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Tisztelt 
Választópolgárok,

cserszegtomaji 
lakostársaim!

Jó itt élni. Lakóhelyünket, Cserszegtomajt folyamatosan szé-
pítjük, a természeti környezetünket óvjuk, védjük, mert otthonunkat szeretjük.

Sétálok a gyönyörű településünkön, és belefájdul a szívem a gondolatba, hogy a világon milyen sok 
embernek kell elhagynia otthonát és szülőföldjét, mert tankok tépték fel, bombák tették tönkre. Ren-
geteg hely van a Földön, ahol rengeteg a bajbajutott ember. Eszembe jut Cserszegtomaj „Humanitárius 
település” kitüntetése, amivel elismerték, hogy az itt élők segítenek a bajbajutottaknak, önszántukból, 
saját akaratukból. Elismerték, hogy ezt Önök megteszik és megtennék ott, ahol a baj születik.  Itt, a mi 
országunkban, a mi Cserszegtomajunkon béke van, a házak, otthonok békéje az utca, a falu békéje, 
mindez az országé, mely nemzetünk otthona. Fáradunk, teszünk érte, az itt élők szorgalma mindenütt 
látszik. Ismerjük egymást, dolgozunk egyedül és együtt, ha gondunk van tudjuk kire számíthatunk, és 
tudjuk hova kell fordulni.

Most azonban tőlünk messze-messze szabályt akarnak alkotni, és arra kötelezni minket, hogy az or-
szágunkban, és annak részeként akár lakóhelyünkön, Cserszegtomajon hogyan legyünk többen. Olyan 
emberekkel, akik a tervezett elképzelésük szerint méltánytalanul csak egy táblázat számai.  Egy zajos 
világvárosban születő regulával rögzítenék, hogy hány, gyökereiben távoli, kultúrájában, és jövőbeli aka-
ratában ismeretlennel kellene folytatnunk hétköznapjainkat. De azt gondolom, hogy a szabad ember 
maga dönt, maga döntse el, kivel él együtt! Cserszegtomajon 28 nemzet szülöttei élnek együtt saját 
döntésük alapján, békében, kiegyensúlyozottan. A közösségeink önszántukból segítenek a bajbajutot-
taknak. A falunk épül a különböző kultúrákból, szépül a sokféle szokástól, rendben vagyunk Brüsszel 
kötelezése nélkül!

Itt az alkalom, ezt mondjuk ki, üzenjünk Brüsszelnek! Az október 2-i népszavazás kérdése nemzeti ügy, 
Cserszegtomajon is mindenkinek szól! Kérem hát Önöket Tisztelt Lakostársaim, Cserszegtomajon min-
denki menjen el szavazni!

NEM KELL a fejünk felett dönteni!

Kedves Cserszegtomajiak, sétáljanak egyet Önök is, találkozzunk a szavazáson!

Kívánok minden jót a Képviselőtestület tevékeny öt tagja nevében is:
Bartha Gábor polgármester

KÜLÖNSZÁM!
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata 

2016. október 7-8-i (péntek, szombat) 
időponttal az ingatlan tulajdonosok számára lomtalanítást szervez, 

melynek költségét az Önkormányzat átvállalja.

A lomtalanítás nem házhoz menő formában, hanem konténerek letelepítésével 
történik.

A lomtalanítás történhet:
1. A lomhulladékot az adott napon 8.00-16.00 óra között mindenki saját maga szál-
lítja és helyezi el az Önkormányzat által kijelölt és a szolgáltató által telepített nyi-
tott fém konténerekben.
2. Azon lakosoktól, akik nem tudják elszállítani a lomokat,  azoktól az Önkormány-
zat 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 30 681 2193 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!
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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 Kolbásztöltő
verseny

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

versenyt szervezünk Cserszegtomajon az iskola udvarán felál-
lított rendezvénysátorban  (Iskola u. 17.) , amelyre 4 fős  csa-
patok (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, felét 
nyers állapotban, másik felét sütve.
A rendezők biztosítják az asztalt és a kolbászhúst. A fűszerek-
ről, a töltéshez szükséges bélről és a kolbász sütéséhez szük-
séges eszközről a versenyzőknek kell gondoskodni.
A zsűri értékeli a kolbásztöltés folyamatát, a nyerskolbász esz-
tétikai megjelenését a megsütött kolbász ízét, állagát, asztal-
dekorációt.

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

Tisztelt cserszegtomaji lakosok, kedves óvodás szülők!
A helyi általános iskolában elindított papírgyűjtési akcióhoz 
a Pipacs Óvoda is csatlakozott. Ezért kérjük Önöket, hogy szí-
veskedjenek gyűjteni a papírokat, és hozzák el október 12-én 
a tornaterem óvodának kijelölt részébe, ugyanis aznap lesz a 
mérlegelés.

A Pipacs Óvoda elektronikai hulladékgyűjtést szervez!!!

Nagy szeretettel kérünk mindenkit, hogy az elromlott 
elektromos árammal működő, de minden alkat-
résszel rendelkező gépeit gyűjtse össze és juttassa el 
az iskola alatti pincébe október 6-7-én a lomtalanítás 
alkalmával, mert október 10-én szállítják azokat el!

A befolyt összeggel az óvoda gyermekeit támogatják!

Előre is köszönjük a segítségüket és a közreműködésü-
ket az óvoda gyermekei és dolgozói nevében:

Szalai Klára - óvodavezető

Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodájának valamint 
a Keszthelyi Járási Hivatal  Népegészségügyi Osztályának 

szervezésében

SÉTA A MELLRÁK ELLEN
közös sétára hívjuk

2016. szeptember 30-án 11.00 órára
cél: a mellrák elleni küzdelem támogatása!

Találkozó: Keszthely Fő tér

Itt kapja meg minden résztvevő 
a szimbolikus rózsaszín szalagot.

Mi cserszegtomajiak is sétáljunk közösen 
támogatva a rendezvényt!

Korlátozott számban utazást is tudjuk biztosítani.
Jelentkezés Palkovics Zoltánnénál 0630 3478613 vagy 
Kocsis Zsuzsánál 0630 610 4673 telefonszámon lehet.

Cserszegtomaj Község Önkormányzat ingyenes kiadványa
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908
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