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Kirándultak az óvodások
2006. május 22-én napsütéses idõben útnak indultak a Mûvészeti Óvoda gyermekei.
Nagy izgalommal vártuk, hogy megérkezzen a
busz és nekivágjunk a nagy kalandnak.
10 óra után megérkeztünk a balatonedericsi
Afrika Múzeumba, ahol elõször a szabadban elfogyasztottuk tízórainkat. Jóllakottan indultunk
felderítõ útra. Elõször megtekintettük azt a

csodálatos gyûjteményt, ami tartalmazta Afrika
vad trófeáit. Volt ott kitömött krokodil,
agancs- és agyargyûjtemény, faragott szobrok,
használati tárgyak, pajzsok, festmények.
A múzeumlátogatás után körbesétáltuk a
vadasparkot. Láttunk zebrát, tevét, struccmadarat, bivalyt, kecskecsaládot, lovat, baglyot, mosómedvét.
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Egy hónap
Jó társaságban, szorgos munka közepette szalad
az idõ. Valóban én is úgy érzem, mintha csak pár
hónapja lett volna. Pedig már 2002 novemberében
történt, hogy a megújult Tápláni Fórum „Egy hónap” rovatában elõször köszönthettem Önöket.
Akkor frissen megválasztott polgármesterként
nemcsak a bizalmat köszöntem meg, hanem a reánk váró munkáról is írtam. Arról a közös munkáról, mely bizonyságot adhat azoknak a kételkedõknek is, akik akkor másfajta (ha úgy tetszik változatlan) irányt gondoltak a község számára. Hiszek abban, hogy az elvégzett munka sikeres volt, a község
helyes úton, jó irányba halad.
A négy év alatt nem felejtettem el, mit ígértem
Önöknek: a vezetési stílus, a hivatali ügyintézés, környezetünk állapotának, helyi közösségi életünk megújítását, jobbá tételét. Természetesen nem mondhatom azt, hogy minden elképzelésem megvalósult, illetve úgy történt, ahogyan szerettem volna. Azt viszont le tudom írni, hogy közösen sok feladatot sikerült elvégezni. Az intézményhálózatunk komfortosabbá, lakóhelyünk rendezettebbé vált. Úgy gondolom
nem szükséges felsorolni a négy év alatt megvalósult
fejlesztéseket, programokat. Az évi két közmeghallgatáson, a helyi újságban azok, akiket érdekelt folyamatosan nyomon követhették az eseményeket. Arról
nem is beszélve, hogy a falut járva, az intézményekbe betérve mindannyian észrevehettük a változásokat.
Vannak, akik szerint sok jó dolog történt az önkormányzati ciklus alatt, s vannak, akik szerint lehetett volna még többet is tenni. Egy biztos. Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Úgy sikerült évrõl évre nagyobb mértékû fejlesztéseket véghezvinni, hogy nincs hitelállományunk és nem éltük fel
a község vagyonát, sõt gyarapítottuk azt. A képviselõtestület a rendelkezésre álló anyagi eszközök befekte-

tésérõl mindig alapos mérlegelés után döntött. Igyekeztünk fontossági sorrendbe rangsorolni a feladatokat. Nem a presztízs volt a fontos, hanem az itt élõ
emberek érdeke.
Egyedül neki lehet állni ugyan a hegy elhordásának, de értelmetlen dolog lenne. Így van ez az önkormányzati munkával is. Önmagam nem jutottam volna
el messzire. Szerencsére nem is kellett egyedül küzdenem. Az elsõ napoktól kezdve megkaptam azt a
szükséges támogatást, mely nélkül nem sikerült volna.
Nagyon sokan nem látják át a rendszert. Nem érzik
át, mennyire egymásra vagyunk utalva. Éppen ezért
szeretném nyomatékosítani: a sikerek mögött nem
egy vagy kettõ, hanem nagyon sok ember munkája áll.
Bármelyikük hiányát megsínylette volna az adott projekt.
Kik is voltak a segítõk, akiknek hálával és köszönettel tartozom? Nem tudok teljes felsorolást adni.
Egyrészt megtölteném a fél újságot, másrészt nem
szeretnék senkit sem kifelejteni. Alig emlékszem
olyan esetre, amikor a község érdekében megkeresett személy ne adta volna támogatását a kért célhoz.
Természetesen a legnagyobb köszönettel a jegyzõnek,
az alpolgármester úrnak, a képviselõknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és az intézmények munkatársainak tartozom. Egyszóval köszönök minden támogatást, segítséget és kritikát, bárkitõl is kaptam.
Mikor a tisztelt olvasó kezébe kerül az újság
már nyár lesz. Remélem, nemcsak naptár szerint,
hanem az idõjárás is végre megembereli magát.
Kellemes idõt kívánok mindenkinek a jól megérdemelt nyári pihenéshez.
Jó idõre lenne szükség nekünk is a nyárra
még betervezett útépítésekhez, intézmény-felújításokhoz és szabadtéri programokhoz. Jó lenne, ha
augusztus végéig az idõjárás is segítene egy kicsit
minket. S azután a jól elvégzett munka után jöhetne egy kis pihenõ.

Megyei Polgárõrnap

Ifjú Jedi-lovagok

2006. július 8.

Buratörõ erõs emberek

A Táplánszentkereszti Polgárõrség abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy a Megyei Polgárõrnapot megrendezheti, mégpedig július 8-án.
Szeretettel meghívjuk a község lakosságát,
hogy betekintést nyerhessenek a Polgárõrség
munkájába. A gazdag kínálatú programban lesznek motoros rendõrök, kommandósok, kutyabemutatók és még sok minden más. Szeretnénk, ha minél többen jönnének el rendezvényünkre.
Aki segíteni szeretne a Polgárõrség szûkös
anyagi helyzetén, azok felajánlásaikat a bankszámlaszámunkra (72700239-10005800) utalhatják.
Kajcsos Lajos
polgárõrparancsnok

Megvan a Legerõsebb Falu-csapat utánpótlásának bázisa, hiszen
immáron sokadik alkalommal törték ripityára a Mûvelõdési Ház kinti
világításának lámpaburáit.
A fiatalok ereje határtalan, talán csak a csillagos ég szabhat korlátot dühöngõ kedvüknek. Szívesen megnézném, hogyan próbálják ledobni az
égrõl az örök „világítótesteket”. Talán inkább a szívszerelmeknek kellene lehozni õket, hogy bebizonyítsák, az erõ nem csak a karokban rejtezik, hanem a szívekben is.
Az erõ veletek van! Vagy velünk?!
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

Tisztelt Táplánszentkereszti Polgárok!

Hírek

Hidat a Gyöngyösön
Áthidalhatatlan ellentétek, megoldhatatlan
problémák, napvilágot látott (nem csecsemõk) belsõ
ügyek, konspiráció. Mind-mind csupa olyan szakzsargonban fellelhetõ kifejezés, mely mára már a
mindennapok parázna valóságát hirdeti.
Pedig…

Pedig a kipárnázott székek szálkái, ha lesben
is állnak, azért néha-néha az asztalos munkájának
keze is belefárad a csiszolásba, szépítgetésbe. Értem ezt úgy, hogy ha már megfogant az a gyermek,
akkor neve is legyen. S ne csak az anyakönyvezett
„vezeték és kereszt” vonja magára majd a tanárok
éles szemét, hanem a jellem is hasson (…alkosson gyarapítson. Ráfér az országra!). Nevelni nem
könnyû, de hivatás. Hivatás a világban, a világért,
önmagunkért.
Senki sem születik hülyének. Se nem debilis,
szemellenzõs, valamikori farok által csóvált kutyák
módjára nyomuló bérgyilkosnak. A hasztalan percek
késõbb felerõsödnek, kimunkálnak egy velejéig velõs gengsztert, egy tégladobáló, nem a csínytevés
kategóriájába tartozó cselekmények gazdáját.
Gizdáját… egy nagyfõnöknek. A felelõsség óriási,
King Kong módjára kell harcolni a csemetékért, az
életükért, azért, hogy jók legyenek, jobbak, mint
mi, jobban érvényesítsék jószándékú cselekedeteiket, hogy a köznapok szintje éteri magasságokba
érjen, minden csillagmiriád egy-egy igaz tett örök
tanúságtevõje legyen.
Ha szépek az álmok, már az út felénél járunk,
már megtettük azt, amibõl elindulva nem dur va,
hanem (ultra)okos gyermekek gyûjtenek koronákat
önmaguk, s szép párjuk fejére, hirdetve, hogy a hidakat leverték, hogy az uralom megkezdõdött erejük és indulataik felett.
De ehhez elõször le kell verni a hidakat, legelébb is itt, a Gyöngyösön.
Meskó Krisztián
mûvelõdésszervezõ

A polgárõrség
elérhetõségei
A Polgárõrség telefonszámai:
Kajcsos Lajos
06-30/621-0689
Gombkötõ László 06-30/621-0688

Tápláni Fórum – Táplánszentkereszti havilap. Felelõs kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztõ: Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ. Felelõs kiadó: ifj. Perl János polgármester
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Jegyzõi rovat
Változások a szombathelyi
Okmányirodában!
A szombathelyi Okmányiroda megkeresése
alapján tisztelettel tájékoztatom Lakótársainkat, hogy
az Okmányiroda ügyintézési rendszere 2006.
június 7-tõl megváltozik.
Az ügyintézés idõpontra való elõjegyzés alapján
történik minden szakterületen.
Az elõjegyzést kezdeményezni személyesen az
Okmányiroda Információs Szolgálatánál vagy az
internet segítségével a www.szombathely.hu és a
www.magyarorszag.hu weboldalakon lehet.
Az elsõ személyes bejelentkezéseket június 6án fogadják, míg interneten június 3-tól lesz erre
lehetõség.
A személyes bejelentkezés ügyfélfogadási idõben (hétfõ, kedd, csütörtök 8-15 óráig, szerda 8-17
óráig) történik.
Az új rendszer bevezetésére a hosszú várakozási
idõ kiküszöbölésére és a gyorsabb ügyintézés érdekében kerül sor.
Aki interneten kíván bejelentkezni, és nem ért
az internethez, vagy nincs lehetõsége a bejelentkezésre, annak a Polgármesteri Hivatalban munkaidõben elvégezzük a bejelentkezését.
A Teleházban – nyitvatartási idõben – munkaidõn túl is lehetõség lesz bejelentkezni. Kollégáimmal együtt minden kedves ügyfélnek segítünk az
ügyintézésben.
Kérjük, jöjjenek bizalommal, hiszen ezzel a
személyes bejelentkezés kiküszöbölhetõ, nem kell
duplán befáradniuk.

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át,
jelenleg 28.380 Ft-ot. Tartós beteg gyermeket
nevelõk vagy egyedülállók esetében a kedvezményre való jogosultság határa 30.960 Ft.
A kedvezményben részesülõk ezen túlmenõen
évente egy alkalommal 5.000 Ft kiegészítõ támogatásban részesülnek. A támogatás kifizetésére elsõ
ízben július hónapban kerül sor.
Ezért lényeges, hogy azok a családok, akik június 30-ig kedvezményben részesültek, mielõbb beadják kérelmüket, mert a kiegészítõ támogatás
megállapítása csak a július 1-jén kedvezményben
részesülõk számára biztosítható. Ha a kérelem késik,
a kedvezmény a kérelem beadásától állapítható
meg, kiegészítés kifizetésére csak novemberben
lesz lehetõség.
Tisztelettel várjuk azokat a családokat, akik a
fentiekben leírtak alapján a kedvezmény igénybevételére jogosultak lehetnek szociális helyzetük alapján.

„Mondd, szereted az állatokat?”
– Az ebtartásról
Örömmel tapasztaltam, hogy a korábbi számban tett felajánlásomat, néhányan komolyan vették. Ebben azt kértem Önöktõl, hogy jelezzenek,
melyek azok a témakörök, amelyekrõl bõvebb tájékoztatást szívesen látnának a lap hasábjain.
Lakótársunk arra kért, hogy az ebtartásról
adjak tájékoztatást. Számára elkeserítõ látni,
ahogy néhányan a kutyájukat tartják, vagy ahogy
azzal bánnak.

Kérjük megértésüket és aktív támogatásukat azt
új ügyfélhívó rendszer zökkenõmentes mûködtetésének bevezetéséhez.

Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény
igénybevételérõl
Mindnyájan tapasztalhatták, hogy 2006. január
1-jétõl lényegesen megváltozott a családtámogatási
rendszer. A rendszer eredményességérõl, „jóságáról” kinek-kinek más a véleménye. A havi pénzbeni
rendszeres gyerekvédelmi támogatás rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyé alakult át.
E kedvezmények: ingyenes étkezés, ingyenes
tankönyvellátás.
A jogosultak ennek keretében a kedvezményeket 2006. június 30-ig megkapták. A kedvezményben részesülõknek jogosultságuk felté-teleit június
hó folyamán igazolniuk kell, hogy részükre a feltételek fennállása esetén 2006. július 1-jétõl további 1
év idõtartamra a támogatást megállapíthassam.
A jogosultság feltételei: az egy fõre jutó jövedelem a családban nem haladja meg a mindenkori

re terjed ki. Külön szabályozás tartalmazza a veszélyes ebek tartását, a kutyával elkövetett szabálysértés büntetését.
A hivatalnak nyilvántartást kell vezetnie az
ebekrõl. Nyilvántartásunk szerint a faluban 327
kutya van. Keveselljük, ezért az õszi idõszakban,
eboltás elõtt összeírást tervezünk. Sokan vannak,
akik a tulajdonukban lévõ kutyát nem oltatják be.
Rendeletünk nem szabályozza azokat a területeket, melyekkel az állatvédõk foglalkoznak.
De tudomásul kellene vennünk, hogy a kutya
az ember egyik legrégebbi társa, s talán a leghûségesebb is. Divatok jönnek-mennek, de a kutya
marad. Kinek családtagként, kinek gyermekként,
kinek házõrzõként.
Legfontosabb azonban, hogy a kutyák is érzõ
lények. Szükségük van a legelemibb emberségre.
Nyáron tiszta, friss vízre, élelemre, mozgásra. Elkeserítõ azt látni, ha a kutya 1 méteres láncon,
tûzõ napon, lomposan, elhanyagoltan éli le az
életét, egészségével nem törõdnek. Minden udvarra nem látunk be. A kutyatartás legalapvetõbb
szabályainak betartása legyen mindnyájuk lelkiismeretére bízva.
A kóbor kutyák helyzetét megnyugtatóan tudjuk rendezni azzal, hogy a Gencsapáti Kutyaparadicsomba kerülnek. Elõtte azonban az önkormányzatnak 14 napig tartani kell, gazdája eddig
jelentkezhet érte. Ha jelentkezik a gazdi, ki kell
fizetnie a tartás költségeit, és visszakaphatja kutyáját. Ellenkezõ esetben az önkormányzat fizet,
esetenként kb. 16.000 Ft-ot.
Sajnos már az is elõfordult, hogy véletlenül
közterületre tévedt vagy ismert gazdával rendelkezõ, csak elcsavargott kutyát vitettek el, kifejezetten azért, hogy a kutyatulajdonost bosszantsák.
Ez sem igazán állatbarát viselkedés.
E tárgykörben írt soraimat a szabályok ismertetésén túl, gondolatébresztõnek szántam.
Talán változhat általa azok véleménye, magatartása, akik a sorok között magukra ismernek.

Felhívás
Az ebtartás szabályait az állategészségügyrõl
szóló 2005. évi CLXXVI. törvény szabályozza, a
végrehajtását segítõ részletszabályokkal együtt. Az
általános szabályok mellett az Önkormányzatnak
az állattartás helyi szabályairól szóló rendelete is
tartalmaz az ebtartásra vonatkozó szabályokat.
Ezek leginkább arra vonatkoznak, hogy az ebeket
be kell oltatni, közterületen felügyelet nélkül
hagyni nem lehet.
E törvény az önkormányzat kötelezõ feladatává teszi a település belterületén a kóbor ebek
befogását, õrzését, értékesítését vagy ártalmatlanná tételét.
A jegyzõ hatásköre a bejelentett ebek nyilvántartásának vezetésére, az oltás megszervezésé-

Táplánszentkereszt Község Képviselõtestülete 2006. április 20-án határozatot fogadott el a község Településszerkezeti és szabályozási tervének módosításáról. A módosított ter v véglegesítése a 2006. évben meg
fog történni.
Felhívjuk minden Táplánszentkereszten ingatlannal rendelkezõ tulajdonos figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévõ rendezési tervvel kapcsolatos észrevételét, javaslatát, illetve kérelmét legkésõbb 2006. június
30-ig írásban juttassa el a Polgármesteri Hivatal részére.
A jelenleg hatályos rendezési terv a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben
megtekinthetõ.
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Óvoda

Kirándultak az óvodások
Bebújhattunk a bennszülöttek kunyhójába, fölmásztunk a vadászlesbe.

Kellemesen elfáradva, élményekkel bõven gazdagodva tértünk haza.

Hazafelé menet megálltunk a sümegi
várnál, ahol fagylaltoztunk és elfoglaltuk a vár
helyett a játszóteret.

Az óvodai nyílt napról szülõszemmel…
Most érkeztem haza a május 3-án megtartott nyílt napról óvodánkból és úgy érzem akkor
hiteles, ha azonnal papírra vetem ezzel kapcsolatos véleményemet, azzal a nem titkolt célzattal, hogy egy kis meglepetést szerezzek az óvoda
dolgozóinak…
Elsõsorban azokhoz szólok, akik hamarosan
ide íratják Kicsi Kincseiket: TEGYÉTEK BÁTRAN!!! Örökmozgó 8 hónapos Nóra babám
ugyan rövidre fogta ott tartózkodásomat, sõt a
Katicákhoz és a Napraforgókhoz így eszembe
sem juthatott ellátogatni, de amit tapasztaltam
a Kék Nefelejcseknél, az nagy élmény volt.
Tudjátok Óvó nénik és Dadusok, mi szülõk mindig egy picit kíváncsiak vagyunk mit is
csináltok Kincseinkkel egész nap, hiszen mi

otthon 2-3 gyerkõccel is nehezen bír unk
néha…
De ezt a szervezett, általam megfigyelt 6
helyszíni foglalkozást csodálattal néztem.
Hivatás a ti feladatotok a javából!
A gyerekek közvetlenek, minden leendõ kis
óvodást kísérgettek, s én leülve kisbabámmal hozták nekem a társasjátékot. Gabi néni szeme mindenhol, szorult helyzetembõl kimentve elmagyarázta a játékszabályt, s onnan már folyt is a játék Marcival, Cintivel, Evelinnel, Kingával és Laurával.
A mesesarokban Edit néni a Három kismalacról mesélt, s a gyerekek olyan, de olyan átéléssel fújták a szelet farkast utánozva, hogy szerintem messze jobban tudják már a mesét, mint
mi felnõttek.

Óvodai hírek

Lassan bekötöttem kislányomon a bébihordozó biztonsági övét és élményekkel teli s
azzal a jólesõ érzéssel, hogy Laurám rendkívül
ingergazdag környezetben tölti óvodás napjait,
hazaindultam, de még várt egy meghatóan kedves figyelmesség is: Klári néni, a Katicák dadusa
a kocsiig segítette kivinni kisbabámat (aki egyszer szállított már hordozót, tudja mit jelent ez).
Köszönöm nektek még egyszer a szép délelõttöt s a munkátokat, szereteteket, amivel
kisgyermekeink mellé álltok, hogy amíg mi szülõk dolgozunk, nyugodtan gondolhassunk arra,
igen, az én gyermekem jó helyen van a táplánszentkereszti óvodában!
Egy Kék Nefelejcs Csoportos kislány
anyukája

Muzsikásék muzsikáltak
Gyöngyvirágék meg taroltak

Május hónapban az édesanyákat és nagymamákat ünnepeltük. Kisóvodásaink is csoportonként készültek mûsorral, amelyet az udvari színpadon tekinthettek meg a vendégek.
A köszöntõ után gyönyörû virágokkal köszöntötték fel a gyermekek az édesanyákat.

Május 8-án, 9-én volt a beiratkozás a 2006/2007-es tanévre. Nagy örömünkre közel 30 kisgyermeket írattak
be, köztük sorkifaludi, tanakajdi és
szombathelyi gyermekeket is.

Nyílt napot tartottunk óvodánkban május 3-án. Nagyon sok
volt az érdeklõdõ Szülõ, érkeztek Szombathelyrõl és más településekrõl is, természetesen a helyiek is érdeklõdõek voltak.
Egy délelõttön át nagyon sok tevékenységbe tekinthettek be és
vehettek részt az anyukák a kisgyermekeikkel együtt, valamint az
óvodavezetõtõl tájékoztatást kaptak az óvodában zajló mindennapi
életrõl, a programról, amelyet felhasználtunk a gyermekek sokoldalú
fejlesztéséhez.

2006. május 15-én óriási sikert aratva vendégszerepelt községünkben a méltán világhíres
Muzsikás Együttes. A rendhagyó énekórán a
Mûvelõdési Ház falai és az Apáczai Csere János
Általános Iskola diákjainak jókedve között értõen és profin lavírozva felejthetetlen koncertet,
bemutatót varázsoltak Táplánszentkereszt mindennapjaiba. Köszönet nekik.
A Tápláni Gyöngyvirág Dalkör immár
másfél éves fennállása legnagyobb sikerét érte el
Vasváron, az V. Szépkorúak Kulturális
Fesztiválján május 20-án. Népdal kategóriában elsõ helyezést értek el, nagy elismerésben részesültek kiemelkedõ mûvészi teljesítményükért.
Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk!
Meskó Krisztián

Iskola
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Az iskolai élet eseményei
Tanulmányi versenyek:

Kirándulások

Diákigazgató-választás

Május hónapban is – dacára az év végi hajrának – kimagasló teljesítményekkel büszkélkedhetnek iskolánk tanulói.
A gyõri Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztõ
Általános Iskola által meghirdetett országos logikaversenyen Perl Bence 5. osztályos tanuló
II. helyezést ért el. Felkészítõ tanára: Gueth
Imréné.
A Kikelet komplex tanulmányi verseny 2.
fordulójáról – mint arról márciusban hírt adtunk – továbbjutott Domján Dávid, Kustos
Júlia, Kassai László alkotta 4.a osztályos csapat vett részt a Felsõcsatáron megrendezett
megyei döntõn. A kétnapos vetélkedõn tanulóink nagyszerûen helytálltak: 5. helyezést értek el.
A német nyelvi verseny megyei döntõjébe – az írásbeli megmérettetés utáni szóbeli
fordulóra jutott tovább Czeczeli Vivien 7.
osztályos tanulónk. A negyven legjobb –
többségében német nyelvi tagozatos osztályokba járó – diák között Vivien a 9. helyen
végzett.

Az idõjárás is kegyeibe fogadta május 10-én
a tápláni diákokat: az osztálykirándulások remek
szórakozást, kikapcsolódást jelentettek, új, közös
élményekkel gazdagították a tanulóközösségek
életét. Az 1-2. osztály Sárváron a várat és az arborétumot látogatta meg. A harmadikosok Körmend
nevezetességeivel – a Batthyány-kastéllyal és múzeummal ismerkedtek. Természetesen élményt
jelentett a vonatozás, a közös játék is. A két 4.
osztály Sopron, Fertõrákos és Fertõszentmiklós
környékét és kultúrtörténeti érdekességeit fedezte fel. Ötödikeseink Kõszegen túráztak.
Ausztriában töltötte a napot a 6. és 7. osztály
a Fertõ-tó határon túli oldalán. A hatalmas területen elhelyezkedõ „mesepark” egész napos
szórakozást nyújtott a gyerekeknek.

Hagyományainktól eltérõen idén nem a diáknapon választottak diákigazgatót a gyerekek. A
diáknapon ugyanis szlovén vendégeink számára
készítünk közös programot, játékos vetélkedõt.
Május 18-án tanulóink írásban adhatták le
voksukat, ezzel megerõsítve a jelenlegi diákigazgatót, Németh Marcellt (6.o.) pozíciójában.

Sportsikerek
Május 3-án került sor az 5-6. osztályos fiú
futball megyei diákolimpia körzeti döntõjének tavaszi fordulójára. Miután az õszi forduló mérkõzései nem a várakozásoknak megfelelõen sikerültek, hiába nyertek meg minden mérkõzést fiaink,
csak a 2. helyet sikerült megszerezni.
A városkörnyéki bajnokságon azonban csapatunk revansot vett. Lehengerlõ fölénnyel, kitûnõ
összjátékkal veretlenül végeztek az I. helyen.
(Németh Marcell, Marcz Gábor, Bognár Gergely, Doncsecz Dániel, Farkas Gergõ, Stieber
Ádám, Vámos Erik, Hajmási Milán, Németh Dávid, Raj-zinger Péter, Bíró Martin)
Leányaink sikeresen vették az akadályt a
körzeti döntõn, továbbjutottak a megyei döntõre, ahol a IV. helyen végeztek. (Bíró Andrea,
Keresi Szimonetta, Verhás Viktória, Varga Rita,
Németh Alexandra, Bogács Linda, Kajcsos Eszter, Csidei Brigitta, Berta Diana, Cserkuti Dominika)
A diákolimpia atlétika megyei döntõjén
leány csapatunk 6., fiaink a 8. helyen végeztek
a 14 fõs mezõnyben. Felkészítõ tanáruk Gõcze
Balázs.

Anyák napja
Az iskola mûvészeti köre a Légy jó mindhalálig c. zenés produkcióval köszöntött minden
édesanyát, aki megtisztelte jelenlétével május 7i rendezvényünket.
Természetesen „személyre szólóan” is elhangzottak a szeretet és hála szavai, hisz valamennyi kisdiák meglepte édesanyját egy-egy
verssel, dallal s egy szál virággal.

Zenei élet
A Muzsikás Együttes hangszerismertetõvel,
népszokások bemutatásával fûszerezett koncertjét
élvezhették tanulóink május 15-én a Jókai Mór
Mûvelõdési Ház jóvoltából. A színvonalas produkciót nagy tetszés fogadta a fiatalok körében is.

Úszás
Május 26-án, pénteken bemutatóval zárult
az 1-2. osztályosok számára szer vezett úszás-oktatás. Az Oladi Mûvelõdési Központ uszodájában
tíz alkalommal foglalkozott szakember a kicsikkel, s ha úszni nem is tanult meg mindegyikük
tökéletesen, de vízben való mozgásuk biztonságosabbá vált, az úszás egészségüket szolgálta. A
programot jövõre is folytatni szeretnénk.

Beiratkozás
29 kisiskolás kezdi meg tanulmányait a
2006/2007-es tanévben iskolánkban.

Kihívás napja
A községünk sportéletét szer vezõ Molnár
István és Gõcze Balázs tanár úr vezetésével iskolánk valamennyi tanulója és pedagógusa aktívan
vett részt május 24-én a Kihívás napján rendezett sportjátékokon. A nagyszünetben közös torna, aerobik jellegû mozgás, délután foci-, röplabda- és kosárlabda-mérkõzés szerepelt a palettán.

Informatikai fejlesztés
Folytatódik iskolánkban a szaktantermek
számítástechnikai eszközökkel történõ felszerelése. A nyelvi labor és az ének-zene szaktanterem után május hónapban a speciális képzési
szempontoknak megfelelõen berendezett fejlesztõ terem kap a differenciált foglalkozásokat
szolgáló új szoftvereket és gépeket. Ugyancsak
korszerû programokkal kívánjuk a nyelvoktatás
színvonalát tovább emelni. Ezt szolgálja a nyelvi
terem új felszerelése.

Iskolai köszönetek
A nyári hónapokban folytatódik az iskolaépületek rekonstrukciója. A nagyiskola északi homlokzatának ablakait cserélteti ki a helyi önkormányzat, s új
színt kap a kisiskola épülete is. Ehhez a felújításhoz
csatlakozott iskolánk szülõi szervezete, ismét szép
példáját adva annak, hogy milyen ereje van az önzetlen összefogásnak.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindenekelõtt Tõke Monikának, aki megszervezte a társadalmi munkaakciót, valamennyi – jelenlegi és valaha volt – szülõnek, tanítványnak, helyi támogatónak,
amiért munkájával hozzájárult iskolánk és községünk épüléséhez, szépüléséhez.
Neválovicsné Polgár Adrienn, Rigler Mária, Nagy Mihályné, Horváth Attiláné, Horváth Teréz, Tokos Zoltánné, Mészáros
Tiborné, Varga Lajosné, Málics Tibor, Bertók
Nikoletta, Nagyné Hegedüs Judit, Cserkuti
Veronika, Kovács Ferencné, Kovács Lászlóné,
Purgai Judit, Németh Jánosné, ifj. Varga Lajos, Bognár Gabriella, szülõk, Nagy Diána és

Nagy Enikõ tanulók az iskola kerítésének festésében segédkeztek.
Móricz Tibor, Gombkötõ Tibor, Horváth
Zoltán, Bertók Ferenc, Mészáros Tibor, Németh János a kisiskola és a szolgálati lakás közti
kerítés és kapu helyreállítását vállalták.
Borsos Tibor a festési munkákhoz szükséges
anyagokat biztosította.
Langbeinné Nagy Gabriella jövendõ elsõseink
számára az iskolai kitûzõk varrására áldozta szabadidejét.
Imre Istvánnénak, Baloghné Kiss Ildikónak
pedig a felajánlott édességeket köszönjük.
Külön köszönet illeti Kustos Ervinnét, aki az
iskola környezetvédelmi tevékenységében egész
éven át családjával együtt aktív munkát végzett.
Nemcsak munkájuk és anyagi hozzájárulásuk,
elsõsorban személyes példamutatásuk az, amely garanciát jelent arra, hogy a felnövekvõ nemzedék
számára a hagyományos emberi értékek lesznek
irányadóak.
Köszönjük.
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Legerõsebb Falu – országos döntõ
2006. augusztus 11-13. (Elõzetes)
2006. augusztus 11.
19.00 Havasi István és a Magic Tánckar
Bemutatkoznak a táplánszentkereszti csoportok:
16.00 Apáczai Csere János Általános Iskola
Fúvósegyüttese
16.20 Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvoda
néptáncosai
16.30 Idõsek Otthona
16.50 Tavaszi Szél Citerazenekar
17.10 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
17.30 Tápláni Karate Sportegyesület
17.45 Apáczai Csere János Általános Iskola
Mûvészeti Köre
18.00 Rutafa Népdalkör
18.15 Rock and Roll csoport
18.30 Idõsek Otthona dolgozói
19.00 Baby Gabi
19.30 Táncház a máglyánál a Boglya Együttessel
Bogrács vendéglátás a csapatoknak
21.30 Dózis-buli

2006. augusztus 12.
08.00 Szentmise
09.00 Gyülekezõ az iskola pályáján, majd
menet a koszorúzáshoz a II. vh. emlékmûhöz
09.30 Menet a verseny helyszínére
A menetet mazsorettek vezetik : Írisz
Mazsorett Táncegyüttes
Menetzene
10.00 Köszöntés a színpadnál
Közremûködõk: az Apáczai Csere
János Általános Iskola Fúvósegyüttese
az Apáczai Csere János Általános Iskola
versmondói: részlet Arany János Toldi
címû költeményébõl
Verseny
Délutáni kézmûves birodalom (14 órától):
– Németh Helga mandala foglalkoztatója
– Linka Sándor játékai
– Lufihajtogatás, arcfestés
Fiataloknak programok (14 órától):
– Flytech modellezõ bemutató
– Csocsóbajnokság
– Légvár, csúszda
Egyéb kísérõ rendezvények:
– Véradás
– Futóverseny, 2006 méter
– Fõzõverseny
– Vasútmodell-kiállítás – az MMIK vasútmodellezõinek gyûjteménye
– A Helytörténeti Kiállítás bemutatása vendégeinknek
– Csillagjóslás Lakatosné Horváth Katalin
közremûködésével
– Családi ügyességi játékok – a nagy verseny
kellékeinek kipróbálása
Délutáni fellépõk:
17.00 Tamásovics Rita és társai musical bemutatója
17.40 Németh Árpád és Mitre Dóra rock
and roll párosa
17.50 Tóth Gábor – Móritz Zsófia versenytáncosok
18.00 Szivárvány Néptáncegyüttes
18.30 Perenyei Férfikórus

19.30 Összkéz Egyesület Tûzzsonglõr Csoportja
18.00 és 20.30 Tombola
20.00 Krisz Rudi
21.00 Magna Cum Laude
23.00 Mixi Hit

2006. augusztus 13.
Délutáni kézmûves birodalom (14 órától):
– Linka Sándor játékai
– Játszóház
– Lufihajtogatás, arcfestés
Fiataloknak programok (14 órától):
– Flytech modellezõ bemutató
– Csocsóbajnokság
– Légvár, csúszda
Egyéb kísérõ rendezvények:
– Polgárrá fogadás
– Borkóstoló verseny
– Vasútmodell-kiállítás – az MMIK vasútmodellezõinek gyûjteménye
– Búcsúi sütemények versenye
– Családi ügyességi játékok
– Oriflame bemutató
Délutáni fellépõk:
15.45 Apáczai Csere János Általános Iskola
Fúvósegyüttese
16.05 Hét Kastély Kertje Mûvészeti Óvoda
néptáncosai
16.15 Pittmann Bábszínház
17.00 Kaczor Feri
18.00 Rock and Roll csoport
18.15 Idõsek Otthona
18.30 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
18.45 Tavaszi Szél Citerazenekar
19.00 Apáczai Csere János Általános Iskola
Mûvészeti Köre
19.15 Tápláni Karate Sportegyesület
19.30 Rozmaring Dalkör – Tanakajd,
Vasszécseny
19.45 Rutafa Népdalkör
20.00 Idõsek Otthona dolgozói
20.30 West Dance
21.00 T-boy
21.45 Revans együttes
A Legerõsebb Falu döntõhöz kapcsolódó felhívás,
hogy várjuk önkéntes segítõk jelentkezését június 20ig a Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.
Ugyancsak eme nagyrendezvényhez kapcsolódó hír,
hogy a fõzõversenyre is lehet már jelentkezni a fent
leírt módon.

Rendezvények
Fiatal Családok Napja
2006. július 15.
Újra várjuk a fiatal családokat és a község lakóit a
Jókai Mór Mûvelõdési Házban és környékén megrendezésre kerülõ II. Fiatal Családok Napja elnevezésû programunkra július 15-re.
Kézmûves foglalkozások, ügyességi játékok, fajátékok, kiállítás és Los Andinos-koncert gyermekfoglalkoztatóval egybekötve. Büfé finomságokkal,
édes nedûk szívószálakkal.
A legkisebbektõl a legnagyobbakig mindenki
megtalálhatja elfoglaltságát, s a család együtt töltheti a szombat délutánt. Fogja pereputtyát és jöjjön el
a vidám szombat délutáni rendezvényre, hogy a
nyári melegben együtt örüljünk a szabad perceknek, a munkamentes légkörnek.
Részletes programot keressék a plakátokon,
Táplánszentkereszt honlapján, a médiában.
Fantasztikus lehetõség a fiataloknak Táplánszentkereszten!

Indul a színjátszás
Táplánszentkereszten!
Mûvészeti oktatás szín- és bábmûvészet,
táncmûvészet (néptánc, társastánc) és képzõés iparmûvészet szakokon!
Az Energy-Dabaston Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény a 2006/07-es tanévtõl szín- és bábmûvészet, táncmûvészet (néptánc, társastánc) és képzõés iparmûvészet szakokat indít a táplánszentkereszti
Jókai Mór Mûvelõdési Házban. Már most érdemes
jelentkezni a mûvészeti iskolába.
A mûvészeti oktatás 6 évfolyamon 3 mûvészeti
ágban indul egyidejûleg: szín- és bábmûvészet,
táncmûvészet (néptánc, társastánc) és képzõ- és
iparmûvészet szakokon.
2006-tól Táplánszentkereszt is bekapcsolódik az oktatásba, már most érdemes jelentkezni az iskolába és megalapozni a mûvészeti
alapképzettséget.
Az oktatás minõségét neves személyek garantálják.
A néptánc oktatás a Hét Kastély Kertje Mûvészeti
Óvodában már tart, s szándékunk, hogy az ott elsajátított tudást késõbb is kamatoztassák az ifjak, valamint évek során egy tehetséges néptánc csoport
mutathassa meg, hogy Táplánszentkereszten is élnek táncos lábú gyermekek.
Színmûvészeti szakon Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ is részt vesz az oktatásban, s így megalapozódnak egy táplánszentkereszti színjátszó kör alapjai is.
Az iskolával kapcsolatos tudnivalókról keresse Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõt a 0630/659-0275-ös telefonszámon!

A Táplán Mozi
júniusi mûsora
Június 6. – Barnóczky Ákos: Szõke kóla
Június 13. – Richard Loncraine: Tûzfal
Június 20. – Ron Howard: A Da Vinci-kód
Június 27. – J. J. Abrams: Mission: Impossible 3.
A Táplán Mozi július és augusztus hónapokban
szünetelteti vetítéseit!

Recept
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Ildikó konyhája
Az eper ízében ott az egész tavasz…Mire
írásom megjelenik, már szedhetünk belõle
annyit, amennyi ehhez a finn recepthez kell.
Ezt a finom torta receptet nagyon régen
„szereztem”. Az is igaz, hogy nem egy hagyományos édesség, no!
A 80-as évek végén kaptam egy idõs budapesti nénitõl, aki mesélte nekem, hogy a finnek
nem vacsoráznak, csak egy teát és egy kis gyümölcsöt, vagy egy könnyû sütit esznek. Ez náluk az
iltapala. Nem mondom, hogy fogyókúrás ez az
édesség, viszont tényleg finom. Megosztom hát
Veletek a FINN EPERTORTA receptjét:
• Hozzávalók:
A torta alaphoz:
15 dkg margarin, 8 dkg cukor, 1 egész tojás,
20 dkg liszt, 1 kávéskanál sütõpor.

A töltelékhez:
Kb. 60 dkg friss eper
8 dkg cukor
1 cs vaníliás cukor
Habosra keverjük a szobahõmérsékletû margarint és a cukrot, majd hozzáadjuk a tojást. Ezután
összedolgozzuk a sütõporral összekevert liszttel. A
tésztát kinyújtjuk, majd egy gyümölcstorta-formába
nyomkodjuk, kézzel alacsony peremet képezve. A
tetején szétterítjük az epret (a nagyobb darabokat
felvágjuk) és megszórjuk cukorral, majd a vaníliás
cukorral. A tésztából egy keveset félretehetünk és
kis csíkokat boríthatunk az eperszemek tetejére.
Most 180 fokos sütõbe tesszük és szép piros-barnára sütjük.
Jó étvágyat hozzá!
Pozsgai Ildikó

Nagykövetek Táplánszentkereszten!
Meghívó
Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülõket és
községünk valamennyi lakóját 2006. június 12-én
11.30 órakor az Apáczai Csere János Általános Iskolába, ahol szlovén–magyar nagyköveti, testvérközségi és testvériskolai találkozóra kerül sor.
A rendezvényen képviseltetik magukat Gornij
Petrovci és Táplánszentkereszt önkormányzatának
polgármesterei, képviselõi, plébánosai, valamint az
iskolák pedagógusai és tanulói.
A találkozó programja:
• Szlovén, magyar himnusz
• Zászlók bevonulása a Rákóczi-induló hangjaira
• A magas rangú vendégeket köszönti a két iskola
diákigazgatója és a két község polgármestere
• A magyarországi szlovén nagykövet és a szlovéniai magyar nagykövet köszönti az egybegyûlteket
• Mándl Józsefné az Apáczai Csere János Álta-

lános Iskola igazgatója és Johann Laco a Gornij
Petrovci Általános Iskola igazgatója értékeli a PHARE-pályázat biztosította együttmûködés eredményeit
és az intézmények további közös terveit
• A testvérintézmények tanulói kulturális programmal szórakoztatják a résztvevõket:
– Valahol Európában címû musical-részletek
– Vas megyei népdalok citerakísérettel
– Szlovén népdalok tangóharmonikával
– Magyar táncok
– Szlovén népi táncok
– Az élet szép… Részletek a Légy jó mindhalálig c. musicalból
„Játék határok nélkül” sportvetélkedõ a két ország diákjai között az iskola sportpályáján.
Az iskola udvarán fúvószenekarunk könnyû nyári dallamokat játszik.

Õsztõl citeraoktatás

Takarító hirdetés

Várjuk 9 és 14 év közötti fiatalok jelentkezését
2006 szeptemberétõl induló kezdõ citeraoktatásra.
Érdeklõdni, jelentkezni személyesen a könyvtárban,
telefonon a 06-30/659-0275-ös számon lehet.

Sék-Autó Futómû és Gumiszerviz Kft. 1 fõ takarítót keres mûhelytakarítás feladatára heti 1 alkalommal (szombat de.8.00-tól 13.00-ig).
Jelentkezni személyesen a Kft. telephelyén lehet
hétfõtõl péntekig 8.00-13.00-ig, ill. 14.00-18.00-ig.

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak
A Tápláni Fórum szerkesztõsége hosszú, két
hónapos (Fidzsi-szigeteki) nyaralásra indul, ezért
a Fórum július és augusztus hónapban nem jelenik meg. Kérjük adományaikkal utazásunkat támogatni szíveskedjenek. (NEM KOMOLY!)
A Tápláni Fórum július és augusztus hónapban nem jelenik meg, de cikkeikkel, írásaikkal
kérjük addig is bombázzanak minket. Következõ
tervezett megjelenés szeptember elején. (EZ
KOMOLY!)
Köszönettel: Meskó Krisztián

Tápláni
Fórum
2006. június

FELHÍVÁS
Táplánszentkereszt Község Képviselõtestülete 2006. április 20-án határozatot
fogadott el a község Településszerkezeti és
szabályozási tervének módosításáról. A
módosított terv véglegesítése a 2006. évben meg fog történni.
Felhívjuk minden Táplánszentkereszten ingatlannal rendelkezõ tulajdonos figyelmét, hogy a jelenleg érvényben lévõ
rendezési tervvel kapcsolatos észrevételét,
javaslatát, illetve kérelmét legkésõbb 2006.
június 30-ig írásban juttassa el a Polgármesteri Hivatal részére.
A jelenleg hatályos rendezési terv a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
idõben megtekinthetõ.

Hirdetések
• Fuvarozás darus, billentõs teherautóval.
Szabó Ottó: 06-20/916-9051
• Sürgõsen eladó Gersekaráton közvetlen
vízparti, közmûvesített telek.
Érd.: 06-30/478-4530
• Darius 2006 Pénzügyi Szolgáltató Kft.
– Hitelügyintézés (személyi és jelzálog alapú,
magyar és osztrák)
– Biztosítás közvetítés (lakás, személy,
MNYP, ÖNYP, gépjármû stb.)
– Befektetési tanácsadás (forint, euró)
– Lízing
Igényfelmérés alapján kiválasztjuk az Önnek
megfelelõ konstrukciót.
Érd.: 06-30/330-7198
• Új és régi tetõk készítése, régi tetõk habarcsolása. Lapostetõ szigetelés, palatetõk
utólagos szigetelése, cserépmintázatú
bitumin lemezzel.
Tel.: 94/326-145; 06-30/214-6809

Tápláni2006.
Fórum
június

Karate-hírek
Diákolimpia-döntõ
2006. május 7-én Dunakeszin rendezték
meg a III. Ippon Shobu Karate Diákolimpia
döntõjét. A Tápláni Karate Sportegyesület versenyzõi közül – sorozatos betegségek és sérülések
miatt – négyen vettek részt a döntõn. Lovranics
Alexandra és Kassai Gergely kumitében ötödik
lett, Koós Nóra pedig harmadik helyezést ért el.
Németh Bence mindkét versenyszámban a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Gratulálunk nekik!

Válogatott
A Magyar JKA Karate Szövetség a TKSE csapatából öt versenyzõt hívott be a válogatott edzésekre, ahol az volt a tét, hogy ki indulhat a májusi
dunaújvárosi Európa Bajnokságon. Név szerint:
Horváth Benjamin, Kassai Csaba, Kassai Gergely, Németh Bence és Németh Marcell. Legnagyobb örömünkre mind az öten bekerültek a
nemzeti korosztályos keretbe, ami szenzációs
eredmény egy ilyen kis csapat számára. Hogy érzékeltessem ennek az eseménynek a nagyságát:
Vas megyébõl összesen 8 fiatal került be a válogatottba, hárman Sárvárról a Sakura SE versenyzõi,
öten pedig a Tápláni Karate Sportegyesület versenyzõi. (A szombathelyi nagy klubokból senki
nem jutott be a válogatottba.)
Szurkoljunk nekik, hogy minél jobban szerepeljenek, bár már azzal is igen elégedettek lehetünk, hogy idáig eljutottak!!!

8.

Sport

10 éve történt
A TÁPLÁN SE sporttörténelmet írt, mikor 1996. június 22-én bajnokságot nyert a
megyei I. osztályban.
Többéves csapatépítõ munka eredménye
volt ez, melyet olyan sportemberek fémjeleztek, mint Kovács László, Hor váth Árpád,
Krémin Imre, Sipos Tibor, Tóth László, hogy
csak néhányat említsek.
A zömében helyi kötõdésû labdarúgók,
jó szellemû társakkal kiegészülve, igazi csapatot alkotva érték el ezt a nem mindennapi
eredményt. Jó volt akkoriban tápláni vezetõnek, sportolónak, szurkolónak lenni!
Sajnos a folytatás – az NB III – csak álom maradt
számunkra. A nevezéshez és a részvételhez szükséges
feltételeket nem sikerült a csapat számára biztosítani.
Rendezhettünk viszont egy nemzetközi tornát, a
MITROPA-kupát.
Ahogy az lenni szokott, a csúcsról már visszafelé
vezetett az út. A játékosok egy részét nem tudtuk
megtartani, többen eligazoltak. A labdarúgásban bekövetkezett kedvezõtlen változások sem erõsítették az

akkori vezetõk hitét abban, hogy érdemes pénzt és
energiát fektetni egy átlagon felüli eredményesség
érdekében.
Az élet azonban nem állt meg. Az egyesület
ma is jól mûködik, néhány lelkes sportbarát gondoskodik arról, hogy legyen megyei I-es csapata
Táplánszentkeresztnek.
Június 24-én találkozóra hívunk minden
sportbarátot, hogy emlékezzünk együtt a 10 éve
történt eseményekre.
Hajmási Ernõ
a sportkör egykori elnöke

Országos Bajnokság
2006. május 20-án Törökbálinton rendezték meg az Ippon Shobu Országos Bajnokságot, melyen a rendkívül erõs mezõnyben szépen
helyt álltak versenyzõink. A fiú kumite versenyszámban Németh Bence és Horváth Benjamin harmadik helyezést ért el. Németh Marcell a formagyakorlatban második lett, a küzdelemben pedig aranyérmet nyert.

Kistelepülések
versenye
A Kistelepülések Vas megyei versenysorozatában ATLÉTIKA sportágban1 férfi és 1 nõi csapattal vettünk részt 2006. május 21-én.
Férfi csapatunk 7. helyezést ért el. Tagjai: Kassai László, Kassai Gergõ, Németh Marcell, Kiss Attila, Kiss Ádám, Maczek János.
Nõi csapatunk az elõkelõ 2. helyezést szerezte meg. Tagjai: Tancsics Emanuela, Németh
Edina, Mészáros Eszter, Tornai Katinka, Gálné
Pados Krisztina.
Gratulálunk, továbbra is jó sportolást kívánunk!

Rocky-s sikerek
Május 6-án rendezték meg a 6. Kõszeg kupát Kõszegen, a Jurisics-vár lovagtermében. A verseny egész
napos elfoglaltságot jelentett a benevezett sportolóknak.
Eddigi legeredményesebb versenyét tudhatja maga
mögött a táplánszentkereszti rock and roll club! A nagylány kategóriában elsõ helyet szerezte meg Németh
Alexandra – Sipos Kitti páros, edzõjük nagy örömére! A lányok szeptember óta táncolnak együtt.
A csoport többi tagja is szép helyezést ért el: Németh Eszter – Perl Fanni 4-dik, Gersei Katalin –
Koósz Krisztina 7-dik, Horváth Dzsenifer –
Cserkuti Dominika 10-dik, Nagy Fruzsina – Szabó Vanda 11-dik, Both Viktória – Hajmási Csenge
14-dik, Perl Bence – Kiss Noémi 6-dik, Süle Ádám
– Németh Alexandra 4-dik helyezést ért el.

Május 6. óta újabb versenyek bonyolódtak le
Rocky-ban, s a tápláni fiatalok megint csak szép
eredményeket értek el. A Németh Alexandra –
Sipos Kitti páros Õriszentpéteren és Lukácsházán
is tarolt a mezõnyben.
A Tápláni csoport edzõje Németh Árpád.
Gratulálunk a párosoknak!!!

