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Októbertôl ingyenes a Pneumococcus védôoltás

Pályázati sikerek
Kiemelkedő sikerként könyvelheti el 
iskolánk, hogy a Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program keretében közel 

200 millió Ft-ot nyert. Ezáltal megva-
lósulhat az évtizedek óta áhított kor-

szerű tornacsarnok felépülése.

Október 23.
„Ne csinálj magadnak faragott képet!

Mi nem csináltunk, de csináltak mások…
Ám jöttek az ifjú óriások,
hiába volt a ferde balság,
jött a robosztus fi atalság,

jött úgy, mint kegyetlen bosszus
vad förgeteg; - az érckolosszus

a porba dőlt…
Mely évekig, gránit kockákon állván
dölyfösködött: ledőlt a nagy sztálini 

bálvány!...”

(Kunszery Gyula: Bálványöntés

Új Ember, 1956. november 4.)

A Pneumococcus baktérium főleg a kisgyermekeket és a 65 év 
felettieket veszélyezteti. A baktérium okozta betegségek védőol-

tással elkerülhetőek, ezért októbertől ingyenes és kötelező lesz az 
oltás a 2 éven aluli gyermekek számára. Táplánszentkereszten, ha igény merül fel, ak-
kor az oktatási intézményekben az iskolaorvos vállalja a gyermekek kampányoltását.

Olvasói levél Polgárôrség hírei

Falopások, házalók, versenyek, nyári táborozás

Üdvözlök minden kedves régi és új 
olvasót! 

Beköszöntött az ősz, véget értek a 
nyári vigasságok, rendezvények, ver-
senyek. Lassan mindenki „téli álmot 
alszik”, behúzódik az otthonába. El-
kezdődött a fűtési szezon, de sajnos 
nem mindenkinek van pénze tüzelőre. 
Megsokszorozódnak a falopások a 
környéken, persze már nem sok min-
den van, amit ki lehetne vágni, de az 
emberi leleményesség határtalan. Ami 
bosszantó az egészben, hogy elkényel-
mesedtek a tolvajok, megvárják, amíg 
a jóemberek kivágják a fát, aztán viszik 
el, hiszen a szépen összerakott fát köny-
nyebb felpakolni.

Az idősebbek fi gyelmébe ajánlanám 
azon újságcikkeket (Vas Népe stb.), 
amelyek azzal foglalkoznak, hogy mi-
lyen leleményes ötletekkel kérezkednek 
be emberek a lakásba vagy a környé-
kére. Aztán hamar megszabadítják 
a háziakat megtakarított pénzüktől, 
ékszereiktől, esetleg kerti kisgépeik-
től. A nyugdíj-kiegészítést nem idegen 
viszi, hanem valószínű, hogy a postás. A 
különböző alapítványok segélygyűjtése 
már bankszámlaszámra való befi zetés-
sel működik, vagy pedig postai csekken. 
A házaló segélygyűjtőktől lehet igazol-
ványt kérni, érvényes papírt a helyi ön-
kormányzattól, illetőleg csekket kérni 
tőlük az utólagos befi zetésre.

Egy kicsit más téma. Előző számunk-
ban említettem, hogy ifjú polgárőreink 
versenyeznek augusztusban. Celldö-
mölkön került megrendezésre a Me-
gyei Ifjúsági Polgárőrnap és annak 
keretében az ifjúsági járőrverseny. A 
csapat felkészülten vette az akadályt, 
hiszen nyáron már felnőtt versenyen is 
részt vettek. Megszerezték az előkelő 
MÁSODIK helyet, a vitatottan felnőtt 
csapattal versenyző Körmend után. If-
jaink lettek a legjobb drog-totót kitöltő 
csapat és Oláh Tibor oklevelet kapott, 
az akadálypályát legjobban teljesítő 
ifjúsági polgárőr címmel.

Gratulálunk nekik!
Váratlanul a felnőtteknek is lesz 

még dolguk. Értesítést kaptunk, hogy 
országos verseny kerül megrendezésre 
Körmenden, októberben. Természete-
sen indulunk a csapattal.

Táboroztunk is az idén. Igaz, csak itt 

helyben az irodánál, de nem hiszem, 
hogy ez zavaró tényező lett volna, hi-
szen ifjainknak nem kell messze menni-
ük, itthon is jól tudják érezni magukat. 
Napközben elméleti oktatások voltak, 
éjjelente pedig szolgálatba jártunk.

Programjaink között szerepelt a 
helyi érdekességek meglátogatása is. 
Ellátogattunk Horváth Józsi bácsihoz 
a Kisfaludy utcába, megnéztük gyö-
nyörű lóállományát. Nagyon szép lovai 
vannak, meglátszik rajtuk a gondosko-
dás. Tisztán vannak tartva, és bőséges 
élelemmel látja el őket. Következő 
programunk a Gyöngyösparti Üdülőház 
meglátogatása volt. Pár szó az Üdülő-
házról: egy 131 éves épület lett felújítva. 
Összkomfortos szobákkal és egy  apart-
mannal várja a vendégeket. Csendes, 
zöld övezetben 10-12 főt befogadó 
filagóriával. Szalonnasütés, grillezés, 
bográcsozás és sátorozás lehetőséggel. 
A gépkocsinak fedett parkolóhely 
áll rendelkezésre a zárt udvarban. A 
szobákhoz egy jól felszerelt teakonyha 
tartozik egy társalgóval, amely alkalmas 
bármilyen kisebb rendezvény lebonyo-
lítására, vagy akár baráti társaságok, 
családi rendezvények, konferencia 
megtartásra. Nagyon szép környezetben 
jártunk, megbarátkoztunk a hatalmas 
kecskeállománnyal (külön érdekesség, 
hogy a gazdaasszony pontosan meg-
mondta, hogy melyik honnan származik, 
honnan valók a felmenői). Mivel reggeli 
órákban érkeztünk, Jutka néni bősé-
ges tízóraival vendégelt meg minket. 
Sütött nekünk süteményt és készített 
kecskesajtot, ami számomra újdonság 
volt, hiszen most fogyasztottam először. 
Tudom ajánlani mindenkinek. Útrava-
lónak kaptunk egy nagy táska friss gyü-
mölcsöt a vitaminveszteségek pótlására. 
Nagyon szépen köszönünk még egyszer 
mindent Jutka néni!

Mielőtt befejezném hozzászólásom a 
fórumhoz, szeretnék köszönetet mon-
dani az egyesület nevében Hertelendi 
Alfonznak és feleségének, továbbá 
Horváth Zoltánnak az önzetlen anyagi 
támogatásért, amivel megtisztelték 
egyesületünket. Köszönjük szépen!

Üdvözlettel: 
Neválovics Tibor 

alelnök

Ezzel a pár sorral szeretnénk kö-
szönetet mondani az Erős Emberek 
nagylelkű adományáért, amit számunkra 
gyűjtöttek össze. Az Önök felajánlása 
nemes gesztus, melyet meghálálni na-
gyon nehéz, sőt nem is lehet. Jó érzés 
ez az emberekben lakó segítőkészség, 
s szeretet, mellyel gondolnak másokra 
és támogatják azon embereket, akik 
rászorulnak.

Köszönetet szeretnék mondani töb-
bek között:

–  a Polgármesteri Hivatalnak, az 
általuk adott adományokért, s minden 
segítségért,

– a körzeti orvosnak és asszisztensei-
nek, akik minden segítséget megadtak, 
amire csak szükségünk volt,

– a Karitász nagylelkű adományáért, 
amit Ági néni személyesen juttat el hoz-
zánk minden egyes alkalommal,

– köszönet még a nevelésért az isko-
lának,

– hálás vagyok Tamás volt osztályfő-
nökeinek, akik nagyobb odafi gyeléssel 
fáradoztak gyermekemért,

– továbbá még köszönöm az iskola 
igazgatóságának, hogy segítségemre 
voltak mindenben, amit fi am tanáraival 
nem tudtunk megoldani,

– valamint az óvodai pedagógusok-
nak,

– végül a faluújságnak, hogy közzétet-
ték levelemet.

Hálásan köszönöm mindenkinek, amit 
értünk tettek!

Tisztelettel:
Treplán Andrea és kisfi a, Tamás

Táplánszentkereszt, 2008. szeptember 1.

Tisztelettel 
minden Jólelkû 

adományozónak!

Állandó
telefonszámok:

Községi Önkormányzat: 577-048
Polgárőrség: 06-30/621-0689

Tűzoltóság: 105
Orvosi rendelő: 577-042

Gyepmester: 70/362-2655



2008. október 2008. október 72

F

Veszprémi tábor 2008.
A 3. és 4. osztályosok részére Perlné Lakatos Ildikó és Dávid Adél tanítónők szerveztek 

nyári tábort Veszprémbe. A város nevezetességeinek megtekintése mellett kiránduláso-
kat tettek a környéken: Balatonalmádiban, Zircen, Kapolcson, Nagyvázsonyban. 

• Aznap esett az eső Aradon. 
•  Franz Bott, a hóhér ezelőtt még sosem 

akasztott arisztokratákat. 
•  Poeltenberg Ernő csak ennyit mondott, 

amikor elindultak vesztőhelyük felé: „Szép 
kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a 
magyarok ügyét képviselje!” 

•  Damjanich törött lába még nem forrt 
össze, ezért szekérre ültették, amin derűs 
nyugalommal szivarozott. 

• „Régen nem voltam már friss levegőn!” 
– szólt Leininger-Westerburg Károly a mel-
lette haladó papnak. 

•  Elsőként Poeltenberg Ernőt vezették 
a bitófához. Baló Béni református lelkész 
így emlékezett vissza erre a pillanatra: „A 
hóhér a kötelet a nyakára teszi, s vasszögre 
ráhurkolja. Egyik pribék kikapja a zsámolyt 
Poeltenberg alól, a másik kettő teljes erővel 
húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, 
hogy kinyújtsák a felakasztott testet. A 
hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát 
kitörje, azonban Poeltenbergnek igen izmos 
bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött, 
míg végre célt ért. A vértanú haláltusája 
hosszú és szörnyű volt, s Tichy őrnagy kár-
örömmel nézte az első akasztást.” 

•  Mégsem ő szenvedett a legtöbbet, 
hanem Damjanich, akinek a maga 190 
centijével földig ért a lába. A hóhér nem is 

tudta eltörni a nyakcsigolyáját, hanem meg 
kellett fojtania. 

•  Láhner Györgynek aznap volt az 54. 
születésnapja. 

•  Aradon 1890-ben avatták fel az aradi 
Szabadság-szobrot, Zala György alkotá-
sát az aradi vértanúk emlékére, mely a 
képen látható.

Mesterségem címere
Épület- és bútorasztalos, fabrikett készítő.

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy 
bemutassam magam és cégem önöknek, 
akik a környéken laknak és élnek.

Remélem, hogy írásommal ösztönzöm 
a többi szakembert is a folytatásra.
Cégnév: PUMI FA KFT.
Cégvezető: Ifj. Lakosi Miklós
Cím: Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 58.
Tel.: 94/787-245

Engem ifj. Lakosi Miklósnak hívnak. 
1977-ben születtem Szentgotthárdon. 
Általános iskolába Szombathelyen jártam. 
Már itt érdekelt a fa, így ebbe az irányba 
terelődtem. Szakmát a Hefele Menyhért 
Szakmunkásképzőben tanultam, előbb 
épület-, majd bútorasztalos szakmát 
végeztem. Először alkalmazottként he-
lyezkedtem el, majd többek unszolására 
elindítottam egyéni vállalkozásomat. 
Először egyedül, később alkalmazotti 
segédlettel dolgoztam.

Szakmai tudásom növelése, illetve a 
magam megmérettetése eredményeként 
2007-ben Asztalos Mesteri címet kaptam. 
A falubeli szereplésem 2006-ban kezd-
tem, ekkor kezdtem a műhelyt építeni. 
A hely, ahol a műhely van, számomra 
ideális. Ebben nagy segítségemre volt az 
Önkormányzat, illetve a polgármester úr. 
Nem szerettem volna másokat zavarni 
a porral és zajjal. A KFT-t itt hoztam 
létre PUMI FA KFT néven, amely név a 
becenevemből származik, PUMI. Ezen 
projekt megvalósításához nagy összegű 
hitelre volt szükségem, meg persze az 
összes addigi megtakarításra. Fő profi lja 
a cégnek: szinte minden, aminek köze 
van a természetes fához: komplett házak-
lakások faipari munkái, ajtó, ablak, bútor, 
lépcső, kerítés, stb., kül- és beltérben 
egyaránt.

Áraink nem olcsóak, ám minőségi anya-
gokból minőségi munkával állítunk elő 
termékeket. Ha pedig hibázunk – „hisz 
dolgozó emberek vagyunk” – azon va-
gyunk, minél előbb kijavítsuk a hibát.

A cég második lába a fabrikett, ami 
első hallásra nem sokat mond. Ám mi-
után eljönnek, szívesen megmutatom. 
Ez a termék a megújuló energia nevével 
fémjelezve az asztalosoknál keletkezett 
forgácsból készül. Nagyon jó hőértéke 
miatt első osztályú fűtőanyag.

Mint látják a cég nem csak termel, 
hanem újrahasznosít is. Ezzel szolgálva a 
környezetet és az önök egészségét.

A bemutatkozást azzal zárom, bárki-
nek kérdése, kérése van, szívesen állunk 
rendelkezésére, legyen az leendő kuncsaft 
vagy csak szimpla kíváncsiskodó.

Keressenek bizalommal
Pumi Fa Kft. Lakosi Miklós asztalosmester

Táplánszentkereszt Község Önkormány-Táplánszentkereszt Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 2009. zatának Képviselő-testülete a 2009. 
évben is csatlakozott a Bursa Hungarica évben is csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázathoz.pályázathoz.
A korábbi években kialakult gyakorlatnak A korábbi években kialakult gyakorlatnak 
megfelelően:megfelelően:
„A” típusú pályázat„A” típusú pályázat
„A” típusú pályázatot nyújthatnak be a „A” típusú pályázatot nyújthatnak be a 
már felsőoktatási hallgatók a 2008/2009. már felsőoktatási hallgatók a 2008/2009. 
tanév második és a 2009/2010. tanév első tanév második és a 2009/2010. tanév első 
félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjra félévére vonatkozóan. Az ösztöndíjra 
pályázathatnak a 2008 szeptemberében pályázathatnak a 2008 szeptemberében 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallga-
tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói tók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2009 őszén már nem áll fenn, jogviszonya 2009 őszén már nem áll fenn, 

úgy a 2009/2010. tanév első félévére eső úgy a 2009/2010. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
„B” típusú pályázat„B” típusú pályázat
„B” típusú pályázatot nyújthatnak be „B” típusú pályázatot nyújthatnak be 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fi atalok számára, akik 2009-ben kívánó fi atalok számára, akik 2009-ben 
először nyernek felvételt a felsőokta-először nyernek felvételt a felsőokta-
tási intézménybe és tanulmányaikat a tási intézménybe és tanulmányaikat a 
2009/2010. tanévben ténylegesen meg-2009/2010. tanévben ténylegesen meg-
kezdik. A pályázatokat október 1-jétől kezdik. A pályázatokat október 1-jétől 
október 31-ig lehet benyújtani a Polgár-október 31-ig lehet benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalba. Nyomtatvány is a hi-mesteri Hivatalba. Nyomtatvány is a hi-
vatalban igényelhető, vagy az internetről vatalban igényelhető, vagy az internetről 
letölthető.letölthető.
További információk: www.bursa.huTovábbi információk: www.bursa.hu

Várjuk a jelentkezéseteket!Várjuk a jelentkezéseteket!

Aradi adalékok

Kedves Fôiskolai Hallgató, illetve 
Felvételizni szándékozó lakótársunk!

Tápláni Fórum 
Táplánszentkereszti havilap. 

Felelős kiadó: Táplánszentkereszti Község Önkormányzata
Szerkesztõ: Móricz Eszter  Felelős kiadó: ifj. Perl János

A következő számhoz
a cikkek leadási határideje:

2008. október 29.

Tudom jól
Kicsit több...
Kicsit több békesség, jóság, szelídség,
Kevesebb erőszak, gyűlölet, irigység,
Kicsit több igazság úton, útfélen,
Kicsit több segítség bajban, veszélyben.
Kicsit több „mi” és kevesebb „én”,
Kicsit több erő, szeretet, remény.

Tudom jól, hogy sok esetben bölcsebb 
dolog a hallgatás. 2006 őszén úgy gondol-
tam, hogy nem szükséges a polgármester 
részéről havi rendszerességgel írásokat 
megjelentetni a helyi újságban. Nem akar-
tam – és most sem az a célom –, hogy az én 
általam írt cikk(ek) foglalják el a Tápláni 
Fórum hasábjait. Most sem kívánom ki-
sajátítani a helyi lapot. Az idő múlásával 
viszont olyan változások következtek be, 
melyek most mindenképpen indokolják 
megszólalásomat.

Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy 
községünk 2002 óta folyamatosan fejlődik, 
gyarapodik. Azon lehet vitatkozni, hogy a 
fejlődés üteme gyorsabb is lehetne-e vagy 
így jó ahogy van. Ez a téma azonban külön 
írást érdemel. A jelenlegi helyzetben azt 
gondolná mindenki, hogy ilyenkor a közsé-
get irányító ember(ek) további támogatást 
és biztatást kapnak a többségtől. A jó kedv-
vel végzett munka még édesebb, ha élvezni 
lehet annak sikerét, eredményét. Ha jól 
mennek a dolgok, haladunk előre, a közös-
ség rendes esetben még jobban összezár, 
még nagyobb erőfeszítésre képes. Én eddig 
legalábbis így gondoltam.

Legnagyobb sajnálatomra most nem 
ezt tapasztalom. Természetesen nem az a 
célom, hogy a szűkebb körben éleződő konf-
liktusokkal a tágabb közönséget terheljem. 
A falu lakóinak nem azt kell látnia és érez-
nie, hogy milyen izzadságos munkával lehet 
elérni az eredményeket. A műhelymunka 
nem érdekel mindenkit. Sokak számára az 
is bőven elég, ha a jól sikerült végeredményt 
élvezhetik. 

Az a fontos, hogy a vezetés egységes, 
összetartó legyen. Mindenkinek éreznie 
kell ezáltal, hogy nemcsak a szándék van 
meg a dolgok jobbítására, hanem a közös 
akarat és az elszántság is. Nem teszünk a 

másik vállára felesleges terhet ami lehúz. 
Nincsenek mesterségesen kiszórt akadá-
lyok, melyek lelassítanak. Nem kívánja 
senki egyedül a maga számára kisajátítani 
a közös eredményeket.

Sajnálatos módon az utóbbi időben meg-
fordulni látszik ez a – általam helyesnek 
képzelt – folyamat. 

Aki és ami eddig jó volt, az most hirtelen 
rossz lett. Akik eddig összetartottak, most 
széthúznak. Ami eddig erény volt, az most 
bűn. Az értékteremtő tevékenységet most 
áthatja a bizonytalanság és tétovaság. Ha 
úgy érezzük, hogy az eddig mellettünk lévő 
másik irányba kezd el húzni, akkor mi is 
lelassítunk. Lehet, hogy én vagyok az, aki 
téves útra lépett? Lehet, de a jelenlegi té-
nyek nem ezt igazolják vissza.

Akkor mégis mi a gond? Hol vannak a 
problémák és a hibák? Vannak egyáltalán?

Igen, sajnos vannak. Ha nem lennének, 
akkor nem foglalkoztam volna azzal a gon-
dolattal, hogy idő előtt feladom megbízatá-
somat. Nem lehetek büszke arra, hogy ilyen 
gondolataim voltak. De mindez jelzés volt, 
hogy valamin változtatni kell, lépni kell. 
Nemcsak nekem, hanem másoknak is. Miért 
is kell változtatni? Talán azért, mert:

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
Szeretet nélkül az élet értelmetlen,
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm!

Nekünk az egység és összefogás volt a 
legnagyobb erőnk. Ez segített bennünket 
abban, hogy eredményesek legyünk a falu 
érdekében. Nagy kár, hogy most inkább 
egyéni, személyes érdekek többet nyomnak 
a latban, mint a községé. 

Mit lehet tenni ebben a helyzetben, 
mikor megosztottság lett úrrá a képviselő-
testületben?

Első gondolatom az volt, hogy nincs „mi” 
akkor „én” is felesleges vagyok. Aztán a rö-
vid elgyengülés után megerősödött bennem 
az elhatározás, hogy tovább kell menni azon 
az úton, melyen eddig haladtunk. Öt ember 
ugyan elítélheti a polgármestert, később 
azonban 2500 ember fog megítélni engem 
ugyan úgy, mint őket. Ezt a pillanatot meg 
fogom várni. S amíg ez megtörténik erőt ad 
az evangéliumi tanítás, melyhez ha nem is 
könnyű, de igyekszem tartani magam: 

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítvá-
nyaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt 
mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek 
jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, 
akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és 
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt 
valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, 
aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. 
Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, 
ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok 
az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek 
is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, 
akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat vár-
hattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik 
azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal 
tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen 
jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is 
megteszik. Ha csak a visszafi zetés reményében 
adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? 
A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, 
hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek 
inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok 
kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok, így 
nagy jutalomban részesültök, és fi ai lesztek 
a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a há-
látlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát 
irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne 
mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fö-
löttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, 
s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok 
meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, 
és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és 
túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert 
amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek 
majd nektek is.”

Lukács 6,27-38

Perl János
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Pályázatok
Kiemelkedő sikerként könyvelheti el is-

kolánk, hogy a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program keretében Közoktatási infrastruk-
túra és szolgáltatások fejlesztése címmel kiírt 
pályázatán közel 200 millió Ft elnyerésével 
Táplánszentkereszten a következő évtől to-
vább folytatódhat az iskola korszerűsítése. 

Megvalósulhat az évtizedek óta áhí-
tott korszerű – közösségi rendezvények 
befogadására is alkalmas – tornacsarnok 
felépülése. A pályázat kiemelt helyen 
foglalkozik a művészeti nevelés, az egész-
ségvédelem és a kompetencia alapú oktatás 
kérdéseivel. Ezt szolgálják majd az épülő 
foglalkoztató termek, az allergiás és lég-
úti megbetegedéseket enyhítő sószoba, a 

tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek 
számára kialakítandó speciális tanterem és 
a korszerű eszközállomány.

A pályázaton nyertes intézmények prog-
ramjának megvalósítását azonban szigorú 
szakmai és adminisztratív feltételek meg-
valósításához kötötte a kiíró, mely a követ-
kező időszakban is összehangolt, igényes 
munkára készteti közösségünket.

A nagyszabású beruházáshoz a község-
nek 10%-nyi önrésszel kell hozzájárulni. A 
tervezésre és a beruházás lebonyolítására 
irányuló tárgyalások a polgármester úr ve-
zetésével szeptemberben megkezdődtek.

Az Apáczai Csere János Általános Iskola 
az elmúlt tanévben továbbfejlesztett minő-
ségbiztosítási rendszerének kidolgozását és 
sikeres működtetését 2.240.000 Ft-tal díjazta 
a Teljesítménymotivációs Pályázati Alap, me-
lyet – tagintézményeivel együttműködve – az 
elmúlt tanévben nyújtott be az intézmény.

A sikeres pályázat a nevelőtestület magas 
szintű szakmai munkájának köszönhető, és 
annak elismerésére szolgál.

Munkába álltak 
a kis polgárôrök

A polgárőrség és az iskola szoros 
együttműködésének köszönhetően 
ifjú polgárőreink „új generációja” 
kezdte meg munkáját szeptember 
első heteiben az iskola és az óvoda 
előtt. A fi atal szolgálattevőket a Kaj-
csos Lajos úr által irányított tapasz-
talt polgárőrök tanítják feladataik 
kifogástalan elvégzésére.

Táplán Kupa
Szeptember 28-án nyolcadik alka-

lommal került sor a megye legjobb 
leány focistáinak tudását összemérő 
Táplán Kupára. Hat csapat állt szem-
ben egymással, végül a mieink az 5. 
helyen végeztek Szentgotthárd, Cell-
dömölk, a Szombathelyi Gothárd, a 
Viktória SC mögött. Az utolsó helyen 
Csákánydoroszló csapata végzett. A 
torna legjobb kapusa Ágoston Rebe-
ka lett. Ezúton mondunk köszönetet 
Molnár István és Dankovits Norbert 
uraknak a korrekt játékvezetésért.

Az idei tanévben is folytatódik a szlovéniai Gornji Petrovci iskolájával kialakított 
testvériskolai kapcsolat. Szeptember 13-án a két tantestület találkozott és vett részt egy 
baráti hangulatú kiránduláson, a középkori váráról nevezetes Ptuj-ban.

Diákjaink sem maradnak ki a rendezvényekből; már folynak az előkészületei egy októ-
beri találkozónak. Egy busznyi diák utazik Gornji Petrovciba, ahol a szabályos közleke-
désről szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket mérik össze a szlovén gyerekekkel.

Testvériskolai kapcsolat

Szeptember utolsó szombatján 
Szombathely főterén ismét bemu-
tatkoztak a kistérség településeit 
reprezentáló intézmények, kulturális 
egyesületek, kézművesek, borászok.

A délelőtt hangulatát fúvósaink 
remek muzsikája alapozta meg.

A rendezvény látogatói iskolánk pa-
vilonjánál tablókról tájékozódhattak az 
intézmény munkájáról, rendezvénye-
inkről. A kiállított gyermekmunkák, 
a kividósok látványos bemutatója, a 
tanítók vezette kézműves foglalkozás 
sok kíváncsiskodót vonzott. 

Kistérségi forgatag

Óvodai hírek

Nyári leállásunk ideje alatt komoly mun-
kálatok, fejlesztések történtek óvodánkban.

A tavasszal beíratott gyermeklétszám 
jelentősen megemelkedett, a 75 férőhelyre 
108 gyereket írattak be. 
Az óvoda akkori veze-
tője az önkormányzat 
segítségét kérte a cso-
portszobák bővítéséhez, 
hogy ne kelljen a felvé-
telre jelentkezett gye-
rekeket elutasítani. Az 
erre elkészített pénzügyi 
tervezetet a képviselő-testület és a fenntartó 
elfogadta, és támogatta a fejlesztést.

A régi kazánházban, a fűtés korszerűsíté-
sével és a hatalmas kémény lebontásával egy 
időben megkezdődtek a munkálatok: az új 

csoportszoba kialakításán dolgoznak a szak-
emberek. Ideiglenesen kialakított teremben 
helyeztük el azokat az új kisgyerekeket, 
akiknek szülei nem tudták már megoldani 

felügyeletüket a negyedik 
csoport megnyitásáig.

Nevelőtestületünk két fő 
óvodapedagógussal bővült, 
valamint négy dajka néni 
segíti az óvónők munkáját.

Fejlesztésre azonban még 
a következő tanévet meg-
előzően is szükség lehet, 

mivel 2009 szeptemberétől lehetősége lesz 
a fenntartónak egy új intézménytípus létre-
hozására, a szülők igénye alapján, amely az 
„egységes óvoda-bölcsőde” nevet kaphatja. 
A törvényi szabályozása és bevezetésének 

feltételei még nem véglegesek. Az biztos 
azonban, hogy ez az intézmény nem bölcső-
dei csoporttal működik, csupán engedélyezi 
azoknak a két év feletti gyermekeknek a 
felvételét, akik már szobatiszták.

Október 11-én, szombaton délután tart-
juk első nyílt rendezvényünket, a Szüreti 
mulatságot. Az újonnan megalakult Szülői 
Szervezet segíti a program megszervezését 
és lebonyolítását. Hagyományainkhoz híven 
terménybáb készítő versenyt hirdetünk, 
mustot készítünk, gesztenyét sütünk. A 
már jól sikerült pizzasütés után, most a 
vendégeinket és a gyerekeket töki pompos, 
valamint az óvoda udvarán sütött kürtöska-
lács kóstolására invitáljuk.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Az óvoda nevelőtestülete

Van egy álmunk…
Egy nagy lépéssel közelebb 

kerültünk egy régi terv megvaló-
sulásához. Már 2003-ban meg-
fogalmaztuk, hogy szükség van 
Táplánszentkereszten egy több-
funkciós csarnokra, ahol az iskolai 
testnevelés, a szabadidősport és a 
községben megrendezésre kerülő 
egyéb kulturális és zenei rendezvé-
nyeknek megfelelő helyet tudnánk 
biztosítani. Többéves tervező és 
előkészítő munka, valamint si-
kertelen pályázat van mögöttünk. 
De ez nem szegte kedvünket és 
tovább tettük a dolgunkat.

Augusztus 26-án hozták nyil-
vánosságra, hogy a Nemzeti Is-
kolafelújítási Program keretében 
Táplánszentkereszt 196 millió 
forint támogatást kapott. Ehhez 
az önkormányzatnak plusz 10% 
önrészt kell biztosítania. Ez azt 
jelenti, hogy az elkövetkező évek-
ben legalább 215 millió forintos 
fejlesztés valósulhat meg az iskolá-
ban, mely természetesen a község 
egész lakosságát fogja szolgálni a 
sport és kultúra területén. Ez már 
önmagában is nagy siker, ha azt is 
hozzátesszük, hogy a pályázaton 
ötszörös túljelentkezés volt.

Részben a nagy érdeklődés, 
részben pedig a szigorú esély-
egyenlőségi szempontok érvé-
nyesítése miatt a pályázatok 
értékelését minden korábbinál 
szigorúbban végezte el a fejlesz-
tési intézményrendszer. Minden 
győztes pályázat, és rajtuk túlme-
nően is még több száz pályázó 
intézmény helyszíni ellenőrzése 
történt meg. 

A Nemzeti Iskolafelújítási Prog-
ram mostani pályázati dönté-
sei kapcsán fontos megjegyezni, 
hogy a sikeres pályázat nem je-
lent automatikusan megvalósuló 
beruházást. A kezünkben lévő 
döntés csak egy ígérvény és nem 
jelenti azt, hogy automatikusan 
jár nekünk a fejlesztéshez szüksé-
ges pénz. A kedvezményezettek 
számára most kezdődik a mun-
ka azon része, amelynek során 
az uniós pályázati elvárásokkal 
összhangban támogatási szer-
ződést kell kötniük, megfelelő 
közbeszerzési eljárásokat kell 

lefolytatniuk, majd pedig a fejlesz-
tési folyamat során végig tartaniuk 
kell magukat a pályázati anyagban 
megfogalmazott szakmai célokhoz 
és kiírói elvárásokhoz. Az első 
fontos dátum 2008. október 6. A 
kedvezményezett önkormányzat-
nak útvonaltervet kell készítenie, 
melyben pontosan rögzített mér-
földköveket kell kijelölni. Ezek 
olyan időpontok, melyek meg 
nem változtathatók. Ezután a 
vállalt kötelezettségeket (pénzügyi 
terv, fenntarthatósági tanulmány, 
kiviteli tervek stb.) mindenképpen 
el kell készíteni. Az előkészítő 
munkát legkésőbb 2009. február 
26-ig kell befejezni. Ekkor az irá-
nyító hatóság a teljes anyagot  még 
egyszer megvizsgálja. Ha mindent 
rendben talál, meghozza az újabb 
támogatási döntését. Ekkor lehet  
szerződést kötni, majd a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után a 
kivitelezési munkákat elkezdeni.  
A mostani információink alapján 
előreláthatólag  2010-ben fejeződ-
het be az építkezés.

Mit is tervezünk? Egy közel 
1.000 m²-es többfunkciós tornater-
met, melyben egy 500 m²-es küz-
dőtér, egy elkülöníthető színpad, 
4 öltöző WC-vel és zuhanyzóval, 
szertár, konditerem és az épület 
két oldalán egy galéria (ami le-
látóként is szolgálhat) található. 
Mindezt egy zárt folyosó köti össze 
a meglévő iskolaépülettel. Ezenkí-
vül lesz még az új épület részeként 
egy bővítmény, ahol a művészeti 
nevelést (tánc) segítő és egyéb 
(fejlesztő) termek, valamint egy 
sóterápiás szoba lesz kialakítva.

Köszönet mindazoknak, akik-
nek munkája az eddigi eredmé-
nyek elérését lehetővé tették. To-
vábbi jó erőt és kitartást kívánunk 
nekik. Ismerjük el, hogy a munka 
java csak ezután fog jönni. Remél-
jük a munkavégzéshez a nyugodt 
munkakörülmények biztosítva 
lesznek mindenki számára. S ez 
a kívánság – ugyanúgy, mint az 
iskolai fejlesztés – nemcsak álom 
marad…

Perl János

„Mesefalu”
Ezzel a jelzővel községünket il-

letik. A kifejezést nem én találtam 
ki. Már sok-sok évvel ezelőtt így 
emlegették kis falunkat. Először 
községünk egyik volt plébánosától 
hallottam, mikor idehelyezték.

De miért is mesefalu? Talán 
azért, mert itt sok ember sok min-
dent tud. Sőt, ő ismeri a legjobban 
a híreket. Ez persze így is van. 
Hiszen ők maguk állítják össze a 
legfrissebbeket. Finoman  keverve 
a valóságot a kitaláltakkal. 

Ajánlom fi gyelmébe ezt a tan-
mesét minden jól informált em-
bernek.

A pletyka
A varjú és a szarka diót szedtek. 

A varjú pakolta ládákba kétfelé 
a diót, a szarka pedig rázta a fát. 
Amikor készen voltak ki-ki haza-
vitte a magáét.

Hanem a szarka meghallotta, 
ahogy a tölgyfán beszélik a mada-
rak, micsoda sok diót vitt haza a 
varjú! Egyik kettő, a másik három 
ládáról beszélt. Elhitte a szarka a 
pletykát, s gondolta, hogy jól be-
csapta a barátja, hiszen neki csak 
egy ládával adott. Nem is állt szóba 
többet vele. Ha bekopogott hozzá, 
még csak ajtót sem nyitott neki.

Nem értette szegény varjú a 
dolgot, de mit tehetett, végül be-
letörődött, s nem ment többé a 
szarkának a tájára sem.

Eljött a tavasz, s a szarkafé-
szekben kikelt három szép fi óka. 
A büszke apa elcsörögte a hírt a 
galambnak. Az meg tovább. Ki 
elértette, ki nem, egyik madár is 
hozzátett valamit, a másik is.

Még aznap délután, ahogy a 
szarka hazafelé szállt csőrében 
kövér kukacot tartva, felkiáltott 
neki a fácán:

– Hallom komám, jó sok dolgod 
lesz. Tíz fióka, meg a feleséged! 
Bizony azt beszélik, hogy kakukk-
fi óka is van köztük!

Szegény szarka még a vacsorára 
szánt kukacot is kiejtette a csőré-
ből. Leszállt, hogy felelősségre 
vonja a fácánt. A nagy magyaráz-
kodásból rájött, hogyan ferdül el 
az igazság csőrről csőrre járva.

Még aznap elrepült a varjúhoz, 
és bocsánatot kért tőle. A varjú 
nem is haragudott, így aznap este 
már együtt nevettek a dolgon. A 
szarka pedig soha többet nem hitt 
a pletykának.

Perl János

Sportélet

A Kistelepülési Sportver-
seny sorozat az ATLÉTIKA 
sportágban folytatódott 2008. 
szeptember 20-án. Községünk 
csak 1 férfi  csapattal vett részt 
a nagy megmérettetésen, ahol 
3. helyezést értünk el. 

Eredményeink: 
100 m-es síkfutás: Tancsics 

Benjamin 1. hely, Talabér Ár-
pád 4. hely

4x100 m-es váltó: 3. hely Ba-
lázs Sándor, Pék Ferenc, Tala-
bér Árpád, Tancsics Benjamin

1500 m-es síkfutás: Balázs 
Sándor 2. hely

Távolugrás: Talabér Árpád 
4. hely

Súlylökés: Szakály Norbert 
5. hely

Magasugrás: Balázs Sándor 
5. hely

Gratulálunk az eredmények-
hez!

A soron következő verseny-
számok:

röplabda – október 11. (női 
– Vasszécseny, férfi – Nemes-
kolta)

teke – november
kézilabda – december.

Várjuk a jelentkezéseket, 
hogy szereplésünk minél ered-
ményesebb legyen.

Jelentkezni Molnár Istvánnál 
lehet. Telefon: 06/20/ 424-5635, 
e-mail: molistvan@chello.hu

Molnár István
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Felhívás!
A faluújság nemcsak nekünk, hanem 

rólunk is szól. Arra törekszünk, hogy 
minél több olyan témát jelentessünk meg, 
amelyek a falu lakói számára érdekesek, 
élvezetesek. Ezúttal is arra bátorítom 
Önöket, hogy minden létező kommuni-
kációs csatornán „bombázzanak” minket 
észrevételeikkel, kéréseikkel, ötleteikkel. 
Szívesen látunk minden olyan témaja-
vaslatot, amelyről Önök úgy gondolják, 
hogy a falu lakosai szívesen olvasnának 
róla az újság hasábjain, és mi igyekszünk 
utána járni.

Azok részére pedig, akik a téma felve-
tése mellett ezeket a gondolatokat még 
szavakba is öntik, publikálási lehetőséget 
adunk.

Elérhetõség:   Móricz Eszter
                 moriczeszti@citromail.hu

Baba-mama rovat

Októbertôl ingyenes védôoltás

Községi Ki mit tud?
2008 őszén bárki megmutathatja, hogy 

miben a legjobb. Ha van kellő bátorsága és 
természetesen valamilyen művészeti ágban, 
sportban, bűvészkedésben, egészen extra 
dologban stb. kiemelkedőt tud nyújtani, 
akkor bátran jelentkezzen a könyvtárban 
személyesen vagy telefonon Meskó Krisztián, 

művelődésszervezőnél a 06-30/659-0275-ös 
számon egészen október végéig.

Most bárki megmutathatja, hogy miben a 
legjobb, kiteljesítheti rejtett tulajdonságát, 
képességét. Bátorság és jelentkezés! Értékes 
tárgyjutalmak találnak gazdára!

Meskó Krisztián

Mik a pneumococcusok? Olyan baktériu-
mok, amelyek az egyik leggyakoribb okozói 
az életveszélyes bakteriális fertőzéseknek 
kisgyermekkorban és 60 év fölött. Kifejezetten 
veszélyben vannak a csecsemők és az 5 éven 
aluli gyerekek. 

A pneumococcus a „Streptococcus pneumo-
niae” név rövidített változata.

A baktériumot 18.00 
óta ismerik, ma már 
közel száz típusa lé-
tezik. Nagyon súlyos 
betegségeket okozhat. 
Ez a baktérium felelős 
a középfül- vagy arc-
üreggyulladásért, az agyhártyagyulladásért, 
a tüdőgyulladásért. Cseppfertőzéssel terjed: 
tüsszentés, köhögés, nyál útján, és csak em-
bereket betegít meg. Először megtelepszik 
a nyálkahártyán. Elsősorban a két év alatti 
gyerekek hordozzák, ők maguk nem minden 
esetben betegednek meg tőle, de átadhatják 
társaiknak. Az idősekre ugyancsak veszélyt 
jelent a pneumococcus, főleg a 65 éven felü-
liekre. Tehát nagy az esélye, hogy az unokától 
elkapja a nagyszülő.

Védőoltással mindez elkerülhető és meg-
előzhető. Októbertől ingyenes és kötelező lesz 
az oltás a 2 éven aluli gyermekek számára.

A pneumococcus a világon évente 700 000 
öt év alatti gyerek halálát okozza. Azokban 
az országokban, ahol alkalmazzák a védőol-
tást majdnem 100%-osan ki lehet védeni a 
betegséget!

Sok szülő szkeptikus a védőoltással kapcso-
latban. Mivel a gyerek egészségéről és életéről 
van szó, érdemes bővebben tájékozódni. Az 
sem elhanyagolható tény, hogy a pneumococ-
cus okozta betegségeket antibiotikummal kell 

kezelni, ami szintén nem használ a szervezet-
nek. Azon kívül, hogy elpusztítja a baktériumot, 
ugyanakkor jótékony baktériumokat is kiírt. 

Ezenkívül a pneumococcus okozta betegsé-
geknek szövődményei is lehetnek. 

Zárt közösségben, mint az óvoda, bölcsőde, 
iskola, pillanatok alatt elterjed a fertőzés. A 
gyerekek akaratlanul adják át egymásnak. 

Miért fenyegeti külö-
nösen a kisgyermekeket a 
pneumococcus infekció? 
A csecsemők és kisgyer-
mekek immunrendszere 
még nem fejlődött ki kel-
lőképpen és sokszor más-

képpen reagál a behatásokra, mint a felnőtteké. 
A pneumococcusok poliszacharid tokkal ren-
delkező baktériumok. Az 5 év alatti gyerekek 
csak korlátozott mértékben képesek védekezni 
az ilyen tokkal rendelkező baktériumok ellen. 
Éppen emiatt sokkal fogékonyabbak a pneu-
mococcus fertőzésekre.

Nem lehet ezeket a betegségeket egyszerűen 
antibiotikumokkal kezelni? A pneumococcus 
infekciókat ugyan lehet antibiotikumokkal 
kezelni, de a súlyos megbetegedésekben a 
kezelés sokszor már elkésett. Másik problé-
ma a gyakorlatban használt antibiotikumok 
gyakori hatástalansága a pneumococcusokkal 
szemben, a rezisztenca kialakulása miatt. Vi-
lágszerte terjednek az antibiotikum-rezisztens 
pneumococcusok. Ennek oka a széles körben, 
gyakran feleslegesen alkalmazott antibiotikum 
kezelésekben keresendő, amely következtében 
hatástalanná válnak ezek a gyógyszerek. 

Előnyös, ha beoltatja gyermekét pneumo-
coccus ellen, mert így jelentősen csökkenthető 
a súlyos betegségek kialakulásának kocká-
zata. 

Mit tehetek, hogy megvédjem a gyermeke-
met? A csecsemőkorban már 2 hónapos kortól 
adható pneumococcus elleni védőoltással 
védettség alakul ki a veszélyes pneumococcus 
fertőzésekkel szemben, mint az agyhártyagyulla-
dás, vérmérgezés vagy épp a tüdőgyulladás. Még 
a pneumococcus okozta középfülgyulladások 
számát is képes egyharmadával csökkenteni. 

Mennyire megterhelő a védőoltás? A pneu-
mococcus fertőzés elleni konjugált típusú oltó-
anyag az 5 éven aluli gyerekek számára jól to-
lerálható és csak ritkán okoz mellékhatásokat, 
mint levertség, étvágytalanság, aluszékonyság 
vagy láz (ami ritkán megy 39 fok fölé). 

Mikor oltassam be a gyerekemet? A pneu-
mococcus oltást 2 hónapos kortól lehet először 
adni. A csecsemők és 6 hónapnál fiatalabb 
kisgyerekek 3 oltást kapnak 1-1 hónapos 
kihagyással, majd egy negyedik oltást kétéves 
korban. A 7-11 hónapos gyerekek két oltást 
kapnak 1 hónapos kihagyással, majd a harma-
dik oltást kétéves korban. A 12-23 hónapos 
gyerekek 2 oltást kapnak legalább 2 hónapos 
kihagyással. 2-5 éves gyerekek számára egyszeri 
oltás elegendő.

Az elfogadott oltási ajánlás a következő: 
egy-egy oltás a 3., 4., 5. hónapban, majd 2 éves 
korban egy emlékeztető oltás. A pneumo-
coccus védőoltás egy időben adható az egyéb 
naptári alapoltásokkal. A gyermeke számára 
legmegfelelőbb eljárásról kérdezze orvosát.

Táplánszentkereszten, ha igény merül fel, 
akkor az oktatási intézményekben az iskola-
orvos dr. Teleki György vállalja a gyermekek 
kampányoltását.  Kétéves kor felett 1 oltás. Je-
lenlegi ára: 2071 Ft. Kérem az intézményekbe 
eljuttatott igénylő lapok visszaküldésével ezen 
igényüket jelezni szíveskedjenek.

Tőke Monika védőnő

Október 7. 18 óra – Boldogító talán
Október 14. 18 óra – Mamma Mia!
Október 21. 14 óra – Wall–E
Október 28. 18 óra – Az üresfejű
November 4. 18 óra – Wanted

A tápláni könyvtár is csatlakozik a kö-
vetkező országos programhoz:

Nekünk bejössz, ha a könyvtárba 
bejössz!

Országos Tini Könyvtári Napok
2008. október 7-12.

Helyben, 2008. október 9-én a könyv-
tárban 10 órakor veszi kezdetét a Tápláni 
Tinik Története, s este 20 óráig várja az 
érdeklődő ifjakat.

A kínálatból:
– Veszélyes életvitel: tanácsadó beszél-

getés a tinikre leső veszélyforrásokról,
– Kerekasztal-beszélgetés fi úknak-lá-

nyoknak külön-külön és együtt,
– Könyvismertetés, élménybeszámoló,
– Számítógépes játékok,
– Társasjátékok,
– Drámajátékok,
– Filmvetítés,
– Tini-diszkó stb…
Várunk minden 12 és 18 év közötti fi -

atalt, hogy közösen írjuk a Tápláni Tinik 
Történetét.

A Táplán Mozi
októberi programja

Tápláni Tinik Története

Értesítjük Táplánszentkereszt község 
ebtartóit, hogy a 2008. évi eboltásra az 
alábbiak szerint kerül sor:

2008. október 8-án (szerdán)
8.00 órakor Petőfi  u. 20. sz.
9.00 órakor Tűzoltószertár
10.00 órakor Perl Malom
14.30 órakor Petőfi  u. 20. sz.
15.30 órakor Tűzoltószertár
16.30 órakor Perl Malom.

Pótoltás:
2008. október 15-én (szerdán)
15.00 órakor Petőfi  u. 20. sz.
15.30 órakor Tűzoltószertár
16.00 órakor Perl Malom.

Minden három hónapnál idősebb 
eb oltása kötelező. Az oltás alól kivont 
ebek kiirtásra kerülnek. A fel nem 
derített és oltatlanul maradt ebek 
tulajdonosai viselik a felelősséget 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 oltá-
sával egyidejűleg el kell végezni az ebek 
féreghajtó szerrel való kezelését is.

Tömegoltáskor az oltás és féregte-
lenítés költsége: 2.500 Ft/eb, melyet a 
helyszínen kell fi zetni.

Polgármesteri Hivatal

Kevés a szó, hogy a „gyerünknetovább” 
szlogen oly híres tápláni képviselőit meg-
szólíthassam. Nehéz, hiszen nap mint 
nap tapasztalom az érdek(lődés)hiányt 
a faluban, amellyel nem könnyű meg-
küzdeni.

Sokszor és sokat hallattam (hangom) és 
hallottam (hangokat) miképpen kellene, 
lenne jó, de…

Nehéz úgy, hogy a megszólítottak közül 
is aki válaszol, s lecsap egy feladott labdát, 
valójában a hideg, rideg, őszintétlen és su-
nyi névtelenséget választja. Az ominózus 
verseket azóta se vállalta fel senki, nyilván 
úgy akarja, hogy azt gondoljuk róla, ő csak 
egy senki. Hát…

Szeretném azt hinni, hogy csodák 
vannak még, de egyre kevésbé mutatja 
nyomait. Talán odébb kellene állni, 
legalább megint lenne szenzáció. Egy 
kicsit lenne miről beszélni. Ha a hírek 
az utcán hevernek, akkor miért nem 
kapjuk fel és osztjuk meg egymással 
eme újság hasábjain? Elvesztek a 
szavak?

Ismertem egy embert, aki sorra vesztet-
te el a szavait. Az utolsó volt talán Isten? 
Ő is elveszne tán?

Hát szóljunk, hogy megmaradjunk, 
hogy együtt maradjunk, hogy a tápláni 
hírek nem csupán Story-k legyenek, ha-
nem Élet!!!

  Meskó Krisztián
művelődésszervező

Szóljon a szó

A falunapi polgárrá 
fogadás kapcsán hely-
telenül hangzott el egy 
fontos információ. A 
babák között kisorsolt 
takarót Kustos Ervin-
né, Kati készítette.

Katitól ezúton is el-
nézést kérünk.

  Meskó Krisztián
művelődésszervező

HelyreigazításA táplánszentkereszti Gyógy-
szertárban 2008. szeptember 1-jétől 
lehetőség van bankkártyás és egész-
ségpénztári fi zetésre is.

A következő egészségpénztárak 
szerződéses partnerei a Gyógyszer-
tárnak:

AXA, Dimenzió, Egészségért, Ge-
nerali, K&H, MKB, OTP, Pajzs, 
Patika, Postás, Pro Vita, Vasutas, 
Vitamin

Patika hírek Régiós találkozón jártunk
Idén Répcelak adott otthont a régiós folt-

varró találkozónak. Sok hasonló gondolkodású 
(idősebb-fi atalabb) nő gyűlt itt össze. Lehető-
ségünk volt vásárolni, ismerkedni, tapaszta-
latokat szerezni. Egy rögtönzött kiállításban 
is gyönyörködhettünk. Délelőtt új technika-
ként a papírravarrást tanultuk meg, ami igen 
mutatós, és hasznos dolog. Mindössze egy tű 
kell hozzá, meg tenyérnyi maradék anyagok. 
Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a szépet. A 
papírravarrással megismerkedhet bárki, aki 
eljön a foglalkozásainkra az Erdődy-kastélyba 
hétfőnként 17:30-tól. 
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