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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2016. november • VI. évf. 10. szám

• Adventi gyertyagyújtás: 2. adventi gyertyát 
Bartha Gábor polgármester gyújtja meg

• Mikulás várás, ajándékozás
• Fellépnek a Cserszikék, Tátika népdalkör, 

Általános iskola tanulói, Nyugdíjas Klub
• Daniel Speer Brass: Swing karácsony koncert

Adventi kézműves kirakodóvásár, sajtos, mézes, 
füstölt húsok, lángos, Rézi néni forró szörp kóstoló, 
közös süteményezés, forraltborozás, teázás, 
sültgesztenyézés,  

Szeretettel várjuk advent második vasárnapján a 
Cserszegi Adventi Forgatagra!

Cserszegtomaji  Adventi  Forgatag
2016. december 4. (vasárnap) 14.00 – Általános Iskola udvara

A programváltozás jogát fenntartjuk!
További információ: Cserszegtomaj Község Önkormányzata
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1. • Tel.: 0036 83 531 908
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu
Web: www.cserszegtomaj.hu
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A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj október vagy
https://youtu.be/tIn9K0tfej8

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. október 26-án megtartott soros nyilvános ülésén az aláb-
bi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
11/2016 (X.27.) rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Köz-
ség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthető.

HATÁROZATOK
109/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Cserszegtomaj, 2217. hrsz.-ú „arborétum” művelési ágú 3 ha 
1256 m2 valamint a 2218. hrsz.-ú „gazdasági épület, udvar” 
művelési ágú 2 ha 2318 m2 térmértékű ingatlanok külterületbe 
vonását nem támogatja. 
110/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő Cser-
szegtomaj, 373.hrsz-ú „sporttelep” művelési ágú 1 ha 1352 
m2, 374. hrsz-ú„sportöltöző, udvar” művelési ágú 9298 m2, 
375. hrsz-ú„közterület” művelési ágú 627 m2, 376. hrsz-
ú„beépítetlen terület” művelési ágú 388 m2, valamint a 377. 
hrsz-ú„beépítetlen terület” művelési ágú 1336 m2 térmértékű 
ingatlanok telekcsoport újraosztását a Geopart Bt Keszthely, 
Sági J.u. 32. szám alatti társaság által 096-12/2013. munkaszá-
mon készített változási  vázrajz alapján. 
A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a te-
rületváltozások vagyonkataszterben történő átvezetéséhez. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
111/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Zalai Balaton-part Víziközmű Társulat megszűnéséről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak  
szerint elfogadta.
112/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Hegedűs Zoltán és Szabó Veronika Törökszentmik-
lós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmére a Cser-
szegtomaj, Margaréta utca 1806/2. hrsz. közút 110 m-es sza-
kasz kialakításának kivitelezését. 
Felkéri a hivatalt, hogy a munkálatok megkezdése előtt, az 
útépítéssel érintett ingatlantulajdonosokat tájékoztassa az út 
kialakításának feltételeiről. Az út megvalósításáról az 1808. – 
1806/15. – 1806/1. – 1809. hrsz. ingatlanok tulajdonosainak 
elfogadó nyilatkozata alapján dönt a testület.
113/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. szá-
mú melléklete szerint hagyja jóvá. 
114/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2016. III. negyedévi adóbevételeiről szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta.

115/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámolót meg-
tárgyalta és azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadta.
116/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közterületi beruházásokról és a közterület gondozásról szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadta. 
117/2016.(X.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lom-
talanítás lebonyolításáról szóló beszámolót elfogadja.

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. november 30 . (szerda) 16 órára

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociá-
lis Bizottsága 2016. október 20. napján megtartott ülésén az alábbi 
döntéseket hozta:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.10. 20.)

Beérkezett kérelem: 10
pénzbeli támogatás: 5 fő részére  összesen: 140.000,- Ft
természetbeni juttatás: 2 fő részére összesen:                    30.000,- Ft

2 fő esetében környezettanulmány felvétel elrendelése
1 fő elutasítás
mindösszesen:  170.000,- Ft

Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke
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KÖZMEGHALLGATÁS 
FALUGYŰLÉS

Tisztelettel értesítem Cserszegtomaj község lakosságát, 
hogy Cserszegtomaj község képviselő-testülete közmeg-
hallgatást (falugyűlést)  tart,  amelyre tisztelettel meghívok 
minden kedves érdeklődőt.

2016. november 24. csütörtök 18.00 óra
Szabó István Általános Iskola étterme (Iskola u. 17.)
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Bartha Gábor - polgármester

Élő adásban Cserszegtomaj
2016. november 5-én 10.20 perckor élő kapcsolásban szere-
pelt a cserszegtomaji Kolbásztöltő verseny  a Magyar Televízió 
1-es csatornáján a Ma délelőtt műsorában.
A műsor a M1 honlapján az alábbi linken megtekinthető: 
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2016-11-05-i-
adas-2/

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és in-
gatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról szóló
7/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 9. §-a előírja:
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűz-

rakóhelyen és telken szabad égetni vasár- és ünnepna-
pok kivételével naponta 9-16 óra között úgy, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az 
égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, ve-
szélyes hulladék).

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést hasz-
nálni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhe-
lyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlét-
be helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetôleg a tűz eloltható.

(7) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag 
elrendelt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell 
venni. 

(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.

ERDÉLYI UTAZÁS 
GAZDAG PROGRAMMAL

(2017. nyarán)
Utazzunk együtt a történelmi Magyarország 

legszebb vidékeire!
December 1-ig várjuk a jelentkezéseket! 

   Bővebb tájékoztatást ad: 
Palkovics Zoltánné 30/3478 613-as telefonszámon. 

Válasszon 
frissen vágott 

ezüstfenyőt 
karácsonyra!

érdeklődni telefonon a 
0630 518 4609-es vagy 

0670 226 4223-as 
telefonszámon lehet.
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP / HUNDENERFASSUNGSDATENBLATT

I.Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok / Daten für Eigentümer, Hundehalter
1. Az eb tulajdonosának neve / Name des Eigentümers des Hundes: .................................................................
Címe /Adresse: ....................................................................................................................................................
2. Az ebtartó neve /Name des Hundehalters: ......................................................................................................
Lakcíme /Adresse: ...............................................................................................................................................
Telefonszáma / Telefonnummer: ........................................................................................................................
Elektronikus levélcíme / E-Mail Adresse: ..........................................................................................................
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok / Allgemeine Daten für den gehaltenen Hund:
Az eb fajtája / Art des Hundes: ............................................................................................................................
Neme / Geschlecht: ..............................................................................................................................................
Születési ideje / Geburtsdatum: ...........................................................................................................................
Színe / Farbe: ......................................................................................................................................................
Hívóneve / Rufname:............................................................................................................................................
Az eb tartási helye / Halteplatz: ..........................................................................................................................
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok / Spezielle Daten für den gehaltenen Hund:

1. Transzponderrel ellátott eb esetén / Im Fall von einem mit Transponder versehenen Hund
A beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma / Seriennummer des implantierten Transponders 
(Mikrochip): .........................................................................................................................................................
A beültetés időpontja / Implantationsdatum: ......................................................................................................
A beültetést végző magánállatorvos neve / Name des Implantation errichteten Privattierarztes: .....................
Kamarai bélyegzője száma / Kammerstempelnummer: .......................................................................................

2. Ivartalanított eb esetén / Im Fall von kastriertem Hund
Az ivartalanítás időpontja / Kastrierungsdatum: ................................................................................................
Az ivartalanítást végző magánállatorvos neve / Name des Kastrierung errichteten Privattierarztes: ...............
Kamarai bélyegzője száma / Kammerstempelnummer: ......................................................................................

3. Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén / Im Fall von dem über Kleintierpass verfügenden Hund
Az útlevél száma / Passnummer: .........................................................................................................................
Az útlevelet kiállító magánállatorvos neve / Name des den Pass ausstellenden Privattierarztes: ……………
Kamarai bélyegzője száma / Kammerstempelnummer: ......................................................................................
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok / Daten für Hundeimpfung
Az eb oltási könyvének száma / Hundeimpfungsbuchnummer: .........................................................................
Az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve /Name des Impfungsbuch ausstellenden Privattierarztes: .....
Kamarai bélyegzője száma / Kammerstempelnummer: ......................................................................................
V. Egyéb adatok / Weitere Daten
A veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza / Beobachtungsstatus des wegen Wut 
besorglichen Hundes: 
- megfigyelt / beobachtet, - nem megfigyelt / nicht beobachtet*
A megfigyelés kezdő időpontja és időtartama / Anfangsdatum und Dauer der Beobachtung: ..........................
Az eb veszélyessé minősítése / Qualifikation des Hundes als gefährlich: - igen / ja, - nem / nein *
ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja / wenn ja, dann Datum der Qualifikation als gefährlich:

……….. év / Jahr …………….. hónap / Monat …….nap / Tag

*a megfelelő válasz bekarikázandó / entsprechende Antwort ist einzukreisen

………………………………………..
Az adatlapot benyújtó aláírása / Unterschrift des den Datenblatt Einreichenden
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Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § (1} bekezdése rendelkezése alapján az 
eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három 
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az 
ebtartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdoná-
nak védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi felada-
tainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.  
A 2016 évi ebösszeíráshoz az adatszolgáltatást a mellékelt 
ebösszeíró adatlapot kitöltve a Polgármesteri Hivatalba 
2016. december 15-ig kell leadni azoknak, akík még nem 
szolgáltattak adatot az esedékes összeíráshoz. Az ebösszeíró 
adatlap a www.cserszegtomaj.hu - önkormányzat -  letölthe-
tő nyomtatványok -  egyéb oldalról is letölthető.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von-
hat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben fog-
laltak alapján 30.000 Ft.
További információ: 
Simon Aladár községgazda - 06 30 681 2193

Bartha Gábor polgármester

Sehr geehrte Hundehalter!
Aufgrund der Anordnung des Absatzes (1) des § 42/B des 
Gesetzes XXVIII. vom Jahr 1998 (Ávt.) über Schutz und 
Schonung der Tiere errichtet die nach Hundehaltungsort 
zuständige Gemeinde Hundeerfassung dreijährlich mindestens 
einmal – im Interesse von Errichten der Hundepolizeiaufgaben, 
beziehungsweise mit Hinsicht auf Epidemie-Schutz-Bezüge der 
Impfung gegen Wut.  
Die Ortschaftsgemeinde ist verpflichtet, aufgrund der 
Hundeerfassung über die von Hundehalter gelieferten 
Daten elektronisches Register zu führen, für den Schutz 
des Tiereigentümers, -halters und der Rechte, persönlichen 
Sicherheit anderer Personen und Schutz des Eigentums, 
weiterhin aus dem Ziel effektiver Errichtung der Hundepolizei- 
und Tierschutzaufgaben.
Der Hundeeigentümer und –Halter sind verpflichtet, bei der 
Erfassung die im Gesetz vorgeschriebenen Daten zur Verfügung 
der Ortschaftsgemeinde zu stellen.
Die Datenleistung zu der Hundeerfassung vom Jahr 2016 bitte 
ich mit dem beigelegten Hundeerfassungsdatenblatt ausgefüllt, 
im Bürgermeisteramt bis 15ten Dezember 2016 abgegeben 
zu erfüllen, die noch keine Daten zu der fälligen Erfassung 
geleistet haben. Das Hundeerfassungsdatenblatt kann auch 
von www.cserszegtomaj.hu – Gemeinde – zu unterladende 
Formulare – Weiteres unterladet werden. 
Ich rufe die Aufmerksamkeit der geehrten Hundehalter, dass 
die Auslassung der Datenlieferungspflicht Tierschutzstrafe 
hinter sich ziehen kann. Kleinste Summe der Strafe ist 30.000 
Ft aufgrund der Inbegriffenen im Dekret 244/1998. (XII. 31.) 
über Tierschutzstrafe.
Information: Aladár Simon - Tel.: 0036 30 681 2193

Gábor Bartha Bürgermeister

Verbrennung von dürrem Laub und 
Gartenabfällen in offenem Raum:   

Der § 9 der Gemeindeanordnung 7/2014 (V. 29.) der 
Vertreterkörperschaft der Gemeinde der Ortschaft Cserszeg-
tomaj über Schutz der lokalen Umwelt, über Ordnung der 
Gemeinplätze und Immobilien, über Sauberkeit der Ortschaft 
schreibt vor:
(1) Dürres Laub und Gartenabfall dürfen nur in gut geformtem 

Feuermachen-Ort und Grund täglich außer Sonntag 
zwischen 9-16 Uhr gebrannt werden, so dass es die 
menschliche Gesundheit und die Umgebung nicht schadet, 
und die Wärmestrahlung der Verbrennung keinen Schaden 
verursacht.

(2) Der zu verbrennende Gartenabfall darf keinen anderen 
kommunalen, beziehungsweise industriellen Abfall (PVC, 
gefährlicher Abfall) beinhalten. 

(3) Im Freien Feuer zu machen, Feuerungsanlage zu benutzen, 
dürfen nur so gemacht werden, dass sie für die Umgebung 
kein Feuer- und Detonationsgefahr bedeuten.

(4) Im Freien dürfen das Feuer und die operierende 
Feuerungsanlage unbewacht gelassen werden, und im Fall 
von Gefahr, oder wenn es kein Not besteht, soll das Feuer 
sofort gelöscht werden.

(5) Am Ort der Feuerung, des Benutzens der Feuerungsanlage 
sollen solche Mittel bereitgestellt werden, mit denen 
die Ausbreitung des Feuers behindert werden kann, 
beziehungsweise das Feuer gelöscht werden kann.

(7) Bei der Verbrennung des dürren Laubes und der 
Gartenabfälle soll das behördlich angeordnete allgemeine 
Feuermachen-Verbot in Acht genommen werden.

(8) Es ist verboten, auf Beinen stehende Vegetation, Stoppel zu 
verbrennen.

ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG
Dorfsammlung

Ich informiere die Bevölkerung der Ortschaft Cserszegtomaj 
achtungsvoll, dass die Vertreterkörperschaft der Ortschaft 
Cserszegtomaj öffentliche Anhörung (Dorfsammlung) hält, 
zu der ich alle lieben Interessierenden hochachtungsvoll 
einlade. 

24. November 2016. Donnerstag 18.00 Uhr
Restaurant der István Szabó Grundschule (Iskola Str. 17.)
Ich rechne unbedingt auf Ihre Erscheinung!

Gábor Bartha – Bürgermeister

Cserszegtomajer Adventtreiben
4. Dezember 2016. 14.00 – Hof der Grundschule

15.00 Daniel Speer Brass: Swing Weihnachten
Nickolaus – Warten
Cserszikék, Tátika Volksliedkreis treten auf,
Advent-Handwerkermesse, 
gemeinsames Kuchenessen, 
Glühweintrinken, 
gebackene Kastanien Essen
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A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és 
Egységes Óvoda-Bölcsőde hírei

Október 16-án óvodásaink egy csodálatos ajándékműsorral 
kedveskedtek az Idősek Napja tiszteletére szervezett hagyo-
mányos rendezvényen az idős korosztálynak. A Pillangó cso-
port egy mesefeldolgozással készült. Benedek Elek: Az élet 
vize című mesejátékot adták elő. Ezt követte a Süni csoport 
dalos-játék csokor bemutatója, majd ismét a Pillangó cso-
port énekelte el Bródy János: Mit tehetnék érted című dalát 
óvónői gitárkísérettel. Vastapssal jutalmazták az ünnepeltek 
a gyermekek színvonalas műsorát. Felkészítő óvodapedagó-
gusok: Koroncz Katalin és Erdélyiné Salamon Szilvia (Pillangó 
csoport), Moosné Glász Dóra és Füzesi Adél (Süni csoport).
Köszönjük a munkájukat.

November 5-én, szombaton 10 órától kolbásztöltő verse-
nyen vettünk részt. Az óvoda dolgozóival és a Szülői Kö-
zösség képviselőivel karöltve első alkalommal neveztünk 
be erre a rendezvényre. Gyönyörűen feldíszített asztallal 
és hagyományos családi recept alapján készült ízletes kol-
básszal készültünk a megmérettetésre. A zsűri értékelte a 
kolbásztöltés folyamatát, a nyerskolbász és a megsütött kol-
bász ízét, állagát esztétikaimegjelenését, valamint az asztal-
dekorációt. 
A 17 jelentkező csapat közül a mi kis csoportunk, közös 
munkánk eredményeként elnyerte az első helyezést. Na-
gyon büszkék voltunk magunkra.

Szalai Klára - óvodavezető

Hirsch Márton

Településünk lakója Hirsch Márton természetgyógyász életéről, 
gyógyításairól ír a Természet Gyógyász magazin 2016. júniusi 
száma. A 87 éves, ereje teljében lévő úr jó tanácsokkal látja el 
az olvasókat is. 

Jó egészséget kívánunk!

Könyvtári Információk
Könyvajánló a Települési Könyvtárunkba (Iskola u 17.) beszerzett 
új könyvekből. 
Felnőtteknek:
Coelho, Paulo: A győztes egyedül van,  Dragomán György: A mág-
lya, Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei, Fiorato, Mar-
ina: Kit, Follett, Ken: Az ígéret földje, Follett, Ken: Hat nap múlva 
telihold, Moyes, Jojo: Mielőtt megismertelek, Moyes, Jojo: Miután 
elvesztettelek, 
Gyerekeknek: Strauss, Daniela: Kerti madarak életnagyságban, 
Traubner, Armin: Térfonott állatkák, Gróh Ilona: Ringató, Jégvarázs 
(Walt Disney), Solomons, David: Szuperhős lett a bátyám, Bosnyák 
Viktória: A kacifánt nem elefánt, Nyulász Péter: Kamor, Minden 
ami Star wars,
A Teleház épületében lévő Könyvtári Szolgáltató Helyen az előző 
évihez hasonlóan az adventi időszakban megkezdjük a karácsony-
ra hangolódást kézműves alkotások készítésével.

November 26: Adventi koszorú készítés natúr díszekkel.
December 3: Üvegmatrica festés karácsonyi mintákkal.

December 10, 17: Karácsonyi filigránok készítése.
Nyitva tartási időben (szombatonként 9.00 – 15.00 óráig) várom 
az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket az együttes kézműves te-
vékenységre!

Ódorné Bognár Eszter - könyvtáros

A Szabó István Általános Iskola tanulói szeretettel meghívják  
Önt és kedves Családját a

2016. december 9-én (pénteken) 16 órakor kezdődő

 „ISKOLAI KARÁCSONYVÁRÓ”
műsorukra a tornaterembe.    

 

  M E G H Í V Ó
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Márton nap
A Szent Anna templom közössége november 12-én a hagyo-
mányos Márton-napi rendezvénnyel zárta a jubileumi Szent 
Márton évet. Az 1700 évvel ezelőtt született szent tiszteletére 
bemutatott misztériumjáték a szokatlanul hideg és esős időjá-
rás miatt a templomban került megrendezésre. A szeretet első 
nagy európai apostolának élettörténetét megjelenítő előadás 
és az agapé melegséget varázsolt a résztvevők és az érdeklődők 
szívébe. 

Élő adás a Kolbásztöltő versenyről
November első hétvégéjén Cserszegtomajon hivatalosan is 
megkezdődött a disznóvágási szezon.

Szombaton 17 csapat - Gyenesdiásról, Kallósdról, Reziből,  helyi 
baráti-, családi társaságok, civil szervezetek - részvételével . A 
jó hangulatról a Gyenesi négyes, majd Móger Péter és Markó 
Krisztián tangóharmonikások gondoskodtak. Délben kellemes 
illat lepte el a sátrat, hisz  elkezdődött a délelőtt folyamán töl-
tött kolbászok sütése, disznótoros káposztaleves és sült hur-
ka is felszolgálásra került a résztvevőknek és a vendégeknek. 
A zsűri nehéz döntés után a Cserszegi Pipacs óvoda által készí-
tett kolbászt értékelte a legjobbnak, őket a Gyöngyös Népdal-
kör követte és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Pol-
gármesteri Hivatal Mazsolák névre keresztelt csapata állhatott. 
A Kolbásztöltő versenyről több média is beszámolt, így a Ma-
gyar Televízió is a Ma délelőtt műsorában élő adásban közvetí-
tett az országnak településünkről.

Kolbásztöltő „Aranykorúak” módra
Az idei évben is nagy izgalommal készültünk a községi kolbász-
töltő versenyre. Bizony izgalommal, pedig életünk során szám-
talan disznóvágáson, kolbásztöltésen vagyunk túl, még is az a 
tudat, hogy verseny, kicsit másként kellett készülnünk. Csapa-
tunk tagjai lelkesen kutakodtak otthon a régen használt eszkö-
zök pl: teknő, hurkatöltő, szőttes terítő, véka stb. után, hiszen 
a nap folyamán a szakértő zsűri a kiváló kolbászunk (MERT AZ 
VOLT!) megízlelése mellett a szépen díszített asztalt is pontoz-
ta. Jól bevált recept és sok- sok kóstolgatás után készült el a 
remekmű. Került az asztalra jóféle kisüsti, finom borocska, íz-
letes pogácsa, házi savanyúság, s persze beletettük szívünket, 
lelkünket. Csapatunk 7 tagból (Király Álmos György, Király Ál-
mos Györgyné, Németh Gézáné, Bódis Józsefné, Gróf Imréné, 
Rosta Endre, Tolvéth Gyula Tamás) állt, mindenki kivette részét 
a munkából. 
Ígérjük, ha egészségünk engedi jövőre is részt veszünk ezen a 
vidám hangulatú rendezvényen.

Tolvéth Gyula Tamás
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Az íjászok ősze
Kis iskolánk íjászcsapata kihasználta az őszt és nagyon sok ver-
senyen vett részt. Voltunk Szlovéniában, Körmenden, Ajkán és 
Reziben. 

Amit ki szeretnék emelni az a körmendi íjászversenyünk, ami 
október 19-én került megrendezésre. Előtte napokig esett az 
eső és izgultunk, hogy részt tudunk-e venni, hiszen tudtuk, 
hogy itt nagyon kemény a pálya az erdőben. Szerencsénk volt, 
gyönyörű napsütésben, nagyon jó hangulatban telt a verseny 
és ez az eredményeinkben is megmutatkozott. 
Különböző íjtípusokban első helyezett lett Pálfi Dorián, Németh 
Zsombor, Török Hanna, második helyezettek Molnár Karolin és 
Rénes Lenke, harmadik helyezettek Baki Panna és Pataki Lili. 
Külön dicséret jár Doriánnak és Zsombornak, ők az ifi kategóri-
ában versenyeznek és felnőtt távról kell lőniük, így is mindket-
ten jóval 60% felett teljesítettek. 
Három kis íjászgyerek anyukája is elkezdett versenyezni felnőtt 
női kategóriákban. Hajrá anyukák! Sok sikert kívánok minden 
cserszegtomaji íjásznak!

Németh Mónika

Nyárlőrinci sikerek
2016. november 12-én hajnalban a cserszegtomaji lábtoll-lab-
dázók Nyárlőrincre utaztak gyermek és serdülő versenyre, ahol 
rengeteg dobogós helyezést gyűjtöttek össze. Gyermek leány 
csapatversenyen második helyen végzett a Belovári Panna, 
Horváth Lili, Pál Diána összeállítású csapat, szorosan őket a 
harmadik helyen Gyetvai Boglárka, Lázár Petra, Rénes Boglár-
ka összeállítású csapat követte. Fiú gyermek csapatunkon csak 
az újszászi fiúk fogtak ki. Fark Vencel, Román Zsolt és Sándor 
Barnabás ezüstérmes lettek. Gyermek páros leányaink is reme-
keltek. Belovári Panna és Horváth Lili megszerezték a második 
ezüstérmüket ezen a versenyen, és mellettük a dobogó har-
madik fokára állhatott Lázár Petra és Pál Diána. A fiú gyermek 
páros versenyszámban Fark Vencel és Sándor Barnabás dupláz-
ták az ezüstérmeik számát. Serdülőknél a vegyes összeállítású 
csapat fiú mezőnyben indulva 3. helyen végzett. Ezt a csapatot 
Gyalog Csenge, Szrapkó Sára, Koszorús Sámuel és Széles Lász-
ló alkotta. Serdülő lányok (Gyalog Csenge és Szrapkó Sára) egy 
hajszállal kaptak ki a döntőbe jutásért, így a dobogó harmadik 
fokára állhattak. A Koszorús Sámuel és Széles László serdülő fiú 
páros versenyszámban is kiegészítették az érmeik számát egy 
bronzéremmel. Az otthonról kapott információk az időjárásról 
megkérdőjelezték a vegyes páros versenyszámban való indulá-
sunkat és a biztonságos hazaérkezés érdekében nem indultak 
el versenyzőink ezen versenyszámban. Sajnos az aranyérem 
ezen a versenyen elmaradt, de a kilenc dobogós hely bizonyítja, 
hogy érdemes edzenünk és versenyekre járnunk. Gratulálunk 
minden versenyzőnek az eredményekhez, és további jó fel-
készülést kívánunk. Legközelebb december 3-án Szepetnekre 
utazhatnak, és ott is megmutathatják erejüket ellenfeleiknek.
Köszönjük Lengyel Lajos, a szülők és az önkormányzat segítsé-
gét, hogy elutazhattunk erre a versenyre is.

Nyárlőrinci Tini Kupa cserszegtomaji résztvevői
Sillinger Zsanett és Takács Tamás

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. december 

Megjelenik 1200 példányban 
Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.

ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

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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Cserszegtomaji S.K. asztalitenisz csapata szeptemberben meg-
kezdte a Zala megyei felnőtt bajnokságot, ahol 12 csapat kör-
mérkőzést játszanak. Az eddigi eredményeink 2 nyereség, 6 el-
vesztet meccs. A legjobb teljesítményt Penteli Marcel és  Szita 
Csaba nyújtotta, de a többiek is szép eredményeket értek el. A 
kicsik is készülnek a diákolimpiára valamint az első versenyük-
re, ami decemberben lesz. Sok sikert és jó felkészülést kívánok 
nekik. 

Dancsákné Márk Katalin

felhívás Cserszegtomaji S. K. 
asztalitenisz versenyere

 1. A verseny célja: A sportág népszerűsítése, 
versenyzési lehetőség biztosítása. amatőr és igazolt 
játékosok részére.

 2. A verseny rendezője:  Cserszegtomaji Sport Kör   
 3. Versenybíróság:  Dancsákné Márk Katalin           
 4. A verseny helyszíne és ideje: 

Cserszegtomaj Iskola u. 17.                
  Szabó István Általános Iskola tornaterme, 

2016. december 03. (szombat)
 5. A versenyszámok és az időbeosztás:
  10:00 ifjúsági leány és fiú egyéni 
  11:00 felnőtt női és férfi egyéni   
  12:00 felnőtt páros                                                                            
 6. Nevezés, sorsolás: Nevezések beérkezési határ 

ideje, versenyszámokban 2016.12.01. (csütörtök), 
Nevezési díj: nincs 
Nevezés: E-mail: katalinmark@gmail.com 
Tel: 06 30 401 9457  

  Sorsolás: 
2016. december 03. (szombat) reggel 09:00-kor.  

 7. A verseny résztvevői: a verseny nyílt, minden 
versenyző indulhat, aki  a nevezési határidőig 
benevez. 

 8. A verseny lebonyolítása: Az egyéni versenyszámok  
körmérkőzéses, majd fő tábla alkalmazásával egye-
nes kieséses rendszerben,lesznek lebonyolítva. 
(létszámtól függ.) A mérkőzések 3 nyert játszmáig 
tartanak.

 9. Díjazás: A  helyezettek érem és oklevél díjazásban 
részesülnek

 10. Egyebek : A versenyt  JOOLA asztalokon JOOLA 
labdákkal rendezik meg.

A versenykiírásban nem érintett kérdésekben a 
MOATSZ szabályai az irányadóak.

Verseny rendezői

21. Lábtoll-labda Gyermek Országos Bajnokság
A Zala megyei Szepetnek adott otthont a 2003-ban vagy ké-
sőbb született lábtoll-labdázók országos viadalának, melyen a 
Cserszegtomaji SK versenyzői az összetett 2. helyezést szerez-
ték meg. 
A fiú csapatok versenyének nagy csatájában megszorítottuk 
az újszásziakat, de a döntőben alul maradtunk, így a Fark Ven-
cel - Koszorús Mirkó – Román Zsolt – Sándor Barnabás alkotta 
egységünk ezüstérmet szerzett. Egyéniben is óriási csatákat 
láthatott a közönség, de a nap mérkőzésén Sándor Barnabás-
nak nem sikerült a döntőbe kerülést kiharcolnia. Fark Vencel 
hosszú sérüléséből felgyógyulva ismét bizonyította, hogy a leg-
jobbak közt a helye. Barnabással együtt a dobogó harmadik fo-
kára állhattak. Legkisebb egységünk is rajthoz állt a versenyen 
tapasztalat szerzés jegyében. Fark Lőrinc – Román Sándor – Szi-
geti Péter trió a 8. helyen zárta a csapatversenyt.
A lányok versenyében nem várt meglepetés született, melyet 
éppen a mi versenyzőink okoztak. Belovári Panna – Horváth Lili 
– Lázár Petra leány csapatunk az idősebbekből álló, esélyesebb 
csapatokat tudta legyőzni nagy csatákban, végül a 2. helyet 
csípték el. Nem először okoztak meglepetést játékukkal és re-
mélhetőleg nem is utoljára. Másik egységünk Gyetvai Boglárka 
– Pál Diána – Rénes Boglárka összeállításban az 5. helyen vég-
zett. Lassan kezd kialakulni egy egységes, ütőképes leány csa-
pat, ami a jövő esztendőre nézve több mint bíztató. Az egyéni 
csaták Belovári Pannának sikerültek a legjobban, a harmadik 
helyig verekedte fel magát. Őt Gyetvai Boglárka követte 5. he-
lyezésével. Lili és Dia is a mezőny első felében végzett.
Összességében nagyon eredményes versenyen vagyunk túl, 
melyet Lengyel Lajos, Rénes Péter, Pál Vilmos segítsége nélkül 
nem tudtunk volna megoldani. Köszönjük a támogatást.
Az évad utolsó versenyére is gőzerővel készül a serdülő és gyer-
mek korosztály, mely megyei páros verseny keretében ismét 
Szepetneken, Mikulás Kupa néven kerül megrendezésre dec-
ember 3-án.

Takács Tamás
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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.
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JÓTÉKONYSÁGI AdományGYŰJTÉS és VÁSÁR!
Ami Neked felesleges, másoknak még hasznos lehet!
A keszthelyi Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány
szeretettel várja a felajánlott, jó állapotban lévő tárgyakat: ru-
hanemű, konyhai dolgok, cipő, kisebb bútor, kerámia, játék, 
babaholmi.

A felajánlott tárgyak jótékonysági vására:
• november 25-26-án 10-17-ig
• november 27-én 11-17-ig

Helyszín: Keszthelyi Református Templom gyülekezeti terme.
Cím: Hanczók u. 20, bejárat a Hunyadi utca felől.

A felajánlott tárgyakat az alapítvány tagjai elszállítják.

Információ: 06-30/377-6439

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Vállaljuk céges és családi rendezvényeket, továbbá 
hidegtálak elkészítését, akár elvitelre is.

December 25 – 26- 27-én karácsonyi finomságok-
kal is várjuk vendégeinket, hogy a meghitt, békés, 
ünnepi napokat még feledhetetlenebbé tehessük! 

Várjuk szeretettel!
Cím: Cserszegtomaj, Sümegi u. 9. 

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

Nordmann és ezüst fenyő  
termelői áron
Kovács Viktor
Tel.: 06 30 448 1973
Cserszegtomaj, Barát u. 49.
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november

november 24. csütörtök 18.00 Közmeghallgatás Általános Iskola étterem

november 26. szombat 09.00 Adventi koszorú készítés natúr díszekkel Teleház könyvtári szolgáltató

november 27. vasárnap 09.45 I. Adventi gyertyagyújtás Szent Anna templom

november 27. vasárnap 15.00 Lelkünk szeretetbe öltöztetése – Völcsei Judit előadása Kultúrház

november 30. szerda 16.00 Képviselő-testületi ülés Polgármesteri Hivatal tárgyaló

december

december 3. szombat 09.00 Üvegmatrica festés karácsonyi mintákkal Teleház könyvtári szolgáltató

december 3. szombat 10.00 Asztalitenisz verseny Tornacsarnok

december 3. szombat 16.00 Adventi játszóház Kultúrház

december 4. vasárnap 14.00 Cserszegtomaji Adventi Forgatag, II. Adventi gyertyagyújtás Iskola udvara

december 9. péntek 17.00 Adventi készülődés Nyugdíjas Klub Kultúrház

december 9. péntek 16.00 Iskolai karácsonyváró Tornacsarnok

december 10. szombat 09.00 Karácsonyi filigránok készítése Teleház könyvtári szolgáltató

december 11. vasárnap 15.00 XI. Adventi Kórustalálkozó, III. Adventi gyertyagyújtás Tornacsarnok

december 17. szombat 09.00 Karácsonyi filigránok készítése Teleház könyvtári szolgáltató

december 20. kedd 10.00 Karácsonyi koncert gyerekeknek Tornacsarnok

december 20. kedd 16.00 Falukarácsony Tornacsarnok

december 28. szerda 19.00 Óévbúcsúztató Táncház Tornacsarnok

december 31. szombat Szilveszter Tornacsarnok

Eseménynaptár • 2016. november - december

M E G H Í V Ó
A  Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete TESCO pályáza-
ton nyert összegből egy programsorozatot rendez 2016. 
október és 2017 február között.

3. rendezvény, 2017. január 7.
Táplálkozás szakértő beszél az egészséges életmód és a 
táplálkozás összefüggéséről, ismerteti a divatos fogyókú-
rás receptek, túlzott vitaminbevitel veszélyeit. Közösen 
próbálunk gyerekek számára is szerethető ételek, étkezési 
szokások kialakítására megoldást találni. 

4. előadás, 2017. január 28.
Pénzügyi szakember segít családi bevételeink beosztásá-
ban, költségek tervezésében. Szól a hitelfelvétel felelőssé-
géről/buktatóiról, megtakarítások kezeléséről. Előadását a 
fontos tudnivalók, tanácsok megosztása zárja.

5. foglalkozás, 2017. február 18.
Előadó ötleteket/tanácsokat ad álláskeresésre, tartós tá-
vollét (gyes, betegség) után történő munkába állásra, to-
vábbképzési lehetőségekre, önéletrajz/motivációs levél 
készítésére, szóbeli, írásbeli kommunikáció fejlesztésére. 

Helyszín: Cserszegtomaji kultúrház.
Előadások kezdete: 18.00 óra

A rendezvény ingyenes,
szeretettel várunk mindenkit!
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Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és 

kedves családját
karácsonyi rendezvényeire.

Zajongó együttes
adventi koncertje gyerekeknek
ideje: 2016. december 20. (kedd) 10.00

helyszín: Tornacsarnok

Falukarácsony Ünnepségre
ideje: 2016. december 20. (kedd) 16.00

helyszín: Tornacsarnok

Adventi kórustalálkozó
2016. december 11. (vasárnap) 15.00 óra 

Szabó István Általános Iskola tornacsarnoka (Iskola u. 17.)

11 kórus adventi műsora lesz hallható a találko-
zón, azon kívül hangszeres szólisták is elfogadták 
a meghívásunkat. 
Mindenkit sok szeretettel várunk és buzdítunk, 
hogy töltse el velünk ezt az adventi vasárnap dél-
utánt. 

Cserszegtomaji Tátika Népdalkör

„Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már három Gyertyaláng!

Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár!

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az úr!”

Adventi
Játszóház

2016. december 3. szombat 16.00
Kultúrház (Vadász u. 1.)

Karácsonyi díszek, 
adventi koszorú készítése

Rendező:
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ 
Családos, batyus

Táncház
2016. december 28. (szerda) 19.00 óra

helyszín: Tornacsarnok

Szeretettel várunk mindenkit 
(apukákat, anyukákat, gyerekeket 
minden korosztályból) egy olyan 
programon, melyben lehetősége 
lesz kipróbálni és megtanulni a 
MAGYAR NÉPTÁNC alapjait.

Zenél a ReFolk együttes

A táncházat vezetik: Hardiné 
Partics Edina és Hardi András

Ha mindenki hoz magával finom 
falatokat, egy kis sütit, üdítőt (kit 
mi üdít…) amit körbe lehet kínálni, 
kellemesebben telik az idő!

Belépés DÍJTALAN!


