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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. június 29-én megtartott soros nyilvános és zárt ülésén az 
alábbi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
8/2016 (VI.30.) rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 (III.24.) 
rendelettel módosított 2/2016 (I.21) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló rendeletét,
9/2016. (VI.30.) rendeletével megalkotta a település hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásáról szóló 21/2013. (XI.29.) önkormány-
zati rendeletének módosításáról szóló rendeletét.
A rendeleteket teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
80/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község közbiztonságáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.
81/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2016. évi költségve-
tésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070

1. 46/2016 (III.23.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
„Nemzeti összetartozás emlékhely” kialakítása
Általános tartalék csökkenése  - 700
Felhalmozási kiadás növekedése 066020 + 700
2. 52/2016 (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
aszfaltburkolat szélesítése/felújítása
Általános tartalék csökkenése  - 5.000
Felhalmozási kiadás növekedése 066020 + 5.000
3. 54/2016 (IV.27.) képviselő-testületi határozat alapján 
Sportöltöző átalakítás
Általános tartalék csökkenése  - 600
Felhalmozási kiadás növekedése 081030 + 600

2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
 1. Országos Néptánc Fesztivál cserszegtomaji résztvevőinek
 utazási költsége
 Általános tartalék csökkenése  - 90
 Dologi kiadás növekedése 011130 + 90
 2. 2016. évi néptánc oktatás az iskolában
 Általános tartalék csökkenése  - 100
 Dologi kiadás növekedése                 091220; 092120 + 100
 3. A Szabó István Általános Iskola 4. osztályosainak a KLIK által 
 nem finanszírozott erdei tábora
 Általános tartalék csökkenése  - 76
 Dologi kiadás növekedése 011130 +76
 4. Szabó István Általános Iskola 1. osztályosainak év végi 
 ajándékozása
 Általános tartalék csökkenése  - 32
 Személyi kiadások növekedése 011130 + 21
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése 011130 + 11
3.  Egyéb
Zárszámadás alapján
 1. Iskolába digitális tábla beszerzése 86/2015 (X.28.) számú
 képviselő-testületi határozat alapján
 Felhalmozási kiadás növekedése     091220; 092120 + 600 
 Pénzmaradvány növekedés 018030 + 600
 2. 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó 
 visszafizetés
 Pénzeszköz átadás növekedése 018010 + 307
 Pénzmaradvány növekedés 018030 + 307
 3. Általános tartalék növekedése 900070 + 13.243
 Pénzmaradvány növekedése 018030 + 13.243

Közműdíj továbbszámlázása intézmények részére
 4. Dologi kiadás növekedése 066020 + 10.033
Intézményi működési bevétel növekedése  066020 + 10.033
GPS beszerzés digitális alaptérképhez
 5. Felhalmozási kiadásokon belül átcsoportosítás a 2016. évi
 költségvetésről szóló 2/2016 (I.21.) rendelet 8.§ (3) bekezdése
 alapján  1.000
Borítékoló/hajtogató gép beszerzése
 6. Felhalmozási kiadás növekedése 011130 PH +1.200
 Általános tartalék csökkenése 900070 - 1.200
2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés 
kamata
 7. Pénzeszköz átadás növekedése 018010 + 50
 Dologi kiadás csökkenése 011130 - 50
Ifjúság utca és a Gagarin utca árokösszekötése
 8. Felhalmozási kiadás növekedése 045120 +2.500
 Általános tartalék csökkenése 900070 - 2.500
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 739.517 ezer 
forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
82/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala 
Megyei Kormányhivatal ZAB/030/1246-1/2016. számú törvé-
nyességi felhívásának megfelelően a Cserszegtomaj Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) számú rendeleté-
nek módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6) d) pontja alapján 
tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.
83/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Zalaispa Zrt., a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás és a Község 
Önkormányzata között, 2015. június 26. napján kelt hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés és az előter-
jesztés melléklete szerint módosítva jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a 
Zalaispa Zrt-t  értesítse. Felkéri továbbá, hogy a közszolgáltatási 
szerződés aktuális dátumú módosítását aláírja. 
84/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Cserszegtomaj 017/92. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1996 m2 tér-
mértékű  ingatlan belterületbe vonását támogatja. 
2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kö-
tendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonos 
kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség 
átvállalására.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás 
aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.
85/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete to-
vábbra is fenntartja a 62/2016. (IV. 27.) Képviselő-testületi hatá-
rozatát. A Babóca Bölcsőde Nonprofit Kft. által megküldött „Fel-
adat-ellátási szerződés”-t az abban lefektetett pontok alapján nem 
támogatja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
86/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
71/2016 (V.25.) számú Képviselő-testületi határozatának a követ-
kező pontját: 
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Magyarország Köztársasági Elnöke 
országos népszavazást tűzött ki.

NÉPSZAVAZÁS
2016. október 02. (vasárnap) 06.00-19.00 óra

A népszavazás kérdése így szól: 

„Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?”

01. számú szavazókör:
Cserszegtomaj, Iskola u. 17. 

(Szabó István Általános Iskola)

02. számú szavazókör:
Cserszegtomaj, Vadász u. 1. (Kultúrház)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában  biztosított jogkörömben

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2016. szeptember 14 . (szerda) 16 órára

„A képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél 
utca 740/6 hrsz. utak aszfalt felújítása bruttó 13.587.984,- Ft össz-
költségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.549.787,- 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázat-
hoz kapcsolódó bruttó 2.038.197,- Ft önerőt az általános tartalék 
terhére biztosítja.”
az alábbiakra módosítja:
„A képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél 
utca 740/6 hrsz. utak aszfalt felújítása bruttó 13.587.984,- Ft össz-
költségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.549.786,- 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázat-
hoz kapcsolódó bruttó 2.038.198,- Ft önerőt az általános tartalék 
terhére biztosítja.”
A határozat többi része továbbra is hatályban marad.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedések megtételére.
87/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Blachere Illumination Hungary Kft. által kiírt pályázat keretében 
pályázatot kíván benyújtani karácsonyi fénydekorációs eszközök 
beszerzése céljából.
A Képviselő-testület a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszer-
zésére a bruttó 2.228.850,- Ft önerőt az általános tartalék terhére 
biztosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázaton keresztül beszer-
zett fénydekorációs eszközöket a megjelölt helyszíneken üzembe 
helyezi, és legalább 3 évig üzemelteti és karbantartja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és a Blachere 
Illumination Hungary Kft.-hez való benyújtására, valamint a továb-
bi szükséges intézkedések megtételére.
88/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete támo-
gatja a Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal cserszegtomaji 
Szent Anna temploma melletti közösségi kisházának tetejének fel-
újítását 160.000 Ft összeggel- amelyet az anyagvásárlásra biztosít-  
az általános tartalék terhére, és felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és aláírására
89/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervét megismerte, azt az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érin-
tettek felé gondoskodjon.
90/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tá-
mogatja az I. Cserszegtomaji Futás tömegrendezvény megrende-
zését, és lebonyolításához legfeljebb 800.000 Ft-os keretet biztosít 
az általános tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert és a Sporttanácsnokot a tárgyalások lefoly-
tatására és az összes szükséges intézkedés megtételére.  
91/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Deodara Kft. és Oó Hajnalka kérelmező levelének tartalmát megis-
merte és megtárgyalta. A kérelmeikben foglaltakkal az adórende-
let felülvizsgálata esetén tudnak érdemben foglalkozni.
92/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lénárd Gábor kérelmét a 2016. évi költségvetésben elkülönített, 
az általános tartalék keret részét képező polgármesteri keretből 
100.000 Ft-tal támogatja.
93/2016.(VI.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde ma-
gasabb vezetői feladatkör betöltésére érkezett Baán Jánosné 
(Keszthely, Kossuth L. u. 127. szám alatti lakos) pályázatát jog-
szabálynak megfelelő dokumentumot nem csatolt, ezért nem 
támogatja.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármestert a további intézkedések megtételére.

2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődében 
Szalai Klárát (Rezi, Tikeritó u. 3. szám alatti lakost) bízza meg 
az óvoda-vezetői munkakörrel 2016.08.01-2021.07.30. napjáig. 
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Illetménye Pedagógus II. F/12  alapján 325.724,- Ft
vezetői pótlék: 68.574,- Ft
kerekítés 2,- Ft
Illetmény összesen: 394.300,- Ft

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cser-
szegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde közalkal-
mazotti létszámát 27 főről 28 főre emeli, mely többletköltséget a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. 
évi költségvetése biztosítja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármestert a vezetői megbízással kapcsolatos további intéz-
kedések megtételére.
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Változás a kéményseprésben
Zala megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyú szolgáltatási 
szerződések a Lángőr ’94 Kéményseprő-ipari és Tűzoltástechnikai Kft-vel, 
valamint a Füstfaragók Kéménytechnikai Kft-vel közös megegyezéssel, a 
2016. szeptember 30. napjával megszüntetésre kerülnek, így a 2016. 
október 01. napjától a kéményseprő-
ipari feladatot a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Gazdasági Ellátó Központ 
(a továbbiakban BM OKF GEK) látja el 
közfeladatként, Zalaegerszeg Megyei 
Város Közgyűlése 2016. június 16-ai 
ülésén hozott ZMJVK 98/2016. (VI.16.) 
sz határozata alapján.

KONTÉNERES LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. október 7-8-i 
időponttal az ingatlantulajdonosok számára lomtalanítást szervez, melynek költségét az Önkormányzat 
átvállalja.
A korábbi lomtalanításoktól eltérően idén a lomtalanítás nem házhoz menő formában, hanem konténe-
rek letelepítésével történik.
A lomtalanítás történhet:
1. A lomhulladékot az adott napon 8.00-16.00 óra között mindenki saját maga szállítja és helyezi el az 
Önkormányzat által kijelölt és a szolgáltató által telepített nyitott fém konténerekben.
2. Azon lakosoktól, akik nem tudják elszállítani a lomokat, azoktól az Önkormányzat előzetes időpont és 
mennyiségi egyeztetés szerint elszállítja a feleslegessé vált tárgyakat.
Az elszállításhoz a lomokat a kapun belül, összegyűjtve, könnyen felrakhatóan kell elhelyezni.
Egyeztetés: Simon Aladár községgazda, tel: 06 30 6812 193 munkaidőben 8.00-16.00 óra között.
A telepített konténerek pontos helye a következő:
• Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal gazdasági udvara megközelíthető a Széles utcai kapu felől
• Cserszegtomaji Sportpályánál Pajtika tető - Sport utca sarok
A konténerekbe nem helyezhetők el a következő anyagok:
• építési törmelék (beton, tégla, járólap, bontott nyílászárók, szaniterek, azbeszt)
• személy-, teherautó, traktorgumi
• állati tetem
• zöldhulladék
• veszélyes hulladék (akkumulátor, festékes doboz, festék, olajos flakon, gyógyszer, növényvédőszer-

vegyszer maradék, elem, elektronikai hulladék, használt sütőolaj, stb.)
Közterületre tilos a lomokat kirakni!
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
7/2014.(V.29.) önkormányzati rendelet 4.§ 7. bekezdése szerint „közterületre, közútra, útpadkára salak, 
építési törmelék illetve szemét, folyékony vagy szilárd hulladék, egyéb háztartási, építési és ipari hulladék 
nem helyezhető!”
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Cserszegtomaj Község Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(V.29.) önkormányzati rendeletének 2.-7. §-ban (ingatlanok 
és közterületek tisztántartása) meghatározott kötelezettségnek nem tesz eleget. Aki e kötelezettségét 
megszegi, közigazgatási bírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtható, amelynek összege helyszíni bírság ese-
tén 50.000,- Ft, közigazgatási bírság esetén 150.000,-Ft-ig terjedhet.

Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Bartha Gábor -   polgármester

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
ingyenes kiadványa

Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908
Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester • Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa 

E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu
Szerkesztés, nyomtatás: 

EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1
Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu

Következő szám megjelenése: 2016. október • Megjelenik 1200 példányban 
Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.
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ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
2016. szeptember 8. csütörtök 16.00-18.00
helyszín: Cserszegtomaj Általános Iskola étterem (Iskola u. 17.)

Kiss Ferenc 95 éves
Nehéz gyermekkora volt, mivel 8 évesen elveszítette édesap-
ját. Négyen voltak testvérek, 2 fiú és két lány. Az egyik bátyját a 
fronton maradt. Elvitték leventének, majd fogságba került és a 
Don kanyartól gyalog jött haza, rettenő sok megpróbáltatáson 
és szenvedésen ment keresztül. Éheztek, fáztak, sok társa oda-
veszett a hazafelé vezető úton, de ő erős volt, és szerencsésen 
hazajutott. 1954-ben házasságot kötött Talabér Irénnel, akivel 
most is együtt él, és Cserszegtomajon telepedtek le. A kapcso-
latukból 2 leánygyermek született. Családszerető, szorgalmas 
ember. Földmunkásként dolgozott, majd az ötvenes évek kö-
zepén a hévízi kórház kertészetébe helyezkedett el, és onnan 
vonult nyugdíjba. Egészségi állapota mindvégig jó, különösebb 
betegsége nincs, mára elfáradt, de szerető családja gondosko-
dik róla. Kívánunk további szép éveket!

EBOLTÁS
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni vé-
dőoltására az alábbi időpontokba kerül sor.
Oltás ideje: 2016. szeptember 17-én (szombat)
7-9 óra között (volt Polgármesteri Hivatal)
¼ 10-10 óra között ( Kultúrház)
2016. szeptember 18-án (vasárnap)
7-9 óra között (volt Polgármesteri Hivatal)
¼ 10-10 óra között (Kultúrház)
Pótoltás ideje: 2016. szeptember 24-én (szombat)
7-8 óra között (volt Polgármesteri Hivatal)
Oltás díja + féregtelenítés: 4.500 Ft/eb
A még microchippel nem rendelkező ebek esetén + 4.000 Ft/eb
Új oltási könyv kiállítása esetén + 1.000 Ft/eb
Az eb oltási könyvet mindenki hozza magával.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet oltatni kell.
Oltással kapcsolatosan érdeklődni: 06/30/9167-598

Dr. Babócsay László

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-919

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága 2016. július 14. napján megtartott ülésén az alábbi dönté-
seket hozta:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.07.14.)

Beérkezett kérelem: 10
pénzbeli támogatás: 4 fő részére  összesen: 110.000,- Ft
természetbeni juttatás: 4 fő részére összesen:                    40.000,- Ft
iskolakezdési támogatás: 1 fő részére összesen:   10.000.- Ft
1 fő ápolási díj megszüntetés
mindösszesen:  160.000,- Ft

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociá-
lis Bizottsága 2016. augusztus 23. napján megtartott ülésén az alábbi 
döntéseket hozta:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.08.23.)

Beérkezett kérelem: 17
pénzbeli támogatás: 10 fő részére  összesen: 245.500,- Ft
természetbeni juttatás: 1 fő részére összesen: 10.000,- Ft
iskolakezdési támogatás :    1 fő részére összesen: 10.000,- Ft
1 fő elutasítás
1 fő hiánypótlás előírása
1 fő ápolási díj megszüntetés 
mindösszesen:  265.000,- Ft

Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke

Hivatalos felhívás!
Cserszegtomaj Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének Szociális Bizott-
sága értesíti Cserszegtomaj Község la-
kosságát, hogy az adományként kapott 
1 db kerekesszékre igényt lehet benyúj-
tani a Cserszegtomaji Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyintézőjénél (Telefon: 
83/531-913). 
A Szociális Bizottság az arra legrászorul-
tabb mozgásában korlátozott, fogyatékos 
embertársunk számára kívánja odaítélni. 
A kérelemhez orvosi igazolás és jövede-
lemigazolás szükséges. 

Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke
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Új vezető a Pipacs Óvoda élén
„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.

A gyökerek persze nem látszanak, 
de tudod, azok tartják a fát.”

                                                               (görög költő)

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Cserszegtomaj 
község lakosságát! Szalai Klárának hívnak.

A főiskola elvégzése előtt 2 évig képesítés nélküli óvónőként 
vigyáztam a gyerekekre délutános műszakban. 9 évig dolgoz-
tam óvodapedagógusként a Keszthelyi Vaszary Kolos utcai 
Óvodában. 1995-ben megpályáztam a Rezi Napköziotthonos  
Óvoda óvodavezetői álláshelyét, amit elnyertem és 21 éven 
keresztül irányítottam az intézményt. 2008-2012-ig a Rezi Óvo-
da a Cserszegtomaji Pipacs Óvodával együtt a cserszegtomaji 
Szabó István Általános Iskola és Óvodához került. Közös veze-
tőnk Juhászné Gyutai Anikó lett. 5 éven keresztül dolgoztunk 
így, ekkor, mint tag-óvodavezető irányítottam a Rezi Óvodát. Jó 
kapcsolatot alakítottunk ki a cserszegtomaji Pipacs Óvodával. 
Közös rendezvényeken vettünk részt. Ismerkedtünk egymás 
munkájával. 
Mindezekből kiindulva adtam be a pályázatomat a képvise-
lő-testület által meghirdetett óvodavezetői álláshely elnyeré-
sére, s a Cserszegtomaji Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinevezett a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsöde élére és a Közétkeztetési Központ vezetésére.
Köszönöm szépen a Képviselő-testület bizalmát!
Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai alapokon nyugvó 
kapcsolatot kívánok kiépíteni és működtetni. Döntéseimben a 
fenntartó elvárásait figyelembe szeretném venni, minden tevé-
kenységemben jogszerűen eljárni. 
Szeretném, ha nyitott, baráti, segítőkész kapcsolat alakulna ki a 
konyha, a helyi iskola és az önkormányzat dolgozói és az óvoda 
dolgozói között. 
Vezetői programom megvalósítása során, kamatoztatni szán-
dékozom 33 éves óvodapedagógusi gyakorlatomat és ezen be-
lül 21 éves óvodavezetői ismereteimet.
Az eredményes, sikeres munka érdekében, vezetői tevékeny-
ségem során fontosnak tartom 
• A beosztottak alapos ismeretét, személyes értékeiket, és  

szakmai elkötelezettségüket.
• Világosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok meg-

fogalmazását, megvalósítását. 
• A felelősségvállalást, a kezdeményezést, a folyamatok állan-

dó javítását. 
• A munkatársak intézményi célokkal való azonosulását, a lo-

jalitást.
• Az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítását, 

alkotó légkör kialakítását, mely a vezető, és a gyerme-
kekkel foglalkozó valamennyi felnőtt csapatmunkájának 
eredménye.

Olyan közösséget kívánok irányítani, ahol az alkalmazottak 
• Szakmai munkájukat belső hittel, elkötelezettséggel, a gyer-

mekek fejlődésébe vetett bizalommal, a hatáspedagógia 
gondolatiságának és gyakorlatának szellemében végzik.  

• A családdal szorosan együttműködve nevelnek. 
• Tevékenyen részt vesznek a falu életében.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az óvodavezető alapvető cél-
ja az óvoda optimális működésének és fejlesztésének bizto-
sítása legyen. Hiszem és vallom, hogy akkor lehet sikeres egy 
óvoda, ha jó hírnevét magas színvonalú szakmai munkájának 
köszönheti, ezzel kivívja partnerei elégedettségét. 

• Ahol a jó légkör kialakításáért a vezető és a gyermekekkel 
foglalkozó felnőttek együtt tesznek. 

• Ahol a felnőttek jól érzik magukat, megvalósíthatják elkép-
zeléseiket, azonosulnak az intézmény céljaival. 

• Ahol mindenkinek megvan a saját feladata, különböző 
együttműködési formákban együtt tesznek azért, hogy a 
kitűzött cél megvalósuljon, illetve az valósuljon meg, amit 
elhatároztak. 

• Ahol tisztázottak az elvárások, kiszámítható a működés, a 
munkavégzés biztonsága kialakult. 

• Ahol a vezető helyesen értelmezi szerepét, a folyamatokat 
jól tervezi, szervezi, koordinálja és fejleszti. 

Szeretném a Cserszegtomaji Pipacs Óvodát a már kitaposott 
úton továbbvinni, s még tovább fejleszteni. Az elkészült peda-
gógiai program szerint tudom elképzelni az óvodai nevelőmun-
kát a továbbiakban is, persze a képviselő testület és a szülők 
elvárásait is megkérdezve, s azokat figyelembe véve.
A program alapelve, a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, 
érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyer-
mekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, 
boldogságot ad a gyermeknek. Minden gyermek a saját képes-
ségei szerint, annak figyelembe vételével nevelhető, fejleszt-
hető, nevelik, fejlesztik őt az új társas kapcsolatok, vagyis az 
óvoda minden dolgozója. A felnőttek tetteikkel sugározzák a 
feltétel nélküli szeretetet. Minden gyermek ismerje és tudja 
meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. 
Ezt természetesen minden lelki feszültség nélkül fogadja el.
Vezetőként hozzásegítem kollégáimat, hogy a kitűzött célok és 
feladatok megvalósítása érdekében személyes érdeklődésük-
nek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlőd-
hessenek, folyamatosan képezzék magukat, módjuk nyíljon kü-
lönböző továbbképzéseken, szakképzéseken részt venni, ezáltal 
képességeik és tehetségük egyre jobban kibontakozhasson, hi-
szen az ott megszerzett tudást, gyakorlatot hasznosítani tudják 
majd a mindennapokban munkájuk során.
Rendszeres, pontos információnyújtással, hozzájárulok ered-
ményes munkavégzésükhöz.
Személyes példamutatással, emberséggel, a változások iránti 
fogékonysággal szeretném végezni feladataimat. Olyan vezető 
kívánok lenni, aki a „magyar oktatásügy nemes hagyományait 
a jelenkor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve” végzi 
munkáját a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsöde élén. 

„Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat!  Mosolyod 
nem kerül pénzbe, de sokat ér testvéred szemében. Gazdagítja azt, 

aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja. Pillanatig tart 
csupán, de örök nyomot hagy maga után.”

(II. János Pál pápa)
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Cserszegi vakáció 2016
Ezen a nyáron június 27. és július 8. között rendezett napközis tá-
bort Cserszegtomaj Község Önkormányzata a település általános 
iskolás gyermekei részére. Az előző évekhez hasonlóan a Szabó 
István Általános Iskola tanítóinak közreműködésével kétszer egy 
hetet tölthettek el a gyerekek az iskolai táborban.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a szülőknek idén 
is csupán az ebéd költségét kellett fizetni, minden más anyagi ter-
het az önkormányzat vállalt magára. Ebbe beletartozott a kreatív 
foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök és játékok biztosí-
tása, valamint a „külső” programok belépőinek és a helyszínekre 
történő közlekedésnek a finanszírozása is.
Az idei évben sem maradhatott el a kedvelt agyagozás, emellett 
gipszöntés is szerepelt a kézműves foglalkozások között. Készí-
tettünk a gyerekekkel többek között kicsi cserépből katicát, csi-
peszből repülőt és tündért, papírtányérból pillangót, spatulából 
hajót, gyűrt papírból tavirózsát, valamint papírgurigából mignont 
és baglyot. Újdonság volt a lufi kasírozása, amiből száradás után 
hőlégballont készítettünk. Ezen kívül sorversenyt is rendeztünk a 
sportcsarnokban, a Pipacs játszótéren és az Ökoparkban számhá-
borúztak és bújócskáztak a gyerekek és persze a kedvelt pingpong 
is része volt a napi sporttevékenységnek. 
A kirándulások sorából idén sem maradhatott ki a kedvelt keszt-
helyi Vadászati- és Történelmi Modellvasút kiállítás megtekintése, 
valamint a Balatoni hajókázás. Emellett az önkormányzat kisbusza-
ival ellátogattunk „Matula bácsi” rekonstruált kunyhójához, ahol 
régi eszközökkel és a Kis-Balaton élővilágával ismerkedtünk. Egy 
délelőttöt a Balaton parti játszótéren is eltöltöttünk, ami remek 
szórakozást jelentett a gyerekeknek, megszínezve ezt azzal, hogy 
az odáig vezető utat a város kisvonatával, a „Dottóval” tettük meg.
Reméljük, hogy az idei táborban is sok élménnyel gazdagodtak a 
gyerekek, és az általuk készített alkotások felelevenítik a számukra 
kedves pillanatokat, az új barátságok születését.

Novákné Rigó Andrea

DÁLNOK, 2016. július 4-10.
Alig kezdődött el a nyári szünet, máris készülődhettünk… De 
nem újabb feladat, hanem egy életre szóló élmény várt ránk. 
Biztosak voltunk benne, mert ha Dálnok, ha testvériskola, az 
akkor csak pozitív dolog lehet.

A felső tagozatból kiválasztott 10 tanulóval indultunk. 
Mindennap tele voltunk jobbnál jobb programokkal (Szent 
Anna - tó, Mohos - tőzegláp, Békás-szoros, Sepsiszentgyörgy, 
Törcsvár, ESZTENA). Egy igazi újdonság: Brassó mellett a Hétlét-
rás - kanyon. A „Hétlétra” nevet onnan kapta, hogy a közleke-
dést a szűk és meredek szurdokban 7 db meredek vaslétra és 
a falba erősített állványzatok teszik lehetővé.  A leghosszabb 
létra 12, a legrövidebb alig 2 méter hosszú. Az odáig vezető út 
meg… nem tudom, hány km, de soknak tűnt (nekünk, felnőt-
teknek bő másfél óra)

A kirándulások mellett talán még nagyobb élmény volt a két 
település tanulóinak barátkozása. Amikor odaértünk, már vár-
tak bennünket az iskolában. Szinte még a csomagokat sem tet-
tük le, máris leültek beszélgetni, társasjátékozni. Az Esztenán a 
közös piknik mellett focimérkőzésre is sor került (mint minden 
este), s együtt énekeltünk több mint egy órán át népdalokat. A 
zene igazi közösségteremtő volt.
A hét egy fantasztikus tábortűzzel ért véget. Gyerekek, nevelők, 
szülők, hozzátartozók, barátok mind-mind együtt. Nagyon szé-
pen köszönjük a cserszegtomaji Képviselő-testületnek a támo-
gatást, a dálnoki nevelőtestületnek a vendéglátást, a jóságukat, 
szeretetüket, emberségüket. ÖCSI tanár bácsi, köszönjük, hogy 
egész héten vittél bennünket mindenfelé, s hozzájárultál ehhez 
a fantasztikus élményhez!

Györgyi néni, Judit néni és a táborozók
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XI. Cserszegtomaji bornapok
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 2016. július 8-9-10-én, 
immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg hagyományos 
boros rendezvényét. A fesztivált Dr. Brazsil József a Da Bibere 
Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere nyitotta meg, közremű-
ködtek a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai, valamint a Bala-
toni Borbarát Hölgyek.

A Cserszegtomaji Bornapokkal veszi kezdetét  mindenévben 
a Nyugat-Balatoni Borfesztiválok sorozata. A bornapok egyik 
jelentőségét az adta, hogy a Balaton-felvidéki Borvidék Hegy-
községe által szervezett borverseny eredményhirdetésére a 
rendezvény keretében került sor. Az arany, ezüst és bronz mi-
nősítéseket Bernáth Tibor „örökös hegybíró”, Cserszegtomaj 
díszpolgára adta át. A bornapokon a Balaton-felvidéki Borvidék 
Cserszeg-Rezi körzetéhez tartozó Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Rezi és természetesen Cserszegtomaj település termelői kí-
nálták boraikat. Természetesen a finom borok mellett kultu-
rális programok is várták az ide látogatókat. Az idei évben a 
Cserszegtomaji Kék Balaton Citerazenekar népzenei műsora, 
a Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub boros egyvele-
ge, a Tapolcai Kinizsi Néptáncegyüttes folklór estje, valamint 
a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör műsora adott alapot a jó 
hangulathoz. Az amatőr szereplőkön kívül az idén is felléptek 
ismert művészek is, többek között a Tihanyi Tóth Csaba és Bog-
nár Rita kápráztatta el a közönséget „Borban az igazság” című 
zenés műsorával, valamint Nagy Ibolya operettprimadonna és 
a Jó Lacibetyár mulatós estje biztosított tartalmas szórakozási 
lehetőséget.

A hajnalig tartó bálokhoz a zenét a Koktél, a Signal és a Silver 
Band együttes szolgáltatta a három napos rendezvényen.
A bornapok népszerűségét az is mutatja, hogy a helyieken kí-
vül a környező települések lakói és a nyaraló vendégek minden 
eddiginél nagyobb létszámban látogattak el a színvonalas mű-
sorokat és finom borokat kínáló rendezvényre.

Novákné Rigó Andrea 

Dálnoki gyermekek Cserszegtomajon
Július 10-én közös vonatozás után érkeztek meg a dálnoki és a 
cserszegtomaji gyermekek Budapestre. Egy kis séta után a Ci-
tadellán gyönyörködhettek a kilátásban, majd a közös hazabu-
szozás után búcsút vettek egymástól. A finom ebéd után várta 
őket a Balaton, majd este a Bornapok zárórendezvénye – és 
persze a Foci EB döntője.

A hét folyamán a 10 gyermek és a tanító nénik jártak Lenti-
ben, Vonyarcvashegyen, hajóztak a Balcsin, voltak Balaton-
edericsen az Afrika Múzeumban  és Sümegen a várjátékon. 
Csütörtökön gokartoztak és kalandparki izgalmakban volt ré-
szük Cserszegtomajon, amit finom bográcsebéd követett. A 
búcsúesten a tábortűznél újra együtt zengett a dal a dálnoki 
és a cserszegtomaji gyerekek ajkáról. Pénteken még Tapolcán 
csónakáztak a tavasbarlangban, és moziba is eljutottak. 
Köszönet a község Önkormányzatának a támogatásért, a busz-
sofőröknek a sok segítségért és a kísérő nevelőknek a remek 
szervező munkáért!

Juhászné Gy. Anikó 
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Katonadal Fesztiválon szerepeltünk
Az Aranykorúak Nyugdíjas Klubja az idei évben is meghívást 
kapott a Zalaapátiban, immáron 7. alkalommal megrendezés-
re kerülő Katonadal Fesztiválra. A szereplő kis csapat lelkesen 
készült a találkozóra, hiszen minden évben egyre nagyobb ki-
hívás ez a résztvevő dalköröknek, nagy az igény a megújulásra, 
a még szebb, még színvonalasabb produkciók előadására. A 
rendezvényen több mint 20 fellépő csoport: dalkörök, kórusok 
produkciói hangzottak el. Előadásunkban I. és II. világháborús 
katona és fogoly énekeket hallhatott a nagyérdemű közönség.

A Fesztivál a Cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjas Klub
műsorával kezdődött.

Augusztusi grill-parti a Nyugdíjas Klubban
Augusztus 5-én, újra találkozhattak a klubtagok a kultúrházban, 
ahol egy nagyon vidám és szórakoztató délutánt, estét tölthettek 
el az egybegyűltek. Elsőként az elmúlt időszak eseményeiről tájé-
kozódhattak, „Ez történt Cserszegtomajon” címmel, melyet videó 
vetítés keretében ismerhettek meg a résztvevők. Ezután levetítés-
re került az a kisfilm, amely Cserszegtomajt mutatta be a Humani-
tárius Települések találkozóján, Mezőkovácsházán, ahol is átadás-
ra került Cserszegtomaj Humanitárius Település kitüntető címe.
Ezt követte a borfelismerő verseny, mely nagy népszerűségnek 
örvendett, és nagy derültséget keltett a drukkerekben. Minden 
versenyző jutalomban részesült, majd egy ízletes vacsora után 
kezdődhetett a nótázás, táncolás. A jó hangulatú rendezvény, késő 
estében ért véget.

Tolvéth Gyula Tamás -  nyugdíjasklub vezető

In Memoriam
Szeretettel emlékezünk Kövér Ferencre, akit egy 
csendes, nyugodt embernek ismerhettünk meg és 
aki  vidám, közvetlen természetével, mosolygós ar-
cával mindig harmóniát hozott klubunk életébe.

A Cserszegtomaji Tátika Népdalkör tevékenységének
beszámolója a nyári időszakról

Énekkarunk egész éven át heti rendszerességgel tartja próbáit, 
készülünk a fellépésekre különböző zenei stílusokkal, a felkéré-
seknek megfelelően. Az év első felében is számos felkérésnek 
tettünk eleget, de a nyári időszakban sem tétlenkedtünk.
Júniusban meghívást kaptunk Rezibe, a „Rizlingország Ünne-
pére” ahol vidám operett összeállítással kedveskedtünk a há-
lás közönségnek. Július 9-én egy Várvölgyi felkérésnek tettünk 
eleget, itt a „Laskafesztivál” kulturális műsorának résztvevői 
voltunk. Természetesen a Cserszegtomaji Borfesztiválon is sze-
repeltünk, zenés, vidám boros dalainkkal dalolásra invitáltuk 
a közönséget. A hónap közepén a keszthelyi Zámor városrész 
júliálisára voltunk hivatalosak. Július 24-én Vindornyafokra 
mentünk Kiss László esperes úr meghívására, ahol egy harang-
szentelési ünnep aktív részesei voltunk. A 135 fős kis falu egyé-
ni adományból jutott új lélekharanghoz, melyet Márfi Gyula 
veszprémi érsek szentelt meg.

Augusztus első hétvégéjén Zalaszántón a Falunapi rendezvény 
keretében szórakoztattuk a közönséget dalainkkal.
A Zalaapáti Katonadal Fesztiválon is részt vettünk, ahol a közön-
ség vastapssal jutalmazta a produkciónkat.

Koroncz Katalin

Babaköszöntés
Az első félév utolsó képviselő-testületi ülése június végén egy 
kedves, megható ünnepséggel indult. A 10 kisbabát és szüleiket 
az iskola éttermében várták szeretettel Bartha Gábor polgár-
mester úr és a képviselő-testület tagjai. Polgármester úr egy cso-
kor virággal köszöntötte az anyukákat. Az Általános Iskola tanulói 
kulturális műsorral készültek az alkalomra. Településünk legfia-
talabbjai: Szabó Csongor,  László Léna, Bardon Zétény, Kovács Li-
liána,  Horváth Márk Máté, Giber Balázs Donát, Vercz Boglárka, 
Buday Léna, Janzsó Emma, Kupár Gréta Liza. Gratulálunk a szü-
lőknek és jó egészséget, boldogságot kívánunk mindannyiuknak!



Cserszegtomaji Krónika

10

Könyvtári Hírek
A cserszegtomaji Települési Könyvtárban augusztus 22-től a 
szokásos téli nyitva tartás lép életbe. Hétfőtől- csütörtökig 
10.00 – 17.00 óráig az Iskola épületében, szombaton 9.00 – 
15.00 óráig a Teleházban lévő Könyvtári Szolgáltató Helyen 
lehet igénybe venni könyvtári szolgáltatásokat. 
A könyvkölcsönzésen kívül folyóirat olvasásra, internet haszná-
latra, - valamint beiratkozott felnőtt olvasók számára dvd fil-
mek kölcsönzésére van lehetőség az Iskola épületében. 
Népszerű szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés, mellyel akár 
országos nagykönyvtárak állományából is kölcsönözhetünk 
szakirodalmat. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban 
fellelhető könyveket már 1-2 napos átfutási idő alatt kézbe ve-
heti az olvasó.
A Könyvtárra vonatkozó bővebb információk megtalálhatók a 
www.cserszegkonyvtar.eoldal.hu weblapon.
Szeretettel várom mindkét helyen a kedves olvasókat: 

Ódorné Bognár Eszter könyvtáros

 

Értesítés! 

A Zalaszentgróti LÁNTZKY TEMETKEZÉSI KFT. 
8790 Zalaszentgrót Dózsa György u 22. 

Ügyelet: 0-24. Tel: 06-30-226-8199, 06-30-209-3351 

CSERSZEGTOMAJON A BEMUTATÓ HELYISÉGE 

Községház u. 4. sz. alatt (A volt Polgármesteri Hivatal épületében). 

Ahol a temetkezési kellékeket meg lehet tekinteni, és ki lehet választani. Teljes 
körű ügyintézés: Virágsziget Cserszegtomaj, Keszthelyi u. 48. Bojtné Pál Szilvia  

Tel: 06-20-344-7062, 83/330-390-es telefonon. 

 

Részt vettünk a Dálnok napokon
Július 23-i hétvégén rendezték a tizenkettedik Dálnok napokat 
székely testvéreink, amelyre meghívást kapott Önkormányza-
tunk is. 8 fős delegációval érkeztünk testvértelepülésünkre, 
hogy eleget tegyünk a meghívásuknak.

Szombaton a gidófalvi fúvószenekar ébresztőjével indult a nap. 
Az idei évben elmaradt a főzőverseny, ezért délelőtt volt lehe-
tőségünk a régen látott székely testvéreinket felkeresni. Meg-
tekintettük Európa egyetlen búvár tavát is Dálnokban, amely 
sokunkat lenyűgözött. A 9 méter  mély tóban modern berende-
zések is helyet kaptak. Az 1000 négyzetméteres tó, esküvők és 
filmek készítésének helyszínéül is szolgálhat, és rádióműsort is 
lehet a tó mélyéről sugározni. Délután az ünnepélyes megnyi-
tó után kulturális műsor kezdődött, este Tamás Gábor koncert, 
tűzijáték és hajnalig tartó bál zárta a napot.
Másnap vendéglátóink ragaszkodtak ahhoz, hogy Erdővidéket 
megmutassák nekünk.
Először a kisbaconi Benedek Elek – emlékházat tekintettük 
meg. Az emlékház 1896-ban épült, amelyet dédunokája muta-
tott be. Baróton, Erdővidék központjában is időztünk, és meg-
tekintettük az Olaszteleki Daniela kastélyt is. 
Az eltöltött rövid idő alatt, ismét megtapasztaltuk testvéreink 
vendégszeretetét. Késő délután elbúcsúztunk azzal, hogy ha-
marosan találkozunk Cserszegtomajon, a szüreti rendezvényen. 
Nagy szeretettel várjuk a delegáció tagjait!

Palkovics Zoltánné képviselő

Humanitárius települések elismerése
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége által létrehozott 
„Humanitárius Település” díjat nyerte el Cserszegtomaj 2016-
ban. A Vöröskereszt 135., az ifjúsági vöröskereszt 95. születés-
napján,  2016. május 28 –án, Mezőkovácsházán rendezték meg 
e cím birtokosai országos találkozójukat.
 A kiérdemelt címmel azokat a közösségeket ismerik el, melyek 
munkájukkal aktívan támogatják a Magyar Vöröskereszt esz-
meiségét és alapelveit. A cím odaítélése egy évre szól, mely – a 
feltételek teljesítése esetén – évenként meghosszabbítható.
A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása 
(második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre. 
Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a 
települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a 
„Humanitárius település” jelzést.
A Magyar Vöröskereszt, illetve a 32 humanitárius település ve-
zetői és a települések vöröskereszt vezetői az ország minden 
részéből érkeztek. Magukkal hozták azt a vándorbotot, amit 
egy éven át Mezőkovácsháza őrizhet. Cserszegtomajt Tolvéth 
Gyula Tamás Cserszegtomaj Község Önkormányzat Ügyrendi –
Jogi - Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint a helyi vöröskereszt 
elnöke, Koroncz Katalin képviselte a rendezvényen.
A házigazdák helyi értékekkel, specialitásokkal lepték meg a 
vendégeket.

Cserszegtomaj” Humanitárius Település” Oklevél
átadás - átvétel, Mezőkovácsháza

Koroncz Katalin
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Hasznos, egészséges, élmény dús nyári időtöltés!
Egy kellemes kikapcsolódást szerveztünk a Szabó István Ált. Iskolában 
a gyerekeknek Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatásával. 
Vízitáborban voltunk a Mosoni-Dunán. Az önkormányzat két kisbusza 
és két kocsi vitte (és hozta is) a gyerekeket és szüleiket Halásziba, ahol 
a helyi kempingben vertük fel sátrainkat. A kenuk bérbevétele és a sát-
rak felállítása után már kezdődhetett is a helyi strandon a gyakorlás- 
mentőmellény próba, beszállás, evezés, fordulások és a bátrabbaknak 
még borulási próba is. Az utazás és az edzés után jól esett a Party 
csárda finom vacsorája, a tábori megbeszélésen pedig egyeztettük a 
másnapi programokat és a napi élményeket.
Az eddigi táboroktól eltérően nem eveztük végig a Mosoni-Dunát, ha-
nem kicsit belekóstoltunk a hatalmas Szigetköz vízi útjaiba. A második 
napon az alapok felelevenítése után, vezető kíséretében, irányításával 
Kisvesszős öblében szálltunk kenuba, hogy a gyönyörűséges Szigetköz 
egy igen kis szeletkéjét megismerjük. Nagy élményt jelentettek a szűk 
vízi utak (épphogy szélesebb, mint egy kenu), az utak menti rengeteg 
természetes és épített szépség, a lassabb folyások adta sekély vízben a 
fürdési lehetőségek és a régi zsilipek adta „zuhatagok”. Annyira lenyű-
göző volt, hogy a csoport a jövő évi újabb szakasz felfedezése mellett 
döntött. Itt találkoztunk a „csoda kisbusz kulcs” fogalmával is.
Harmadik nap, ha lehet még fokozódott az izgalom, egy közel 10,-Ft-os 
rögtönzött vízmerő edény eltűnése és a Malomági-Lajtán való evezés 
miatt. Miért volt izgalmas, de egyben hihetetlen élmény? Hihetetlen 
volt, hogy a város központjában kanyarogva több kilométeren át evez-
tünk a vár tövében, a malom alatt átevezve (ahol régen malom műkö-
dött), kávéházak, éttermek mellett, az utcán kirándulók, helyi lakosok 
között. Ez már elég hangulatos volt, viszont ezt még fokozta, hogy pár 
híd alatt csak a kenu aljára feküdve lehetett átevezni, annyira alacsony 
volt a híd, hogy súrolta a kenu tetejét, de a csúcs a két csúszda volt, 
ahol a folyó nagyobb szintkülönbségét ún. „csúszdával” oldották meg. 
Ezek kenu szélességű vájatok, ahol a kenu csak egyenesen tud halad-
ni, a folyó nagyobb sebességgel halad és együtt csúszik a benne ülők 
legnagyobb örömére (sikongatása által kísérve). Negyedik nap a cso-
port tapasztaltabb tagjai részére legkedveltebb szakasz következett, 
út Kimlére. Kimle szerintem a Mosoni-Duna szíve, lelke. Aki most el-
csodálkozik, jöjjön el autóval, motorral, bármilyen módon és élje át 
velünk. Ez a hely számunkra a mosoni csoda.
Itt egy szóra meg kell álljak, mert elsősorban ember vagyok. Nagyon 
jó szívvel, tiszta lélekkel szeretnék megemlékezni Susovics József Ba-
rátomról, akinek a Mosoni-Dunán való történeteket és történéseket 
köszönhetem. Az emlékezésre a 2015. évi halálának emléke ad okot. 
Köszönöm, ha más is együtt érzett velem!
Szóval ezen a szakaszon, több helyen is kiszélesedik a folyó, annyira 
lelassul, hogy lerakja kavics hordalékát és 50-60 cm-esre sekélyesedik. 
Egy ilyen helyen ki is szálltunk a folyó közepén, fürödtünk egy jót és 
örömmel éreztük azt az illúziót, hogy az ember az úr.

Az élményektől telve érkeztünk Kimlére, ahol még egy napot töltöt-
tünk, kis evezésekkel, szárazföldi játékokkal és sajnos az utolsó, végső 
elpakolással.
Öt nap alatt közel 100 km vízi utat eveztünk, rengeteget nevettünk, 
folyamatosan segítettük egymást, sokat morogtam (az emlékek sú-
lya kicsit agyonnyomott). A kisbuszba való beszállás előtt az ilyenkor 
megszokott módon búcsúztunk, hogy jövőre is elmegyünk a Mosoni-
Dunára. Ám most ez nem csak üres szó volt, hanem igazi, az elválás 
nehézségétől terhes remény. Jól kipihenve, boldogan folytattuk mun-
kánkat, illetve a nyári szünetet. Jövőre ismét megyünk, várunk bárkit 
szeretettel, új utakkal is kiegészítve az ideit.

A Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda – bölcsöde Közétkez-
tetési Központ

SZAKÁCS
 munkakör betöltésére várja a jelentkezőket.

Bővebb információt nyújt Palkovics Zoltánné élelmezésve-
zető a 30/347-8613-as telefonszámon, vagy a helyszínen.

Budapest, Budapest te csodás…
2016. június 22-én szerdán is-
mét Budapestre kirándulhat-
tunk iskolai pedagógus kollégá-
inkkal. Verőfényes napsütésben 
érkeztünk a fővárosba, majd a 
Magyar Nemzeti Galériához 
érve a XX. század egyik jeles 
képzőművészének,  Picassonak 
a kiállítását tekintettük meg.
Késő délután a focirajongók 
áradata közepette jutottunk el 
az Andrássy útra. Rövid séta 
után értünk a Budapesti Ope-
rettszínházhoz, ahol megnéztük 
a FAME (HÍRNÉV) című szenzá-
ciós musicalt. A kultúrális cse-
megékkel feltöltődve indulhat-
tunk haza.
Hálás köszönetünk Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
támogatásukért.

Nagy Ildikó szervező

Nagyon köszönöm a segítséget minden felnőtt kísérőnek, külön Ko-
csis Zsuzsának. Köszönöm a Képviselő Testületnek a támogatást, hogy 
lehetővé tették gyermekeinknek a kedvező módon való táborozást, 
külön Bartha Gábor Polgármester Úrnak a segítőkészségét és rugal-
masságát!

Gelencsér Zoltán 
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Balogh Gábor egykori olimpikon öttusázó megnyitó szavai után fellobbantot-
ta az olimpiai lángot miközben a vár nemzeti színű füstfelhőbe burkolózott. 
A ceremónián a diákok olimpiai esküt is tettek, majd jó helyezkedésünknek 
köszönhetően a helyi televíziónak is nyilatkozott Csíkos Luca. Másnap őrült 
forróságban elkezdődtek a versenyek, de kis csapatunk minden este hatal-
mas sétát tett a csodálatosan kivilágított belvárosban. Ilyenkor visszatértünk a 
megnyitó színhelyére, ahol zenés programok szórakoztatták az ide látogatókat. 
Egyik este még a színpadon is fellépett a rögtönzött cserszegi énekes csapat. 
Hatalmas tapsot kaptak! A verseny végéhez közeledve a gyulai Várfürdőben 
is kedvezményesen fürödhettünk, meghódítottuk a híres téglavárat és ügyes-
ségünknek köszönhetően ingyen látogattuk végig a híres Almásy-kastélyt. A 
nagyszerű kirándulásnak is felfogható versenyen rengeteget nevettünk, job-
ban megismertük egymást. Abban mindenki egyetértett, ha iskolánk létszáma 
nem emelkedik 200 fő fölé, akkor jövőre is megpróbáljuk a már nem lehe-
tetlent. Azért az eredmény sem volt mellékes. Atlétika csapatunk a nagyon 
előkelő 7. helyen zárt. Fiatal kézilabda csapatunk a 14. helyen fejezte be a küz-
delmeket. Végezetül szeretném megköszönni a KLIK keszthelyi tankerületének 
a támogatást, amiiért lehetővé tették a versenyen való részvételt iskolánknak. 
Köszönöm a szülők bizalmát és támogatását.

Felvonulásra várva a Világóra tövében
Hátul Szrapkó Sára, Sillinger Zsanett kísérő tanár, Molnár Karolin, Lázár Petra, 
középen Kozma Réka, Gyalog Csenge, Csíkos Luca, Csíkos Lili, Szívós Melinda, 
Török Lili, Vörös Szonja, Fehér Brigitta, elöl Horváth Dorina. A képről hiányoz-
nak a felkészítők: Takács Tamás (Csíkos László, Gelencsér Zoltán)
Egy nyár sem telhet el lábtoll-labda esemény nélkül, ugyan most nem tábort 
szerveztünk, hanem a Duna Televízió Balatoni Nyár című műsorában léptünk 
fel a lábtoll-labdázást népszerűsítve. Sajnos a szeles időjárási viszonyok nem 
tették lehetővé az ideális körülményeket, de Harsányi Levente műsorvezetőt 
így is rávettük egy kis játékra. A műsor után átadtuk a község ajándékcso-
magját Kraszkó Zita műsorvezetőnek is. Az élő forgatás előtt és után az MTV 
vendégei voltunk különböző italokra. Az összepakolás után megebédeltünk 
a révfülöpi „pavilonsoron”, majd Lengyel Lajos irányítása alatt álló kisbusszal 
érkeztünk haza. Köszönjük a szállítást, hogy élni tudtunk a felkínált lehetőség-
gel és az önkormányzat támogatását, hogy megmutathattuk Cserszegtomaj 
nevezetességét.

Révfülöp, Balatoni Nyár, lábtoll-labda
Balról Széles László, Koszorús Sámuel, Udvari Boglárka, Takács Tamás edző, 

Sillinger Zsanett, Gyalog Csenge, Merics Ferenc, Lengyel Lajos támogató
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Sportos nyár
Iskolánk diákjainak a nyár sem telhetett szervezett sportos programok, ver-
senyek nélkül.
Június 23-26. között Gyulán képviselte megyénket egy tucat leányzó, akik a Kis 
Iskolák Országos Diákolimpiáján vettek részt atlétika és kézilabda sportágak-
ban. Már a megnyitó is frenetikusra sikeredett, hiszen Gyula város sétálóutcá-
ján vonult fel a vár tövéhez a több mint 900 fős diáksereg fehér egyen pólóba 
öltöztetve saját megyéjének táblája mögött.

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
A nyáron egy sikeres néptánc tábort tartottunk, ami immáron a 
2. alkalom volt a Kultúrházban. A tavalyihoz képest megduplá-
zódott a résztvevők száma, és ami számunkra nagy öröm, hogy 
a helyi gyerekek aránya is sokkal magasabb volt, mint az elmúlt 
nyáron. Annyira ügyes kis csapat verbuválódott össze, hogy az 
5 nap alatt egy közel 10 perces műsor is összeállt, amit a bor-
fesztiválon be is mutattak a gyerekek!

Így hivatalosan is megalakult a cserszegtomaji „Fűszeres Nép-
táncegyüttes” mely az ősz folyamán várja soraiba a néptánccal 
aktívabban foglalkozni vágyó fiatalokat!
A fellépéshez való viseleteket a Nagyváthy Néptáncegyüttes 
ruhatárából kölcsönöztük, de az Önkormányzat biztosított rá 
keretet, hogy legyen egy saját ruhatárunk, ami az aktív tánco-
sok méreteiben készül az ősz folyamán! Ezért fontos, hogy a 
csoportban táncolni vágyók minél hamarabb jelezzék szándé-
kukat!
Terveink szerint az iskolai tornaórai táncot is folytatjuk az 1-2 
évfolyamon, de idő hiányában felsőbb évesekkel csak az Együt-
tes keretein belül van lehetőségünk táncolni, aminek próbaidő-
pontjait és helyszínét közölni fogjuk ahogy kialakul az óraren-
dünk!
Mivel nagyon sokan már csak a facebook-on érhetők el, ezért 
létrehoztunk egy csoportot „Fűszeres Néptáncegyüttes” né-
ven! Zárt csoport lesz, tehát aki szeretne bekerülni az jelezze 
szándékát, vagy írjon nekem levelet a füszeres.neptanc@gmail.
com címre!
Az ősz folyamán előttünk áll a szüreti program, ahova szívesen 
kísérnénk a már aktív tagokat, ehhez valamikor kell keresnünk 
egy próba alkalmat, hogy rendezzük sorainkat: a nyáron tanul-
takat átismételjük! Ezért szükséges, hogy mindenki jelezze idő-
ben részvételi szándékát!
Szeretnénk a tavaly meghirdetett programokat is folytatni:
Márton napi lámpás felvonulás, lámpás készítés, Adventi ko-
szorúkészítés és játszóház, Szilveszteri táncház,
Ezekről bővebben később lesz tájékoztatás, aki szeretne érte-
sülni az a face-enkeresse a CsHe – csoportot (Cserszegtomajért 
Hagyományőrző Egyesület)
Mindenkinek szép őszt kívánva várjuk az aktívabb kapcsolatot!

Tisztelettel: Hardi András és a Cserszegtomajért 
Hagyományőrző Egyesület tagjai
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A nemzetközi után sem álltunk le a játékos edzésekkel, amelynek egyik kiegé-
szítő programja a balatoni kerékpározás volt. Sajnos különböző elfoglaltságok 
miatt kevés létszámmal, de annál boldogabban vágtunk neki a 75 kilométeres 
távnak Cserszegtomaj-Keszthely-Badacsony-Fonyód-Cserszegtomaj útvonalon.
A Balcsit egy röpke 25 perces hajóúttal tudtuk le és a bátrabbak a 
balatonfenyvesi szabadstrandon még fürödhettek is. A Paprika Csárdához 
érve már mindenkinek kopogott a szeme az éhségtől, de a finom és bőséges 
étkek mindenkit kárpótoltak. Élményekkel gazdagon, kissé megfáradva az esti 
órákban tekertünk haza. A jövő esztendőben több ilyen programot is szeret-
nénk szervezni.
Júliusban a lábtoll-labdázók Újszászra utaztak, ahol a Hungarian Open elneve-
zésű nemzetközi versenyen vettek részt.
Fiú mezőnyben a Farsang András, Farsang Imre és Nagy Mátyás alkotta csapat 
felküzdötte magát a 13. helyre.
A serdülő összeállítású vegyes csapat (Gyalog Csenge, Koszorús Sámuel, Széles 
László, Szrapkó Sára) első felnőtt nemzetközi versenyükön a 33. helyet szerez-
ték meg. Nekik ez volt az első nemzetközijük, amelyről sok szép emlékekkel 
térhettek haza.
A női mezőnyben a Mile Alexandra, Pál Dorina, Sillinger Zsanett, Udvari Bog-
lárka összeállítású csapat a legjobb négy közé jutásért Kínával került össze, 
ahol alul maradtak. A fáradtság, sérülések miatt a csapatversenyt 8. helyen 
zárták.
Sajnos a rossz időjárásnak köszönhetően az ilyenkor szokásos felvonuláson 
nem vehettünk részt. Vasárnap este discot rendeztek a versenyzőknek, ahol 
barátságok köttettek, és a meglévőek még szorosabbá váltak.
Hétfőn este nemzetközi show műsoron vettek részt a játékosok, minden egye-
sület külön előadással készülhetett. 
A Hungarian Open a versenyzők számára nem csak egy verseny. Barátságok 
kötetnek, csapatok tartanak még jobban össze. Ahogy ez nálunk is így történt. 
Az esti beszélgetések, viccelődések még közelebb hozták egymáshoz a részt-
vevő cserszegtomaji lábtoll-labdázókat.
Ez úton is szeretnénk megköszönni Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
támogatását és Lengyel Lajos segítségét.
Következő felnőtt verseny szintén a távoli Újszászon lesz. Ez lesz a felnőttek 
leghosszabb versenye, hiszen a két nap alatt minden versenyszámban mérhe-
tik össze az egyesületek a tudásukat (női csapat, férfi csapat, női páros, férfi 
páros, vegyes páros, női egyéni és férfi egyéni).

A Cserszegtomaji SK nemzetközi verseny résztvevői

A Cserszegtomaji SK labdarúgói a tavalyi szereplés után (felnőtt csapat 6. ifjú-
sági 7. hely) ebben az esztendőben is a megyei II. osztályban folytatják szerep-
lésüket. Az utánpótlás csapatokat érintő korhatár korlátozások miatt ugyan 
volt egy kis hezitálás, de megoldódni látszik a létszámgond. Most már csak 
kitartás kell a bajnokság befejezéséig. Mindkét csapat alaposan meggyengült, 
de bízunk a sikeres helytállásban, talán kiesési gondok azért nem lesznek. A 
csapatokat továbbra is Fejérvári Ferenc és Takács Tamás edzők irányítják. A 
bajnokság megfogyatkozott létszámmal - csak 14 csapat - augusztusban már 
kezdetét is vette, mindkét csapat felemásan túljutott az első két fordulón. 
Keszthelytől hazai pályán kettős vereség, Zalaszentmihályon kettős győzelem 
a mérleg.
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Cserszegtomajról a nemzetközi élmezőnyig
Partics Roland Hunor gyermekkora óta Cserszegtomajon lakik. Éle-
tében 15 éve kapott főszerepet a harcművészet a Shotokan Karate 
által, amit 9 éve tanít, immár közel 40 lelkes tanítványnak. Kettő 
éve jött az új szerelem a küzdősportok terén, a Brazil JiuJitsu, mely 
magával vonzotta a Judot is. Roland edzésterve már-már embert 
próbáló, csak a legjobbal éri be edzések terén is. Jelenleg a Za-
laegerszegi Judo Sportegyesület hivatalos tagja, így heti két alka-
lommal utazik Zalaegerszegre, ahol a többszörös Európa Bajnok 
Nagysolymosi Sándor foglalkozik vele. Hosszas kutatás után talál-
ta meg jelenlegi Brazil JiuJitsu csapatát Székesfehérváron, ahová 
szintén heti két alkalommal utazik kedves barátjához és egyben 
tanítójához, Romanek Bencéhez. A hét további négy napján futó 
– és erőnléti edzései vannak, de ne felejtsük el a Karate csapatát 
sem, akiket heti 12 óra edzésszámban tréningez. Nagy alázatot és 
rengeteg szorgalmat kíván ez az életforma, de meghozza a gyü-
mölcsét. Brazil JiuJitsuban egy éve rendszeresen versenyez. Há-
romszoros Global Grappling győzteseként és a Magyar Bajnoki cím 
megszerzése után kijutott Angliába a London Open nemzetközi 
versenyre, ahol az élmezőnyben ezüstérmet szerzett. Azt gondo-
lom, ez már önmagában is nagy teljesítmény, hogy Roland 35 éve-
sen, önerőből ennyi mindent elért, de nincs megállás. Következő 
célja a Brazil JiuJitsu világának egyik legrangosabb versenye, a Lisz-
szabonban megrendezésre kerülő Európa Bajnokság, melyen közel 
4000 versenyző méri össze tudását, egy hét alatt.

London Open 
nemzetközi verseny, 

Partics Roland tanítójával 
Romanek Bencével

London Open 
nemzetközi verseny 

(bal oldalt Partics Roland)

Soron következő labdarúgó mérkőzések:
CSERSZEGTOMAJ - ZALASZENTIVÁN  2016.09.11. 16:30
ZALAAPÁTI - CSERSZEGTOMAJ  2016.09.18. 16:00
CSERSZEGTOMAJ - BÖDEI SE  2016.09.25. 16:00
Az ifjúsági mérkőzések kezdési időpontja 2 órával előzi meg a felnőtt mérkő-
zéseket.

Sillinger Zsanett és Takács Tamás
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Karatetábor
Egyesületünk, mint minden évben, így idén is megtartotta a 
szokásos nyári edzőtáborát. Az edzőtábor elsődleges célja az 
volt, hogy a gyerekek megszokják és tiszteletben tartsák a kö-
zösségi szabályokat. Azon kívül természetesen nagy hangsúlyt 
fektettünk a karate erőnléti, gyorsasági edzésekre. Páros gya-
korlatokon keresztül a fiúk és a lányok egyaránt megtanultak 
újabb és újabb önvédelmi fogásokat is.
A napi két edzés között együtt ebédeltünk, majd következett a 
kötelező fogmosás a pihenő, és a szabad program.
Július 26-án egyesületünk megtisztelő meghívást kapott 
egy Harcművészeti fesztiválra, amit a világhírű Kassai Lajos - 
lovasíjász - birtokán tartottak. Több harcművészeti stílus mu-
tatkozott be, köztük a tradicionális shotokan karate - Cserszeg-
tomaj képviseletében. 
A bemutatót követően közös ebéd kövekezett, majd a többi 
ágazati stílus vezetőivel folytatott beszélgetés során megerősö-
dött bennünk az a hit, hogy amit képviselünk olyan érték, amit 
kötelességünk átadni a következő generációknak.
Ugyanakkor abban is egyetértés volt, ahhoz, hogy a fiatalok 
megkeressenek minket, érdekesebbnek kell lennünk, mint egy 
okos telefon…….

A képen Kassai Lajossal és a többi harcművészeti vezetővel

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsér-
tették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu

„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendelle-
nesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiper-
aktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu • Weboldal: www.emberijogok.hu
„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

TISZTELT 
CSERSZEGTOMAJIAK!

Egyesületünk ez alkalommal tagfel-
vételt hirdet. A tradícionális shotokan 
karate egy olyan sokoldalú rendszer 
ami magában foglalja a testnevelést, 
a harcművészetet, a sportot, az ön-

védelmet, és egy olyan filozófiát aminek az alapja a tiszte-
let, az önuralom, és az akarat. 
Gyerekeket, felnőtteket egyaránt várunk .
A tanításokat hétfőn, és csütörtökön 16 órától az iskola 
tornatermében meg lehet tekinteni.

A beirátkozás legkésőbb
2016. szeptember 20-ig lehetséges. 

Asztaliteniszről
A Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium asztalitenisz csapatával 
sikeres edzőtáborban volt részünk, amely jó hangulatban telt,  és  
július  4-8-ig tartott. A tábort nagykanizsai játékosok is látogatták, 
ők is jól érezték magukat. A hetes munkát egy közös kirándulással 
zártuk Tihanyban. A táborban három csoportban dolgoztak együtt 
a résztvevők, délután a Balatonon sikerült folytatni a fizikai felké-
szülést.

Nagyon szépen köszönjük a támogatást a Polgármester úrnak, 
Bartha Gábornak,  a Polgármesteri hivatalnak, nagyon nagy köszö-
net a finom falatokért és gondoskodásért Palkovics Zoltánnénak 
valamint  a Szabó István Általános Iskola vezetőségének, és min-
den segítőnek aki hozzájárult a tábor sikeréhez. 

Köszönettel Dancsékné Márk Katalin és Kerekes Barnabás edzők 

A Cserszegtomaji SK asztalitenisz szakosztálya szeretet-
tel vár minden 6 év feletti gyereket, aki szeretné elsajátí-
tani az asztalitenisz sport rejtelmeit, versenyzési lehető-
ségeit. Kezdőknek szerdai napokon 17.00 órától tartunk 
edzést, haladóknak szerdán és csütörtökön. Érdeklődni 
lehet: Dancsékné Katalinnál a 06 30 4019 457 telefon-
számon vagy edzésidőben a tornateremben. Szeretettel 
várok minden érdeklődőt. 
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Ingyenes Zenebölcsi foglalkozások
folytatódnak a Kultúrházban!

Szeptember 12-én 9.30 órakor a Kultúrházban folytatódik a 
zenebölcsi, a foglalkozásokat Kőhalmi Ági zenepedagógus, 
diplomás zeneterapeuta, hangmasszőr tartja. A Varázshangok 
Zenebölcsi 0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek szóló zenés 
fejlesztő és szórakoztató, rendszeresen 60 perces program. A 
zenebölcsi elsődleges célja, hogy családias légkörben olyan 
kikapcsolódási formát nyújtson a szülőknek, ahol gyermekeik 
észrevétlenül, játékos formában fejlődnek. Ezért csak kis lét-
számú csoportokat indítunk, ahol a személyes kapcsolatok el-
mélyítése és a gyermekek meghitt, közösségben is védett fej-
lesztése a cél.

Cserszegtomaji Kolbásztöltő
verseny

2016. november 5-én (szombaton) 10 órától
KOLBÁSZTÖLTŐ

versenyt szervezünk Cserszegtomajon az iskola udvarán fel-
állított rendezvénysátorban  (Iskola u. 17.) , amelyre 4 fős  
csapatok (egyesületek, baráti körök) jelentkezését várjuk.
Az induló 4 fős csapatok feladata, hogy a helyszínen 5 kg 
kolbászhúsból sütni való kolbászt készítsenek. A részt vevő 
csapatoknak 50 cm-es kolbászt kell leadni a zsűrizéshez, fe-
lét nyers állapotban, másik felét sütve.
A rendezők biztosítják az asztalt és a kolbászhúst. A fűsze-
rekről, a töltéshez szükséges bélről és a kolbász sütéséhez 
szükséges eszközről a versenyzőknek kell gondoskodni.
A zsűri értékeli a kolbásztöltés folyamatát, a nyerskolbász 
esztétikai megjelenését a megsütött kolbász ízét, állagát, 
asztaldekorációt.

Nevezési díj, mely magában foglalja a hús árát: 6.000.-Ft
nevezési határidő: október 25. (kedd)

Információ a rendezvényről: Kocsis Zsuzsa 06 30 610 4673, 
vagy email-en: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Meghitt, romantikus hangulat • Igazi, házias ízek 
Születésnapok, családi és céges rendezvények 
Szeptembertől új ételspecialitások az étlapon, 

őszi ízkavalkád
Cím: Cserszegtomaj, Sümegi u. 9. 

Tel. : +36-30-2263-473 • www.napraforgovendeglo.hu

Cserszegtomaji Szilveszter 
a Chili együttessel

2016. december 31. • helyszín: Tornacsarnok

svédasztalos vacsora 
(hideg-meleg ételek, éjfélkor virsli, pezsgő)

Ital batyus (büfé nem üzemel)

Szervezők a Cserszegtomaji SK szurkolói

Asztalfoglalás: 
Szeles András - 30/937 7670 

Palkovics Zoltánné - 30/347 8613
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X. Cserszegtomaji Sörnapok
Július hónapban a Bornapok mellett további rendezvény várta 
a szórakozni vágyó helyi és környékbeli lakosokat. Tizedik al-
kalommal került megrendezésre Cserszegtomaj Község Önkor-
mányzatának hagyományos sörnapja július 30-31-én, melyet 
Szeles András alpolgármester nyitott meg. A szombat délután 
a Brass Dance rézfúvósok showműsorával indult, mely a közön-
ség bevonásával megalapozta a jó hangulatot. A folytatásban 
Móger Péter harmonikaművész műsorát hallgathatták az ér-
deklődők, ezt Retro-party követte a 70-es, 80-as, 90-es évek 
magyar és olasz slágereivel. Az estét az Alfa zenekar hajnalig 
tartó bálja zárta.

Vasárnap helyi és rezi fiatalok mutatkoztak be, a Cserszikék és a 
Rezidance tánccsoport fergeteges műsorát nagy érdeklődés és 
kitűnő hangulat kísérte. Ezt követően a Gyöngyösi Népdalkör 
sörnapi csokra, majd a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör tan-
góharmonikával kísért műsora szórakoztatta a megjelenteket. 
Nagy várokozás kísérte Balássy Betti és Varga Feri előadását, 
akik a tőlük megszokott színvonalon, jó hangulatot teremtve 
mutatták be repertoárjukat. Az este és ezzel a sörnapi rendez-
vény a Chili együttes báljával zárult, ami a rossz idő ellenére 
sokaknak nyújtott remek szórakozást.
Természetesen a műsorok mellett nem hiányoztak a kézműves 
sörök és finom ételek sem, a gyerekek szórakozásáról pedig in-
gyenes ringlis és légvár is gondoskodott.

Novákné Rigó Andrea

Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, talaj-

marózást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as
telefonszámokon.

Folytatódik az ingyenes ZUMBA 
Cserszegtomajon!

Várunk minden kedves mozogni szerető embert 2016. 
szeptember 5-étől (hétfő) 18.30-tól a Kultúrházba (Vadász 
u. 1.), ahol az  ingyenes Zumba folytatódik.

Időpontok: minden hétfő és szerda 18.30.
Vezeti: Hegedűs Éva

Támogató: Keszthelyi  Kórház Egészségfejlesztési Iroda

Újdonság! Jobb agyféltekés rajz- és 
ismeretterjesztő foglalkozások

Programunk célja a fiatalok számára olyan tudás biztosí-
tása, mely elősegíti önálló életkezdésüket, támogatja „fel-
nőtt világba” történő beilleszkedésüket. A rendezvénye-
ken konfliktuskezelési és pénzügyi tanácsokat kaphatnak, 
egészségügyi és táplálkozási ismereteket szerezhetnek, va-
lamint elsajátíthatnak pályakezdést támogató technikákat. 
Minden szakmai ismereteket tartalmazó előadás előtt jobb 
agyféltekés gyakorlatokra épülő képzés van, melyet művé-
szet pedagógus tart. A jobb agyféltekés rajzolás technika 
elsajátításával hatékonyabban lehet kihasználni agyunk 
befogadó-és problémamegoldó képességét, ezáltal a fog-
lalkozás második részében átadott ismeretek könnyebben 
rögzülnek. A képességfejlesztésre kidolgozott program-
sorozat a felnövekvő nemzedéket célozza meg. A rendez-
vények nyitottak, előzetes regisztráció alapján bárki részt 
vehet rajta.
Előadások témái:
1. 2016. október 22.: A fiatalok családi életre felkészítése, 

párkapcsolat, elfogadás, generációs problémák megol-
dása. 

2. 2016. november 19.: Elméleti-és gyakorlati oktatás el-
sősegélynyújtás, újraélesztés, lélegeztetés témákban. 

3. 2017. január 7.: Az egészséges életmód és táplálkozás 
összefüggései, gyerekek számára is szerethető ételek, 
étkezési szokások kialakításának megoldása. 

4. 2017. január 28.: Pénzügyi tanácsok, költségtervezés, 
megtakarítások kezelése.

5. 2017. február 18.: Tanácsok álláskeresésre, továbbkép-
zési lehetőségekre, kommunikáció fejlesztésére.  

Jelentkezés a limitált 30 fős  kurzusra a +36 30 340 4046-os 
telefonszámon  Katona Tündénél, a  Keszthelyi Nagycsalá-
dosok Egyesületének elnökénél lehet. Előnyt élveznek a 
nagycsaládos Noe tagok.
Helyszín: Kultúrház (Cserszegtomaj, Vadász u. 1.)

Barta Molnár Imola művészet pedagógus
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A CSERSZEGTOMAJFUTÁS 

A verseny időpontja 2016.10.01 10:00-13:00-ig
Kedves cserszegtomaji lakosok! 

Településünkön október 1-jén első alkalommal kerül sor futóversenyre, mely nagy érdeklődésnek örvend. Többen láthattak már 
a kijelölt útvonalon futókat. Szeretnénk kérni településünk lakóit, hogy ezen a napon nagyobb odafigyeléssel és körültekintéssel 
közlekedjenek az érintett szakaszon, akik tehetik, ne közlekedjenek személygépkocsikkal, itt részleges vagy teljes útlezárásokra kell 
számítani.

A verseny pontos útvonala
Rajt: Pajtika, Gesztenyés út kereszteződés 10:00

Indulás észak felé, a Pajtika utcán a Kucori utca kereszteződésig, majd ott balra fordul, át két magántelken a Tölgyes utca tetejéig. 
Végig a Tölgyes utcán a Kápolna sorig, majd ott balra fordulva végig a Kápolna soron a Csendes utcáig. Egy bal kanyar után végig a 
Csendes utcán vissza a Pajtika utcára, itt bal kanyar az Európa tér felé, és a Művelődési Háznál jobbra fordul a Vadász utcára, majd 
rögtön egy jobbra tarts a Hajdu utcára, ahol végig fut a mezőny a Balaton utcáig. Itt a bal kanyar után végig a Balaton utcán a Diósi 
utcáig, ahol egy éles bal kanyar után, végig vezet az út a Diósi utcán egészen a Csillag utcáig. Itt balra fel a Csillag utcán a Templom 
utcáig, ahol jobb kanyar a Templom utcán fel a templomkertig. Egy jobb kanyar után át a templomkerten, majd kiérve szintén jobbra 
le a Panoráma utcán. Az utca végén balra fel egy murvás úton, ami már egy magántelek. Ezen a telken visszakanyarodik a nyomvonal 
a bánya mellet a focipálya felé, és a felső kapun át be a pályára.

Várható teljes útlezárás:
9:30-10:05-ig a Pajtika – Temető kereszteződéstől,a Pajtika - Gesztenyés kereszteződésig
9:55-10:15-ig a Pajtika – Gesztenyés kereszteződéstől, a Pajtika – Kucori kereszteződésig

10:05-10:25-ig Kápolna sor – Tölgyes kereszteződéstől, a Kápolna sor – Csendes kereszteződésig
10:15-13:00-ig Templom utca a Csillag utcától a Kilátó utcáig

A többi útszakaszon ideiglenes vagy váltakozó egyirányú korlátozás várható maximum 2-3 percig.
A pályarajz és minden egyéb információ megtalálható az alábbi weboldalon: www.cserszegtomajfutas.hu

Előre is köszönjük a közlekedők türelmét. A versenyzők a szurkolást örömmel fogadják:)
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Cserszegtomaji Szüreti Vigasság
2016. szeptember 17. (szombat)

12.00	órától	Szüreti	Gulyásfőzés	a	2016-os	Cserszegtomaj	Ízmestere	cím	birtokosaival	az	iskola	udvarán 
	 (Cserszegtomaji	Polgárőr	Egyesület)

13.00	 Szüreti	élőzenés	felvonulás	a	község	utcáin -	Gyülekező	az	Iskola	udvarán	12.30	órától 
	 Örömmel	fogadjuk	családok,	baráti	társaságok	csatlakozását	a	szüreti	menethez	saját,	feldíszített	járműveikkel! 
	 Az	Önkormányzat	által	biztosított	Dottó	kisvonat	és	lovasfogatok	a	fellépők	részére	tudnak	helyet	biztosítani.	

 A	szüreti	felvonulás	útvonala: 
	 Iskola	utca	–	Majori	út	–	Cserszegtomaj	bejárata	–	Európa	tér	–	Pajtika	u.	–	Kucor	–	Pajtika	u.	–	Rezi	u.	–	Keszthelyi	u.	–	Dr.	Bakonyi	K.	u.	–	Iskola	udvar

 Megállóhelyek:	 
13.30	 Cserszegtomaj	bejárata	-	Dálnoki	tábla	avatása	–	Cserszegtomaj	Község	testvértelepülése	– 
	 Dálnok	-	küldöttségének	részvételével,	
14.10	Műsor	a	Kucorban
15.10	 Európa	tér	
16.00	 Éden	cukrászda
	 A	megállóhelyeken	Tolvéth	Gyula	kisbíró	kihirdeti	településünk	híreit. 
	 műsort	adnak:	Cserszikék	Tánccsoport,	Tátika	Népdalkör,	Aranykorúak	Nyugdíjasklub, 
	 Cserszegi	Fűszeres	Tánccsoport 
 A	felvonulás	résztvevői	jó	szívvel	fogadják,	ha	a	megállóhelyeken	ki-ki	süteménnyel	és	cserszegi	nedűvel	kínálja	őket!

16.30 Szüreti	műsor	-	Szabó	István	Általános	Iskola	udvara	köszöntőt	mond	Bartha	Gábor	polgármester
16.40	 Kék	Balaton	Citerazenekar	
17.00 Postás	Józsi	mulatós	műsora
18.00	 Retro	operett	Dobson	„ZOZO”-val	(ismert	sanzonok,	operettek,	táncdalfesztiválok	dalai	csendülnek	fel)
18.40	 Tátika	Népdalkör	szüreti	csokra
19.00	 Rock	and	Roll	Show	„ZOZO”-val (pörgös	rock	and	roll	egyveleg	az	50-es	és	70-es	évek	gyöngyszemeiből)
19.30	 Sztárvendég:	Szabó	Ádám	harmonikaművész	a	Csillag	születik	és	az	X-	Faktor	sztárja	
20.30	 Szüreti	bál	a	Signal	Együttessel

16.00	 órától	az	iskola	udvarán	Légvár	-	ringlis	-	helyi	kézműves	kirakodóvásár 
	 Borház	-	kézműves	sör	-	Büfé	-	kürtöskalács	-	pálinkaház

Rossz	időjárás	esetén	a	szüreti	felvonulás	elmarad,	de	16.30	órától	a	kulturális	programok	megrendezésre	kerülnek. 
A	programváltoztatás	jogát	fenntartjuk!

Információ:	Cserszegtomaj	Község	Önkormányzata	-	Cserszegtomaj,	Dr.	Bakonyi	K.	u.	1. 
Tel.:	0036	83	531	908	•	www.cserszegtomaj.hu


