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Mit is jelentett a három nap a ver-
senyeken túl? Azon túl, hogy Táplán-
szentkereszt erősember csapata im-
máron negyedik alkalommal szerezte 
meg sorrendben kategóriájának első 
helyét, s ezáltal az örökös bajnoki 
címet. A csapat sikeréhez ezúton is 
gratulálunk!

A hosszú hétvégén azonban nem-
csak a sportpályára volt érdemes ki-
látogatni. Péntek délutántól kezdődően 
vasárnap éjszakáig a rendezvénysátorban 
olyat láthatott a tápláni közönség, amit ez 
idáig még sohasem. A fellépők nemcsak a 
község apraja-nagyját, hanem a környék 
számos lakosát is idevonzották, s nem 
egy alkalommal ezres tömeg „tombolt” 
a koncerteken!

Kiknek is köszönhető mindez? Most 
sorolhatnám a fellépők névsorát, s nem-
sokára meg is fogom tenni, de előtte a 
szervezőknek jár a köszönet! Elsősorban 
Meskó Krisztiánnak, aki ezt a hatalmas 
kavalkádot sikeresen összefogta, lebo-
nyolította. Ebben „társai” voltak: Niki, 
Norbi, Anna, Kata, Bence, s jómagam! 
A háromnapos si-
ker azt gondolom, 
nem jöhetett volna 
létre anélkül, ha ez a 
szuper csapat nincs 
együtt, hisz egymás 
biztató mosolya, 
nyugtató nézése, 
ölelése nélkül, néhá-
nyan lehet,  hogy 
nem bírtuk volna 
vasárnap éjjelig. No, de nem mi álltunk a 
színpadon, kiknek is köszönhető a csudijó 
hangulat?

Péntek
Pénteken hat órakor kezdődött az 

első koncertsorozat, melyet a Vas me-
gyei együttes, a Flóra & The Boogie 

Boys nyitott meg. Őket követték a Csóti 
Minisztárok, majd következett az első 

igazi szenzáció, amikor is színpadra 
lépett községünk ifjú rockzenekara: a 
Raktár Band! A tápláni fiatalokat teljesen 
megőrjítette a zenekar, a három napon 
első ízben láthattunk igazi tombolást! A 
dobnál fiát váltotta az apa a színpadon, 
de nem a „Kapun túl” a Revans zenekar 
fokozta tovább a hangulatot.

A koncert után a rockerek egy része 
hazaindult, s átadta a helyét a báloz-
ni kívánó fiatalságnak, hisz hajnalig a 
Geyzir együttes mulattatta, táncoltatta a 
közönséget.

Szombat
Szombaton korán keltünk, s a temp-

lomig meg sem álltunk, hisz 9 órakor itt 
kezdődött az ün-
nepélyes megnyitó, 
a II. világháborús 
emlékmű megko-
szorúzása. A hely-
színen beszédet 
mondott ifj. Perl 
János polgármes-
ter úr, verset sza-
valt Süle Viktória 
és Németh Dávid. 

A szalag felkötését követően a 32 erős-
csapat átvonult a rendezvénysátorba, a 
verseny hivatalos megnyitójára. A vonuló 
csapatokat a táplánszentkereszti Apáczai 
Csere János Általános Iskola freestyle-
osai, valamint az Ifjúsági Fúvószenekar 
vezette.

A megnyitót követően a sátorban kis 
pihenő után kezdetét vette a délutáni 

készülődés, hisz öt órától ismételten a 
színpadi produkcióké lett a főszerep! 
Elsőként a szombathelyi West Dance 
tánciskola lépett fel. Őket két be-
mutató követte: egy kötélugró show, 
majd standard-, és latintáncokat lát-
hatott a nagyérdemű. Az izgalmakat 
a tombolahúzás fokozta tovább, sok-
sok értékes nyeremény lelt gazdára, 
mielőtt felhangzott volna a Hajmási 
Péter... Hisz hét óra magasságában 

a zalaegerszegi Heves Sándor Színház 
művészei léptek a színpadra operett 
műsorukkal.

Az operettek után kisebb stílusváltás kö-
vetkezett, hisz Komáromi Pisti közel másfél 
órás koncertjének lehettek szem-, és főként 
fültanúi a kilátogatók. Eme koncertnél már 
egyre inkább érezhető volt, hogy hamaro-
san valami nagy dolog történik az idén 70 
éve egyesített Táplánszentkereszt életében. 
Egyre többen jöttek, a sátor már megtelt, de 

a közönség a rockteret is megtöltötte. Közel 
3000 ember énekelte D. Nagy Lajossal a jól 
ismert dalokat! A Bikini-koncert minden 
képzeletet felülmúlt műsorával. S a már-
már fokozhatatlannak tűnő hangulat nem 
hagyott alább, sőt az ünnepi tűzijáték, majd 
az FMzerO és a tűzzsonglőrök is kitettek 
magukért. A Jambo együttes báljára elfá-
radtam, de annyit még láttam, hogy alig 
kezdődött meg a zene, közel 50 pár már 
ropta is a táncot, valószínűsítem hajnalig.

Folytatás a 3. oldalon

A Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedője
Kárpát-medencei döntő
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Foltvarrók

Folytatás a 2. oldalról
Vasárnap
Vasárnap: búcsú és a falu 

napja. Délelőtt főzőverseny, 
erőt növelő étkek versenye! 
Nem vagyok nagy szakács, 
annál nagyobb evő, hát már 
az illatok megbolondítottak 
minket rendesen, a zsűrinek 
nagyon nehéz dolga volt, de 
végül sikerült dönteni: a kupát 
Nagy László és családja érde-
melte ki (persze csak egy haj-
szállal, vagy inkább egy borsó-
szemmel a többiek előtt).

Délután kettőkor a művelő-
dési ház volt a kultúrát szerető 
emberek következő állomása. 
A helyi Sárkány Klub kiállítá-
sát nyitotta meg ekkor Meskó 
Krisztián. A megnyitót nem-
sokára egy lezárás követte, 
a verseny lezárása a rendez-
vénysátorban. Ezzel egy idő-
ben a Vasi Vágta Lovassport 
Egyesület tartott bemutatót a 
lovardában. Az eredményhir-
detést követően a tekintetek 
továbbra is a színpad felé kel-
lett, hogy forduljanak, hisz öt 
órától az Apáczai Csere János 
Általános Iskola Ifjúsági Fú-
vószenekara adott koncertet. 
Ezt követően vette kezdetét a 
polgárrá fogadás. Majd a helyi 
művészeti csoportok mutatták 
be tudományukat, tehetsé-
güket. A színpadon egymást 
váltotta a Pink Panthers rock 
and roll csoport, a Vadrózsa 

Néptánccsoport, a Tápláni 
Gyöngyvirág Dalkör, majd 
a Tavaszi Szél Citerazene-
kar és a Rutafa Énekegyüttes 
közös produkciója. A helyi 
tehetségeket a Folktronika 
együttes követte, majd a zenét 

kissé pihentetve, a humoré 
lett a főszerep egy kis időre, 
hisz Beleznay Endre ragad-
ta magához a mikrofont, s a 
szólás jogát. A humor után 
tíztánc-, majd a helyi karaté-
sok bemutatója következett. 
Ekkorra már ismételten 1000 
fölé emelkedett a nagyérdemű 
száma, hisz elérkeztünk a há-
rom nap utolsó koncertjéhez. 
Kilenc óra után nem sokkal a 
színpadot 8 macho vette bir-
tokába! El mundo Fantastico, 
színpadon az Ocho Macho!

Ez a három nap rövid kultu-
rális históriája, természetesen 
kronológia szerint. 

A hangulatról beszéljenek 
mostantól a fotók, amelyeket 
ki más is készíthetett volna, 
mint Draskovits Norbert!  

Háromnapos élet a színpa-
don és a sportpályán túl. 

Azér t ,  hogy  a  Táplán-
szentkeresztre kilátogatók 
egy pillanatra se unatkozza-
nak, hogy akkor is hasznosan 
töltsék az idejüket, amikor a 
versenyzők pihennek, s a fellé-
pők még csupán készülődnek, 
számos plusz programmal 
készültünk.

A gyermekeket ugrálóvár, 
csúszda, ólomkatona-öntés, 
pénzverde, gombfocibajnok-
ság Gráfik Imrével, Linka 
Sándor logikai játékai, Né-
meth Helga mandalái, Ná-

das Niki decoupage képei, 
valamint arcfestés várta. A 
kissé idősebb korosztályt a 
szombathelyi Kála Szépség-

szalon csapata, Makrai Mó-
nika (körömszépítő hölgy), 
Avon szaktanácsadás, Magor 
íjászokkal való küzdelem csá-
bítgatta a rendezvénysátor és a 
sportpálya közti területre. 

Az igazán bevállalós lakosok, 
vendégek a nagy melegben bo-
rokat, s pálinkát kóstolhattak! 
Az italozás mellett az ételre sem 
lehetett panasz: kemencében 
sült langalló, kukorica, csoki, 
cukor minden mennyiségben.

Egy szó, mint száz, volt itt 
minden... több, mint a búcsú-
ban (hisz esetünkben a búcsú 
is a plusz szolgáltatások egyike 
volt az iskola udvarán).

Kozmor Barbara

Támogatói névsor:
Vasi Őrtorony Közhasznú 

Egyesület, Szombathelyi Kis-
térség Többcélú Társulása, 
Gravitáció Kft., Petőfi TSZ 
Vasszécseny, Gáspár Mér-
nöki Iroda Kft., Zonker Kft., 
Viletron Kft., BIT-ÉP Bt., 
Meliorációs és Rekultivációs 
Kft., Pannonsport Szervező és 
Marketing Kft., Pencom Tech-
nika Kft., Value & Property 
Kft., Stihl Szakkereskedés 
Silvanus-2001 Kft., UniQuelle 
Kft., Főkefe Nonprofit Kft. 
Savaria Nett-Pack Gyáregy-
sége, Team System Bt., Fekete 
Duó Bt., Kontics Károly , OTP 
Bank Nyrt., Tappán Kft. 

Köszönjük a segítséget!

Játékra hívtuk Táplánszent-
kereszt polgárait. Ki-ki meg-
tervezhette saját takaróját. 
Összesen 28 db pályázat ér-
kezett be. 22 fő vett részt a 
játékban, 5-en több rajzzal is 

neveztek. A pályázók között 
volt felnőtt férfi, nyugdíjas 
néni, egyetemista, középisko-
lások, általános iskolások és 14 
kis óvodás is. 

Az alkotásokat a Falunapon 
a Művelődési Házban kiállí-
tottuk. A kiállítás látogatóit 
hívtuk segítségül a legszebb 
munka kiválasztásához. 132 
db szavazat érkezett. A legna-
gyobb tetszést 21 szavazattal a 
„SAS” jeligéjű alkotás aratta, 
így Bertók Ferenc terveit fog-
juk megvalósítani a következő 
kiállításunkra. 

A szépszámú szavazó között 
kisorsoltuk a kiállított takarót. 
A szerencsés nyertes Horváthné 
Cserkuti Katalin lett, aki család-
jával és vendégeivel közösen 
tekintette meg a kiállításunkat 
és adta le voksát. 

Gratulálunk a szerencsés 
nyerteseknek! 

A jövőben is szeretnénk 
hasonló játékokba bevonni 
a falu lakosságát. Aki részt 
szeretne venni foglalkozásain-
kon, megteheti hétfőnként fél 
6-tól a Petőfi utcai közösségi 
házban.

Eredményhirdetés

Könyvelés, 
könyvvizsgálat 

adótanácsadással.
Tel.: 30/9470-733,

94/377-494
www.valueproperty .hu

Cserépkályha- és 
kandallókészítés

Magyar Ferenc
Táplánszentkereszt

06-20/521-2475
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Kultúra

2009 augusztusában beköltözött az utolsó lakó is a Szent 
Lőrinc sétányra. Ezen alkalmat kihasználva augusztus 17-
én délután az utca lakói összegyűltek és megtartották első 
Szent Lőrinc napjukat hagyományteremtő szándékkal. 

Minden lakó saját készítésű ételekkel, süteményekkel 
készült, vacsoraképpen pedig marhapörköltet készítettek 
közösen, mely stílusosan a „Sétánypörkölt” nevet kapta.

A Táplán Mozi 2009. szeptemberi programja

Szeptember 8. 19 óra
B. Howard–C. Williams: Terminátor – Megváltás
Szeptember 15. 19 óra
Almási Tamás: Harry Potter és a Félvér herceg
Szeptember 22. 14 óra
B. Howard–C. Williams: Légy a Holdon (3D)
Szeptember 29. 19 óra
B. Howard–C. Williams: Transformers – A bukottak bosszúja

Felnőtt néptáncoktatás
A 3 éve sikeresen működő Vadrózsa Néptánccsoport meghoz-

ta a szülők kedvét is a néptánc alapjainak megtanulásához. Ezért 
szeptember hónaptól egy felnőtt csoport indítását is tervezzük. 
Létszámtól függően alakítjuk ki a próbák rendjét.

Aki kedvet érez a tánchoz, a vidám együttléthez és a szereplé-
sek izgalmához, az jelentkezzen a könyvtárban, vagy az 577-072, 
illetve a 30/659-0275-ös telefonszámokon.

Táncdalfesztivál Táplánban
Szeptember 25-én, pénteken egy népszerű és ismert előadó 

vendégszereplésével egybekötött táncdalfesztivált szervezünk 
a helyi Művelődési Házban.

Amit kínálunk:
–  Egy fergeteges műsor az egyelőre még titokzatos személy 

fellépésével. (Pontos infók a plakátokon.)
– Retró árak a büfében.
– Előadás után retró zene.
– Buli hajnalig.
Belépő: 800 Ft

Pletyka Klub
Szeptembertől indul a Pletyka Klub a Művelődési Ház szer-

vezésében.
Igénytől és a résztvevők számától függően csütörtöki napokon 

havonta (később akár hetente is!) egy alkalommal szervezünk 
összejövetelt a pletykára éhes közönségnek aktív részvételük-
kel.

– Kellemes környezet.
– Hűsítő italok.
– Ropogtatni valók.
– Ízes pletykák.
Nyitás: 2009. szeptember 17. 17 óra
Helye: Könyvtár.

Kedves Fiatatok!

Községünk eddigi palettáját tovább színesítve szeptembertől 
egy újabb tánc megismerésére biztosítunk lehetőséget! Ha tet-
szett augusztusban a West Dance tánciskola műsora, s szívesen 
kipróbálnád magad a színpadon, mint hip-hop lány/fiú, akkor 
itt a helyed!

Modern- és showtánc koreográfiák elsajátítását kínálom a 
legfrissebb és legpörgősebb zenékre! 

Amennyiben érdekel, gyertek el 2009. szeptember 8-án, ked-
den 18 órára a Jókai Mór Művelődési Házba vagy érdeklődjetek 
a következő telefonszámon: 06-30/41-43-771.

Kozmor Barbara

Első Sétány-nap

Elkezdődött a várva várt iskola, s hogy az örömötöket fo-
kozzam, a suli helyett, vagyis után szeretettel várlak Bennetek 
a könyvtárba, hogy az elkészült nyersanyagokat közös erővel 
összevágjuk, s október–november tájékán egy felejthetetlen 
moziélményt tudjunk szerezni Nektek, barátaitoknak, szüle-
iteknek, tanáraitoknak!

Szeptember 9-én (szerdán) 16:00-kor várom a következő 
csoportokat: Teki csapat, Focisok, Apáczai angyalok, Gyön-
gyös szépítő brigád, Kacsák, és Templomosok!

Kozmor Barbara
(Ha nem tud valamelyik csoport ekkor jönni, az jelezze ne-

kem a következő számon: 30/4143771! Köszönöm szépen!)

Kedves Filmes Ifjúság!

Olvasói levél

Falusi élet csuda jó!
Falun élni de jó!
Kinyitod ajtódat, csiripelő
Madarak, a harkály kopogása.
Kiviszed kávédat, kortyolga-
tod.
A szellő lágy érintése füledbe 
Súgja, maradj itt, ne menj el.
Hát ezt nem látja egy városi…

Ne irigyeld a falusit, hogy sok 
van neki!

A falusi megdolgozik érte!
S épp olyan ember, mint a vá-
rosi,
De idejét jobban beosztja két-
kezi munkájával,
És még a hétvégén is sétálgat.
Nem érzi a benzin és a beton 
illatát!
Nincs az a monoton sietség…
Itt még az is üdvözöl, aki nem 
ismer…

Benkőné Ágnes

Táplánszentkereszt
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Április 20-án 4 ifjú polgár-
őrünk Oláh Tibor, Németh 
Ádám, Balikó Martin, Kiss 
Dániel Bence Katasztrófavé-
delmi Ifjúsági versenyen vet-
tek részt. Kétnapos felkészülé-

si idővel nagyon jó eredményt 
értek el, a III. helyezést.

Május 29-én az iskolával, 
óvodával együtt szervezett 
gyereknap

Mi már 27–28-án készülőd-
tünk a gyereknapra. 27-én 3 
polgárőr elhozta Vasvárról a 
KRESZ-parkot és a 3 db ak-
kumulátoros motort, amit még 

aznap össze is szereltünk. 28-
án délelőtt az iskolában ösz-
szeállítottuk a közúti táblákat, 
majd 11 órától felrajzoltuk és 
kihelyeztük a KRESZ-parkot. 
Míg a nagyobbak, illetve a 

kedvet érző gyerekek 
időre versenyezhettek 
kerékpárral a kihelye-
zett táblák között, ad-
dig az alsósok kedvükre 
szlalomozhattak a mo-
torokkal a nekik felál-
lított pályán, az iskola 
udvarán. A kerékpár-
ral versenyzőknek az is 
hozzá tartozott a felada-

tukhoz, hogy jól felismerjék 
és megmutassák tudásukat a 
táblákról.

Az iskola aulájában lehe-
tőségük nyílt Kresz-teszt és 
drog-totó kitöltésére is. Saj-
nos a rossz idő miatt a gyerek-
nap és a további programok 
le lettek fújva. De fáradságot, 
és időt nem kímélve mi úgy 
érezzük, hogy mindent meg-

tettünk azért, hogy az 
iskola gyermekei ezen 
a napon nagyon jól 
érezzék magukat. Re-
méljük, hogy ezekkel a 
programokkal sikerült 
nekik örömet szerez-
nünk!

Iskolai évzáró
Június 14-én az iskolai évzá-

ró ünnepélyen egyesületünk 
elnöke, Kajcsos Lajos kitün-
tetésben részesült a 2008-2009 
évi munkájáért, melyet Mándl 
Józsefné igazgatónő adott át 
részére. Ez egyben elismeri 
és értékeli az egyesület összes 
tagjának a munkáját.

Felhívás a lakosság szá-
mára!

Észrevételünk és felkérések 
alapján egyre többször van 
szükség a polgárőrség tagjai-
nak munkájára, azért, hogy a 
rend és a közbiztonság javát 
szolgáljuk a falu lakosainak 
számára. Sajnos a taglétszá-
munk egyre csökken, mivel 
az idősebb polgárőrök beteg-
ség… stb. okokból, már nem 
tudják ezeket a feladatokat 
elvégezni. Ezért is szeretnénk 
a taglétszámunkat növelni, 
hogy ezzel a munkánkat is ha-
tékonyabban tudjuk végezni! 
Szerintünk a falu összes la-
kosának fontos gyermekeink 
biztonsága és a köztulajdon, 
magántulajdon védelme, a 
rendbontások megakadályo-
zása. Több információt az 
egyesület munkájával, és a 
jelentkezéssel kapcsolatban 

Kajcsos Lajos elnök tud adni 
személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon: 06/30/621-
0689. Vagy tájékozódhatnak 
honlapunkról (http//:www.
taplani-pe.eoldal.hu), ame-
lyen már elég sok információt 
közzé tettünk és folyamatosan 
szerkesztés, bővítés alatt áll.

Július 18-án Megyei Polgár-
őr verseny Vépen

Reggel 7 órakor nagy izga-
lommal indultunk a versenyre, 
melyen 3 csapat indult.

Egy ifjúsági: Németh Ádám, 
Oláh Tibor, Balikó Martin, 
Németh Zoltán részvételé-
vel, egy női: Király Hajnalka, 
Neválovicsné Polgár Adri-
enn, Szakály Tünde, Dóka 
Zsoltné szereplésével és egy 
férfi csapat: Neválovics Ti-
bor, Kisterenyei Balázs, Dóka 
Zsolt, Horváth Zoltán ver-
senyzésével.

Jó pár versenyszámban kel-
lett megmutatni a tudásunkat: 
akadálypálya, elméleti ver-
senyteszt kitöltése (50 kérdés), 
lövészet, elsősegélynyújtás, 
kerékpár ügyességi verseny és 
önvédelem. Az eredményhir-
detés előtt nagyon sok polgár-
őr kitüntetésben részesült az 

Polgárőrségi hírek
Egy-két esemény, amiről még nem adtunk hírt

Folytatás a 7. oldalon

ZÖLDSÉGHÁZ 

A CBA bolt udvarán 
(Széll K. u. 18.) folyamatosan 

megújuló, mindig friss árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

ÚJDONSÁG!!! 

  2009. szeptember 8-tól vágott 
(kardvirág, szegfű, gerbera, margaréta, 

krizantém) és kiültethető cserepes 
virágokkal várjuk vásárlóinkat!

Telefon: 06-70-428-5203



2009. szeptember 7

Polgárőrségi hírek
Egy-két esemény, amiről még nem adtunk hírt

eddigi munkájáért. A mi Egyesületünkön 
belül: Németh Ádám és Dóka Zsoltné. 
A jutalmat Krug Gusztáv a Vas Megyei 
Polgárőrség Elnöke adta át. A csapatok 
is nagyon jó helyezéseket értek el, melyért 
serleget, okleveleket és tárgyjutalmakat 
vehettünk át.

A női csapat I. helyezett lett
A férfi csapat II. helyezett                                                          
Az ifjúsági csapat II. helyezett

Augusztus 1-jén Ifjúsági Polgárőr nap 
és verseny

A versenyen két csapat indult.
Egyik csapat: Németh Ádám, Oláh Ti-

bor, Balikó Martin, Németh Zoltán
Másik  csapat :  Szala i  Adrienn, 

Kisterenyei Balázs, Horváth Zoltán, 
Neválovicsné Polgár Adrienn.

Itt egy kicsit több versenyfeladatban 
kellett bizonyítaniuk a csapatoknak. Volt 
katasztrófavédelem, intézkedési taktika, 
kresz-teszt kitöltése (30 kérdés), íjászat. 
A csapatok 2 oklevelet hoztak haza, IV. 
és VI. helyezést értek el.

Augusztus 14–15–16-i rendezvények 
a faluban

Ezen a 3 napon rengeteg feladatot 
kellett ellátnunk a nap 24 órájában. Az 
Erős emberek verseny, falunap és a bú-

csúi rendezvények bonyodalommentes 
biztosításáért. Kaptunk egy kis segítséget 
a Herényi Polgárőrségtől is, 5 fő önkéntes 
polgárőr személyében, akiknek a mun-
kájával nagyon meg voltunk elégedve. 
Egyesületünkön belül a 3 napban 18 fő 
felnőtt és 5 fő ifjú polgárőrünk 534,5 óra 
szolgálatot látott a rendőrökkel együtt.

Szeretném megköszönni azoknak a 
polgárőröknek a lelkiismeretes és kitartó 
munkáját, akik a rábízott feladatokat 
becsületesen elvégezték! Külön köszönet 
Takács Roland és Horváth Balázs KMB-
aknak, hogy baleset- és problémamen-
tesen meg tudtuk oldani a közlekedési 
akadályokat!

Tisztelettel: 
Kajcsos Lajos elnök  

Lakossági felhívás!

Megkezdődött az iskola. Kérünk szépen 
minden szülőt, hogy figyeljenek ifjú polgár-
őreinkre, mert épp azért vannak az iskola 
előtt forgalmat irányítani, hogy gyermeke-
ink biztonságban érjenek oda!!!

Dóka Zsoltné 
polgárőr

Folytatás a 6. oldalról

Üdvözöljük!  Építkezők, felújítók, figyelem!
Minőségi asztalosmunkát szeretne?
Engedje be Ön is otthonába a fa nyújtotta természetes 
szépséget, melegséget!
Arra törekszünk, hogy leendő vevőink lakásainak díszítő 
elemeivé váljanak termékeink.
Szolgáltatásaink:
– Nyílászárok (bejárati-beltéri ajtók, ablakok) gyár tása, 
felületkezelése, beszerelése
– Minőségi Schüco műanyag nyílászárok beszerelve
– Mabisz bizonylatos biztonsági fém ajtók beszerzése, 
beszerelése
– Régi ajtók-ablakok felújítása, hőszigetelése
–  Zárszerviz (ha elromlott, benntörött, ki szeretné cseréltet-
ni: Mi megoldjuk!)
– Kerítések kivitelezése
– Lépcsők gyártása
– Szaunák építése
– Tárolóhelyiségek, garázsok (elemes és helyszíni szerelt 
kivitelben)
– Egyedi bútorok készítése (konyha, fürdő, előszoba, háló, 
iroda stb.)
– Üzlethelyiségek komplett asztalos munkálatai (Element System)

– Iskolák-óvodák, közintézmények teljes körű asztalosmunkái
–  Időszakos karbantartási munkák (szerződéses)
– Belsőépítészet: gipszkarton, lambéria
– Hangfaltestek gyártása
– Szerkezetkész beltéri ajtók, illetve bútorajtó frontok
– Bérbrikettálás, brikettforgalmazás
– Intarziás, politúros bútorok
– Illetve a megrendelő egyedi elképzeléseinek megvaló-
sítása
Amiben még segíteni tudunk: összeszokott csapatunk 
által víz-, villanyszerelés, festés.
EU-s külföldi munkákat is vállalunk:
•  1 fő vezetővel (asztalosmesteri végzetséggel)
• 2 fő asztalossal
•  Megrendelő által biztosított szállás, napi 1 meleg étkezés 
biztosításával
• Saját céges autóval
•  Bérezés megállapodás szerint (ügyvédi szerződéssel)

Szívesen látjuk Önt is ügyfeleink között!
Tisztelettel: 

Lakosi Miklós 
Asztalosmester

Pumi Fa Kft.
Táplánszentkereszt, Rákoczi  F. u. 58.

E-mail: pumifa.kft@upcmail.hu, www.pumi-fa.hu
Mobil: 06-30/91-39-663, Tel./Fax: 94-787-245

Akció!
–  -5% kedvezmény! Brikett 10 kg kiszerelésben: 500 kg felett 
4800 Ft/mázsa helyett 4500 Ft/mázsa (100 kg) telephelyi ár
–  20 km-es körzetben asztalosmunka esetén a felmérés 
ingyenes!!! 20 km-től 225 Ft/km oda-vissza
– -75% kedvezmény!!! Barkácsolók, figyelem: folyamatos 
szabászati maradék akció (raktárba, garázsba, kamrába 
polcnak való bútorlap) 625 Ft/m2 áron

BiObrikett – A megújuló energia
10 kg-os kiszerelésben (Egész évben kapható)
Alkalmazható: kandallóban, cserépkályhában és hagyományos 
tüzelésű fűtőberendezésekben
– A tűzifához képest 50%-kal nagyobb a fűtőértéke
– Nedvességtar talom 8-12%, ezér t sokkal jobb hatásfokkal 
ég, mint a tűzifa
–  Fűtőértéke 16-18 MJ/kg, amely megegyezik a jó minőségű 
barnaszén fűtőértékével
– Faforgács, fűrészpor, illetve biomasszából készült
– Kötőanyagot nem tartalmaz
– Brikett átmérő 65 mm
–  Hamutartalom 1-2%, amely kiszórható növényi tápanyagként
– Füstje környezetre káros kén-dioxidot nem tartalmaz
– Meggátolja a kazán kátrányosodását
– A tűzteret MAXIMUM 40-50%-ban szabad kitölteni!!
– Tárolása: száraz, hűvös helyen tartandó! 

Gyártó: Pumi-Fa KFT.
Ár: 4800 Ft/mázsa (100 kg)
Kiszállítás: egy alkalommal max. 1000 kg (100 zsák)
Fuvarköltség: 180 Ft+áfa/km (oda-vissza)
AKCIÓ: 500 kg felett 4500 Ft/mázsa (100 kg)
(A feltüntetett árak forintban értendőek)

Asztalosok, figyelem! Sok helyet foglal a forgács!? 
Egész évben BÉRBRIKETTÁLÁST elvállalunk.
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Mindig csodáltam a befektetőket és a 
pénzügyi tanácsadókat és azt képzeltem, 
hogy ezek biztosan mesés vagyonokat 
gyűjtenek, és sohasem veszítenek. A vál-
ság kapcsán idén beszélgettem néhánnyal 
és igencsak lerombolták ezt az általam 
alkotott lilás köddel beburkolt varázslatos 
képet.

Azt a következtetést levontam, hogy 
folyamatosan bizonyosan nem lehet 
nyerni, vannak nehezebb időszakok és 
eldöntöttem, az olyan tanácsadó vélemé-
nyét keresem ezentúl, aki maga is abban 
a cipőben jár(t) pénzügyileg mint én és 
ezért van tapasztalata és megoldása.

Most a legfontosabb célom a hiteleim 
miatt megemelkedett családi kiadásaim 
optimalizálása.  

Mi okozta és mit lehet tenni?
Nemcsak az árfolyam emelkedés hatá-

sát kell jövedelmünkből kigazdálkodni, 
hanem a bankok általi kamatemelést 
is. Nyilván, aki tudja emelni jövedelmét 
annak ez  kisebb fejfájást okoz,  mint az, 
aki azonos netán csökkenő családi költ-
ségvetésből él.

Mit tehetünk, hogy javítsunk helyze-
tünkön?

1.  Először is szánjuk rá 10 percet és 
üljünk le egy havi családi bevétel- és 
kiadás listát készíteni. A kiadási olda-
lát a legfontosabb kiadással kezdjük 
és a legkevésbé szükségessel zárjuk. 
Még hagyjuk ki belőle a havi törlesztő 
részletet. Ekkor vonjunk egyenleget. 
Ebből meglátjuk, hogy mennyi marad 
törlesztésre. Itt három lehetőséget 
látunk: Van pénzünk törlesztésre, rész-
ben van pénzünk törlesztésre, nincs 
pénzünk törlesztésre. Amennyiben 
pozitív a bevétel és kiadás egyenlege, 
azaz tudunk törleszteni, akkor osszuk 
meg az összeget két részre. Az egyik 
rész lesz, amennyit havonta törleszteni 
szeretnénk, a másik rész pedig ameny-
nyit havonta megtakarítani szeretnénk. 
Optimális esetben ez 50-50%.  Ezt kö-
vetően nyugodtan menjünk el a bankba 
és mondjuk el, hogy mekkora összeget 
tudunk biztosan törleszteni. Kérjük 
meg őket, mondják meg nekünk, hogy 
milyen futamidő módosítás szükséges 

ehhez.  Ugyanis, ha nő a futamidő, ak-
kor csökken a havi törlesztő részlet.  

 Miért jó ez a banknak? Mert neki 
biztosan fizető ügyfelek kellenek, nem 
pedig a biztosítékok, azaz családi házak. 
Mert neki így folyamatos lesz a bevétele, 
míg az ingatlanból ki tudja mennyire té-
rül meg a kihelyezett hitele és költségei. 
Mert tudja, hogy az ügyfele átgondolt 
pénzügyeiben így kisebb lesz a kockázata. 
Kérjük a banktól, hogy tekintettel a nehéz 
körülményekre ne számoljon fel szerző-
désmódosítási díjat.  

Amennyiben ezt megoldottuk legyen 
önfegyelmünk és a szabad egyenlegünk  
másik részét fektessük be havonta. A 
kamatos kamat csodálatos gyorsuló 
ütemét használjuk ki. A bankok most jó 
kamatokat adnak. Ezért lehet betétbe, 
vagy befektetési alapba fizetni. Ez utób-
binál a pénzpiaci alap biztosabb mint 
a részvény alap vagy egyéb más típusú 
alap. Vehetünk államkötvényt is. Ez egy 
kockázatmentesnek minősített értékpapír 
jó kamatozással. Bármibe fektetünk min-
dig kérjünk felvilágosítást a kockázatra 
vonatkozóan. A jó ebben az egészben az, 
hogy minél inkább nő megtakarításunk, 
annál kisebb lesz az adósságunk, ezáltal 
jobb lesz a közérzetünk és annál kevésbé 
aggódunk a jövőn. Eladósodott rossz-
kedvű emberből befektető, bizakodó,  
optimista emberré válunk. 

2.  Csökkenthetjük a részleteket azzal is, 
hogy nem a bank általi időpontban vált-
juk át a forintunkat a hitel devizanemére, 
hanem a törlesztés előtti más időpontban 
és háromnapos konverzióval. Ugyanis ez 
a legkedvezőbb árfolyam. Természetesen 
valutaváltóknál is megtehetjük ugyanezt és 
befizethetjük a valutát a hitel törlesztésére.

3.  Ha van néha egy kis extra bevételünk, 
akkor tőkét is törleszthetünk. Ezt előtör-
lesztésnek hívják. Ennek következtében 
a bank átszámolja és csökkenti a havi 
törlesztő részleteket. Sok bank nem is 
számol fel ezért szerződésmódosítási dí-
jat. Ha bankunk nem ezek közé tartozik, 
akkor kérjük a banktól, hogy tekintettel a 
nehéz körülményekre ne számoljon fel.

4.  Ez a lehetőség nehezebben elérhető: 
ha tudjuk akkor próbáljuk meg bevéte-

lünk egy részét a hitelünk devizanemében 
megkeresni.   

5.  Kérjünk folyamatosan ajánlatot 
más bankoktól, és használjuk ki a hitel-
közvetítőket is,  hogy milyen kamatok-
kal, kondíciókkal venné át hitelünket 
egy másik pénzintézet. Lehet hogy 
akár a fennálló hitelösszeg 1-2%-át is 
megtakaríthatjuk, ami jelentős összeg 
évente. Itt legyünk résen és feltétlen 
kérjük ki adótanácsadónk véleményét 
is a feltételek és a szerződéstervezet 
vonatkozásában.

6.  Tehetjük befektetésünket óvadék-
ként a hitel mögé. Ezt kérhetjük a bank-
tól. Ez a banknak a legjobb biztosíték. 
Fizet rá kamatot, a hitelkamatot pedig  
bizonyosan csökkenti.

7.  Olvassunk könyveket, keresgéljünk 
a neten. Kérdezzük meg ismerőseinket, 
pénzügyi tanácsadónkat. 

8.  Merjünk tárgyalni a bankkal, segít-
séget kérni és közben tartsuk észben, 
hogy neki  ügyfél kell, nem biztosítékok 
gyűjteménye. 

9.  Nagyon fontos, hogy ne csak a 
költségeink csökkentésében, hanem a 
bevételeink emelésében is gondolkoz-
zunk.

Ne feledjük: mivel a bank piaci sze-
replő és a  bevételeiből él, ezért egyrészt  
mindig konzultáljunk pénzügyi tanács-
adónkkal, vagy mentorunkkal, vagy 
barátunkkal akiben megbízunk, mielőtt 
a szerződést aláírjuk. Másrészt ne írjunk 
alá olyan szerződést, amiben olyan pont 
van, ami nagyon hátrányos nekünk. 
Merjük megmondani mit módosítsanak 
a szerződésen.     

Mindegy, hogy mivel próbálkozunk, 
tegyünk érte minél előbb! Hogy teszünk-e 
valamit és milyen a sorsunk, annak fele-
lőssége a miénk.

Csendesné Kóbor Ildikó 
pénzügyi, vállalkozási költségvetési 

minősítésű könyvvizsgáló 
www.ratingaudit.hu

Hogyan csökkenthetjük a havi 
törlesztő részleteket?


