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Azért a játék az úr
Fiatal Családok Napja II.

Szombat volt és meleg délután mikor meg-
láttam az akkor még üres, de lelkekre szomjazó
Mûvelõdési Ház szélesre tárt ajtaján az elsõ für-
készõ, kissé félénk, úgy tíz év körüli fiúgyerme-
ket. Mögötte szorosan az apuka és az anyuka
védelmezõ közelsége. Az õ számukra került
megrendezésre e nap. Fiatal családokat vártam
türelmesen együtt a pingpongasztalok, a

csocsók, a rajt állásba helyezkedõ kézmûvesek,
a málna, narancs, fekete ribizke ízû szörpök  és a
friss kakaóscsigák társaságában.

Ahogy aztán megkezdõdött a bátrabbak ál-
tal az élen a honfoglalás, úgy telt meg a terem
élettel és valami különös zenei kísérettel. Rit-
must pattogva a pingpongasztal kedélyes kísérõ-
jeként a csocsó kattogó-csattogó zajainak. A
hangfalakból pedig halk pengetés és tompa

Folytatás a 3. oldalon
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2. Hírek

A polgárõrség
elérhetõségei

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

A Polgárõrség nevében köszönetet szeret-
nék mondani mindenkinek, aki hozzájárult a
2006. július 8-án megtartott Megyei Pol-
gárõrnap sikeres lebonyolításához.

Külön köszönet az Önkormányzatnak,
hogy anyagilag is lehetõvé tette a rendezvény
megtartását. Köszönjük a község lakóinak is,
akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényün-
ket. Akik nem jöttek ki az ünnepségre, azok
szegényebbek lettek egy élménnyel.

2006. július 29-én került megrendezésre
Körmenden a Megyei és Országos Pol-
gárõr Verseny. 22 csapat vett részt ezen a
versenyen. Mi két csapattal neveztünk, külön a
férfiak és külön a hölgyek. A verseny hat szám-
ból állt: elméleti, elsõsegélynyújtás, önvéde-
lem, lövészet, kerékpáros ügyességi és akadály-
verseny. Tavaly Csepregen harmadikak lettünk,
az idei évben még ezt is szerettük volna túlszár-
nyalni. Végül is a fiúk mindenkit megelõzve az
ELSÕ helyet szerezték meg. A lányok is kitet-
tek magukért, öt csapatot megelõzve a 17.
helyen végeztek. Elsõ indulásra ez sem rossz
eredmény.

Az akadálypályán Bezdi Tamás kimagasló
teljesítmény nyújtott.

Az elsõ helyezés feljogosít bennünket arra,
hogy 2007-ben mi képviseljük a megyét az

Országos Polgárõr Versenyen. Ezzel is öregbít-
jük Táplánszentkereszt jó hírét.

Én a magam részérõl nagyon büszke va-
gyok mind a nõi, mind a férfi csapat tagjaira.

A nõi csapat: Király Nikolett,  Király Haj-
nalka, Gombkötõ Boglárka, Gombkötõ Adri-
enn.

A férfi csapat: Bezdi Tamás, Neválovics
Tibor, Doncsecz Attila, Pock István.

Tisztelettel: Kajcsos Lajos
egyesületi elnök

Polgárõr hírek –
polgárõr sikerek Zsúfolásig megtelt a táplánszentkereszti Jó-

kai Mór Mûvelõdési Ház 2006. június 3-án, az
Apáczai Csere János Általános Iskola pünkösdi
hangversenyén.

Szép és változatos mûsorral lepte meg a kö-
zönséget az Ifjúsági Fúvószenekar.

A mûsor elsõ felében Bach, Beethoven,
Brahms muzsikája szólt, míg a folytatásban vi-
lágslágerek. Kitûnõ ötlet volt a La Paloma címû
ismert melódia énekszólóval történt elõadása. A
szólistának – Tornai Ágnesnek – ezúton gratu-
lálunk. Öröm volt hallgatni az iskola furulyás ta-
nulóit is, akik nagy izgalommal, szépen szerepel-
tek. Ha ilyen lelkesedéssel folytatják, lesz után-
pótlása a zenekarnak.

Mindez a siker, amiben részesek lehettünk,
Janászek Ferenc tanár/karnagy úr érdeme.

Kitûnõ érzékkel vezeti a zenekart. Nyugal-
mat áraszt és levezeti a szereplés izgalmát.

Fúvóskoncert Pünkösdkor
Ugyanakkor tanítja a gyerekeket, hangsze-

rel, szervez.
Kedves és megható színfoltja volt a hang-

versenynek: amilyen szeretettel beszélt a zene-
karról Mándl Józsefné igazgatónõ és ifj. Perl Já-
nos polgármester úr. Mindkettõjük szavaiból

kiderült, hogy szeretik és nagyon büszkék az
együttesre.

A hangversenyen résztvettek a megye fúvós-
zenekarainak karnagyai is.

Õk is a legnagyobb elismerés hangján szól-
tak egy olyan jelenségrõl, ami manapság ritka:
általános iskolában mûködõ fúvószenekar.

Kedves Tanár úr, Karnagy úr!
Nagyon sok sikert kívánunk a továbbiak-

ban!

Simon Géza, karnagy, zenetanár
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Családok napja 3.

brummogás kísérte a gyermekek vidám és vé-
kony, jellegzetesen eggyé olvadt hangfoszlányait.

Az elõzetes várakozásnak megfelelõ sikert ért
el a mandalakészítés asztala. Egy szülõ combján ki-
csike ember próbálkozott a színezett homok fel-
hordásával nagy-nagy örömet okozva neki a játék
és az apuka dicsérete. Az asztal másik felén Linka
Sándor trükkös és gondolkodásra késztetõ játékai
a népszerûségi listán holtversenyben a mandalával
gyõzedelmeskedhetett a gyermekek körében. Há-
rom óra tájékán elnyugodott a terem gyermeki zsi-
vajjal átitatott zenéje, majd egy másféle zenei han-
gulatnak adta át a helyet. Egy lányokból és fiúkból
álló Rock and dili Show elnevezésû formáció igye-
kezett fel a színpadra, ahol is a hangszórókból ára-
dó Hungária és Fenyõ Miklós slágerekre lendítet-
ték karjukat és lábukat. A kitûnõen betanult és
elõadott táncokkal együtt a nosztalgia érzésével
röppent el az a fél óra. A kiérdemelt taps után el-
jött az ideje a korábban már beharangozott szörp-
szívó versenynek. Egy kis bátorítás után mindjárt
sikerült öt vállalkozó kedvû gyermeket beszervez-
ni a játékba. Csucsorodtak a szájak, estek be az
arcok, ahogy csökkent a szörp a fél literes poha-

Folytatás az1. oldalról rakban. Végül az öt játékos elvi-
hette magával a becsületesen
megszolgált a Világ Legjobb Szörp-
szívójának járó oklevelét. Melen-
getõ érzés volt látni ott akkor
azokat a mosolyokat az arco-
kon… Kissé szomorú voltam az
elmaradt számháborúért, de a
termet körülölelõ gyermeki
örömóda kárpótolt mindezekért.

Nem sokkal ezután megje-
lent az ajtóban egy szimpatikus fiatalember és
bemutatkozott. Abban a pillanatban kiderült,
hogy õ a Los Andinos zenei együttes vezetõje.

A terem rövid idõn belül átrendezõdött. Szé-
kek sorai kerültek a színpad elé. Ezzel együtt
meglepetésként maguk a zenészek is ott foglalták
el helyüket. Közvetlenül orrunk és fülünk elõtt.

Bolíviai dalok pánsíppal, apró chilei gitárral
és egy mélyen dübörgõ dobbal elõadva. Nagy-
szerû dallamok egészen kivételes minõségben
megszólaltatva. Jónéhányunkat (magamat is
beleszámítva) ragadta magával Bolívia népzené-
jének néhol szomorú, de mindvégig optimista
hangulata.

A zenekar kicsi kezek sûrû egymásutánban
csattanó koncertjében hagyhatta el csak a ter-
met. Lassan követték õket a lelkükben gazdag
élményekkel felruházott gyerekek és szüleik.

Majd eztán a korábban vidáman pattogó
labdák lenyugodtak, a csigák is eltûntek végleg
az apró éhes gyomrokban, a szörpök még félig a
poharakban löttyentek egy utolsót, a csocsó
futballistái pedig bárgyún meredtek mozdulat-
lan társaikra. Szinte észrevétlenül, miként az al-
kony mikor elõjelzi az éjszakát, a csend és az
üresség vette át újra a hatalmat a teremben. De
mindezt csak egy rövid ideig tehette…

Poprócsi Barnabás

Azért a játék az úr

Szeretettel üdvözlöm a Fórum minden ol-
vasóját.

Két éve múlt, hogy a Gyöngyösparti Üdülõ-
ház megnyitotta kapuit az elsõ bajor vendégek-
nek. A ház az idén 130 éves. Sok fáradt vándor
pihent meg nálunk ebben a két évben határon
innen és túl. Több érdekes egyéniség fordult meg
a hét kastély birodalmában már és vitte a falu és
a ház jó hírét.  Az eddigi vendégeink meglátogat-
ták a kastélyainkat, sétálgattak a Gyöngyös par-
ton, igénybe vették a faluban mûködõ vendéglá-
tó egységeket és megelégedve nyugtázták a látot-

takat. Jó hallani fõleg a külföldi vendégektõl,
hogy látszik a falun, hogy a vezetése jó kezekben
van. Az üdülõházat az minõsíti legjobban, hogy
egyre több a visszatérõ vendég. A vendégskála
igen széles és változatos. Diákok, üzletemberek,
munkások, vállalkozók, nyugdíjasok, orvosok,

tanárok, egyetemisták, professzorok, dékánok,
mûvészek stb. voltak már nálunk vendégségben.

Szolgáltatásaink évrõl évre bõvülnek.  Ezen
évtõl üdülõcsekk-elfogadó hely lettünk. Sokféle
rendezvénynek adott már helyet a ház és zöld
övezete. A májusfa kitáncolása, környezettanóra
szalonnasütéssel összekötve, csoportos disznó-
vágás, unokatestvérek találkozója, baptista  ifjú-
sági  csendes nap,  katolikus  ifjúsági  lelkigya-
korlat,  névnap ünneplés stb.

Célja a Juhász Bt.-nek az  a jövõben is,
hogy  minél több vendég  ismerje meg az üdülõ-
házat, a falunkat, megyénket és  országunkat.
Minden tudásommal azon fáradozok, hogy ven-
dégeim megelégedve, kipihenve, boldogan tá-
vozzanak otthonaikba és hazájukba.

A ház a falu védelmét élvezi, köszönet illeti
a Polgárõrség munkáját, akik becsülettel végzik

Kettõs ünnep az Üdülõházban
esti-éjjeli járõrözésüket. Egyetlen megoldatlan
feladat van jelenleg az üdülõház mûködésében,
a nagyon zajos teherforgalom, és a száguldó,
bömbölõ személygépkocsik zaja, amelyek zavar-
ják a vendégeink álmát és nyugalmát. Ehhez
kérek a szomszédaimmal együtt segítséget és
megoldást a falu vezetõségétõl is.

Itt szeretném megköszönni minden falu-
belinek, akik név nélkül, önzetlenül, nagy sze-
retettel útba igazítják, már két éve, az elõször
hozzánk érkezõ vendégeket. Istenünk áldása
legyen minden jóakaratú embertársamon. Itt

mondok köszönetet szomszédainknak, akik
már két éve türelemmel elviselik a jókedvû
vendégek néha hangosabb nyaralását. Tovább-
ra is nagy szeretettel várja leendõ és visszatérõ
vendégeinket a ház gazdasszonya, a Juhász Bt.
vezetõje:

   Juhász Judit



Tápláni Fórum
2006.  szeptember

4. Iskolai hírek

Június 15-e a közoktatásban a szorgalmi év
végét jelenti, de az iskolánk ban folyó munka
korántsem zárul le a nyár beköszöntével.

Tanulóink idén is szervezett nyári progra-
mokon, táborozásokon élvezhették a szabadság
perceit, részint osztálytársaikkal, részint érdek-
lõdési körüknek megfelelõ szaktáborokban.

Leginszky Ágnes, Gueth Imréné és Németh
Józsefné tanárnõk az 1., 4. és 5. osztályosoknak
Szõcén szerveztek kézmûves tábort, ahol a gye-
rekek megismerkedtek a gyertyaöntés, a fonás,
a nemezelés õsi fortélyaival, az agyag megformá-
lásának technikájával, az ékszerkészítés mûvé-
szetével. Természetesen jutott idõ fürdésre, ki-
rándulásra is, az esti tábortüzek mellett pedig
közös ének, tánc, vetélkedõ tette felejthetetlen-
né az együtt töltött napokat.

„Testközelbõl” ismerhették meg a természet
szépségeit, érdekességeit a „férfiasabb” élmé-
nyekre, mozgásra, kalandokra vágyó gyerekek,
akik Gõcze Balázs és Góczán József tanár urak
szervezésében sport- és madarásztábor-
ban vettek részt Õrimagyarósdon. A tá-
bor költségeihez 130.000 Ft pályázati
pénzt nyertek a nevelõk.

 A változatos program jócskán
igénybe vette a gyerekek állóképességét:
sport, kirándulás, természetjárás töltötte
ki a napokat. Különös élmény volt a ma-
darak megfigyelése, befogása, gyûrûzése
– nagyszerû módja a játszva tanulásnak,
új ismeretek szerzésének.

Dávid Adél és Süléné Bólya Virgínia
tanárnõk két csoportot is táboroztattak
Kustánszegen. Júliusban a 4.b. tölthetett
felejthetetlen, strandolással, kirándulás-
sal, sporttal, vetélkedõkkel töltött napokat a
táborban. Augusztus elején 19 napközis tanuló-
nak lehetett része hasonló programokban.

Hasznosan töltötték a nyár utolsó hetét az
angol szakkörösök, akik Tancsics Krisztián ta-
nár úr jóvoltából intenzív nyelvtanulással bõví-
tették év közben szerzett ismereteiket.

Augusztus közepén a rajz-
szakkörösök hódolhattak
szenvedélyüknek Leginszky
Ágnes tanárnõ hozzáértõ irá-
nyításával. A mûvészpalánták
többek között Szombathe-
lyen, a Múzeumfaluban és a
város megújult fõterén is fel-
állították rajztábláikat a váro-
siak nem kis gyönyörûségére.

A Savaria Történelmi
Karnevál színes forgatagában
is feltûntek a tápláni gyere-
kek. Gõcze Balázs tanár úr
kiwidó csapatát a karnevál

ifjú reménységeinek aposztrofál-
ta a helyi mûsorajánló. Méltán,
hisz az egzotikus zenére kígyózó
színes szalagok, a történelmi
jelmezben feszítõ bájos kislány-
ok valamennyi helyszínen nagy
sikert arattak.

A csapat szereplésére jövõre
is számítanak a rendezõk.

Kétnapos, fellépésekkel
egybekötött kiránduláson ve-
hettek részt Perl János polgár-
mester úr szponzori közbenjárá-
sának köszönhetõen iskolánk
fúvósai. A koncerttúra elsõ állomásaként Gyõr-
ben, majd Bécsben egy idõsek otthonában ad-
tak nagy sikerû koncertet.

A siker fokmérõje, hogy felkérést kaptak
egy újabb decemberi hangversenyre.

Mettenheimi testvérközségünk és testvéris-
kolánk meghívására június 22 és 25 között négy

felejthetetlen napot töltöttek iskolánk képvise-
lõi – nevelõk és diákok –, valamint önkor-
mányzatunk néhány tagja Bajorországban.

A vendéglátók rendkívül gazdag program-
mal és nagy szeretettel viszonozták azt a ven-
déglátást, amelyben Magyarországon, közsé-
günkben és iskolánkban részük volt.

Részt vettünk az egész napos iskolai ünne-
pen, ahol a bajorok Paprikajancsija, Till
Eulenspiegel csínytevései köré épült a program,
s ahol diákjaink is felléptek változatos produk-
cióikkal. Tanulóink személyes sikerein túl vala-
mennyien büszkén mondhatjuk, hogy diákjaink
minden mûfajban remekeltek: a musical, a
hangszeres zene, a népdal, a néptánc, a rock and
roll osztatlan elismerést aratott Mettenheim la-
kóinak körében.

A látogatás valamennyi résztvevõ számára
felejthetetlen élményt nyújtott, hisz Bajorország
csodálatos tájai, a berchtesgadeni sóbánya izgal-
mas föld alatti világa, a Kimsee csodás szigetei
közti hajóút vagy II. Lajos mesebeli kastélyában

tett látogatás sokak számára a jövõben is elérhe-
tetlen vágyálom marad csupán.

Az igazi csodát mégis a búcsúzáskor sze-
mekben csillogó könnycseppek látványa jelen-
tette: igazi barátokra leltünk, érdemes volt dol-
gozni, tanulni, értékteremtésre törekedni.

Valamennyi résztvevõ nevében köszönjük
Perl János polgármester úrnak a látoga-
tás megszervezését és anyagi támogatá-
sát.

Az évek óta tartó felújítás-sorozat
legjelentõsebb lépése történt meg a
nyáron iskolánkban.

Pályázati pénzbõl – önkormányza-
tunk jelentõs hozzájárulásával – az isko-
la északi homlokzatának ablakait, vala-
mint a bejárati ajtókat cserélték korsze-
rûbbre. A nyílászárók cseréje nemcsak
jelentõs hõmennyiség megtakarítása
szempontjából volt elkerülhetetlen, esz-
tétikai és vagyonvédelmi szempontból is
jelentõs elõrelépés.

Új külsõt öltött a kisiskola is, ahol fejlesztõ
terem áll a tanulási nehézségekkel küzdõ kisdi-
ákok részére.

Reméljük, a korszerûsödõ, szépülõ isko-
lánkra, a benne folyó  munkára  nemcsak diák-
jaink, hanem községünk minden lakója büszke
lehet a jövõben is.

Nyári napok – örömteli pillanatok
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5. Jeg yzoi rovat

Tájékoztatjuk Lakótársainkat, hogy a
2006. október 1-jén tartandó önkormányzati
választásokon az alábbi személyek vesznek részt
a választási szervek munkájában:

Helyi Választási Bizottság:
Elnök: Pintér Zoltán
Elnökhelyettes: Szabó Pál
Tagok: Imre Istvánné
            Koós Jánosné
            Kassainé Nagy Rita

l. számú szavazókör – Táncsics M. u.
22. – szavazatszámláló bizottság tagjai:

Elnök: Tóthné Pintér Zsuzsanna
Elnökhelyettes: Mészáros Györgyné
Tagok: Horváth Istvánné

Tóth Csabáné
Dudokné Tölgyes Enikõ

Jegyzõkönyvvezetõ: Horváth Klaudia

2. számú szavazókör – Fõ u. l2. – szava-
zatszámláló bizottság tagjai:

Elnök: Horváth Árpádné
Elnökhelyettes: Bukitsné Kóta Jolán
Tagok: Bozi Jánosné

Borsos Tiborné
Molnár Istvánné

Jegyzõkönyvvezetõ: Kósik Ferencné.

Jegyzõi rovat

A szociálisan rászoruló családok 2006.
évi gázár-támogatása

A szociálisan rászoruló családok ez év végé-
ig történõ gázár-támogatásáról szóló 138/2006./
VI.29./ Kormányrendelet . július 15-én lépett
hatályba.

Gázár-támogatásra való jogosultság legko-
rábban 2006. augusztus 1-jétõl állapítható
meg az év végéig terjedõ idõszakra. A támoga-
tásra való jogosultságot az életvitelszerû lakó-
hely vagy tartózkodási hely szerint illetékes
jegyzõ állapítja meg.

A támogatásra való jogosultság ugyanab-
ban a háztartásban csak egy jogosultnak álla-
pítható meg. A háztartásban élés megállapítá-
sánál a személyiadat- és lakcímnyilvántartás az
irányadó.

Gázár-támogatásra:
– a fogyatékossági támogatásban részesülõk,
– a magasabb összegû családi pótlékban ré-

szesülõk és
– a nagycsaládosok jogosultak.
Magasabb összegû családi pótlékot azok

kapnak, akik tartósan beteg vagy súlyos fo-

gyatékos gyermeket nevelnek, nagycsaládos-
nak pedig azok minõsülnek, akik három
vagy több gyermek után kapnak családi pót-
lékot.

A gázár-támogatásra való jogosultság továb-
bi feltétele, hogy az éves gázfogyasztás  51 ezer
és 170 ezer megajoul /MJ/ közötti legyen, mely
1500 és 5000 köbmétert jelent, valamint az egy
fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz
51.600 Ft-ot.

Egyszemélyes háztartásban a jövedelemha-
tár magasabb, a nyugdíjminimum háromszoro-
sa, tehát 77.400 Ft.

A kérelmet a jegyzõhöz a jogszabályban
meghatározott igénylõlapon kell benyújtani,
melyhez mellékelni kell a nyugdíjas szelvényt, a
fogyatékossági támogatást, illetve a családi pót-
lék folyósítását igazoló iratot, az elõzõ havi jöve-
delemre vonatkozó adatokat igazoló iratot, va-
lamint az elõzõ havi gázszámlát.

Az igénylõlapot a Magyar Államkincstár
2006. augusztus 1-jéig megküldte a fogyatékos-
sági támogatásban vagy magasabb összegû csalá-

di pótlékban részesülõ, illetõleg nagycsaládos
személyeknek.

Ha a gázár-támogatás iránti kérelmet 2006.
augusztus 15-éig benyújtották, a jogosultságot
2006. augusztus 1-jétõl állapítja meg a jegyzõ. A
támogatás iránti kérelmet 2006. október 31-ig
lehet benyújtani, ez esetben a támogatásra való
jogosultságot a jegyzõ a kérelem benyújtása hó-
napjának elsõ napjától állapítja meg.

Évi 1500 köbméter gázfogyasztás alatt nem
jár támogatás, 1500 és 3000  köbméter között a
támogatás köbméterenként 16 Ft, míg 3000 és
5000 köbméter közé esõ éves fogyasztásnál a tá-
mogatás 24,30 Ft.

A gázszolgáltató a havi számlában érvénye-
síti a támogatást, tehát annyival kevesebbet kell
fizetni. Amennyiben a támogatásban részesült
család gázfogyasztása meghaladja 2006. évben az
5 ezer köbmétert, akkor a támogatás teljes
összegét vissza kell fizetni.

A támogatással kapcsolatos ügyeken felet-
tes szervként – így a másodfokú eljárás lefoly-
tatásában is – a megyei szociális és gyámhiva-
tal jár el.

Nyilvántartásba vett polgármester- és kislis-
tás települési önkormányzati jelöltek:

Polgármesterjelölt:
Ifj. Perl János független

Kislistás települési önkormányzati jelöl-
tek:
Babolcs Ottóné független
Dankovits László független
Domján Csaba Péter független
Farkas Ferenc független
Gombkötõ László független
Hajmási Péter független
Horváthné Palágyi Lívia független
Hõbér Józsefné független
Iglódi Zoltán független
Imre János független
Dr. Kovács László független
Mándl Józsefné független
Molnár István független
Móriczné Kovács Zsuzsanna független
Németh Ferencné független
Süléné Bólya Virgínia független
Tornai Árpád független

jelöltek.

Választással kapcsolatos további informáci-
ók a Polgármesteri Hivatalban kérhetõk.

Választási közlemények Eboltás
Értesítjük  Táplánszentkereszt  község

ebtartóit,  hogy  a  2006. évi eboltásra  az
alábbiak  szerint  kerül  sor:

2006. október 4-én (szerdán)
8.00 órakor volt Tsz. iroda  (Petõfi u.)
9.00 órakor Tûzoltószertár
10.00 órakor Perl Malom
14.30 órakor volt Tsz. iroda
15.30 órakor Tûzoltószertár
16.30 órakor Perl Malom
Minden három hónapnál idõsebb eb ol-

tása kötelezõ. Az oltás alól kivont ebek kiir-
tásra kerülnek. A fel nem derített és oltatla-
nul maradt ebek tulajdonosai viselik a fele-
lõsséget az esetleges köz- és állategészségügyi
következményekért.

A 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8. §.
(2) bekezdése értelmében ez évben már az
ebek évenkénti veszettség elleni oltásával
egyidejûleg el kell végezni az ebek féreghajtó
szerrel való kezelését is.

Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés
költsége: 1.800 Ft/eb, melyet a helyszínen
kell fizetni.

Pótoltásra 2006. október 11-én 15.00,
15.30. és 16.00 órakor kerül sor a fenti
helyszíneken.

Táplánszentkereszt, 2006. szeptember 12.

Polgármesteri Hivatal
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Süléné Bólya Virginía
37 éves, tanárnõ
Férjemmel 1990 óta élek Táplánszentke-

reszten, 2 gyermekünk van.
10 évig a mûvelõdési ház vezetõjeként és

könyvtárosként dolgoztam, 2002 óta a helyi álta-
lános iskolában tanítok. Napközis csoportot ve-
zetek, melynek létszáma évrõl évre növekszik.

Szívügyem a természetvédelem, ennek ré-
szeként az idei tanévtõl ismét beindítottuk az
iskola tanulóival közösen a Tájsebészet néven
jegyzett természetvédõ mozgalmat.

Alapító tagja vagyok az évek óta sikeresen
szereplõ – 3-szor bajnoki címet szerzõ – Ma-
gyarország Legerõsebb Faluja vetélkedõ
táplánszentkereszti csapatának, mely nagyban
hozzájárult a község hírnevének öregbítéséhez.

Úgy érzem, hogy a közösségért tenni tudok
és továbbra is tenni akarok, ezért kérem Önö-
ket, hogy megtisztelõ bizalmukkal támogassa-
nak ebben a törekvésemben.

Farkas Ferenc
1962-ben születtem Szombathelyen. Álta-

lános iskolába Táplánszentkereszten jártam,
középiskolai tanulmányaimat Gyõrben, Buda-
pesten végeztem.

Táplánszentkereszten bejegyzett építõipari vál-
lalkozásomban dolgozom. Jelenleg rajtam kívül hét
fõ táplánszentkereszti lakónak biztosítok munkát.

Megválasztásom esetén fõ tevékenységem-
nek fogom tekinteni a választópolgárok kor-
rekt, folyamatos tájékoztatását a községben
történõ mindennemû feladatról, történésrõl. A
falut szeretõ, szépítõ emberekkel összefogva a
község szépítését, elõrelépését fogom segíteni.

Több odafigyelés elérése a célom a szociáli-
san rászorulók érdekében.

Természetesen a képviselõi tiszteletdíjra
nem tartok igényt. Megválasztásom esetén fel-
ajánlom valamely szociális vagy sport alapítvány
fejlesztésére.

Tisztelettel:
Farkas Ferenc

Iglódi Zoltán
Tisztelt Választó Polgárok!
Iglódi Zoltán vagyok, független jelöltként

indulok a 2006. évi Önkormányzati képviselõ
választáson.

24 éves vagyok. A szombathelyi Savaria Szak-
középiskolában 2000-ben érettségiztem, szakmai
végzettségemet a Berzsenyi Dániel Fõiskolán
2004-ben szereztem marketing menedzseri sza-
kon. Jelenleg munka mellett a Pécsi Tudomány
Egyetemre járok személyügyi szervezõ szakra.
Egy multinacionális festékgyártó cégnél dolgo-
zom, mint szaktanácsadó, területi képviselõ.

Tenni szeretnék a köz javára, amennyiben
megválasztásra kerülnék.

Képviselni szeretném az utak további re-
konstrukcióját, járdák építését, javítását, a csa-
padékvíz elvezetésének megoldását a faluban
élõk életkörülményeinek javítása érdekében. Sze-
métszedési mozgalom megszervezését tartanám
fontosnak a falu tisztasága szempontjából. A hát-
rányos helyzetben lévõ fiatalok részére nyári sá-
tortábor szervezését is fontosnak tartom. Hozzá
kell segíteni a fiatalokat, hogy esélyük legyen ké-
pességeik szerint a tanulásra, munkára és arra,
hogy minden fiatal meg tudjon birkózni a pálya-
kezdés és a családalapítás gondjaival.

Elõre is köszönöm szavazataikat!
Iglódi Zoltán

Mándl Józsefné
Mándl Józsefné vagyok, községünkben ne-

velkedtem, családommal itt élek.
 5 éve az iskola igazgatójaként kitartóan

dolgozom azért, hogy Táplánszentkereszten
olyan iskolai közösséget teremtsek, ahol jó lég-
körben, magas szintû ismereteket szerezhetnek
a gyerekek, és emellett a mûvészeti- és sport-
életben is kiteljesíthetik képességeiket.

Az évek óta tartó lelkiismeretes munka ered-
ményeként iskolánk a megyén kívül, országhatára-
inkon is túlmutató komoly elismertséget szerzett.

Mivel régóta a táplánszentkereszti gyereke-
kért dolgozom, jól ismerem az itt élõ embere-
ket, ismerem az örömeiket és a gondjaikat.

Õk is ismernek engem.
Munkám során azt tapasztaltam, hogy meg-

tisztelnek bizalmukkal, szívesen keresnek meg
problémáikkal.

Ez indított arra az elhatározásra, hogy az
elkövetkezõ években egy nagyobb közösségért,
a falu közösségéért dolgozzak.

Szeretnék mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy községünk a megkezdett jó úton to-
vább haladhasson, a közösségek, mûvészeti cso-
portok, az egyház, a sport- és a civil szervezetek
zavartalanul mûködhessenek, aktívan tevékeny-
kedhessenek, további közösségek alakulhassa-
nak a táplánszentkereszti emberek megelégedé-
sére, a község további fejlõdése érdekében.

Bízom benne, hogy az eddigi munkámmal sike-
rült bizonyítanom, hogy célkitûzéseimet és a mun-
kámat komolyan gondolom, a rám bízott feladato-
kat maradéktalanul igyekszem megvalósítani.

Németh Ferencné
Németh Ferencnének hívnak. Születésem

óta Táplánszentkereszten élek férjemmel és két
tizenéves fiammal együtt.

A helyi általános iskola tanáraként matema-
tikát, technikát és német nyelvet tanítok.

Szabadidõmben az iskolában mûködõ mû-
vészeti kör munkáját vezetem, rendszeres sze-

replõi vagyunk az iskola, a falu és a megye szá-
mos kulturális rendezvényének.

Az 1 éve alakult Tápláni Karate Sportegye-
sület elnökeként több, mint 30 iskoláskorú
gyermek szabadidõs tevékenységét irányítom.

Fontosnak tartom a gyerekek sportolási le-
hetõségeinek javítását, hiszen tanárként tapasz-
talom, hogy a tanulók egészséges szellemi fejlõ-
déséhez, kitartásuk fejlesztéséhez elengedhetet-
len a rendszeresen végzett sporttevékenység.

Megválasztásom esetén kiemelt figyelmet
szeretnék szentelni minden gyermeket nevelõ
családra, hiszen munkámban naponta tapaszta-
lom a családok egyre nehezebb anyagi helyzetét,
és ezáltal szeretnék hozzájárulni a felnövekvõ ge-
neráció sikeresebb és boldogabb jövõjének bizto-
sításához, mindennapjaik megkönnyítéséhez.

Gombkötõ László
Független jelölt vagyok.
1982 óta lakom Táplánszentkereszten, nõs

vagyok, 2 lány gyermekem van.
Iskolai végzettségem: szakmunkásképzõ.
Jelenleg a GEOMÉ Kft.-nél dolgozom, gép-

kocsivezetõként.
Programjaim:
– a Polgárõrség további hatékony mûködé-

se. A lakosság, illetve a fiatalság intenzívebb
kapcsolattartása, valamint új tagok integrálása.

– Településünk további fejlõdése, ill. örök-
ségünk megõrzése (pl.: fejlõdéshez: még virágo-
sabb falu).

– Az állattartás szigorítása, ill. a meglévõ
szabályok betartása.

Molnár István
Lakcímem Rét u. 9.
Családi állapotom: nõs. Életkorom: 53 év.
Iskolai végzettségem: felvonó-villanyszerelõ

mester, érettségi.
Jelenlegi foglalkozásom: villanyszerelõ.
Munkahelyem: MÁV Vas Jármûjavító és

gyártó Kft.
Érdeklõdési területem: sport, természettu-

domány, mezõgazdaság.
Az elmúlt négy évben a Képviselõ-testület

Kulturális és Sport Bizottságának tagja voltam.
Életre keltettem a Kihívás Napján való

részvételt, szabadidõsportban eredményesen
szerepeltek amatõr sportolóink, ami szervezé-
semnek, szabadidõm maximális feláldozásának
köszönhetõ.

Megválasztásommal továbbra is tevékenyen
részt veszek a kulturális- és sportrendezvények
szervezésében, lebonyolításában.

Támogatni fogok minden kezdeményezést,
amely elõsegíti községünk fejlõdését (utak javí-
tása, park – intézményeink felújítása, sportcsar-
nok építése, fúvós zenekar stb.).
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Indul a színjátszás
Táplánszentkereszten!

Mûvészeti oktatás szín- és bábmûvészet,
táncmûvészet (néptánc, társastánc), képzõ- és
iparmûvészet szakokon!

Az Energy-Dabaston Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény a 2006/07-es tanévtõl
szín- és bábmûvészet, táncmûvészet (néptánc,
társastánc) és képzõ- és iparmûvészet szakokat
indít a táplánszentkereszti Jókai Mór Mûvelõ-
dési Házban. Már most érdemes jelentkezni a
mûvészeti iskolába. A mûvészeti oktatás 6 év-
folyamon 3 mûvészeti ágban indul egyidejû-

leg: szín- és bábmûvészet, táncmûvészet (nép-
tánc, társastánc), képzõ- és iparmûvészet sza-
kokon.

2006-tól Táplánszentkereszt is bekapcsoló-
dik az oktatásba, már most érdemes jelentkezni
az iskolába és megalapozni a mûvészeti alapkép-
zettséget.

Az oktatás minõségét neves személyek ga-
rantálják.

A néptáncoktatás a Hét Kastély Kertje Mûvé-
szeti Óvodában már tart, s szándékunk, hogy az ott
elsajátított tudást késõbb is kamatoztassák az if-
jak, valamint évek során egy tehetséges néptánccso-
port mutathassa meg, hogy Táplánszentkereszten
is élnek táncos lábú gyermekek.

Fantasztikus lehetõség a fiataloknak!

Színmûvészeti szakon Meskó Krisztián mû-
velõdésszervezõ is részt vesz az oktatásban, s így
megalapozódnak egy táplánszentkereszti színját-
szó kör alapjai is.

Az iskolával kapcsolatos tudnivalókról ke-
resse Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõt a 06-
30/659-0275-ös telefonszámon!

Az iskola indításához kapcsolódóan egy gá-
lamûsorral kedveskedett az Energy-Dabaston
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Táplánszentkereszt lakosainak szeptember 10-
én a Jókai Mór Mûvelõdési Házban. A fent neve-
zett mûvészeti ágakban a legjobbak mutatták
meg, hogy meddig lehet eljutni e különbözõ
szakokon szerzett tudással.

A 2006–2007-es tanév eddig soha nem ta-
pasztalt változások elé állítja a magyar közokta-
tást. Nemcsak a pénzügyi szigorító intézkedések
(iskola-megszüntetések, összevonások, pénzfor-
rások elvonása stb.), hanem a tananyag tartalmi
és szerkezeti átalakítása és az ezzel járó feladatok
megoldása komoly erõpróba elé állítja az intéz-
ményeket és a pedagógus társadalmat.

Iskolánk nevelõtestülete –  az elõzõ évekhez
hasonlóan – ezen elvárásoknak és követelmé-
nyeknek megfelelõen készítette elõ az új tan-
évet. Milyen feladatok várnak a magyar közok-
tatásra és milyen kompetenciákat vár el a társa-
dalom napjainkban az iskoláktól?

Ezekre a kérdésekre válaszolt Mándl
Józsefné igazgatónõ a szeptember 1-jei tanév-
nyitón.

A tananyagok szerkezete folyamatosan átala-
kul: az ismeretek elsajátítása mellett egyre na-
gyobb hangsúlyt kap az alkalmazható tudás, a
képességek és készségek fejlesztése, a gondolko-
dási mechanizmusok kialakítása, a gyakorlati élet
megkövetelte képességek elsajátítása. Iskolánk-
ban mindez nemcsak a tanórákon valósulhat
meg. Tanulóink számtalan tanórán kívüli lehetõ-
ség közül választhatnak, szakkörökön, egyéni
foglalkozáson van lehetõségük arra, hogy ismere-
teiket bõvítsék, érdeklõdési körüket kiteljesít-
sék. Az idei tanévben is mûködnek majd a rajz-,
természetbarát-, angol-, német-, informatika-,
túra-, környezet- és polgárivédelmi szakkörök,
emellett történelmi önképzõkör is. Fúvósainknak
sem kell lemondaniuk a zenei képzésrõl, s tovább
tevékenykedik a Mûvészeti Kör.

Kiemelt terület a mindennapos sportolási
lehetõségek biztosítása. A tömegsport foglalko-

zások mellett diákjaink a labdajátékok közül a
focit, kosárlabdát, röplabdát választhatják, részt
vehetnek free style foglalkozásokon, s az iskola
ad helyet az Európa-bajnokot adó karate sport-
nak is. A szervezett úszásoktatásra reményeik
szerint idén is lesz lehetõség.

Iskolánk rendkívüli gondot fordít a tanulási
nehézségekkel küzdõ gyermekek fejlesztésére,
beillesztésére. Két fejlesztõ pedagógusunk,
gyógypedagógusunk egyéni foglalkozások kere-
tében gondoskodik a rábízott kisdiákokról. Az
idei tanévtõl korszerûen felszerelt fejlesztõ terem
és eszközök állnak rendelkezésre.

Informatikai eszköztárunk az elõzõ tanév-
ben jelentõsen fejlõdött. Tantestületünk tagjai
közül a tavalyi évben hatan szereztek ECDL
vizsgát. Idén valamennyi kollégánk 120 órás
továbbképzésen kompetenciaterületenként sajá-
títja el a számítástechnikai eszközök tanításban

való alkalmazásának lehetõségeit és a legkorsze-
rûbb kooperatív tanítás módszereit.

Mindemellett nevelõtestületünk vallja,
hogy nemcsak az oktatásban, a nevelés terüle-
tén is folytatni kell az elkezdett munkát. Cé-
lunk, hogy „élhetõ” gyermekkort teremtsünk
gyerekeinknek, átadjuk az alapvetõ erkölcsi
normákat, erõsítsük a közösségi szellemet, az
egymás iránti felelõsség érzését.

Ezt a célt szolgálják iskolánk közös ünne-
pei, osztályközösségeink programjai, határon
túli testvériskolai kapcsolataink.

Büszkék vagyunk arra, hogy gyerekeink bi-
zalommal fordulnak nevelõikhez, szeretnek is-
kolába járni, s jól érzik magukat intézmé-
nyünkben.

Idén 186 diák kezdte meg tanulmányait is-
kolánkban, közülük 24 a környezõ települések-
rõl érkezett.

Új tanév – új feladatok – új elvárások

Idei tanévünk programja folytatása a két
éve elkezdett munkának. Tavalyelõtt az uniós
csatlakozás, tavaly a szlovén-magyar együtt-
mûködés adott keretet a tanév programjá-
nak.

(A szlovén-magyar együttmûködés prog-
ramját és eredményességét a PHARE kiemel-
kedõen sikeresnek értékelte.)

Idei tanévünk programjának a” Magyar-
ország Európában – Európa Magyarorszá-
gon” címet adtuk, melynek során felsõ tagoza-
tosaink egy-egy választott európai ország kul-

túrájával, történelmével, mindennapjaival is-
mertetik meg társaikat, mindezt természete-
sen a legváltozatosabb formában. Lesz gaszt-
ronómiai nap, élménybeszámoló, elkészül a
magyar Nobel-díjasok „panteonja”, tanös-
vényt építünk, s a sport sem marad ki a vá-
lasztékból.

A kicsik hazánk nevezetességeivel ismer-
kednek majd.

A gazdag programkínálatról a Fórum ha-
sábjain számolunk be, de rendezvényeinken szí-
vesen látott vendégek a szülõk, nagyszülõk is.

A tanév programja
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8. Legerosebb falu

2006-nak augusztus havában
íródott eme szép história,

bátor vitézek, s nemes hölgyek
kiket nem tántorít némi irónia.

Nagy buzgalommal gyûjtöttek erõt,
Hogy messze földön híres karjukkal,

Bátor szívvel, s ésszel
Küzdjenek meg sok-sok hadakkal.

Gyûlt az ellen és a hadfi,
Apródokkal jöttek messze földekrõl,

Érces hanggal, csörtetõ vasakkal,
Mit nem kellett levenni az övekrõl.

Markolatuk a nemes acéltól
Volt üdvös és dicsõ kezeknek párja,
Sok erõs ember indult az esõben,

hogy izzadságát esõcseppek vigyék bálba.
A tápláni had vezére által

Minden akadálynak elhúzta nótáját,
Hogy eztán már nem csak

Kastélyai által ismerjék táplánfa táját.
Hulltak a kövek, döngött a föld,

Széles e Vasban nem volt ilyen had,
Melynek ereje hazafi izomtól

Duzzadt és üvöltött torokszaggatóan a „vad”…
Ki letépte láncát és fullasztó gõzbe

Küldte az ország armadáját,
Hogy királlyá, s királynõvé

Emeljék õket, s éltesse hazáját…
Minden tápláni hadfi, aki ezen a

Napos-borús augusztuson
Tapssal jutalmazta a hadat,

Kik általmentek minden tuson.
A gyõzteseknek három napon s éjen

Gazdag torral kellett küzdenie,
Mely illatoknak, s ínyek hercegének egy

Birodalmi sátorban kellett lengenie.
Hogy a jókedv teljes legyen az

Üdvös lakók köreiben is a minden kívánságok
hajnalán,

Trimágikus nappalok és éjszakák
Szórakoztatták részecskéink, üvöltve azt, hogy

Táplán!
Mivel búcsú és falunap is vidámított

Mindannyiunk augusztusnak derekán,
Ezért a programok bõségszaruja

gazdag kínálattal hullott mireánk.
Kinek játék, kinek evés volt az aurájához

Oly közel, hogy hatalma birtokolta,
De eshetett esõ, borulhatott ég,

A bõsz hétköznapot mindenki odébb tolta.
S hogy a tápláni csapat gyõzött

És mindannyiunk kedvét feljebb srófolta
A falu újabb dicsõsége íródott arannyal

S lett gazdagabb az örök hírességek csarnoka.

Meskó „fûzfapoéta” Krisztián

Legerõsebbnek lenni jó, Táplán nyert, s ez olyan jó!

´́

A Tápláni Fórum olvasóinak
és rendszeres cikkíróinak

A következõ szám lapzártája
2006.  október 5.

Kérem, hogy eddig az idõpontig juttassák el
hozzám írásaikat, hirdetéseiket.

Köszönettel:
Meskó Krisztián mûvelõdésszervezõ
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Rendezvények 9.

Felmenõ rendszerû néptáncoktatás indul a
Jókai Mór Mûvelõdési Házban 2005. õszén.
Elsõsorban 6-8 éves gyermekek megkeresését
várjuk. Jelentkezéseket folyamatosan elfoga-
dunk.

Nem titkolt célunk a Hét Kastély Kertje
Mûvészeti Óvodában elkezdett munka folytatása,

A Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház hírei

A Táplán Mozi
szeptemberi mûsora
Szeptember 19. John Lasseter: Verdák
Szeptember 26. Gore Verbinski: A Karib-

tenger kalózai 2. –
A holtak kincse

Október 3. Justin Lin: Halálos
iramban – Tokiói hajsza

Szemétszállítást,
teherfuvarozást

3 tonnás billenõs
teherautóval vállalok.

Érdeklõdni lehet: Andrási Gábor
Táplánszentkereszt,

Vörösmarty M. u. 28.
Tel.: 94/377-486
06-70/234-2637

Bábszínház
A szombathelyi Mesebolt Bábszínház

ebben az évadban is megkezdi elõadásainak
sorát. A bérletben kínált produkciók „ház-
hoz szállítása” mellett most is van lehetõ-
ség az anyaintézményükben, a szombathelyi
MMIK-ban megtekinteni bábelõadásokat.

A 4 elõadásból álló bérlet ára 1.900 Ft.
Jelentkezési határidõ: szeptember 15.

Megfelelõ létszámú érdeklõdõ esetén
különbuszt indítunk a megyeszékhelyre egy-
egy elõadás megtekintésére, melynek
költségeit a Mûvelõdési Ház állja. De
mivel a jegyigényeket elõre kell jelezni,
ezért kérem, hogy az esetleges érdeklõdésrõl
idõben keressék meg Meskó Krisztián mûve-

lõdésszervezõt a Mûvelõdési Házban vagy a

könyvtárban, illetve a 06-30/659-0275-

ös telefonszámon.

A 2006/2007-es színházi évadban a kö-
vetkezõ elõadások kerülnek bemutatásra:

– Babszem csacsi
– Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás
– Szekrénymesék
– Bob és Bobek

1956

Nagy tisztelettel kérem a község lako-
sait arra, hogy emlékezetüket segítségül
hívva nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy az
1956-os forradalom 50. évfordulójának al-
kalmából méltóképpen emlékezhessünk a
fél évszázaddal ezelõtti eseményekre. Min-
den tárgyi és eszmei értéket szívesen foga-
dunk.

Elérhetõségek: Meskó Krisztián
94/577-072; 06-30/659-0275.

Nem áll meg a színházbusz máshol,
csak a Mûvelõdési Háznál, hogy a kul-
túra házhoz menjen, s ne kopogtasson
másnál… (csak Önnél)

A Jókai Mór Mûvelõdési Ház színház-
busza õsszel-télen is várja a színházba járó
kedves vendégeket, továbbra is ingyenes
utazással.

Íme a kínálat még egyelõre pontos dátu-
mok nélkül:

Márkus Emília-bérlet
• William Golding: A legyek ura –

Bárka Színház, Budapest
• Zalán Tibor: Szulamit – Szabad-

kai Népszínház Magyar Társulata
• Richard Alfieri: Hat hét, hat tánc

– Theatrum Mundi Színházi és Irodal-
mi Ügynökség, Zalaegerszeg

• Kurt Weill–Bertolt Brecht: Kol-

Színházbusz
dusopera – Hevesi Sándor Színház, Za-
laegerszeg

• Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek
– Jászai Mari Színház, Tatabánya

A bérletek ára: 7000 Ft, a jegyek ára elõa-
dásonként 1500 Ft.

A bérletigényeket augusztus 15-ig kellett
jelezni, de elõadásonkénti jegyvásárlásra is van
mód.

Jegyvásárlási igényét kérjük idõben jelezni
a jegyek korlátozott száma miatt.

Az elõadások színhelye: MMIK színházter-
me, kezdési idõpont 19.00.

Az alkalmankénti INGYENES SZÍN-
HÁZBUSZ az elõadás napján 18.20-kor indul
a Jókai Mór Mûvelõdési Ház elõl.

A színházbusszal kapcsolatban informáci-
ók beszerezhetõk Meskó Krisztián mûve-
lõdésszervezõnél, illetve a 06/30-659-
0275-ös telefonszámon.

Õsztõl citeraoktatás
Még várjuk 9 és 14 év közötti fiatalok je-

lentkezését 2006. szeptemberétõl induló kez-
dõ citeraoktatásra. Érdeklõdni, jelentkezni sze-
mélyesen a könyvtárban, telefonon a 06-30/
659-0275-ös számon lehet.

Néptáncoktatás a Mûvelõdési Házban
hosszabb távon egy állandó táplánszentkereszti
néptánccsoport kinevelése.

Az oktatást Nádas Nikoletta, az
Ungaresca Néptáncegyüttes tagja fogja ve-
zetni.

Fogjunk össze a néptáncért, gyermekeink
boldog jövõjéért!

Mandala
Németh Helga, nálunk is méltán

(el)ismert képzõmûvész hölgy Vépen, a Mû-
velõdési Házban mandala képzõmûvészeti
szakkört indít 2006. szeptemberétõl
táplánszentkereszti gyermekek jelentkezé-
sét is várva.

A szakkör célja: Megismertetni a gyer-
mekeket egy komoly logikai érzéken alapu-
ló mûvészettel, játékos formában.

Mandalát lehet papírra, üvegre festeni,
homokkal színesíteni, a természet adta le-
hetõségekkel felhasználva készíteni.

Jelentkezni lehet Németh Helga
mandalafestõnél a 06-70/246-5517-es tele-
fonszámon, vagy Meskó Krisztián mûvelõdés-
szervezõnél a könyvtárban, az 577-072-es,
vagy a 06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Szeretettel várunk minden alkotni vá-
gyó tápláni óvodást és iskolást!

Új és régi tetõk készítése, régi
tetõk habarcsolása. Lapostetõ
szigetelés, palatetõk utólagos
szigetelése, cserépmintázatú

bitumin lemezzel.

94/326-145; 06-30/214-6809
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10. Sport

Európa-bajnokság
2006. május 27-én Dunaújvárosban rendez-

ték meg a JKA (Japán Karate Szövetség) Kor-
osztályos Ippon Shobu Európa Bajnokságot,
melyen a magyar válogatottban helyet kapott 5
tápláni karatéka is: Horváth Benjamin, Né-
meth Bence, Németh Marcell, Kassai Csa-
ba és Kassai Gergely. Már az is szenzációs

eredmény volt, hogy egy ilyen kis vidéki csapat-
ból ilyen sokan képviselhetik Magyarországot,
de az elért helyezések minden várakozásunkat
felülmúlták: 2 aranyérem, 2 ezüstérem és
több értékes helyezés a Tápláni Karate
Sportegyesület „termése”!!!

A 11 országból érkezett több száz induló
egy nappal a verseny elõtt regisztráltatta magát,
tartottak egy nagy közös átmozgató edzést, ba-
rátkoztak, ismerkedtek. A szombati verseny
pontban kilenc órakor kezdõdött és hamarosan
a magyar szurkolótábor már egy tápláni fiúnak
tapsolhatott: Németh Marcell a 12 évesek
korcsoportjában a formagyakorlatban magabiz-
tos versenyzéssel jutott a négyes döntõbe, ahol a
szerb, a cseh és a magyar fiút toronymagasan
megelõzve megszerezte a TKSE elsõ Európa-
bajnoki aranyérmét!  Még magunkhoz sem tér-
hettünk a nagy „örömködésbõl”, már követke-
zett is a küzdelem. A kumitében Marci tisztán
nyerte az összes meccsét és begyûjthette a má-
sodik aranyérmét is! A délután megrendezésre
kerülõ csapat kumite versenyszámban még egy
értékes negyedik helyezést is elért Marci.

A 14 évesek népes korcsoportjában a kata
versenyszámban induló Kassai Gergely a 8
közé kerülésnél esett ki: bírói döntéssel a szerb
ellenfele juthatott tovább.

A 15 éveseknél Németh Bence és Hor-
váth Benjamin a formagyakorlatban a rendkí-
vül technikás mezõnyben döntetlen után csak a
fõbíró döntésével maradtak le a 8-as döntõrõl.

A küzdelemben Beni értékes gyõzelmet szerzett
egy litván fiúval szemben és így bejutott a nyolc
közé, de ott sajnos összehozta a sorsolás a ké-
sõbbi gyõztes fehérorosszal, így nem sikerült a
négy közé verekednie magát. Bence szintén a
nyolcas döntõben búcsúzott a küzdelmektõl: a
kumitében, egy orosz versenyzõ bizonyult hosszú
csatában egy hajszálnyival jobbnak. A két fiú

egy-egy értékes 5-8.
helyezéssel gazdagí-
totta a csapat pont-
jait. Az esti csapat
kumite versenyben
kiegészülve egy pes-
ti fiúval parádés
versenyzéssel egé-
szen a döntõig ju-
tottak, ahol az igen
erõs orosz csapattal
kerültek össze és
egyetlen találattal
szorultak csak a
dobogó második
fokára: két szenzáci-
ós ezüstérmet sze-

reztek a tápláni – és természetesen a magyar –
csapatnak is.

A 16 éveseknél Kassai Csaba kata ver-
senyszámban az igen népes mezõnyben a selejte-
zõben fõbírói döntéssel búcsúzott, nem sikerült
a 8 közé jutás. A küzdelemben egy litván ellen-
felet legyõzve bejutott a nyolc közé, majd ott
egy orosz fiúval hozta össze a sorsolás, akivel
igen kemény küzdelmet vívtak. Kétszeres
hosszabbítás után egy fél ponttal jobb volt az
orosz, így Csabinak nem sikerült a döntõbe ve-
rekednie magát.

Alig egy éve, hogy a Tápláni Karate
Sportegyesület önálló életre kelt. Mikor mi,
szülõk úgy döntöttünk, hogy saját kezünkbe
vesszük az irányítást, még legmerészebb álma-
inkban sem gondoltuk, hogy öt „gyerekünk” a
JKA magyar válogatott tagja lesz, sõt egy Euró-
pa-bajnokságra eljuthat. Arra meg végképp nem
gondoltunk, hogy ilyen szépen helytállnak, ér-
tékes helyezéseket és érmeket szereznek.

Összegezve: a TKSE sportolói ott vannak a
magyar élvonalban, sõt Európa élvonalában is!

Gratulálunk a fiúknak és köszönjük
nekik!

Karate-hírek

• Személygépkocsik és kishaszonjármûvek
(3,5 t megengedett össztömegig) szervize-
lése, idõszakos átvizsgálása;

• futómûvek, fékberendezések teljes körû
javítása, szerelése;

• futómûbeállítás HOFMANN gyártmányú,
adatbankos, négy mérõfejes mérõmûszer-
rel (segítségével a hátsó futómû-geometria
szükséges korrekcióját is elvégezzük);

• fékhatásmérés ugyancsak HOFMANN
fékpadon a legújabb fékvizsgálati techno-
lógiával, négykerékhajtású jármûveken is!

• lengéscsillapítottság vizsgálat eusama mé-
rési elven mûködõ vizsgálópadon;

• felkészítés idõszakos mûszaki vizsgára,
vizsga-ügyintézés;        

• munkadíjmentes olajcserék a világhírû
VALVOLINE kenõanyagok teljes termék-
palettájával;

• vezérlõegységek hibatárolóinak lekérdezé-
se, hibakód olvasás és törlés, szervizciklus
„nullázás”, intelligens szerviz-diagnosztika
a  Würth Online World (WOW!) soft-
ware segítségével;

• CITROËN BX, XM, Xantia típusú gép-
kocsik hydropneumatikus felfüggesztései-
nek szakszerû javítása, rugóelemeinek,
nyomástárolóinak nitrogén gázzal feltölté-
se a gyári nyomásértékre;

• fényszóró beállítás;
• új gumiabroncsok értékesítése, szerelése,

pneus - expert teljes garanciaszolgáltatással;
• gumiabroncsok futófelületi-, illetve oldal-

fal-sérüléseinek szakszerû javítása, vulka-
nizálása;

• tömlõjavítás;
• kerékegyensúlyozás súlyminimalizáló prog-

rammal, akár küllõ mögé „rejtett” súlyel-
osztással is;

• robogó-, valamint motorkerékpár gumi-
abroncsok forgalmazása, szerelése, egyen-
súlyozása;

• acél, alumínium, valamint off-road kerék-
tárcsák forgalmazása;

• gumiabroncs és kerékgarnitúra évszakos
bértárolása;

• szaktanácsadás.

Elérhetõség:
SÉK - Autó Futómû és Gumiszerviz Kft.

H-9761 Táplánszentkereszt,
 Táncsics Mihály u. 24.

Telefon/Fax: 06-94/577-002, 577-003
Mobil: 06-30/969-33-84

E-mail: sarkadi@sek-auto.hu

Német anyanyelvû diáklány
nyelvoktatást vállal.

Tel.: 06-70/548-6843


