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A z  A p á c z a i 
Csere János Ál-
talános Iskola If-
júsági Fúvószene-
karának pünkösdi 
hangversenyét jól 
tükrözi a címben 
olvasható gondo-
lat, Sarah Dessen 
amerikai írónőtől. 
Az együttes tagjai, 
a fiatal furulyá-
sok, a testvérek, 

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk,
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!

Nemrégiben még nagy örömmel kons-
tatáltuk, hogy településünk egy új kez-
deményezéssel bővült, sikerült találni 
egy olyan nevezetességet, ami sokakat 
vonz majd Táplánszentkeresztre, egy 
kicsit búcsújáró hely lehetünk.

Most már bátran kijelenthetem, 
nem így képzeltük el a Medvehagyma-
virágzás ünnepe utáni népszerűséget. 
Amilyen jó volt a sajtója a rendezvény-
nek, s magának a növénynek is sikerült 
a középpontba kerülnie jótékony, 
egészséges hatásainak kihangsúlyozá-
sával, annyira elszomorító volt látni, 

tapasztalni, hogy az emberi mohóság 
milyen határtalan tud lenni. A szno-
bizmust már nem is érdemes ragozni, 
pusztán egy megjegyzés: Ha nem 
találunk rá erre a kultusznövényre, ha 
nem szervezünk köré értelmes, „ízes” 
rendezvényt, akkor vajon hányan 
tudják meg, hogy nap mint nap ezen 
érték mellett visz el az útjuk?! A tudás 
felelősséggel is jár!

Folytatás a 3. oldalon

Nem sikerült 
megvédeni

A „roham” előtt

„A zene, a nagy egyesítő. 
Elképesztő erő…”

Zelk Zoltán: Vakáció
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64. § Az erdőtűz elleni 
védelmével kapcsolatos 
feltételek megteremté-
séről az erdőgazdálkodó 
köteles gondoskodni.

65. § (1) Erdőben tűz 
gyújtására és fenntartá-
sára – az erre a célra ki-
jelölt helyek kivételével 
– csak az erdőgazdálko-
dó, annak hiányában az 
erdő tulajdonosa írásbe-
li engedélye birtokában 
levő személy jogosult.

(2) A vágástéren visz-
szahagyott faanyag ége-
tése az erdőgazdálkodó 
által arra kijelölt terüle-
teken és csak abban az 
esetben megengedett, 
ha a tűz az újulatot és 
a környezetében lévő 
erdőt, az erdőn kívü-
li területek élővilágát, 
valamint a természe-
ti képződményeket és 
egyéb műtárgyakat nem 
veszélyezteti.

(3) Az erdőgazdálko-
dó a parkerdő területén 
turisztikai célból és tűz-
védelmi szempontból 
állandó és biztonságos 
tűzrakó helyet köteles 
kialakítani. A kialakított 

tűzrakó helyen a tűzvé-
delmi rendelkezések be-
tartásával bárki jogosult 
tüzet rakni.

(4) Az erdőgazdálko-
dó az erdőben létesített 
mészégetőt, illetve fa-
szénégetőt az erdészeti 
és a tűzvédelmi hatóság-
nak köteles bejelenteni.

(5) Tilos tüzet gyúj-
tani erdőben, valamint 
annak kétszáz méteres 
körzetében lévő külte-
rületi ingatlanokon a 
fokozott tűzveszély idő-
szakában.

(6) Tilos az erdőben 
közvetlenül vagy közvet-
ve tüzet okozó tárgyak 
elhelyezése.

66. § (1) A tűz őrzésé-
ről, valamint annak – a 
helyszínről való távozás 
előtti – biztonságos el-
oltásáról a tűzgyújtásra 
jogosult köteles gondos-
kodni.

(2)  Aki  erdőtüzet 
vagy tűzveszélyt észlel 
és azt eloltani, illetve 
elhárítani nem tudja, 
köteles a tűzoltóságot, 
az erdészeti hatóságot 
vagy az erdőgazdálko-

dót haladéktalanul tá-
jékoztatni.

67.  §  (1) Fokozott 
tűzveszély esetén a mi-
niszter határozatban – a 
katasztrófák elleni vé-
dekezésért felelős mi-
niszterrel való egyezte-
tés mellett – az ország 
egészére vagy megha-
tározott területén lévő 
erdőre, valamint az erdő 
határától számított két-
száz méteren belüli te-
rületre – átmeneti időre 
– általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelhet el. 
A tűzgyújtási tilalom 
elrendeléséről és annak 
feloldásáról szóló hatá-
rozatot az erdészeti ha-
tóság és a miniszter által 
vezetett minisztérium 
honlapján, valamint két 
országos napilapban, a 
közszolgálati televízi-
óban és rádióban kell 
közölni. A határozat 
közlése időpontjának 
az első közzététel idő-
pontja minősül.

(2) Megye, kistérség 
vagy település területére 
kiterjedő fokozott tűz-
veszély esetén – indokolt 

esetben, átmeneti időre 
– a megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság, 
a főváros területén a 
Fővárosi Tűzoltó-pa-
rancsnokság egyetérté-
sével vagy javaslatára 
az erdészeti hatóság is 
rendelhet el tűzgyújtási 
tilalmat. A tilalom el-
rendeléséről és annak 
feloldásáról szóló hatá-
rozatot az erdészeti ha-
tóság és a miniszter által 
vezetett minisztérium 
honlapján, valamint két 
országos napilapban, a 
közszolgálati televízi-
óban és rádióban kell 
közölni. A határozat 
közlése időpontjának az 
első közzététel időpont-
ja minősül.

(3) A tűzgyújtási ti-
lalom elrendelése ese-
tén, annak feloldásáig 
az erdészeti hatóság az 
erdőbe való belépést és 
az ott tartózkodást kor-
látozhatja, illetve meg-
tilthatja.

(4) A tűzgyújtási és lá-
togatási tilalom elrende-
lése a tűz időjárási index 
értékéhez köthető.

Védelem a tűz ellen
2009. évi XXXVII. Tv.
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Folytatás az 1. oldalról
Április végétől május kö-

zepéig naponta több tucat 
emberi külsőt öltött „har-
cos” jelent meg a Művelő-
dési Ház melletti parkban 
és irtotta, gyűjtötte, hal-
mozta a drága kincset táská-
ja, zsákja, autója mélyére! 
Nem ritka jelenség volt az 
autóval való „kirándulás” 
a medvehagyma-populáció 
közepére. 

Az embernek semmi nem 
elég! Ha eljött volna ez a 
sok „önjelölt botanikus” a 
fesztiválra, s annak előadá-
sait végighallgatta volna, 
talán nem esik neki ennek a 
páratlan kultusznövénynek, 
talán megmarad a levél le-
csípése mellett, hiszen ebből 
a növényből egy-egy szál is 
csodákat tud művelni. Talán 

akkor nem ásóval felvértezve 
jelenik meg a parkban, talán 
akkor nem tesz kárt a ter-

mészetben, talán akkor nem 
kap vérszemet a tengernyi 

medvehagyma láttán! Min-
den bizonnyal okosabbak is 
lettek volna, s már régen tud-

nák, hogy a medvehagyma 
virágzásakor és utána már 

közel sem rendelkezik annyi 
erővel, mint amikor kibújik 
az óvó, védő földből.

Sokszor és sokakat kellett 
jobb belátásra bírni az elmúlt 
hetekben, nem ritkán vitat-
kozni velük, hogy az okozott 
kárért felelősséget kellene 
vállalni. 

Az ember folyamatosan 
pusztítja környezetét! Sokszor 
és sokat hallottuk, mondtuk 
már, de testközelből tapasz-
talni mindezt elég lehangoló 
érzés!

Már csak abban bízom, hogy 
a természet elvégzi a reha-
bilitációt, megújul és sokáig 
csodálhatjuk még a jövőre 
már védettséget élvező növény 
szépségét és erejét.

Őszinte várakozással:
Meskó Krisztián

Nem sikerült megvédeni

Folytatás az 1. oldalról
a szülők és nagyszülők mind-
mind részeseivé váltak annak 
a birodalomnak, ami a hangje-
gyek és a hangszerek határán 
túli „zeneországba” kalauzolt 
bennünket. 

A műsor kezdése előtt a 
Zalaegerszeg-Botfa zenetá-
borban készült képek vetítése 
csalta a falra a tekinteteket.

„A szó hitelét a hang adja 
meg.” – mondta Richard Wag-
ner; így a köszöntő szavakat az 
Üdvözlet induló „szentesítet-
te”. Sárvári László, Laci bácsi 
erősítette a trombitaszólamot 
a számára mindig fenntartott 
hely elfoglalásával. A lelkes 
közönség „zajos” közreműkö-
désével varázsoltunk pillana-
tok alatt dél-amerikai „szok-
nyás-kongás” hangulatot. 
Majd elhajóztunk a szerelem 
tengerére a bemutatkozó fu-
rulyások gyönyörű dallamával, 
a Titanic főcímdalával. 

A kitartó tapsolás meghozta 
gyümölcsét, s felhangozhat-
tak a ráadásszámok úgymint: 

Phantom of the Opera rész-
lete, valamint a közismert 
Radetzky Marsch. 

Végül szeretnék a fúvós-
társaim nevében köszönetet 
mondani itt is támogatóinknak 

és karmesterünknek Janászek 
Ferencnek.

Tornai Katinka

„A zene, a nagy egyesítő. 
Elképesztő erő…”

A „roham” után
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Kultúra

6 és 12 év közötti gyermekek ré-
szére újra nyári foglalkoztató tábort 
szervezünk a Művelődési Ház égisze 
alatt. A tábor helye a Művelődési 
Ház, a Könyvtár és a Fő utcai park 
területe.

Reggeltől délutánig kézműves 
foglalkozások, játszóház, filmnézés, 
kirándulás és sok-sok meglepetés 
várja a gyerkőcöket az élményekben 
gazdag 1 hétre.

A tábor időpontja: 2010. június 
28–július 2. 

A napi egyszeri meleg étkezés meg-
oldott, a tábor térítési díja a jelentke-
zések számának függvénye.

A tábor vezetői: Nádas Nikoletta és 
Meskó Krisztián.

Jelentkezni lehet a könyvtárban sze-
mélyesen, vagy a 06-30/659-0275-ös és 
a 06-20/533-9252-es számokon.

Július 7-én és 8-án a Jókai Mór Mű-
velődési Házban bárki kipróbálhatja a 
gombfoci néven ismertebb, de asztali 
labdarúgás nevet viselő sportág alapjait. 
Szándékaink szerint egy klub jön létre 
Táplánszentkereszten, ahol bárki ked-
vére szórakozhat, persze igazi sportküz-
delem keretei között korra, nemre való 
tekintet nélkül. Később még a nemzeti 
bajnokságban is szerepelhetünk.

Mindkét napon 10 és 17 óra között vár-
juk a lelkes játszani szerető vendégeket.

Érdeklődni lehet Meskó Krisztiánnál 
a +36/30/659-0275-ös számon.

Aki kedvet érez a színjátszás alapja-
inak elsajátításához, aki szeret szere-
pelni, aki nem fél a színpadtól, aki mű-
vészi hajlammal rendelkezik, annak 
nálunk a helye. 2010 szeptemberében 
megkezdődnek a próbák a Művelődési 
Házban. Hetente egy-két alkalommal 
tréninges, játékos próbák a délutáni-
kora esti időpontban. 

Alsó korhatár 14 év, felső korhatár 
nincs!

A próbákat vezeti és a jelentkezése-
ket fogadja:

Meskó Krisztián +36/30/659-0275.

Újra Kincses-tábor!

Amatőr színjátszó csoport 
Táplánszentkereszten

Gombfoci-napok – 
július 7–8.

Falunapi előzetes
Táplánszentkereszt

2010. augusztus 14–15. (szombat–vasárnap)
Falunap – búcsú – tornaterem-avatás

TERVEZET
   

    Augusztus 14. (szombat)

– 8.00-tól „Sportos Táplánszentkereszt” – 
kispályás foci, kosár- és röplabdameccs, 
tollaslabda verseny, gombfoci-bajnok-
ság az új tornateremben 

– 11.00 Fussunk a faluért és a mozgás 
öröméért együtt!

– 13.30 Sárkányklub kiállítás-megnyitó az 
új Sportcsarnok galériájában 

– 14.00 Kézműves Birodalom 
– 16.00 Színpadi produkciók kezdete – 

Tervezett fellépők:
• 16.00 Apáczai Csere János Általános 

Iskola Ifjúsági Fúvószenekara 
• 16.30 Vadrózsa Néptánccsoport
• 16.45 Tápláni Gyöngyvirág Dalkör
• 17.00 Tavaszi Szél Citerazenekar 
• 17.15 Rutafa Énekegyüttes
• 17.30 Szentkirály-Gyöngyöshermán 

Népdalkör
• 18.00 Béri Balogh Ádám Táncegyüt-

tes – Körmend 
• 19.00 Napra együttes 
• 21.15 Tűzijáték 
• 21.45 Hastáncbemutató
• 22.00 Ataru Ütőegyüttes 
• 23.30 Bál – Geyzir

   Augusztus 15. (vasárnap) 
   – búcsú 

– 8.00-tól Táplán Tusa – 0-14 éves korosz-
tálynak öttusa
• 8.00 Kerékpározás
• 9.00 Lövészet
• 11.00 Kajakozás a Gyöngyösön 
• 13.00 Kalapácsvetés 
• 14.00 Futás

– 9.00 Főzőverseny kezdete – Kedvenc 
élsportolóm kedvenc étke 

– 10.00 Búcsúi szentmise – tábori
Kézműves foglalkoztató(k), táncbemu-
tató, tánctanítás, kispályás meccsek...
stb. a Sportcsarnok különböző terme-
iben 10.00-tól

– 12.00 Ebéd – főzőverseny zsűrizése 
– 14.00 Kézműves Birodalom
– 14.30 Vasi Vágta Lovassport Egyesület 

bemutatója a lovardában. Lovaglási 
lehetőség

– 15.00 Színpadi produkciók kezdete – 
Tervezett fellépők:
• 15.00 Acsádi karikások 
• 15.30 Táplánszentkereszti polgárrá 

fogadás
• 16.00 Főzőverseny eredményhirdeté-

se, Táplán Tusa eredményhirdetése
• 16.15 Apáczai Csere János Általános 

Iskola freestyle csoportja
• 16.30 Táplánszentkereszti hip-hop 

csoport
• 17.00 Karate bemutató – Tápláni Ka-

rate Sportegyesület (Atarasi Dojo)
• 17.30 Pink Panthers rock and roll 

csoport
• 17.45 Németh Árpád és párja rock 

and roll bemutatója
• 18.00 Capoeira Combativa 
• 18.30 Tombolasorsolás
• 19.00 Sztárvendég
• 20.30 Revans
• 21.30 Mokka 

Pénzverde 
Hennafestés
Kézműves foglalkoztató

A Helytörténeti Kiállítás két napon át 
látogatható.

Pontos program a hirdetőkön, 
pl akátokon, az interneten 

2010. július–augusztus folyamán!
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Foltos hírek

Kézműves nyár 
a foltvarróknál!

Tisztelt 
Lakosok!

Köszönjük azoknak a segítségét, 
akik elhozták megunt, kinőtt ru-
háikat.

A ruhákból bárki válogathat ma-
gának, családtagjainak az alábbi 
napokon: 

2010. 06. 09-én 9-12 óra, ill. 15-
18 óra között, 06. 10-én 9-12 óráig 
és 06. 11-én 9-12 óráig a Plébánia 
Hivatal épületében.

Huszárné Török Katalin
     családgondozó

KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

Kiváló, minőségi fonalból készült 
tenisz-, öltöny-, titok-, pamut-zokni!

Méret: 31/32 – 45/46 
(Külön kívánságra extra méret is.)

Cím: Táplánszentkereszt, 
Vörösmarty u. 48.

Telefon: 94/789-756 és/vagy 
06-20/37-33-147

A következő számhoz 
a cikkek leadási 

határideje: 
2010. augusztus 27.

Táplán Mozi
2010. június 29. 19 óra – Titánok 

harca (amerikai akciófilm) 

Pályázati 
felhívás!

 
Idén rendhagyó „keresztszemes – gobelin” 

kiállítást rendezünk augusztusban. Ebbe szeret-
nénk bevonni a fürge ujjú táplániakat! Kérjük a 
vállalkozó szelleműeket, hogy az általuk legbe-
csesebbnek tartott keresztszemes vagy gobelin 
technikával elkészített művükkel emeljék a 
rendezvény fényét! A pályázók között értékes 
ajándékokat osztunk ki. Határidő: július 31. To-
vábbi információ hétfőnként fél hattól az orvosi 
rendelő melletti klubban vagy a 06-70/95-30-332-
es telefonszámon. 

 

Iskolaszünet alatt minden hétfőn 5-7-ig 
a következő technikákkal ismerkedhet-
tek meg: foltvarrás, textiljáték-készítés, 
szövés, fonás, makramé, dekupázs vagy 
szalvétatechnika, hímzés (hagyományos, 
keresztszemes, gobelin), gipszöntés, 
gipszképek, textilfestés – batikolás, papír-
csodák, origami, képeslap- és albumkészí-
tés, kötés-horgolás, gyöngyfűzés. 

 

Ajándéktárgyak minden alkalomra – sa-
ját kezűleg!

 Várunk minden korosztályt az orvosi 
rendelő melletti klubhelyiségben! 

 Előzetes egyeztetés a 06-70/95-30-332 
telefonszámon.

Az  ön hitelének is sok a törlesztőrészlete?
Mi segítünk:
•  nem változik a hitelének futamideje
• nem realizál árfolyamveszteséget
• nincs költsége és
•  10%-kal kevesebb lesz a törlesztőrészlete!

Ugye jó ajánlat?
Ha felkeltettük érdeklődését, küldje el a Hitelcsere szót sms-ben a 0630/9377-

562 telefonszámra, és 24 órán belül visszahívjuk Önt!
Kényelmes – egyszerű – gyors – költségmentes és 10%-kal olcsóbb!

HIRDETÉS
Táplánszentkereszt, Széll Kálmán út 2. sz. alatt 

fodrászüzletemet megnyitottam, június 7-ével pedig 
további szolgáltatásként relax masszázsszalonomban is 

szeretettel várom Önöket.

Minden kedves vendégem fél éven keresztül 
kedvezményesen veheti igénybe szolgáltatásaimat.

Bejelentkezés: 94/377-162 v. 0630/575-9682

Andrea
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MájUSfA-állíTáS

Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben 
is májusfa felállításával búcsúztattuk áp-
rilist, köszöntöttük májust. 2010. április 
30-án este hat órakor a futballpályán gyü-
lekezett a lelkes férfitársaság, jelen voltak 
a helyi polgárőrök, a táplánszentkereszti 
ÖTE tűzoltói, a focisták, valamint sok-sok 
„civil”. A fa kivágása, előkészítése, feldí-
szítése után az erőben duzzadó tápláni 
férfiak idén is sikeresen felállították 
Táplánszentkereszt szívében a májusfát. 
Külön örülünk annak, hogy eme esemény-
re sokan kilátogattak községünkből.

II. RETRO MAjálIS

Itt van május elseje, énekszó…

A tavalyi évhez hasonlóan idén is sok 
embert sikerült kicsalogatnunk a retro 
zenére, a virslievésre, a sörivásra, a sza-
badtéri mozizásra…

Délután fél három magasságában Tor-
nai árpád zeneszóval kocsikázott végig 
Táplánszentkereszten, hogy akik elfelejtet-
ték volna azt, hogy milyen nap is a mai, ők is 
időben elkészüljenek s fél négyre kiérjenek 
azért, hogy megnézhessék hogyan vonul fel 
a község apraja-nagyja. Felvonuló csoport-

Faállítástól 
a kitáncolásig

jaink: Apáczai Csere jános általános Isko-
la freestyle csapata, Baba Mama Klub, Hét 
Kastély Kertje Művészeti Óvoda dolgozói, 
gyerekek, Apáczai Csere jános általános 
Iskola Diákönkormányzata, valamint Szü-
lői Szervezete, Vadrózsa Néptánccsoport, 
Pink Panthers Rock and Roll Csoport, Hip-
hop Csoport Táplánszentkereszt, Sárkány-
klub – foltvarró Kör, Tápláni Gyöngyvirág 
Dalkör, Idősek Otthona Mentálhigiéniés 
Csoport, Szent lőrinc sétány, Táplán SE, 
Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Táplánszentkereszti Polgárőr 
Egyesület.

A felvonulást követően Meskó Krisztián 
köszöntő sorai fogadták a lelkes csoporto-
kat, majd Kovács lászló alpolgármester úr 
beszédét hallgattuk meg. Az ünnep „pro-
tokoll” része után a színpadot a Capito 
Gitárklub és a just for fan linedance 
Club foglalta el közel egy órán keresztül, 
műsorukkal tovább fokozva a már amúgy 
is jó hangulatot. A country zeneszó mellett 
a gyermekek Nádas Nikivel és Kustos 
Katával papírsárkányt készítettek, linka 
Sándorral logikai játékokkal ismerked-
hettek meg, a felvonulók beválthatták 
virsli-, üdítő-, és sörjegyüket, valamint 
Kozmor Istvánné jóvoltából a gyermekek 
(kizárólag a gyermekek) ingyen lufikat 
szerezhettek be Norbinál. 

A koncert hangszereinek elpakolásá-
val egy időben osztottuk ki a 2010-es év 
kitüntetéseit.
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A kitüntetettek névsora:
A legcsörfösebb csapat – freestyle 

csoport
Rendezvényeink közönségének után-

pótlásáért legtöbbet tevő anyuka – 
Borbásné Bárdics Noémi

A legújabb kiöregedett diákigazgató – 
Németh Dávid

A legmosolygósabb néptáncos – 
jákfalvi Evelin

Legénekesebb rockys – lovranics 
Dávid

Iskolás rocky férfi tagja – Hajmás 
Dominik

Legtökösebb hip-hopos – Draskovits 
Norbert

A legvidámabb sárkány – Bertókné 
Varga Katalin

Gyöngyvirágok zenésze – Pock István
Az Idősek Otthona Arany Vasaló-díja-

sa – Németh Rudolfné
A legjobb szervezőkészséggel meg-

áldott személy a Szent Lőrinc sétányon 
– Greffer Anita

A legszorgalmasabb tűzoltó diák – 
Halvax ágnes 

A legmérgesebb polgárőr – Kajcsos 
lajos

A legvirágosabb segítő – Zalakovics 
lászlóné

A legsegítőkészebb szakácsnő – Molnár 
Istvánné

A legs(z)erényebb macihagymás sza-
kácsnő – Kozmor Istvánné

A legolvasottabb család – fekete család 
(feketéné Piskor Eszter, fekete Réka 
Virág, fekete levente)

A legSOKrétűbb család (Pozsgai csa-
lád: Pozsgai András, Pozsgai Ildikó, 
Pozsgai Gergő, Pozsgai Bence, Pozsgai 
laura, Pozsgai Nóra)

A leg, leg, leg család (Kustos család: 
Kustos Ervin, Kustos Ervinné, Kustos 
Anna, Kustos Kata, Kustos julcsi)

A kitüntetések átadását igazi tápláni 
táncgála követte, melyből szó szerint 
csupán a néptánc hiányzott (a Vadrózsás 
lányok május 31-én bűvölték el a nagyér-
deműt új koreográfiájukkal). A fellépők: 
az Apáczai Csere jános általános Iskola 
freestyle-os lányai, a három korcsoport-
ban megmutatkozó Hip-hop Csoport, 
Pink Panthers Rock and Roll Csoport, 
valamint a Galaxy fitness akrobatikus 
rocky párosai. A sok táncot Rock and Dili 
Show zárta az esti órákban.

A színpadi produkciókat követően 
többen maradtak, hogy együtt nézzük 
meg a 2009-es fame filmet a művelődési 
ház mögött, a szabad ég alatt.

MájUSfA-KITáNCOláS

2010. május 31-én az egyik legrégebbi 
rendezvényünk ismét betöltötte hivatá-
sát!
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Karate hírek

2010. május 1-jén a Savaria 
Arénában Dancsó Zoltán 
kick-box világbajnok címvédő 
mérkőzése előtt lehetőséget 
kaptak a megye harcművé-
szettel foglalkozó egyesüle-
tei, hogy bemutatkozzanak. 
Nagyon sok ágát ismerhettük 
meg a harcművészeteknek, 
többek között volt aikido, 
shaolin kungfu, kyo, thai-chi, 

kravmaga, kick-box és termé-
szetesen karate is. 

A bemutatóra meghívást 
kapott a Tápláni Karate Sport-
egyesület is. A TKSE tizenöt 
sportolója Németh András 
vezetésével a karate shotokan 
ágának szépségeit mutatta be 
a 20 perces bemutató edzésén, 
mely nagy sikert aratott a né-
zők körében.

2010. május 22–23-án Prá-
gában rendezték meg a jKA 
Korosztályos Európa Baj-
nokságot, melyre a Tápláni 
Karate Sportegyesület ver-
senyzői közül négyen utaztak 
a magyar válogatott tagja-
ként: lovranics Alexandra, 
Habda Zsolt, Koós Viktor és 
Kassai lászló. Kumitében 
indultak, egyéniben mindany-
nyian, csapatban a fiúk. A 15 
ország 500 versenyzője között 
a tápláni gyerekek megállták 
a helyüket.

Kalandos volt az indulás csü-
törtökön (május 20.) a tápláni 
gyerekeknek, mivel pont elő-
ző nap szakadt be az M1-es 

autópálya és a Pestről érkező 
busz nagy kanyarral és még 
nagyobb időbeli csúszással 
jutott el a megbeszélt helyre. 
Prágába is későn, este kilenc-
kor értek. Másnap, pénteken 
még tartottak egy átmozgató 
edzést, aztán városnézésre 
mehetett a csapat.

Szombaton az egyéni ver-
senyszámokkal kezdődött a 
verseny. Az 55 fős magyar 
csapat már az első nap jó ered-
ményt ért el. 

A táplániak közül a 14 éves 
fiúknál lépett tatamira Kassai 
Lackó, aki először egy lengyel, 
majd egy orosz versenyzőt 
győzött le. A négy között ismét 

egy orosz fiúval került össze, 
ott azonban egy fél ponttal 
kikapott, de így is harmadik 
helyezést ért el.

Koós Viktor a 15 éves kor-
csoportban egy lengyel fiútól 
kapott ki, és nem jutott to-
vább. A kadettoknál Lovranics 
Alexandra egy meccset nyert, 
de a 4 közé jutásért egy német 
lánnyal került össze, akitől 
kikapott. Habda Zsolt egy 
orosz, majd két belorusz ver-
senyzővel meccselt, és szintén 
5-8. helyezést ért el.

Másnap, vasárnap a csapat 
versenyszámokat rendezték 
meg. Viktor és Lackó egy csa-
patba került (14-15 évesek). 
Először a lengyel csapatot 

győzték le 3:0-ra, majd a cse-
heket 2:1-re. A döntőben a 
belorusz válogatottal igen szo-
ros volt az eredmény, de végül 
a „szláv-vonalat” hozták ki 
győztesnek a bírók: a magyar 
csapat ezüstérmes lett.

A kadett csapat, Zsoltival a 
németeket verte 2:1-re, majd 
a döntőbe jutásért az oroszok-
kal mentek, tőlük azonban 
kikaptak 1:2-re, és harmadik 
helyezést értek el.

A magyar válogatott 7 ara-
nyat, 9 ezüstöt és 12 bronzot 
hozott haza Prágából, ebből 
a táplániaké volt 2 ezüst és 2 
bronz! 

Gratulálunk nekik!

2010. május 8-án rendezték 
meg a Törökbálint Kupa Ippon 
Shobu Országos Baj-nokságot, 
melyre a TKSE csapatából 11 

versenyzőt nevezett Németh 
András edző.

Az erős mezőnyben jól 
helytálltak a tápláni gyerekek, 
a formagyakorlatokban és a 
küzdelmekben is jó eredmé-
nyeket értek el.

A 10 éveseknél a két Dani 
közül, most Berta Daninak 
sikerült jobban a verseny, a 
kata versenyszámban második 
helyezést ért el.

A kadettoknál  (16-18) 
Lovranics Alexandra forma-
gyakorlatban bejutott a dön-
tőbe és ott negyedik helyezést 
ért el, küzdelemben viszont 
bronzérmes lett. A fiú kadett 
korcsoportban Habda Zsolt 
csak kumitében indult és ott 
harmadik lett.

A juniorok között (18-21) 
Kassai Gergely is csak a küz-

delemben lépett a tatamira és 
szépen versenyezve a döntőig 
jutott. Ott a korcsoport nagy 
ászával, a jelenlegi Európa-

bajnokkal került 
szembe, akivel igen 
nagy  küzdelmet 
folytattak az első 
helyért: végül Ger-
gő nyert, így már 
második orszá-gos 
bajnoki címét gyűjt-
hette be.

A felnőtteknél az edző, Né-
meth András harmadik lett 
kumitében. 

3. helyezett 
Lovranics Alexandra

 

3. helyezett Habda Zsolt

kata kumite

Lovranics Alexandra 4 3

Habda Zsolt nem indult 3

Berta Dániel 2 -

Kassai Gergely nem indult 1

Németh András - 3

Európa Bajnokság Prága

Országos Bajnokság

Harcművészeti bemutató

Balról: Koós Viktor, Habda Zsolt, Lovranics Alexandra, Kassai László


