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CIMBURA, Te cimborám
A tûzoltó lesz a komám
2007. május 31. és június 2. között nagy
sürgés-forgás volt a Művelődési Ház
környékén. Megkezdődött a CIMBURA
– Határtalan népművészet rendezvénysorozata, valamint településünkön bonyolították le a Területi Önkéntes Tűzoltók
Versenyét nagy csinnadratta közepette.
Május 31-én kidőlt a májusfa, ám előtte
még a Boglya Népzenei Együttes húzta,
az Ungaresca Táncegyüttes tagjai pedig
táncoltak és akinek kedve és bátorsága
engedte még ki is táncolhatta a fát. Jó

hangulatban, vidám borozás közepette
kezdődött meg a CIMBURA.
Másnap a lelkes délelőtti készülődés
után hamar benépesült a Művelődési
Ház melletti park, ahol a gyermekeknek
kialakított játékbirodalom nyitotta meg a
kapuit. A sajtlabirintus rejtelmeitől lovagi
tornáig sok-sok kipróbálásra érdemes
játék szórakoztatta a ﬁatalokat, s már a
népi kézművesek is kezdtek gyülekezni,
hogy a szombati vásáron bátran állhassák
a nagyobb tömeg rohamait. A tűzoltók

pedig bőszen készültek a másnapi megmérettetésre.
Június 2-án már korán reggeltől gyülekeztek a csapatok a versenyre, hirtelen
megsokasodtak az emberek a sportpályán
és a parkban. 11 órakor a sörsátor melegében meg is nyitotta a versenyt Krizmanics Ferenc szombathelyi tűzoltóparancsnok, az ünnepei beszédek után pedig a
Táplánszentkereszti Apáczai Csere János
Általános Iskola Ifjúsági Fúvószenekara
vezényletével átvonultak a csapatok a
Folytatás a 2. oldalon
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Kultúra

CIMBURA, Te cimborám
A tûzoltó lesz a komám
Folytatás az 1. oldalról
sportpályára és nyomban kezdetét vette
a rendkívül kiélezett verseny. A táplánszentkereszti csapatok nagyon kitettek
magukért, vígan masíroztak be a toronyi
megyei döntőbe. Sok-sok ember, jó hangulat, ﬁnom sör, jó idő. Mi kellett volna
még az igazi virtus hangulathoz?
Itt jegyzendő meg, hogy azóta már a toronyi döntő is lezajlott nem is akármilyen
eredményekkel. Mind a női, mind az ún.
„csikócsapat” ELSŐ HELYEZÉST ÉRT
EL!!! Gratulálunk nekik! Háromszoros

hurrá a csapat lelkének, a tápláni verseny
főmozgatójának: Tancsics Józsefnek!
Természetesen mindezen idő alatt a
Művelődési Ház környékén sem állt meg
az élet. A gyermekek játszottak, valamint
a park is megtelt kézművesekkel, gyermekfoglalkoztatókkal. Kovácsmester,
fafaragó (az ő műve – Sulyok Jánosról
van szó – itt készült helyben Táplánban,
s eztán a rendezvény emblémájává emeljük a fából faragott művet!), fazekas,
szövő, tojásfestő, gyöngyfűző, logikai
játékokkal lenyűgöző lelkes emberek
irányításával zajlott az élet a parkban,
ahol már régóta kellett volna egy jót
játszani. Mint ahogy a népi játékokat is
ki lehetett próbálni egy vidám akadályverseny formájában.

A Művelődési Házban tűzoltó képeslapokból nyílt kiállítás és kékfestő babák
pompáztak egy asztalnyi különítményben.
14 órakor megkezdődött a színpadi produkciók sora a következő fellépőkkel:
Rutafa Énekegyüttes
Vadrózsa Néptánccsoport
Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes
Őriszigeti Magyar Néptánccsoport (Ausztria)
Őrségi Citerazenekar – Magyarszombatfa
Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
Tavaszi Szél Citerazenekar
Rozmaring Dalkör – Vasszécseny, Tanakajd
Boglya Népzenei Együttes

Külön kiemelendő a Vadrózsa Néptáncegyüttes műsora, akik először mutatkoztak meg a nagyérdeműnek, lévén
ők ősszel kezdtek táncolni és az átlagéletkoruk 6 év. Bátor és kitartó folytatást
kívánunk nekik.
A posta mögötti területen még tűzoltási és műszaki mentési bemutató is
szórakoztatta a kíváncsiskodókat, 16
órától pedig eredményt hirdettek a
tűzoltók.
A leglelkesebb vendégek estére is
maradtak, ekkor vette kezdetét a Geyzir
együttes tűzoltó-bálja.
A CIMBURA szekere tehát elindult,
folytatása Szentpéterfán keresendő július
7-8-án.
Köszönöm a segítőknek önzetlenségüket, a rendezvények a falu javára váltak.
Meskó Krisztián
művelődésszervező
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Ismét tudja Vas megye, tolünk
tûzoltóversenyen félni kell!
Június 2-án kellemes napnak
néztünk elébe, sikerült megrendezni közösen a területi tűzoltóversenyt s a Cimbura elnevezésű
népművészeti gyerekprogramokat.
Táplánszentkereszt adott helyet e rangos eseménynek.
Itt mérhették fel Szombathely
és Kőszeg környéki önkéntes
tűzoltói, állóképességüket és
felkészültségüket!
Aki vett annyi fáradságot s
megtekintette a versenyt és a
bemutatókat, az nem mindennapi élménnyel lett gazdagabb.
Ízelítőt kapott a kemény tűzoltóversenyről, az embert próbára
tevő munkáról.
Hivatásos tűzoltók pedig bemutatták, milyen szakszerűen kell dolgozni egy esetleges
balesetet szenvedett autó kárhelyén. A
bátor kisﬁúk és lányok, a tűzoltásban is
kipróbálhatták a régi már-már feledésbe
merülő lovaskocsifecskendőt. E komoly
tűzoltás során a résztvevők jutalmazása
sem maradt el, csokoládé és emléklap
került kiosztásra.
Megtekinthető volt a Művelődési Házban Steindli Rezső egyedülálló régi és új
tűzoltóbélyegek és képeslapok kiállítása.

Talált számára itt gyerek, felnőtt kedvére
érdekes programot.
Este pedig tombolahúzás után kissé
ellazulva, felszabadulva, a verseny izgalmaitól mentesen, mindenki táncolhatott
a Geyzir zenéjére.
Hétfői naptól, a tápláni tűzoltó fiúk,
és hölgyek ismét gyakorlásba kezdtek.
Sikeres szereplés után mindhárom csapat
készülhetett a megyei megmérettetésre.

Tudomásom szerint nem volt rá példa,
hogy Táplánszentkeresztről három lelkes
és mindenre elszánt, felkészült csapat
indulhatott.
Igaz történt kellemetlen fordulat a számunkra. Mindezek ellenére, tudja meg a
megye oly sok idő után, s tudja meg itthon
is mindenki.
Bátran büszke lehet arra, hogy a legjobbak, az elsők a tápláni női csapat,
legjobbak szintén a tápláni ﬁú csapat! Igazából öröm volt ott lenni
és táplánszentkeresztinek érezni
magunkat akkor is és most is.
Megmutattuk, hogy önkéntes
tűzoltóinktól a versenyeken félhetnek a megye valamennyi tűzoltócsapata.
A csapatmunkában, felkészülésben, küzdésben a sikeres eredményben mi voltunk a legjobbak!
Velünk legközelebb is számolniuk
kell!
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünket,
támogatásukkal hozzájárultak a
rendezvényünk sikeréhez és a győzelem eléréséhez.
Tisztelettel:
Tancsics József
Elnök, tűzoltóparancsnok.

4

2007. július

Iskolai hírek

Eseménydús volt a június az iskolában
Pünkösdi hangverseny
Fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte iskolánk fúvószenekara szokásos
pünkösdi koncertje keretében. Ez alkalomból került sor Janászek Ferenc
tanár úr munkájának elismerésére
és az együttesben több éve szereplő
tanulónk köszöntésére.
A községi művelődési házban rendezett hangversenyt a megye zenei életének több kiválósága is megtisztelte.

Országos kompetenciamérés
Május 30-án bonyolították le az ország valamennyi általános iskolájában
a 4., 6. és 8. osztályosok szintfelmérő
vizsgálatát. A mérések a tanulók
szövegértés és matematika területén
kialakult kompetenciaterületeiről
adnak átfogó képet. Az évente mért
eredmények alapján határozza meg az
iskolánk azokat a fejlesztendő területeket, amelyek alapján a nyári hónapokban helyi tantervek készülnek.
A tanév utolsó hete – az éves szorgalmi időszakot lezárva – a könnyedebb foglalkozások jegyében zajlott.
Diákjaink a természetvédelmi nap

keretében napjaink környezetvédelmi
problémáiról hallhattak előadást és
vetélkedők keretében új ismeretekkel
is gyarapodhattak.
A sportnapon a felsősök mérkőzései
forró hangulatban zajlottak, míg a
kicsik a Kalandvárosban töltötték a
napot. A diáknap vidám programjai,
játékai, a diákigazgató-választás sok
humorral fűszerezett vetélkedői méltó
zárása voltak a 2006/2007-es szorgalmi
évnek.

Sport
Kiváló teljesítményt nyújtottak
fiú focistáink a hónap folyamán is.
A városkörnyéki bajnokságon a III.
korcsoportban 3. helyezést értek el, a
IV. korcsoportban pedig az I. helyen
végez-tek. Fiainknak, és az őket felkészítő Gőcze Balázs tanár úrnak ezúton
is gratulálunk.

Nyári táborok
Az idei nyár sem marad izgalmas
programok nélkül diákjaink számára,
nevelőink több tábort is szerveztek.
Németh Józsefné 06. 26-tól másodikosainak kézműves foglakozásokkal
színesített programokkal készül.
Dávid Adél és Süléné Bólya Virginia
tanárnők az 1.b. osztállyal 06. 25-től
foglalkoznak, a napközisekkel 07. 02től Kustánszegen vernek tábort.
Gőcze Balázs és Góczán József
tanár urak Őrimagyarósdra visznek
30 érdeklődő gyermeket a sport- és
madarásztáborba 06. 17-től. Leginszky
Ágnes tanárnő rajzosaival foglalkozik
a nyár folyamán.

Tarisznyát tettek a ballagók vállára
Régi hagyomány a ballagó
diákok körében a tarisznya.
Sokféle változat létezik, a fakanál végén lógó babos kendőből
készített batyutól kezdve a zsinór füles táskáig. Az évek során
sokfélét láthattunk. Többsége
típusterv alapján készült, pedig
a saját készítésű tárgyaknak
jobban örül az is aki adja, az is
aki kapja. Ilyen kis tarisznyák
elkészítése nem egy bonyolult
dolog, kis kézügyesség és némi
idő szükségeltetik hozzá.
A helyi óvodában pár éven
keresztül a szülők által ké-

szített tarisznyákkal ballagtak el a
nagycsoportosok. A tarisznya formája
mindig újult, de a lányok a hagyományos pirost, a fiúk a kék színűt kapták.
Szép gesztus például, ha a hetedik osztályos diákok egy maguk által készített
tarisznyával lepnék meg, illetve búcsúznának s távozó nyolcadikasoktól.
Reméljük a jövőben ismét láthatunk
ily módon készített tarisznyával ballagó diákokat, ill. ovisokat.
Minden ballagó gyermeknek sok
sikert kívánunk az életben!
Sárkány Klub
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Tápláni
sikerek
,,
az Oriszentpéter
kupán
Május 27-én rendezték meg az Őriszentpéter kupát, ahol a táplánszentkereszti Pink Panther Rock And Roll
Club tagjai, Hajmási Csenge–Both
Viktória kislány kategóriában 1. helyezést értek el. Június 2-án rendezték
meg a Tanakajd kupát. A tápláni fiatalok ismét nagy sikert könyvelhettek
el maguknak: a „Párducok” Junior
formáció 1. helyezést ért el. A csoport
összes tagja a döntők élmezőnyében
végzett mindkét versenyen. A club
várja kezdő fiatalok jelentkezését is
szeptemberben induló programjába.
Klubvezető: Németh Árpád

Atlétikai sikerek
a Kistelepülési
versenysorozatban
A Kistelepülési versenysorozatban,
Atlétika versenyen női csapatunk III.
helyezést (Németh Edina, Tancsics Emanuela, Tornai Katinka), férﬁ csapatunk
IV. helyezést (Benkő István, Maczek János, Németh Balázs, Pék Ferenc, Talabér
Árpád, Tancsics Benjamin) ért el.
Gratulálunk Nekik!

Állandó
telefonszámok:
Községi Önkormányzat:
577-048
Polgárőrség:
06-30/621-0689
Tűzoltóság:
105
Orvosi rendelő:
577-042
Kovács György, Plébános Úr:
06-30/548-0770
Gyepmester:
70/362-2655

Aerobik
Kedves Hölgyek!
Ősztől megfelelő jelentkező esetén
aerobik edzéseket indítunk a Jókai Mór
Művelődési Házban heti 2 alkalommal
(a napok kijelölése természetesen csak
később).
Az edzéseket Mühl Renáta edző vezetné. Róla annyit érdemes tudni, hogy 2000ben végzett a Semmelweis Egyetem 2 éves
sportedzői szakán és 1998 óta oktat.
Aki úgy gondolja, hogy mozogni szeretne Renáta az alábbi telefonszámon
elérhető: 06-30/332-5488, illetve a Művelődési Házban is lehet jelentkezni a
06-30/659-0275-ös telefonszámon.

Ismét Geyzir-bál
Újra bál lesz a Jókai Mór Művelődési
Házban 2007. július 14-én 22 órától.
Zenél a Geyzir együttes.
Kapunyitás 21.00-kor
Belépő: 500 Ft
Minden kedves vendéget szeretettel
várunk!

Jeles napok
Búcsú – augusztus 12.
Falunap – szeptember 8.

ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ! ÚJ!

HÁZHOZ IS
MEGYEK!
Pedikűr? Lábaiért kezeskedem!
Manikűr? Francia és
hagyományos…
Műköröm? Zselés és porcelán.

KEDVEZŐ ÁRAK!
Időpont egyeztetés:
Pozsgai Ildinél
Táplánszentkereszt,
Kossuth u. 19.
Tel.: 30/23-76-098
94/577-087

Konyha-háztartás
Sörkiﬂi Rózsitól
Szakályné Rózsit kevés falubelinek
kell bemutatni, most én annak teszem
ezt, aki nem ismeri:
– Honnan tanultad ezt a kiváló sörkiﬂi
receptet?
– Az Őrségből költöztem a faluba,
Pankaszról még édesanyámtól lestem
el a sütés-főzés tudományát, köztük ezt
a sörkiﬂi receptet is.
– Én már kipróbáltam, tényleg remek,
el is határoztam, hogy legközelebb dupla
adagot sütök belőle!
– Ne is mondd! Az unokáim kedvence, nekem is módosítanom kellett
emiatt a recepten!
– Most így nyár beköszöntével kerti
partikra is igen ajánlom!
– Nagyon sok őrségi ételt készítek
a hagyományokat megőrizve családomnak. Most hogy érik a meggy és az
eper összefőztem… olyan lekvár lett
belőle…! Próbáltad már?
– Bevallom, még nem, de jövőre majd
talán… addigra a legkisebb már talán
jobban hagy…
Köszönöm a beszélgetést!
Íme akkor RÓZSI SÖRKIFLIJE
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 7 dkg
olvasztott vaj, 1 kávéskanál cukor, 2
tojás, 1 kávéskanál só, 1 teáskanál köménymag, 3-4 dl tej, só
Elkészítési mód:
Az élesztőt 2 dl tejben megáztatjuk,
1 kávéskanál cukorral elkeverjük. A
lisztet egy tálba tesszük, hozzáadunk 1
tojást, az élesztős tejet, 1 diónyi vajat.
Összekeverjük és 2 dl langyos tejjel
megdagasztjuk. Ha a tészta kezünkről
és a tálról elválik, akkor lisztezett gyúrótáblára öntjük. 4 cipót formálunk belőle és letakarva 30 percig kelesztjük.
Most a cipókat vékonyra kinyújtjuk, s
olvasztott vajjal megkenjük. 8 körcikkre felvágjuk, kifliket sodrunk belőle.
Zsírozott tepsibe rakjuk, sós tojással
megkenjük, köménymaggal megszórjuk. Félórai kelés után előmelegített
sütőben megsütjük. (Rózsi azt mondja,
egy kis reszelt sajttal megszórva még
ﬁnomabb lesz a kiﬂink!)
Jó étvágyat hozzá!
Szakály Józsefné, Rét utca
Pozsgai Ildikó
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Felhívás!

Egészségügy

ALAPÍTVÁNY
TÁPLÁNSZENTKERESZT
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2006. évi eredménybeszámoló
Az Alapítvány az alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelően a táplánszentkereszti
Orvosi Rendelő eszközeinek, berendezéseinek beszerzéséhez, az
üzemeltetés dologi költségeihez
és az épület karbantartásához
nyújthat segítséget. A Kuratórium
decemberi ülésén úgy döntött,
hogy a 2006-os évben tartalékolja a befolyt pénzt az épület rekonstrukciójához, ami szervesen
kapcsolódna az önkormányzati
épületrész átépítéséhez 2007-ben
vagy 2008-ban.
2006-ban 1.431.000 Ft adományt
kapott az Alapítvány. Ennek 63%a társas vállalkozásoktól, 17%-a
magánszemélyek befizetéseiből,
20%-a lakosság adójának 1%ából származó bevétel. Ez utóbbi

292.000 Ft volt. A 2006-os év során
40.000 Ft anyagjellegű ráfordítás
történt. (bankköltség és nyomtatványok)
Valamennyi tisztségviselő társadalmi munkában látta el a feladatait! Az Alapítvány könyvelési
munkái is társadalmi munkában
készültek.
Az adományokról az adóazonosítóval vagy adószámmal rendelkező adományozók részére az
adókedvezmény igénybevételéhez
szükséges igazolások a törvényi
határidőn belül elkészültek és
postázásra kerültek.
Dr. Teleki György
kuratóriumi elnök
Táplánszentkereszt, 2007. 06. 01.

Tisztelt táplánszentkereszti lakosok!
Ezúton szeretném felhívni mindenki
figyelmét egy újfajta bűnözés elterjedésére. A „besurranó” tolvajlás már
régóta létezik, azonban napjainkban
egyre erősebb formában jelenik meg.
A tolvajok kihasználják az emberek
hiszékenységét. Mindig újabb ötletekkel állnak elő. A hiszékeny áldozatok
beengedik őket a lakásukba, ahonnan
egy óvatlan pillanatban értékek tűnnek el.
Felsorolnék pár példát:
– különböző tárgyakat árulnak,
– díjbeszedőknek adják ki magukat
(igazolvány nélkül),
– segélyt vagy pótnyugdíjat osztanak
készpénzben (pénzváltó trükk)
– adományokat gyűjtenek különböző
szervezeteknek hamis igazolvánnyal,
– lerobbanó járművekre hivatkoznak,
szerszámot, vizet kérnek.
Ezek csak példák. Napról napra újabb
ötletek születnek. Kérek mindenkit,
vigyázzon az értékeire. Figyeljünk szomszédainkra is, főleg ha idősebbek. Ők
különösen kedvelt célpontok. Egy kicsi
összefogással, odaﬁgyeléssel megelőzhető
a baj.
Ha valakinek észrevétele, megjegyzése lenne a fenti témához, kérem
jelezze az alábbi telefonszámok bármelyikén:
Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület
Kajcsos Lajos elnök 06 30 621 0689
Ifj. Neválovics Tibor elnökségi tag 06
30 621 3124
Ifj. Neválovics Tibor
elnökségi tag

Kiváló minőségű fonalból készült

vékony és vastag
pamut zokni
közvetlenül a gyártótól.
Többfajta színben és méretben.
31-46-ig, de
lehet extra méretben is.
Cím: Táplánszentkereszt,
Vörösmarty M. u. 8.
Tel.: 789-756, 06-20/373-3147
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Táplánszentkeresztiek a válogatottban

Felső sor: Kassai Csaba, Németh Bence, Horváth Benjamin, Németh András edző
Alsó sor: Habda Zsolt, Németh Marcell, Koós Viktor, Koós Nóra
A Magyar JKA Karate Szövetség 2007ben – az elmúlt két év országos versenyeredményei alapján – a Tápláni Karate
Egyesület sportolói közül a válogatott
keretébe 7 ﬁatalt hívott be: Koós Nóra,
Koós Viktor, Németh Marcell, Németh
Bence, Horváth Benjamin, Kassai Csaba,
Habda Zsolt vehetett részt a válogatott
edzésein.

A keret szűkítése után öten kerültek be
közülük a május végén a szlovéniai Ljubljanában megrendezésre kerülő Európa
Bajnokság utazókeretébe: Koós Viktor,
Németh Marcell, Németh Bence, Kassai
Csaba, Habda Zsolt viselheti ruháján a
magyar címert és képviselheti hazánkat
az erős európai mezőnyben.
Kassai Rita

Diákolimpia
Dunakeszin rendezték
meg a IV. Ippon Shobu Diákolimpia országos döntőjét, melyre az áprilisi elődöntőből Tápláni Karate
Sportegyesület 8 versenyzője
jutott tovább. Mindannyian
érmes helyezést értek el az
erős mezőnyben.
Eredmények:
kata kumite
Németh Marcell
1
1
Apáczai Csere J. Ált. Isk., Táplán.
Németh Bence
2
2
Bolyai J. Gimnázium, Szhely
Koós Nóra
4
1
Jurisich Gimnázium, Kőszeg
Kassai Csaba
3
3
Nagy Lajos Gimnázium, Szhely
Kassai Gergely
4
3
Herman Szakközépisk., Szhely
Lovranics Alexandra
6
3
Zrínyi Ilona Ált. Isk., Szhely
Habda Zsolt
2
3
Hatos Ált. Iskola, Vép
Horváth Benjamin
3
5
Kereskedelmi Szakközépiskola, Szhely

Felső sor balról: Horváth Benjamin, Kassai
Csaba, Németh Bence, Németh András
edző
Alul: Lovranics Alexandra, Habda Zsolt,
Kassai Gergely, Németh Marcell, Koós
Nóra

Jól szerepeltek karatésaink
az országos bajnokságon
2007. május 18-án Törökbálinton
rendezték meg a korosztályos Ippon
Shobu Országos Bajnokságot. A TKSE
sportolói közül Lovranics Alexandra
kumitében harmadik helyezést ért el.
Szintén kumitében Németh Marcell
magabiztosan nyert, Horváth Benjamin harmadik, Kassai Gergely pedig
második lett. Az első országos versenyén Kassai László a 11 évesek között
katában bronzérmet, kumitében pedig
ezüstöt szerzett.

JKA Ippon Shobu Karate
Európa Bajnokság
A szlovéniai Ljubljanában rendezték
meg 2007. május 26-án a gyermek és ifjúsági JKA Ippon Shobu Karate Európa
Bajnokságot, ahol 15 ország több mint
600 versenyzője mérhette össze tudását. A
magyar válogatott utazó keretében helyet
kapott öt tápláni ﬁú is: Németh Marcell,
Németh Bence, Habda Zsolt, Koós Viktor
és Kassai Csaba hónapok óta hetente járt
edzésekre Budapestre, hogy megfelelően
felkészüljenek erre a nagy erőpróbára.
Szerb és belorusz fölény jellemezte a
verseny egészét, mind a versenyzők, mind a
bírók számát tekintve, de a magyar gyerekek
is helyt álltak. A 12 éves korcsoportban Koós
Viktor csak három-kettes bírói döntéssel
esett ki kata versenyszámban. A 13 éveseknél Németh Marcell címvédőhöz méltóan
küzdött, három fordulón túljutva a döntőbe
jutás előtt egy igencsak vitatható bírói döntés
következtében kiesett. Kumitében a szerb
és más utódállamokból származó hatalmas
fiúkkal is jól meccselt és a döntőig jutott,
ahol hosszabbításban egy fél ponttal kapott
ki és így ezüstérmes lett. A 14 éves ﬁúknál
Habda Zsolt a kata nyolcas döntőjébe jutva
egyetlen tizeddel lemaradva a dobogóról egy
szenzációs negyedik helyet szerzett.
A 16-18 éveseket egy csoportban indították, így kb. 80 karatéka nevezett erre a
kategóriára. Németh Bence katában, Kassai Csaba kumitében versenyzett, de nem
jutottak el a döntőig. Bencét nevezték két
másik fiúval csapat kata versenyszámban
is, ám mivel az egyik csapattársa kumitében
úgy megsérült, hogy nem tudott a tatamira
kiállni, így érmes reményeik szertefoszlottak.
Csapat kumitében Csabi volt érdekelt: itt
négy sportolót nevezhetnek. Balszerencséjükre négyükből ketten megsérültek és
képtelenek voltak versenyezni, így ketten
álltak ki a beloruszok hármasa ellen. Egyenlő
állásnál az ellenfelet hozták ki győztesnek a
bírók, de így is egy értékes európa bajnoki 5-8
helyezést írhatunk a nevük mellé.
Összességében a TKSE sportolói szépen
helyt álltak: gratulálunk mindannyiuknak!
A versenyzők és a TKSE nevében szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak,
akik segítettek abban, hogy ezek a tehetséges
gyerekek megmérettethessék magukat
Európa legjobbjaival és a családokra kevesebb költség háruljon. Az öt ﬁú utazási,
szállás és egyéb költségeihez hozzájárult:
Szakály Norbert (Szelemen Bt.), Bíróné
Kovács Gabriella (Rózsa Falatozó), Szabó
Pál, Légler Ferencné, Gábor Angéla (CBA
vegyesbolt).
Kassai Rita
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A TÁPLÁN SE iﬁ és nagy csapatának csoportképe

Nagy csapat balról jobbra: Áll: Tóth László, Tóth Attila, Tóth Péter, Jávorics Krisztián, Baranyai Tibor edző, Pék Ferenc,
Molnár Róbert, Lakner Szilveszter, Fürdős Csaba, Varga István, guggolnak: Varga Roland, Móricz Gergő, Vertetics Péter,
Varga Zsolt, Talabér Árpád , Dankovics Zsolt , Szovák Attila, Nagy Gergő , Molnár István

Iﬁ-csapat balról jobbra: Áll: Skriba Péter edző , Talabér Dániel, Kurucz Ádám, Talabér Árpád, Rozner Attila, Pék Ferenc,
Holdosi Dániel, Balázs Sándor, Varga István, Guggolnak: Biró Balázs, Horváth István, Muzsai Krisztián, Móricz Gergő,
Tancsics Benjamin, Nagy Gergő, Stieber Ádám, Farkas Gergő

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:
2007. augusztus 24.

Tápláni Fórum
Táplánszentkereszti havilap.
Felelős kiadó: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata.
Szerkesztő: Meskó Krisztián művelődésszervező.
Felelős kiadó: ifj. Perl János polgármester

