lelkes diákkal.
A 7 alkalomból álló programunk már megvalósult és még
hátralévő órái a következők:
1. alkalom – szeptember 24.
(péntek) 16.30
Tini irodalom „régen” – Csíkos és pöttyös könyvek
Az ifjúság olvasási szokásai, a
tápláni tinik által legolvasottabb
könyvek 2009-ben és 2010-ben
Előadó: Kustos Anna Zsófia,
Kozmor Barbara
2. alkalom – október 1. (péntek) 16.30
Magyar „Tinikönyvek”. Szabó
Magda regényeinek bemutatása.
Előadó: Kustos Anna Zsófia
3. alkalom – október 8. (péntek) 16.30
Tini irodalom a „közelmúltban” – Mit olvastunk tiniként
a 90-es években? – Lucy Maud
Montgomery alkotásai

Előadó: Kustos Anna Zsófia
4. alkalom – október 15.
(péntek) 16.00
Filmvetítés: Anne Shirley története – 1. epizód
5. alkalom – október 22.
(péntek) 16.30
Stephenie Meyer és az Alkonyat világa. Twilight Saga
bemutatása
Előadó: Kozmor Barbara
6. alkalom – november 5.
(péntek) 16.30
A Twilight őrület. Vámpír-irodalom tömkelege a polcokon.
Előadó: Kozmor Barbara
7. alkalom – november 12.
(péntek) 16.00
Összegzés: Mi mindent tanultunk az elmúlt két hónapban?
Teszt kitöltése.
Filmvetítés: Twilight Saga
Minden érdeklődő diákot
szeretettel várunk továbbra
is!
Kustos Anna Zsófia és
Kozmor Barbara

Új helyre költözött!
Új helyre, az orvosi rendelő melletti házba
költözött a gyógyszertár.
A költözésben segített Krémin Imre, illetve
az önkormányzat közcélú alkalmazottai.
Ezúton is köszönjük munkájukat.

FIGYELEM!
Halottak napjára idén is kapható lesz nálunk
VÁGOTT VIRÁG és CSEREPES KRIZANTÉM,
valamint KOSZORÚK és ÉLŐ VIRÁGTÁLAK!
Ugyanitt ÁRVÁCSKA is kapható!
Érdeklődni:
06 30/8411 703, Vörösmarty utca 26.
Virágos Szilvi

Tápláni Fórum
A következő számhoz
a cikkek
leadási határideje:
2010. november 8.

Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõk: Kozmor Barbara – Kustos Anna Zsófia
– Meskó Krisztián
Felelős kiadó: ifj. Perl János
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Helyi Választási Iroda közleménye
a 2010. évi helyi önkormányzati képviselő és
polgármester választás eredményéről
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1085 fő,
51,8 %
Polgármester választás
Jelölt neve:
		
Ifj. Perl János
Pozsgai András

001 számú
Szavazókör
480
130

002 számú
Szavazókör
485
116

Összesen
965
246

Egyéni kislistás képviselőválasztás
Babolcs Ottóné
Dankovits László
Domján Csaba
Fatér Péter
Hajmási Péter
Horváthné Palágyi Lívia
Hőbér Józsefné
Iglódi Károly Zoltán
Dr Kovács László
Mándl Józsefné
Molnár István

248
195
43
42
73
235
264
80
386
206
240

231
134
69
62
92
234
240
104
399
230
285

479
329
112
104
165
469
504
184
785
436
525

Móriczné Kovács Zsuzsanna
Németh Ferenc Antal
Németh Ferencné
Tancsics József
Tornai Árpád
Tőke Monika

145
91
134
125
298
315

117
103
158
106
278
270

262
194
292
231
576
585

45
385
106
55

71
788
221
107

Megyei listás választás települési adatai:
SZOLIDARITÁS
FIDESZ-KDNP	
MSZP	
JOBBIK

26
403
115
52

Táplánszentkereszt község 2010. október 3-án megválasztott
polgármestere:
Ifj. Perl János,
Képviselőtestülete: Babolcs Ottóné, Hőbér Józsefné, Dr. Kovács László, Molnár István, Tornai Árpád és Tőke Monika.
A választási szervekben Közreműködők munkáját tisztelettel
köszönöm.
Családi Anita jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

BUSZRA FEL, BÁBSZÍNHÁZBA EL!
Közös bábszínházi élményre
hívjuk a tápláni gyermekeket. A szombathelyi Mesebolt Bábszínház idei és jövő
évi kínálatából csemegézve,
megfelelő létszámú jelentkező

esetén, felnőtt kísérettel az
MMIK-ban tekintünk meg
előadásokat.
Kérjük, jelentkezzenek,
hogy a legkisebbek is szín-

házi élményben részesülhessenek.
A szombathelyi Mesebolt Bábszínházban a 2010/11-es tanévben a következő előadások közül
válogathatnak az érdeklődök:

• AMÁLIA
•  Gimesi Dóra:  TÜNDÉRSZÉP ILONA ÉS ÁRGYÉLUS KIRÁLYFI
•  HOPPÁ-HOPPÁ, avagy

Vadkan Dönci és Cirmos Liza
– bábjátékos civódás
• IRGÜNC-BURGUNC –
Esti hancúr-játék a Nappal és
a Holddal
• KEREKECSKE-GOMBOCSKA
• Kormos István: AZ
ÉGIGÉRŐ FA
• LÁZÁR ERVIN: A LEGKISEBB BOSZORKÁNY
• Paul Maar: HOPPLÁDA
• Petőfi Sámdor: JÁNOS
VITÉZ
•  SUTTOGÓ FÜZESEK CIGÁNY LEGENDA
• VÁSÁRTÉR – bábtáncoltatás, vásári bábjáték és
bábforgatás három részben
• Veres András: MACKÓ
SZÜLETÉSNAPJA
A Mesebolt Bábszínház a
Vas megyei településeknek az
eddig is meglévő engedményeken túl további kedvezményeket biztosít. A bábszínház be-

lépőjének ára előadásonként
700 Ft/fő.
Örülnénk, ha minél több
gyermek megismerkedne a
művészet ezen ágával, így
megfelelő számú jelentkező
esetén községünk új buszát
igénybe véve együtt is meglátogatnánk egy-egy előadást.
További információkért érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: Meskó Krisztián:
06-30/659-0275
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Kultúra

Rejtvény

Táplán Mozi
2010. október 21. 10 óra – Bradley
Raymond: Csingiling és a Nagy Tündérmentés  (amerikai animációs film)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2010. október 26. 19 óra – Joe
Carnahan: A Szupercsapat (amerikai
akció vígjáték)

Amatőr
színjátszó csoport
Táplánszentkereszten
Aki kedvet érez a színjátszás alapjainak
elsajátításához, aki szeret szerepelni, aki
nem fél a színpadtól, aki művészi hajlammal rendelkezik, annak nálunk a helye.
2010. őszén megkezdődnek a próbák a
Művelődési Házban. Hetente egy-két
alkalommal tréninges, játékos próbák a
délutáni-kora esti időpontban.
Alsó korhatár 14 év, felső korhatár
nincs!
A próbákat vezeti és a jelentkezéseket
fogadja:
Meskó Krisztián +36/30/659-0275.

Kirándulás
a Kulturális Fővárosba!
2010. október 29-én buszos kirándulást
szervezünk Pécsre Európa idei egyik Kulturális Fővárosába.
Programlehetőségek:  Dóm tér, Székesegyház, Csontváry-múzeum, Zsolnaynegyed, Barbakán, Pécsi Nemzeti Színház, Dzsámi…
Indulás a Művelődési Ház elől 5 órakor.
Érkezés az esti órákban.
Jelentkezés Meskó Krisztiánnál a
06/30/659-0275-ös telefonszámon 2010.
október 26-ig.
A költségek annál olcsóbbak, minél
többen leszünk!
Meskó Krisztián

9.
10.
11.
12.
1. Grúz származású szovjet diktátor (1878-1953)
2. Ezen hónapban ünnepeljük az 1956-os forradalmat
3. …-t a kormányba, Gerőt meg a Dunába! – Magyar politikus, miniszterelnök teljes
neve
4. Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége rövidítve
5. Magyar politikus. Mikojan és Szuszlov javaslatára az MDP KV 1956. október 25-i
ülésén leváltották; 29-én családjával együtt Moszkvába szállították.
6. Hány pontból álló kiáltványa volt a diákoknak?
7. Ezen készüléken keresztül jutott el az információ a családokhoz.
8. Szociológus, politikus, 1955-1956-ban Magyarország miniszterelnöke. A legfiatalabban hivatalba lépett magyar miniszterelnök vezetékneve.
9. 1956-ban a legnagyobb számú magyar napilap címe.
10.1956-1988 közti korszakot róla nevezte el a történelem.
11.Napjainkban az 56-os eseményeket forradalomként emlegetjük, de sokáig plusz
jelzőt kapott ez a szó. Nem forradalom, hanem épp …forradalom volt.
12.Maléter … az 1956-os forradalom egyik vértanúja, katona, az 1956. novemberi
harmadik Nagy Imre-kormány hadügyminisztere.
Megfejtés: Ezzé vált október 23-a!

Kedves táplánszentkereszti Hölgyek!
Hétfőnként és szerdánként 18 óra magasságában szeretettel várunk minden mozogni vágyó Hölgyet a Jókai Mór Művelődési Házba.
Hétfőnként táncos torna, szerdánként erősítés a programkínálatunk!
Bővebb információ a helyszínen, illetve a következő telefonszámok egyikén:
Kustos Anna Zsófia: 06-70/622-6509, Kozmor Barbara: 06-30/414-3771
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Foltos hírek
Örömmel tapasztaltuk, hogy az idei
rendhagyó Keresztszemes és Gobelin Kiállításunkra nagyon sokan jelentkeztek:
28 ügyes kezű hölgy műveiben gyönyörködhettek az érdeklődök.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az alkotóknak: Ágoston Edina, Antal
Lászlóné, Berta Tiborné, Bertókné Varga
Katalin, Borbásné Toldi Renáta, Cserkuti
Veronika, Desits Lászlóné, Hajmásiné
Török Cecília, Jánosi Györgyné, Kiss Diána, Kontics Károlyné, Koósz Ferencné,
Kovácsné Horváth Irén, Kozmor Barbara,
dr. Kustos Anna, Kustos Ervinné, Lévai
Lajosné, Móriczné Kovács Zsuzsanna,
Nagy Lászlóné, Nagyné Hegedűs Judit,

Segítsünk!
Táplánszentkereszti kisgyermekes
anyukák kezdeményezésére
feleslegessé vált, jó állapotú gyermekruhákat, játékokat gyűjtünk a
vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére.
A védőnői tanácsadóba várjuk
felajánlásaikat,
melyeket ezúton is köszönünk!
A szeptemberi Tápláni Fórumban
megjelent hibás házszám végett
elnézést kérünk! A javított hirdetés:

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL!
Kiváló, minőségi fonalból készült
tenisz-, öltöny-, titok-, pamut-zokni!
Méret: 31/32 – 45/46
(Külön kívánságra extra méret is.)
Cím: Táplánszentkereszt,
Vörösmarty u. 8.
Telefon: 94/789-756 és/vagy
06-20/37-33-147

Németh Józsefné, Purgai Judit, Sándorné
Vasmán Judit, Sipos Betti, Szalainé
Szaller Szilvia, Takács Antalné, Takács
Szabina, Zsolnai Antalné.
A résztvevőknek emléklappal és keresztszemes készlettel köszöntük meg a
jelentkezésüket.
A kiállítás látogatóit játékra hívtuk.
Megszavazhatták az általuk legszebbnek
ítélt alkotást. A legtöbb szavazatot Koósz

Ferencné Gyöngyi képe nyerte, amely két
kisgyermeket ábrázolt. Az ő jutalma egy
foltvarrott táska.
A szavazók nagy száma miatt (96 fő)
3 meglepetés ajándékot is kisorsoltunk.
Greffer Gréta hímzett párnát, Borbás
Tamás mobiltartót, Káldy Csabika pedig
egy kis zsákot kapott.  
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek! Bízunk abban, hogy a jövőben
még több táplánit sikerül játékainkba
bevonni!  
Aki többet szeretne megtudni a foltvarrókról, jöjjön el foglalkozásainkra
hétfőnként fél 6-tól az új gyógyszertár
melletti klubunkba!

Tisztelt Lakosok!
A Családsegítő Szolgálat ruhagyűjtést szervez, az alábbi napon:

2010. október 20-án 9-12 óra között
a Plébánia Hivatalban (Fő út 7.).
Várjuk a megunt, kinőtt, már nem használt, jó állapotban lévő
női-, gyermek, férfi ruhaneműket. A ruhák egy későbbi időpontban kerülnek kiosztásra.
Érdeklődni az 577-048 számon lehet.
Huszárné Török Katalin családgondozó

Megnyílt Webáruházunk!
http://szuperoxigenesviz.hu/
Szombathelyi cégtől azonnal rendelhető
ozmózisos víztisztító, vízlágyító,
vízkőmentesítő és szuperoxigénes szifon!
KÉRJE AZ INGYENES VÍZTESZTET MINDEN
VÁSÁRLÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL!
Ha Ön is szeretne otthonában babavíz
tisztaságú vizet, hívja a 06-20/499-6087-es
telefonszámon Szabó Györgynét!
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Zala megyében jártunk
A Nyugdíjas Klub tagjaiként egy esős
napon, ernyőinkkel kezünkben, busznyi
létszámmal kirándulni indultunk. Elsőként megismerkedhettünk a Haza Bölcse:
Deák Ferenc szülői házával, tárgyi emlékeivel, bölcseleteivel.
Két gondolat ezek közül:
1. „Politikai újságjaink hála Istennek
nincsenek, hiszen megyünk előre, s mennünk kell, mert a tespedés halál.” (Wesselényi Miklós barátjának írta Deák Ferenc
a mai korra is érvényes gondolatokat).
2. „Csak ott igazán boldog, virágzó a
haza, hol a földet szabad kezek művelik,
ott erős a nemzet, ahol szabad kezek
védik a tulajdont és a függetlenséget.
(Deák Ferenc országgyűlési beszéde az
Örökváltságról 1834. november 10-én)

Különleges, szemet gyönyörködtető
látvány.
A múzeumban megismerhettük Zalaegerszeg történetét. Egy érdekes népdal
is olvasható itt:
„Hallottátok hírét Zalaegerszegnek?
Annak a rémséges fekete börtönnek?
Mikor építették nagyon esett a hó.
Jaj, de sokan mondták, nem is lesz
abból jó.

Második állomásunk a zalaegerszegi Göcseji Múzeum volt. A Múzeum
épületében Kisfaludy Strobl Zsigmond zalai szobrászművész hagyatéka is megtalálható, mely az alkotó
végakarata szerint került a városba.

séges zöldségleves után ki-ki választása
szerint ehetett a két fogásból: volt, aki
csirkemellet kapott sajtmártással, volt
aki csupasz fehér halat salátaágyon.
(Utána azon nevettünk a buszon, hogy
a hal milyen kicsi volt, s az is majdnem

Annak a padlója az én vetett ágyam,
Annak a négy fala a beszélgető társam,
Annak a teteje takarózó párnám,
Kígyók, békák benne világító gyertyám.”
Könnyű ebéd várt ránk ezután egy
meghitt étteremben. Az ízletes és bő-

elúszott.) Azért mindenki elégedetten
távozott, hisz aki kért, sörrel-borral is
öblögethette a torkát.
Már csak egy kis séta maradt hátra a
Deák téren: Deák Ferenc szobra, a Bíróság épülete és a felújításra váró templom
sok-sok aranyozással. (2 ember nagyságú
szobor aranyozva, illetve a 4 tartóoszlop a magasban kb. 1 méter magasan
aranyozva) örökre emlékezetes marad
számunkra.
Ezután két meglepetés következett:
Kápolnapusztán egy rezervátumot tekintettünk meg a cuppogó sárban. Ennyi békés
bivalyt és szürkemarhát nem mindennap
láthat az ember közvetlen közelről.
Továbbindulva, hegyen-völgyön és
rengeteg erdőn áthaladva a Zalaszántó
mellet t t a lá lha t ó K ová csi - he g y e n
Közép-Európa legnagyobb buddhista
szentélyéhez érkeztünk. A hófehér
sztúpa csodálatosan szép építmény, 30
m magas, 24 m széles. Benne Buddha
földi maradványainak néhány darabját
őrzik. A vallást itt nem gyakorolják, a
szentély belsejébe sem lehet bejutni.
1992. márciusa és szeptembere között
épült meg mintegy 40 millió forintból
(magyar, osztrák, dél-koreai adományokból). A toronyban aranyozott
Buddha szobor ül szeretetet sugározva
a világnak.
Szerintem sokan nem is tudtunk róla,
hogy ilyen is létezik Magyarországon.
Szép volt, jó volt!
Köszönettel: Jánosi Györgyné

Sporthírek

TÁPLÁN KUPA
Október 8-án, pénteken
került megrendezésre a 2010es Táplán Kupa, melyen a következő csapatok vettek részt:
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium;
Csákánydoroszló; Szentgotthárd és Táplánszentkereszt.
Az egyébként 8. osztályos lányoknak kiírt labdarúgó tornán, a legfiatalabb csapatként
– benne jó néhány 4-5. osztályos kislánnyal – sem vallottak
szégyent a hazaiak. A kezdeti
megilletődést leküzdve nagyszerű játékkal előrukkolva
lettek harmadikak.
A csapat tagjai: Szilvás Lili,

Molnár Vivien, Horváth Diána, Poór Szandra,  Gersei

Petra, Tima Ildikó, Mátyás
Elizabeth, Erős Tícia, Erős

Glória, Poór Dzsenifer, Csidei
Klaudia
A végeredmény:
1. Szentgotthárd
2. Bolyai
3. Táplánszentkereszt
4. Csákánydoroszló
Legjobb kapus: Zsigovits
Nikolett, Csákánydoroszló
Legjobb mezőnyjátékos:
Tóth Zsaklin, Bolyai
Gólkirálynő: Petres Aliz,
Szentgotthárd
L e g j o b b t á p l á n i : Po ó r
Dzsenifer
Gőcze Balázs
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ERŐS EMBEREK PÁROS VERSENYE
A Táplánszentkereszti Hercules Sportegyesület hagyományteremtő céllal,
első alkalommal rendezte meg 2010.
szeptember 25-én az erős emberek páros versenyét. Az iskola udvarán zajlott
meghívásos viadalon budapesti versenybírók szigorú ellenőrzése mellett 6 duó
tette próbára erejét.  Két tápláni, három
fábiánsebestyéni, és egy sajósenyei pár
indult.
Az izmokra és állóképességre nagy
szükség volt, mert a résztvevőknek nyolc
nehéz, de egyben látványos feladatot
kellett teljesíteni.
A délelőtt 10 órakor kezdődő versenyt Mándl Józsefné, az Apáczai Csere
János Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Meleg szavakkal köszöntötte
a szervező egyesületet, amelynek tagjai
a Magyarország Legerősebb Faluja
vetélkedő sorozat 6-szoros győztesei,
örökös bajnokai. Méltatta fáradozásaikat és azt, hogy 10 éven át messzire vitték és öregbítették Táplánszentkereszt
hírnevét.
A köszöntő után tűzoltókocsi húzásával
megkezdődött a viadal. A páros egyik
tagja húzta, a másik tolta a 13,5 tonnás autót. A kívülről nézve lehetetlennek tűnő
feladatot a párosok szinte másodpercek
alatt teljesítették.
Talán a leglátványosabb erőpróba a
„kispolski” cipelése volt. A megadott
távon úgy futottak vele az erősemberek,
mintha nem is lenne súlya, holott 500
kg-ot nyomott.
A kocsi platójára felpakolt 80, 90, 100
kg-os súlyok csak pihenőgyakorlatnak
számítottak.
Következett az egyenként 105 kg-os

a párok 90 mp alatt hányszor tudják megemelni az 550 kg-os járgányt.
Az erős emberek versenyen megismert
traktorgumit (240 kg!) tagonként 5-szor
forgatták a pályán a versenyzők.
A 90 kg-os golyó nem bírta a gyűrődést,
darabjaira hullott, mikor az erős
emberek többször is felemelték.
Nem okozott problémát, mert
hozták a 10 kg-mal nehezebbet
és azzal folytatták tovább a feladatot.
Az utolsó versenyszámra még
egyszer összegyűjtötték erejüket
a párosok, és 110 kg-os sziklával
futottak időre a megadott távon.

Délutánra elkészült az egyesület tagjai
által főzött finom ebéd is, melyet jóízűen
fogyasztották el a versenyzők és a vendégek.

A táplániak másik párosa – Bakucz
Tamás–Varga Gergely – is sikeresen helyt
állt, a 4. helyen végzett.
Az 5. és 6. helyen az alföldi település
másik két csapata osztozott.
A délután zárásaként az iskola fúvószenekara, a táplánszentkereszti  hip-hop
csoport és a helyi rockysok örvendeztették meg látványos produkciójukkal a
szépszámú közönséget. Köszönet nekik
és felkészítőiknek!
Este a Revans zenekar játszott, fergeteges hangulatot teremtettek, méltóképpen
lezárva az első táplánszentkereszti Erős
Emberek Páros Versenyét.
Itt szeretnénk köszönetet mondani
támogatóinknak, akik segítették a rendezvény megszervezését, lebonyolítását:
Sopron Bank Zrt., Erste Bank Nyrt.,

kofferek cipelése, melyek már ismét próbára tették a csapatokat.
Az egyik legnehezebb feladat a keretbe
tett autó emelése volt. Azt mérték, hogy

A 16 órakor kezdődő eredményhirdetésen a díjakat az igazgatónő, és Zeke
József bíró adta át.
Nagy örömünkre hazai siker született,

a helyi CBA bolt, Dr. Teleki György,
Pozsgai András, Mándl Józsefné, Apáczai Csere János Általános Iskola,
Revans zenekar.

az első helyért járó kupát, aranyérmet és
ajándékkosarat a Szakály Ernő–Szakály
Norbert páros vehette át. A dobogó második fokára Sajósenye csapata állhatott
fel, bronzérmes pedig a fábiánsebestyéni
Fábiáni Ricsik” duó lett.

8

2010. október

Karate hírek

III. ATARASHII KUPA
2010. október 2-án Táplánszentkereszten az új sportcsarnokban került megrendezésre
a III. Atarashii Táplán Kupa,
mely az előző két év sikeres
rendezésének köszönhetően
immár országos bajnoksággá
nőtte ki magát.
A verseny megnyitóján, községünk polgármestere, ifj. Perl
János mondott rövid beszédet,
majd Krepsz János a Magyar JKA
Karate Szövetség elnöke megnyitotta a versenyt. A meg-nyitó zárásaként a tápláni ifjúsági fúvószenekar 7 tagja – akik valamilyen
módon érintettek a karatéban
– elfújta a himnuszt, amivel igen
nagy sikert arattak a versenyzők
és a nézők köré-ben is.
15 klub több mint 100 versenyzője mérhette össze tudását 6 éves kortól egészen a
felnőttekig: 24 kategóriában. A
kupa egyik fő célja az utánpótlás
versenyeztetése, másik pedig a
november végén a németországi
Koblenzben megrendezésre
kerülő ESSKA Európa Bajnokságra utazó válogatott keret
felkészülése.
Az ország egész területéről
érkeztek versenyzők, többek között Dunaújvárosból, Mosonmagyaróvárról, Győrből, Faddról,
Kunmadarasról, Budapestről
több csapat is.
A TKSE csapatából Németh
András edző – betegségek és sérülések miatt – 13 karatékát indított, de így is 2 arany, 2 ezüst,
3 bronz a mérleg.

A csapatból élete első versenyén vett részt Fekete Levente,
aki ugyan nem jutott a négyes
döntőbe, de szépen helyt állt. Az
utánpótlásnál Gosztom Dániel
a formagyakorlatban a döntőig jutott, de ott tapasztaltabb
ellenfele győzött, ezüstérmes
lett. Csala Dávid korcsoportjában a kumite versenyszámban
jutott a négy közé és harmadik
lett. Berta Dániel először indult
– öv-vizsgája óta – a haladók
között és a korcsoportjában az
ippon shobu kumitében bronzérmes lett.
A haladóink közül nem mindenkinek jött ki a lépés és a
sorsolás, de helyt álltak, többen
a négy közé jutásért vívott mec�csen maradtak alul: Koós Viktor, Sipos András, Sipos Balázs,
Pajor Márton, Pajor Gergő.
Lány kadett korcsoportban
a kumitében körmérkőzésre
került sor, melyben Lovranics
Alexandra egy győzelemmel és
egy vereséggel végzett a második
helyen. A fiúknál Kassai László
az egyik legnépesebb mezőnyben
a 14 éveseknél kumitében indult
és szép versenyzéssel bejutott a
négy közé, ott azonban a későbbi
győztestől kapott ki, így bronzérmes lett. A kadet-toknál (16-18
év) Habda Zsolt megállíthatatlan volt, három győzelemmel
jutott a döntőbe és megnyerte
a kumite versenyt. A férfi junior
korcsoportban (18-21 év) Kassai
Gergely indult a kata versenyszámban is, de nem jutott a négy

A képek balról: Csala Dávid, Kassai László, Habda Zsolt,
Németh András edző, Lovranics Alexandra, Kassai Gergely,
Gosztom Dániel, a képről hiányzik Berta Dániel.

közé, a kumitét azonban egy szép
ippon-nal megnyerte.
A Tápláni Karate Sportegyesület tagjai és versenyzői ezúton
szeretnék megköszönni, hogy a
falu támogatott bennünket és
sokan kilátogattak megnézni,
milyen is egy karate verseny.
Köszönjük az önkormányzat
és az iskola vezetésének, dolgozóinak, hogy a versenyünk
megrendezéséhez anyagi és erkölcsi támogatás adtak, helyet
biztosítottak. Meg szeretnénk
köszönni a szponzoroknak, hogy
adományaikkal segítették, hogy a
verseny ilyen színvonalasan létre-

EURÓPA-BAJNOKSÁG
2010. november végén Németországban,
Koblenzben rendezik meg
az ESKA Európa-bajnokságot kadett, junior és felnőtt korcsoportban, melyre
meghívást kapott a szövetségi kapitánytól a Tápláni
Karate Sportegyesület két
válogatott versenyzője,
Habda Zsolt és Kassai Gergely. Mindketten indulnak
egyéni és csapat kumitében
is. A fiúk már a tavaszi JKA

Európa-Bajnokságokon
bizonyítottak, mindketten
ezüstéremmel tértek haza
Prágából, illetve Bochumból, reméljük, most is jól
szerepelnek.
Aki támogatni tudja a
két versenyzőt, illetve a
családjukat abban, hogy
kijussanak az Eb-re, az
alábbi bankszámlaszámon
megteheti: 7230022410152414
Köszönjük!

Kassai Gergely

jöhetett. Köszönet a polgárőröknek is, akik a falunkba érkező
buszokat és autókat irányították,
és a rendre vigyáztak
2011-ben október 1-jén lesz a
IV. Atarashii Kupa…
EREDMÉNYEK
kata kumite
Gosztom Dániel
2
Csala Dávid
3
Berta Dániel
3
Habda Zsolt
1
Lovranics Alexandra 2
Kassai Gergely
1
Kassai László
3

GOJU kupa

Habda Zsolt

2010. szeptember 25-én Szombathelyen a Haladás Sportcsarnokban rendezték meg a GOJU
Kupa karateversenyt.
A Tápláni Karate Sportegyesület sportolói közül
négyen neveztek a versenyre,
mely a WKF szabályrendszer
szerint zajlott: Lovranics Alexandra, Habda Zsolt, Kassai László és Kassai Gergely is bronzérmet szerzett
kumitében.
Kassainé Nagy Rita

