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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2016. október • VI. évf. 9. szám

Cserszegtomaj Község Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt és Családját

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC

eseményeinek megemlékezésére

Emlékezzünk együtt!

 

Bartha Gábor - polgármester

Időpont:	 	 	 2016. október 21. péntek - 16.00 óra 
Helyszín:	 	 	 Cserszegtomaj tornacsarnok (Iskola u. 17.)

Ünnepi	köszöntő:	 	 Bartha Gábor Cserszegtomaj község polgármestere
Ünnepi	szónok:	 	 Varga Szabolcs Gábor a keszthelyi 
   Vajda János Gimnázium tanára
	 	 	 Műsort	adnak	a	Szabó	István	Általános	Iskola	tanulói
	 	 	 Saját	versét	szavalja	Sebestyén	Rita	költő	(Erdély)

	 	 	 Koszorúzás	a	Polgármesteri	Hivatal	udvarában 
	 	 	 felállított	1956-os	emlékműnél,	közreműködik	a 
   Gyöngyös Népdalkör
   1956-os Forradalom és Szabadságharc képekben 
   kiállítás (Balázsy	Mária	Éva	gyűjteménye)
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. szeptember 14-én megtartott soros nyilvános ülésén az 
alábbi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
10/2016 (IX.15.) rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Köz-
ség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016 
(III.24.) és 8/2016.(VI.30.) rendeletekkel módosított 2/2016 
(I.21) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthető.

HATÁROZATOK
94/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Cserszegtomaj, Kápolna sor K-i útszakasz megnyitása érde-
kében a Cserszegtomaj, 257. – 276. – 280/1. – 282/2. – 293/3. 
– 418/2. hrsz. ingatlanok vonatkozásában további egyeztetés 
lefolytatását javasolja. Felkéri a polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.
95/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Cserszegtomaj, Sport utca – Dolomit utca – Kápolna sor tu-
lajdonrendezése ügyében hozott  104/2011.(IX.13.) számú, 
117/2011.(X.26.) számú valamint 140/2013.(IX.11.) számú ha-
tározatait visszavonja, a tulajdonrendezést ebben a formában 
nem kívánja végrehajtani. Felkéri a polgármestert a területcse-
rékkel kapcsolatos alternatívák kidolgozására, és azok  Képvise-
lő-testület elé történő beterjesztésére.
96/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról szóló  beszá-
molóját megtárgyalta és azt az előterjesztés mellékletei szerint 
elfogadta. 
97/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjének ké-
rését megtárgyalta és az általa vezetett intézmény részére a 
benyújtott árajánlat alapján 658 e Ft-ot biztosít az általános 
tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy hogy ezen határozat alapján az 
Önkormányzat többször módosított 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2/2016.(I.21.) önkormányzati rendeletének módosítását 
készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Felkéri Szalai Klára intézményvezetőt, hogy az igényelt eszkö-
zök beszerzéséről gondoskodjon.
98/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2016. évi költ-
ségvetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
1. 90/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

I. Cserszegtomaji Futás megrendezése
 Általános tartalék csökkenése  - 800
 Dologi kiadás növekedése 082092 + 800
2. Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
1. Szabó István Általános Iskola pedagógusainak szakmai napi 

útiköltsége
 Általános tartalék csökkenése  -159
 Dologi kiadás növekedése 011130  +159

2. Óvodások Veszprémbe utazásának költsége
 Általános tartalék csökkenése  -92
 Dologi kiadás növekedése 011130 +92
3. „Cserszikék” Tánccsoport Lévai Európai Bajnokságra utazásá-

nak költsége és nevezési díja
 Általános tartalék csökkenése  -168
 Dologi kiadás növekedése 011130 +168
4. 92/2016 (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

Lénárd Gábor alkotásairól készült könyv kiadásának támoga-
tása

 Általános tartalék csökkenése  -100
 Átadott pénzeszközök növekedése 066020 +100
5. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő bizto-

sítása
 Általános tartalék csökkenése  -100
 Felhalmozási kiadás növekedése 082094 +100
6. Hévízi Európa Kupa Karate versenyre érmek biztosítása
 Általános tartalék csökkenése  -80
 Személyi juttatás növekedése 011130 +53
 Munkaadót terhelő járulékok 011130 +27
7. Gyenesdiási Festetics Vágtán való részvétel nevezési díja
 Általános tartalék csökkenése  -50
 Dologi kiadás növekedése 011130 +50
3.  Egyéb
1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása
 Állami támogatás növekedése 018010 +17.688
 Átadott pénzeszköz növekedés 063080 +17.688
2. Forgatási célú kincstárjegy vásárlás (átmenetileg szabad 

pénzeszköz lekötése)
 Értékpapír vásárlás 018030 +160.000
 Értékpapír beváltás 018030 +160.000
Az előirányzat változások következteében az önkormány-
zat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 
917.205ezer forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
99/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 
Kápolna sor 250/1. hrsz. „közterület” művelési ágú ingatlan 
Hegyalja utcára levezető 36 m hosszúságú útszakaszán a jármű 
forgalom megszűntetését. A forgalmi rend változás miatt tele-
pítendő 2 db „Forgalmi rend változás” és 2 db „Mindkét irány-
ból behajtani tilos” közlekedési táblák kihelyezéséhez szüksé-
ges anyagi fedezetet az általános tartalék terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
100/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Hegedűs Zoltán és Szabó Veronika Törökszentmik-
lós, Kálmán Imre u. 18. szám alatti lakosok kérelmét, mely az 
önkormányzat tulajdonát képező „közút” művelési ágú 783 
m2 térmértékű  Cserszegtomaj, Margaréta utca 1806/2. hrsz. 
ingatlanon út kiépítésének megvalósítására irányul. Felkéri a 
polgármestert, hogy az út kivitelezésével kapcsolatban három 
ajánlatot kérjen be, és azt terjessze az októberi Képviselő-tes-
tületi ülés elé
101/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete mint a 21-18421-1-006-01-05 MEKH kóddal rendelkező 
DRV_S_211 sorszámú szennyvízelvezető rendszer Ellátásért Fe-
lelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 
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11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum  Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyásához szük-
séges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás aláírásával.
102/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete mint a 12-18421-1-035-01-13  MEKH kóddal rendelkező 
DRV_V_212 sorszámú  ivóvíz rendszer Ellátásért Felelőse a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. Évi CCIX. törvény 11. § szerinti, 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra el-
készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a dokumentum  Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyásához szük-
séges teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás aláírásával.
103/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete Cser-
szegtomaj területén történő őszi lomtalanítással a lakossági tá-
jékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, és ehhez költség-
vetése általános tartalékából legfeljebb 1.500.000 Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
104/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordu-
lójához. 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírá-
lása és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltaknak 
megfelelően fog eljárni.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíj-
rendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatok-
ról hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektro-
nikus adatbázisban rögzíti.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
Erre a célra a 2017. évi költségvetésében 1.300 e Ft-ot biztosít. 
105/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő ál-
lami támogatás igénylésére nem nyújt be pályázatot.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
106/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-
zatot nyújt be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra az Mötv 114.§-a és az ön-
kormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) számú 
kormányrendeletben megfogalmazottak alapján. 
A gazdálkodási rendszer csatlakozásának vonatkozásában az 
e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása esetén, 
továbbá ha a pályázat benyújtásának nem kizáró oka, akkor az 
interfészes csatlakozást választja.

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

Bartha Gábor
polgármester
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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. október 26 . (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 Szociális 
Bizottsága 2016. szeptember 12. napján megtartott ülésén az alábbi 
döntéseket hozta:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.09.12.)
Beérkezett kérelem: 23
pénzbeli támogatás: 9 fő részére  összesen: 290.000,- Ft
természetbeni juttatás: 3 fő részére összesen:                    60.000,- Ft
iskolakezdési támogatás: 12 fő részére összesen:   120.000.- Ft
1 fő elutasítás
1 fő ápolási díj megszüntetés
mindösszesen:  470.000,- Ft

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága 2016. szeptember 21. napján megtartott ülésén az alábbi 
döntéseket hozta:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.09. 21.)
Beérkezett kérelem: 6
pénzbeli támogatás: 1 fő részére  összesen: 30.000,- Ft
iskolakezdési támogatás: 5 fő részére összesen: 50.000,- Ft
1 fő elutasítás
mindösszesen:  80.000,- Ft

Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, és a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek tel-
jesítésére.
107/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Európa a polgárokért program – Testvérváros-projekt” kiírt pá-
lyázaton részt kíván venni.
Felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásával és nyertes pá-
lyázat esetén a lebonyolítással kapcsolatos szükséges intézkedé-
sek megtételére.
108/2016.(IX.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bajusz 
László közalkalmazotti jogviszonyát 2016. december 13. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés megszűnteté-
sére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések megté-
telére.
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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
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LOMTALANÍTÁS 
A 2016. október 7-8. napokra szervezett sikeres 
konténeres lomtalanítás során 35.740 kg feles-
legessé vált holmi és 13 m3 elektronikus hulla-
dék került összegyűjtésre a kihelyezett konté-
nerekben.
A lakosok által konténerbe szállított lomokon 
kívül az Önkormányzat 52 lakóingatlan tulajdo-
nosának segített a lomszállításban.

Szüreti vigalom dálnoki testvéreinkkel
Izgatottan készültünk a szüreti rendezvényünkre, amelyre 4 fős 
delegációt vártunk Dálnok településről. Testvéreink 10 éven 
keresztül minden évben a falunapi rendezvényünket látogatták 
meg, ezért úgy döntöttünk, hogy szakítunk az eddigi hagyo-
mánnyal, és a szüreti forgatagra csábítjuk ez évben Őket. 
Már pénteken megérkezett a küldöttség, hogy másnap kipi-
henten vehessenek részt a szüreti mulatságban. Szombaton 
délelőtt a hévízi tóban fürödtek, majd ebéd után székely ruhát 
öltve bekapcsolódtak a vidám, hangulatos szüreti menetbe. 

A felvonulás első állomásán felavattuk a falukaput, amelyet 
testvéreink tavaly ajándékoztak a településünknek. A falukapu 
oldalán a 10 éves kapcsolatot hirdeti a tábla, amelynek lelep-
lezésekor a gyümölcsöző kapcsolatról, az együttműködésről is 
beszélt Bartók Ottó Ede Dálnok település polgármestere. 
A delegáció tagjai az élőzenés felvonuláson nagyon jól érezték 
magukat, lenyűgözte Őket a cserszegtomajiak vendégszerete-
te. Volt lehetőségük finom borokat kóstolni és ismerkedni a 
helyiekkel. A küldöttség tagjai is készültek hazai nedűvel, saját 
főzésű székely pálinkát kínáltak a megállóhelyeken, ami meg-
hozta a kedvét a cserszegtomajiaknak is. Késő délután a színpa-
don zajló kulturális műsor foglalta le a küldöttséget, este pedig 
a szüreti bálban ropták a táncot.
Vasárnap délelőtt Dieter Schmitz kedves invitálásának tet-
tek eleget a delegáció tagjai. Pálinkakóstoláson vettek részt, 
majd később Bódis József díszpolgár borkóstolóra várta a 
dálnokiakat. Délután a Kehidai Termál Gyógy-és Élményfürdő-

ben fürödtek a vendégeink. Este már csak rövid beszélgetésre 
került sor. Hétfőn hajnalban kipihenten és élményben gazda-
gon indultak haza a delegáció tagjai.
A rövid látogatás ellenére igyekeztünk tartalmas, gazdag prog-
ramot nyújtani számukra. A rendszeres találkozásokon átérez-
zük az összetartozás fontosságát, remek alkalom kínálkozik 
egymás kultúrájának, történelmi hagyományainak megismeré-
sére is.

Palkovics Zoltánné képviselő
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A családias Cserszegtomaj - Csúcsértékeit csinosítja
„Cserszegtomaj nem egy alacsony fordulaton „pörgedező” 
község, amelyik csak a kötelezően előírt kűröket mutatja be. A 
lakosság- és születésszám folyamatos emelkedése, a hozzánk 
költözők száma, az itt ingatlan tulajdont vásárók aránya, a helyi 
óvoda és az általános iskola létszáma, a gépjármű tulajdonnal 
rendelkezők arányszáma is azt igazolja vissza, hogy a képviselő-
testület hosszú távon is helytálló döntéseket képes meghozni. 
Az itt élők nap, mint nap bizonyítják szorgalmukat, rátermettsé-
güket, tettrekészségüket, segítő szándékukat. Mindezt a falu ve-
zetésének mindenkor viszonoznia kell” - nyilatkozta Bartha Gá-
bor polgármester, akitől elöljáróban arról érdeklődtünk, hogy 
mi mindenre tekint büszkeséggel.
- Az összefogásból is rendre jelesre vizsgázunk.  Cserszegtoma-
jon 28 nemzet szülöttei élnek békességben, kiegyensúlyozot-
tan, a saját döntésük alapján. A közösségeink önszántukból, sze-
retettel segítenek minden bajba jutottnak, illetve rászorulónak. 
A nagyközségünk sok eredményt felmutatva épül a különböző 
kultúrákból, szépül a sokféle szokásból, a megannyi tradícióból. 
Mi Brüsszel kötelezése nélkül is jól megvagyunk. A népszavazást 
nemzeti ügyként kezeltük és a voksoláson az országos átlagot 
jóval meghaladó számban mondtak őszinte véleményt a vá-
lasztópolgárok. Cserszegtomajon egy szép és mozgalmas idény 
után, szeptember közepén, a hagyományos szüreti vigasság  
keretében „Falukapu”-t avattunk a Rezi úton. A növények kiül-
tetése, a virágosítás már tavasszal elkészült, de az élőzenés fel-
vonulás alkalmával egy újabb, szellemi és fizikai összefogásból 
megvalósult, többféle jelképet egyszerre láttató, szép köztérrel 
gyarapodtunk. Egy olyan, a természettel harmóniában lévő, a 
természeti környezetet patinásan dekoráló helyet hoztunk lét-
re, amelyik minden szegletében Cserszegtomaj értékvilágáról 
közvetít. Az ünnepség meghittsége a jóakaratú, a községünkért 
tenni akaró emberek közösségének lelkületét erősítette. A test-
vértelepülésünkkel való tíz éves kapcsolat számunkra ajándéko-
zott jelképe is erre a helyszínre került. Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy a nagyobb jelentőségű, hangsúlyosnak ítélt belte-
rületi csomópontjainkat, a közvetlen közelükben lévő közterek-
kel együtt, hasonlóan jó minőségben kicsinosítsuk. A költségve-
tésünk persze nem teszi lehetővé, hogy gőzerővel, ripsz-ropsz 
mindent bevégezzünk, de a felvázolt irányok jók. 
- Milyen feladatok előtt állnak?
- Az aszfaltozások, térburkolások munkálatainak négyzet-
méterre vetített árait a legtöbben ismerik és az is közismert, 
hogy az összes úthálózatunk hossza közel 150 kilométer. Bő-
ven akad tennivaló. Még idén elvégezzük a Péter Pál felső 
szakasza, a Dombhát és a Fenyő utcák burkolatának cseréjét. 
A csapadékvízelvezetés kiépítettsége néhány helyen még hiá-
nyos. A szélsőséges időjárás, a rendkívüli intenzitással lezúduló 
esőzések több helyen okoztak károkat. A kritikus helyeket föl-
mértük és a vízkárvédelmi feladatokra a tartalékkeretből külön 
forrásokat találtunk. A falu biztonságosan, a lakosság igényeit 
maximálisan figyelembe véve, nagy körültekintéssel, eredmé-
nyesen gazdálkodik. A polgárok, ingatlantulajdonosok elvárá-
sa is egyre nagyobb. Egyre többen szeretnék kézzelfoghatóan 
látni, mi történik az általuk befizetett adóforintokkal. Azt érzé-
keljük, hogy a jövőben, a településeknek, saját környezetüket, 
saját forrásból kell szépíteniük. Az állam egyre inkább csak a 
kötelezően ellátandó feladatokra juttat, dotációt. A helyi adóra 
egyre nagyobb szükség van. Ezzel összefüggésben, az adómér-
tékekről az év végéig még többször tárgyal az önkormányzatunk 
képviselő-testülete.
- Csúcsra járt a Cserszegtomajfutás…

- Október elején háromszázan, de ha lehetett volna, akkor 
dupla ekkora létszámban is startvonalhoz álltak volna az első 
alkalommal, civil kezdeményezéssel, hagyományteremtő szán-
dékkal, hat korcsoportban megrendezett, az önkormányzat által 
is támogatott Cserszegtomajfutáson. A szervezők a kezdő és a 
gyakorlott futókat is várták az ország minden pontjáról, hogy 
három távban népszerűsítsék ezt az amúgy is kedvelt sportágat. 
Az igen jó hangulatú közösségi eseményen részt vevő futók-
nak sok család, barát és ismerős szurkolt, de a kijelölt útvonal 
mentén a lakók is kitettek magukért. A faluüzemeltetési cso-
port tagjain kívül két magánút tulajdonosai is támogatásukról 
biztosították a szervezőket, de a polgárőrök, a civil segítők, a 
sportszerető diákok is eredményesen helyt álltak. A befutók 
kézműves kerámia érmeket kaptak és a megvendégelésükről 
is gondoskodtunk. A jó előre beharangozott, közel négy órás 
verseny teljes vagy részleges útlezárásával, a nyomvonalak ki-
jelölésével összefüggésben mindössze egy panaszbejelentést 
regisztráltunk.  Dicséret illeti a közösségépítésből jelesre vizs-
gázott szervezőket, az ötletgazdákat a kiemelten profi munka 
elvégzéséért. Ha ilyen lelkesedéssel és rátermettséggel sikerül 
a jövőben a Cserszegtomajfutás megszervezése, akkor a sport-
kedvelők, a futók honi térképére is hamarosan rákerülhet a ki-
tűnő természeti adottságokkal rendelkező községünk. Örömmel 
vettük, hogy kerékpáros szervezetek is érdeklődtek afelől, hogy 
miként szervezhetnének ide, a mostanihoz hasonló, nagyszabá-
sú versenyt.
- Jut idő, erő az idősek megbecsülésére is?
- Október közepén tartottuk az Idősek Napja tiszteletére szer-
vezett hagyományos rendezvényünket, amire biztosítottuk a 
kisbuszos bejutást és hazajutást is. A fehér asztalok melletti 
vendéglátás sztárfellépője Aradszky László táncdalénekes volt, 
de vastapsot kapott Móger Péter harmonikaművész és a Pipacs 
Óvoda ajándékműsora is. Fél évtizeddel ezelőtt és idén most 
újra elnyertük „az év Zalai Idősbarát Önkormányzata” díjat, amit 
az iskola tornatermében rendezett ünnepségen kapott meg 
Cserszegtomaj. Ezt az elismerést rajtunk kívül Újudvar település 
kapta meg. Őket Jakab Sándor polgármester képviselte az ün-
nepségen, amelyet személyes jelenlétével megtisztelt Pácsonyi 
Imre, a ZM Idősügyi Tanács elnöke is. Ezen kívül a közelmúltban 
megkaptuk a Vöröskereszt „Humanitárius Település” elismerő 
címét. A kitüntetés nem csupán a véradóink, az önkénteseink 
szerepvállalásáról szól, nem csak a közösségi és egészségne-
velési akcióprogramok száma nyomott a latban, hanem az is, 
ahogy a falu az idős polgárjaival bánik. A 2000-ben alakult, közel 
hetven tagot számláló Aranykorúak Klubjának tagjai szerte az 
országban mindenhol jó hírnevét viszik a községünknek. A köz 
-és kulturális élet aktív szereplői és vezetői minden támogatást 
és tiszteletet megérdemelnek.

Forrás: Nemes Norbert - Zalai Napló
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Ovivakáció
Intézményünk július utolsó hetének kivételével egész nyáron fo-
gadta a gyermekeket. A Katica és a Méhecske, valamint a Süni, Pil-
langó és a Micimackó csoport kicsinyei alkottak egy-egy csoportot. 
A létszám 42 fő és 65 fő között ingadozott.
Bár a családdal töltött időt semmi sem tudja pótolni, mi azért igye-
keztünk tartalmassá, vidámmá varázsolni az együtt eltöltött napo-
kat. Ki voltunk téve a szélsőséges időjárás szeszélyeinek, de a friss 
levegőt, a szabadtéri játékot részesítettük előnyben a csoportszo-
bával szemben. Ha a hőmérséklet engedte az udvaron játékkal 
indítottuk a napot, majd következett a tízórai, finom idényjellegű 
gyümölccsel kiegészítve. Az óvónénik mindig gondoskodtak ábrá-
zolási lehetőségekről: aszfalt- és táblakréta, só- liszt gyurma, szí-
nező, festék, zsírkréta közül választhattak a gyermekek. A kreatív 
ötletek megvalósításának sem szabtunk határt: lehetőség nyílt 
a levendula szüret idején buzogányfonásra, készültek origami fi-
gurák, játékok újrahasznosított anyagokból, de a klasszikus sár-
kányreptetés és a buborékfújás sem maradhatott el.Előkerültek a 
fürdőruhák is, hiszen a felhevült testeket az óvodapedagógusok 
vízpermetezéssel hűsítették.
Gyermekeink legnagyobb örömére június elején a Mesevarázs 
Alapítvány felajánlásából egy óriástrambulin került beszerzésre, 
mely a kolléganők összefogásával árnyékolásra került, így a legme-
legebb órákban sem állt fenn a napégés veszélye. A rollerek, mo-
torok, holdjáró és az árnyékos homokozó mind-mind hozzájárult 
ahhoz, hogy kicsinyeink élvezzék az ovivakáció  minden pillanatát.

Sajnos a nyár egy szempillantás alatt elrepült és a nagycsoporto-
soknak augusztus végén lezárult egy gondtalan korszak, hogy kitá-
rulhasson számukra a tudás világa. Intézményünk kapuja azonban 
már nyitva áll a kis bölcsisek és az új óvodások számára.

Pálmai Melinda óvónő
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Kirándulás a Nagymezőre
Az iskolától reggel 9 órakor in-
dultunk el, és rendőri, polgárőri 
kísérettel elbringáztunk a Nagy-
mezőre.
Amikor megérkeztünk, kicsit pi-
hentünk, ezután pedig lefutottunk 
2016 métert a kijelölt pályán. A 
futás után felmentünk a Festetics-
kilátóba, ahonnan gyönyörű kilá-
tás nyílik a Balatonra. Miután le-
fényképeztük a tájat, felmentünk 
az erdei sportpályára, és az itt 
felállított táblákon lévő tornagya-
korlatokat elvégeztük. Amikor ki-
értünk az erdőből összepakoltunk, 
és visszabringáztunk az iskolához. 
Nagyon jól éreztük magunkat!

Rónai Eszter 6.o.

Megújult a rex asztalunk!
A iskola szülői munkaközössége felújíttatta kedvenc játékunkat, 
a rex asztalt. A gyerekek boldogan vették újra birtokba! Köszön-
jük szépen!

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei 
Cserszegtomajon

A cserszegtomaji Települési Könyvtár gazdag programmal csatlako-
zott az országos könyvtári rendezvények sorához. 
Október 3-án hétfőn Víg Balázs meseíró, a Móra Könyvkiadó mun-
katársa volt a vendégünk. A fiatal meseírót már ismerősként fo-
gadták a könyvtár olvasói. 2013-ban járt nálunk Balázs a Három 
bajusz gazdát keres című könyvével. A 39 másodikos tanuló újabb 
könyvvel ismerkedhetett meg, melynek címe A rettegő fogorvos. 
A gyerekek számára szorongást okozó fogorvosi látogatást az író 
játékos formában, vidáman mutatta be. A találkozó végén minden-
ki felszabadultan nevetett korábbi félelmein. Ezt követően az író 
dedikálta könyveit.
Október 5-én az első osztályosok látogatták meg a Könyvtárat. 
Bemutató óra keretében ismerkedhettek meg a könyvtárhaszná-
lattal a legkisebbek. Aktívan és kíváncsian kapcsolódtak előadá-
somhoz, az óra végén kézbe vehették az őket érdeklő képes köny-
veket.
Október 8-án a Teleházban lévő Könyvtári Szolgáltató Helyen ke-
rült sor kézműves foglalkozásra, amelyen általános iskolás gyere-
kekkel őszi termésekből, levelekből készítettünk változatos techni-
kával különféle alkotásokat.
Az Országos Könyvtári Napok időpontjában új könyvek beszerzé-
sére is adódott lehetőség. Az olvasók kívánságaiból összeállított 
könyveket, illetve az általános iskolás gyerekek tananyagához kap-
csolódó szótárakat vásárolhattam meg az Önkormányzat jóvoltá-
ból 59 ezer Ft értékben.
A változatos és érdekes programok igazi könyv ünneppé tették a 
Könyvtári Napokat Cserszegtomajon.

Ódorné Bognár Eszter (könyvtáros) 

A Zene Világnapján
Október 3-án, a Zene Világnapja alkalmából ismét színvonalas kon-
certeket adtak a Festetics György Zeneiskola tanárai és növendékei.
Iskolánkból 40 fővel idén is részt vehettünk a hangulatos hangver-
senyek egyikén. Hallhattunk népdalokat tekerőlant kísérettel, rézfú-
vós triót, ütőegyüttest. Felcsendült W. A. Mozart – Török indulója, 
Kiséjizene  című művének első tétele is. Végül  könnyűzenei slágerek-
ből is kaptunk ízelítőt szimfonikus feldolgozásban.
Szűnni nem akaró tapsorkán közepette búcsúztunk a zenészektől. Re-
méljük, jövőre is lesz lehetőségünk újra eljönni.

Nagy Ildikó szervező tanár
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Hüllőkiállítás az iskolában
Október 10-11-én hüllők foglalták el az iskolánk természettu-
dományi termét. 

Minden diákunk, sőt az óvodások is meghallgathatták a kiselő-
adást, azután a tárolókban pihenő kígyókat, gekkót, madárpó-
kot és egyéb csodás állatokat nézhették meg. Sőt, a bátrabbak 
kézbe is vehették, meg is simogathatták a kígyók közül némelyi-
ket. Jövőre visszavárjuk a vándorkiállítást!
   Juhászné Gy. Anikó ig.

Cserszegtomaji Szüreti Vigasság
2016. szeptember 17-én, szombaton ismét szüreti felvonulás-
ra várta Cserszegtomaj Önkormányzata a község és a környék 
lakóit. A meghívott vendégek között ott voltak a Balatoni Bor-
barát Hölgyek, valamint a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai 
is. Első alkalommal vettek részt a rendezvényen az erdélyi test-
vértelepülés, Dálnok község képviselői.

A felvonulás az Iskola utcából indult, a szórakozni vágyók az 
alkalomhoz illően feldíszített hintóval, lovas kocsikkal, trakto-
rokkal érkeztek, a hölgyek közül sokan népviseleti ruhát is öl-
töttek. A fellépők részére az önkormányzat lovas fogatokat és 
Dottó kisvonatot biztosított. Az élőzenés felvonulás első meg-
állója Cserszegtomaj bejáratánál volt, ahol átadásra került a 
„Falukapu” és a testvértelepülés küldöttségének részvételével 
felavatták a Dálnok táblát. Ezt követően Tolvéth Gyula kisbíró 
kihirdette a település aktuális híreit, majd zenés műsorra ke-
rült sor. Szerepelt a Cserszikék Tánccsoport, a Tátika Népdal-
kör, az Aranykorúak Nyugdíjasklub és a Cserszegi Fűszeres 
Tánccsoport. A színvonalas műsort még három megállóhelyen, 
Kucorban, az Európa téren és az Éden cukrászda előtt tekint-
hették meg az érdeklődők. Mialatt a résztvevők bejárták a 
település cserszegi részét, azalatt az iskola udvarán a 2016-os 
Cserszegtomaj Ízmestere címet elnyert helyi Polgárőr Egyesület 
gulyást főzött a résztvevőknek, akiket ezen kívül büfé, kirakodó 
vásár, bor- és pálinkaház, a gyerekeket légvár és ringlis várta. 
A szüreti vigasság ezzel nem ért véget, az iskola udvarán felál-
lított rendezvénysátorban Bartha Gábor polgármester köszön-
tője után szüreti műsor vette kezdetét. Fellépett a Kék Balaton 
Citerazenekar, a Tátika Népdalkör, emellett Postás Józsi fergete-
ges mulatós műsorral szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A 
régi zenék kedvelői először ismert sanzonokat, operett részle-
teket és táncdalfesztiválok dalait hallgathatták Dobson „Zozo” 
előadásában, aki később Rock and Roll Showműsorával emelte 
a rendezvény hangulatát. Az est sztárvendége Szabó Ádám har-
monikaművész volt, aki ugyancsak szépszámú nézőt vonzott a 
rendezvénysátorba.

Az éjszakába nyúló szüreti bálhoz a zenét a helyiek által már jól 
ismert Signal Együttes biztosította. 
Cserszegtomaj és a környék településének kikapcsolódni, szó-
rakozni vágyó lakói ismét színvonalas, kulturális programokban 
bővelkedő rendezvény részesei lehettek, köszönhetően az ön-
kormányzat támogatásának és az önkormányzati dolgozók ak-
tív részvételének.

Novákné Rigó Andrea

Ingyenes Számítástechnikai oktatás
A Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézete bekap-
csolódott a „Digitális szakadék csökkentése” kiemelt 
projekt megvalósításába. A tanfolyam a hátrányos 
helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, 
digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalá-
si korú személyek informatikai képzését célozza meg. 
A tanfolyam 2016. október 25-én indul a Cserszegto-
maji Szabó István Általános Iskolában.

Részletes információ, jelentkezés: 
Bugovics Anita - 06 30 517 2159 
Teleházban: hétfőtől-péntekig 11-17 óráig
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Kirándulás a Bakonyban és a Somló-hegyen
Szeptember utolsó hetében a nyugdíjas klub az éves tervnek 
megfelelően, egy őszi kiránduláson vett részt. Elsőként utunk 
Devecser-Kolontár településekre vezetett, ahol megtekintet-
tük a katasztrófa-súlytotta területen állított emlékművet, majd 
megérkeztünk az egész kis városrészt alkotó Makovecz tervezte 
szép, hasonló stílusú házakhoz. Összesen 87 darab van belőlük, 
itt laknak azok, akik új házat szerettek volna. Van egy vegyes-
bolt, egy sporttelep teniszpályával, egy fából készült, részben 
fedett játszótér. Nagyon gondozott porták látványa tárult elénk.

A Kolontár és Devecser között lévő aprócska kegyhelyet is 
meglátogattuk, így ez a „hétköznapi” csoda nem hagyott kö-
zömbösen Bennünket. A Szentkút Fogolykiváltó Boldogasszony 
napjához kötődően tartja búcsúját, amelyet ebben az évben is 
megtartottak. 
Következő állomásunk Zirc, ahol megnéztük a Ciszterci Apát-
sági templomot, ami Magyarország egyik legszebb barokk 
templomépítménye. Egyedülálló a templom két orgonája: a 
szentély-orgona a szerzetesek imáját kísérte, míg a karzat né-
met romantikus hangszere a liturgiát szolgálta, s szolgálja ma is. 
A templom mellett található vendéglátó egységben mindenki 
megkóstolhatta a híres Zirci Apátsági Söröket. A sörfőzés ha-
gyományát modern eszközökkel támasztották fel 2015-ben. A 
tradíció és az innováció kettőssége egyedivé teszi a piacon. Az 
autentikus környezetben, a kézi munkaerő valamint a legmo-
dernebb digitális technológia ötvözésével születik meg a valódi 
apátsági sör.
A Bakony szívébe, Bakonybélbe folytattuk az utazásunkat.2012-
ben nyílt meg az Európában páratlan Pannon Csillagda!
Az állandó kiállítás a csillagászat történetét interaktív, kísérlete-
ző módon foglalja össze a kezdetektől napjainkig.
A Pannon Csillagdában található hazánk legmodernebb digitá-
lis planetáriuma, ahol a Csillagok birodalma  című filmet tekin-
tettük meg, melynek belépő díját, Bartha Gábor polgármester 
úr ajánlotta fel, amit ezúton is tisztelettel köszönünk.
Következő állomásunk a Somló-hegy volt, ahol borkóstolón 
vettünk részt. A legjellegzetesebb borfajtákat - furmint, juh-
fark, hárslevelű, tramini és olaszrizling - ízlelhettük meg, finom 
pogácsa kíséretében. A vacsoránkat a „Hegykapu” étteremben 
fogyasztottuk el nagyon jó hangulatban. 
Hazafele végig nótázva, vidáman érkeztünk Cserszegtomajra, a 
résztvevők nagy megelégedésére!

Tolvéth Gyula Tamás klubvezető

Cserszegtomaj a Nemzetközi karateversenyen
Október 8-án Hévízen rendezték  az első nyílt nemzetközi ippon 
shobu karate versenyt. A Cserszegtomaji egyesület alapító tag-
ja a Budo Karate of Hungary Szövetségnek. A verseny minden 
szempontból várakozásunk felül sikerült, hiszem 20 egyesület 
és közel 200 versenyző képviseltette magát. 
A himnusz elhangzása után Papp Gábor Hévíz polgármestere 
nyitotta meg a versenyt.
Meghívott díszvendégeink között jelen volt Cserszegtomaj pol-
gármestere Bartha Gábor  úr is akinek a jelenlétét ezúton kö-
szönjük, igazán megtisztelő volt, hogy eljött.

A hivatalos megnyitó után a Rezidance, majd a Bomba Tucada 
együttesek arattak nagy sikert a nézőkkel teli sportcsarnokban.
Az elért eredményeink: 6 aranyérem, 6 ezüstérem és 3 bronz-
érem, ami az összesített éremtáblázaton a 3-ik helyet ( 20 egye-
sületből ) jelenti.
 1. Ajka, 2. Sopron, 3. Cserszegtomaji, 4. Palic – Szerbia
Gratulálok a tanítványaimnak és köszönöm a szervezéshez 
nyújtott szülői segítséget.

Bányai László

Idősbarát Önkormányzat díjat nyert
Cserszegtomaj település

Október 16-án a cserszegtomaji Önkormányzat Idősek Napja 
ünnepségre hívta a település aranykorú, szépkorú hölgyeit és 
urait. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Pácsonyi Imre 
a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai Megyei Idősügyi Ta-
nács elnöke - aki nem érkezett üres kézzel - elhozta községünk-
nek az év Zalai Idősbarát Önkormányzat díjat. Az elismerést 
pályázat útján ítélik oda minden évben, azon településeknek, 
kik a kötelező feladatokon túl is segítik, támogatják a település 
idős lakosságát. 
Az idei évben több pályázó közül a Cserszegtomaji és Újudvari 
pályázatot értékelte a 19 fős Idősügyi Tanács díjra érdemesnek. 
Ünnepségünk elején a Pipacs óvoda Pillangó és Süni csoportja 
lépett színpadra, akik ez alkalomra külön műsorral készültek, 
hogy a széksorokban ülő nagymamáknak és nagypapáknak 
hatalmas örömet szerezzenek, a programjuk végén vastapsot 
kaptak.
A délután sztárvendége 2016-ban Arany Hangjegy életműdíjjal 
kitűntetett Aradszky László táncdalénekes volt, műsorában régi 
dalok, a táncdalfesztiválok slágerei szórakoztatták a közönsé-
get. A rendezvény végén minden kedves megjelentet estebéd-
del kínáltak meg.
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A helyszínen kapott gratulációkat követően már szombaton dél-
után és az esti órákban érkeztek az elismerő szavak, szinte „fel-
robbant” az esemény facebook oldala. 
Az I. Cserszegtomajfutással kapcsolatos versenyzői, szurkolói 
visszajelzések, a lakosok és a segítő önkéntesek reakciója alap-
ján valódi közösségi élményben volt részünk mindannyiunknak 
október 1-jén. Köszönjük, hogy ilyen sokan választották a ver-
senyünket és csak elismerő szavakkal szabad szólnunk az ön-
kéntesek, polgárőrök, rendőrök, önkormányzati munkatársak 
hozzáállásáról! 
Néhány adat: 300 fő futó, 50 Cserszegtomaji futó, 3 távon, 6 
korcsoportban, váltóval, különdíjakkal összesen 100 díjazott 
versenyző, 30 db értékes tombolanyeremény, közel 50 támoga-
tó helyi magánszemély és vállalkozás, 100 fő önkéntes, polgárőr, 
rendőr. 600 adag gulyás, élőközvetítés, online versenyeredmé-
nyek, az év utolsó nyarat idéző kellemes napja, valamint az or-
szág legjobb versenyszpíkere.

Összefogással hatalmas siker a Cserszegtomajfutás

Az eredmények, a fotók, videók 24 órán belül elérhetővé váltak!
A pályáról többen nyilatkozták, hogy kihívás elé állította őket, 
de szépnek, változatosnak, biztonságosnak, jól követhetőnek 
látták és számos helyi versenyző számolt be arról, hogy olyan 
részeit ismerték meg Cserszegtomajnak, amelyről nem is hal-
lottak. 
2016-os tervek: már a versenyt megelőző időszakban tartott 
nyílt pályabejáró futásokon felmerült az igény a rendszeres, kö-
zös futásra, így hamarosan elindítjuk a helyi „futókört”, amelyre 
várunk minden futót. 
A versenyt szeretnénk megrendezni 2017-ben is, azonban 
többen mondták, hogy nem lesz könnyű megismételni az idei 
minőséget, mert nagyon magasra került a mérce. Megteszünk 
mindent, hogy legalább ilyen jól érezze magát mindenki, aki ré-
szese lesz a következő Cserszegtomajfutásnak is! 

A szervezők
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Országos Történelmi Íjászverseny Egerben
Kis csapatunk, a Szabó István Általános Iskola íjász szakköre, egész 
évben az Egerben megrendezésre kerülő országos történelmi 
íjászversenyre készült. 
Már március óta rendszeresen részt vettünk íjász versenyeken, 
hogy a szeptemberi döntőre felkészülten érkezhessünk.
Nehéz volt a döntőbe való bejutás is. Fiúknak és lányoknak külön-
böző íjtípusokban más és más százalékot kellett elérniük ahhoz, 
hogy részt vehessenek az egri országos bajnokságon. 
Szekszárdon, Sümegen, és végül Segesden próbálkoztak a gyere-
kek a kvalifikációs szint meglövésére. A következő tanulóknak sike-
rült bejutnia a döntöbe: Baki Panna, Dézsenyi Zsigmond, Molnár 
Karolin, Németh Zsombor és Török Hanna.
Szeptember 17-én elérkezett a várva-várt nap Egerben. 300 íjász 
vett részt a végső megmérettetésben. Már előtte nap elutaztunk a 
szülőkkel és a gyerekekkel, hogy a másnapi versenyen mindenki a 
legjobb formáját hozva versenyezhessen. 
Sajnos az idő elromlott az íjászverseny délelőttjén és a gyerekek-
nek esőben, történelmi ruháikban bőrig ázva, a vár vizes kövein 
csúszkálva kellett íjászkodniuk. Ennek ellenére nagyon szép sike-
reket értek el:
Molnár Karolin Ráhel I. helyezett – országos bajnok vadászíj kategóriában
Török Hanna III. helyezett – vadászíj
Dézsenyi Zsigmond V. helyezett – vadászíj
Baki Panna VIII. helyezett –  történelmi íj
Németh Zsombor IX. helyezett – történelmi íj

Köszönjük szépen Mindenki támogatását, akik lehetővé tették, 
hogy ezeket a szép sikereket elérhessék a gyerekek. Különösen a 
szülőknek jár az elismerés, hogy idejüket nem sajnálva, anyagi ál-
dozatvállalással mindig mellettem állnak.

Németh Mónika

Cserszegtomajfutás 2016 támogatói
ADS Reklám, Fésűs Norbert – Cserszegto-
maj; Andri Barbara – Cserszegtomaj; Ángyán 
Ramóna – Keszthely; Balaton Ballooning, 
Kollár Gábor – Cserszegtomaj; Beke Tamás, 
Körzeti megbízott – Cserszegtomaj; Benedek 
Norbert és családja – Keszthely; Bertók Ág-
nes – Cserszegtomaj; Csanaki Zsolt – Keszt-
hely; Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
– Cserszegtomaj; Csodavár olaj, Tóth László 
– Keszthely; Damo papír-írószer kereskedés, 
Nagy Zita – Keszthely; Giuseppe pizzéria, 
Lévai József – Keszthely; Greenzone Kerék-
párüzlet, Sikos Zoltán – Keszthely; Highfive, 
Beretzky László – Zalaegerszeg; Horváth 
Teréz – Hévíz; IloveBalaton; Intersport – 
Keszthely; Jóbarát Étterem – Keszthely; 
KH Bank Keszthely - Keszthely Bankfiók 
Fő tér; KKM nevezés 2017, Bedő Beáta – 
Keszthely; Komáromy Pékség, Sorok Attila 
– Gyenesdiás; Magántelek tulajdonosok – 
Cserszegtomaj; Miami Fitness, Csontos Gá-
bor – Keszthely; Mobilgáz, Németh Gábor 
– Cserszegtomaj; Napraforgó Étterem, Elek 
Andrea – Cserszegtomaj; Németh Adrienn – 
Cserszegtomaj; Németh Gábor – Keszthely; 
Oriflame, Csitári Ibolya – Keszthely; Ön-
kéntes segítők; Pampetrics borkereskedés 
– Keszthely; Partics Gyula és Partics Roland 
– Cserszegtomaj; Pátri Zoltán – Keszthely; 
Pedálkirály, Ángyán Ferenc – Keszthely; Pé-
ter Csaba –Keszthely; Polgárőrség – Cser-
szegtomaj; Proenzi, Walmark Kft. – Buda-
pest; Recsetár János – Keszthely; Rózsafüzér 
Királynője templom, Péczeli Bence Imre – 
Cserszegtomaj; Schmitz pálinkafőző, Dieter 
és Marlis – Cserszegtomaj; Sharky vízisport, 
Imre Tibor – Vonyarcvashegy; Speedy Clean, 
Tóth Annamária – Keszthely; TC Informatika 
Kft. – Keszthely; TRX, Krepsz Zoltán – Keszt-
hely; Victoria Sportbolt – Keszthely

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt 
Hírek képekben - Cserszegtomaj, 2016. szeptember vagy 
https://youtu.be/m_OHwzaZ1VI
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CSERSZIKÉK
A Magyar Látványtánc Szövetség hetedik alkalommal szervez-
te meg az Európa-bajnokságot június utolsó hétvégéjén, idén 
Szlovákiában, Léván, ahonnan kimagasló eredményekkel tértek 
haza a táncos lábú fiatalok. A csoport a tavaly elért eredmé-
nyeit túlszárnyalta, hiszen a gyermek kategóriás versenyzők a 
profinak számító „A” kategóriában mérettették meg magukat. 
Kitartó munkával, jó kedvvel és a korosztálynak megfelelő ko-
reográfiával 1. helyezést értek el! A nagylányok, idén kerültek 
fel a junior korcsoportba, ahol ők voltak a legfiatalabbak. Fan-
tasztikus előadásukat a hatodik helyre rangsorolta a zsűri. A ver-
seny résztvevői: Bálint Anna, Penteli Virág, Mocsár Gréta, Mo-
csár Janka, Molnár Enikő, Molnár Eszter, Nagy Zsófia, Molnár 
Hanna, Varga Enikő, Németh Laura, Pálfi Laura, Németh Kinga, 
Paulin Panna, Henczy Rebeka, Bakos Liliána, Bakos Georgina, 
Ferenczi Regina, Fellner Fanni, Kovács Fruzsina, Tóth Olivér.

Július utolsó hetében a táncosok a szokásos nyári tánctáborban 
folytatták tánctudásuk tökéletesítését határtalan jókedvvel és 
lelkesedéssel. A pénteki napon a Tavirózsa kalandparkban tölt-
hettük a napot, ahol nagyon jól érezték magukat a gyerekek. 
A nyár folyamán szívesen tettek eleget a Sörfesztiválon való 
szereplés felkérésére, ahol az érdeklődők nemcsak a díjnyertes 
koreográfiákat, hanem több színvonalas produkciót is megte-
kinthettek. Szeptember első két hete újabb koreográfia tanu-
lásával telt, hiszen a Cserszikék a szüreti felvonuláson is részt 
vettek. A csoport egy közös produkcióval készült, ahol a kicsiktől 
a nagyokig együtt táncoltak. A munka tovább folytatódik, hiszen 
a lányok és Olivér a 2017-es versenyidőszakra készülnek teljes 
erőbedobással.
Ezúton is köszönjük a támogatást a szülőknek, Cserszegtomaj 
község Önkormányzatának és természetesen Bartha Gábor pol-
gármester Úrnak, hogy lehetővé teszik a csoport működését és 
álmaink megvalósítását!

Varga Enikő

11

Tápióbicske Kupa
2016. szeptember 24-én kora reggel a cserszegtomaji lábtoll-
labdázók Nagykátára utaztak gyermek és serdülő versenyre. A 
versenyen minden versenyszámban indultak a versenyzők, a 
legtöbb érmet a gyermek korosztályban sikerült megszerezni. 
Páros versenyszámban ezüstérmet szerezett Belovári Panna és 
Horváth Lili. Bronzérmet több páros is szerzett (Román Zsolt 
- Sándor Barnabás, Lázár Petra - Pál Diána). Gyermek lány csa-
patoknál ezüstérmes Belovári Panna, Horváth Lili és Pál Diána, 
bronzérmes csapat Lázár Petra, Gyetvai Boglárka, Pataki Lili, 
Rénes Boglárka. A fiú gyermek csapat is ezüstérmes lett (Ko-
szorús Mirkó, Román Zsolt, Sándor Barnabás). A gyermekek-
nél Sándor Barnabás véget nem érő erejének köszönhetően 
Belovári Pannával vegyes párosban a dobogó harmadik fokára 
léphettek fel.
Serdülőknél kevesebb érem született. Egyéniben Gyalog Csen-
ge harmadik helyen végzett. Fiú párosunk (Koszorús Sámuel, 
Széles László) bronzérmes lett, és a serdülő fiúcsapat (Barna 
Benjámin, Koszorús Sámuel, Széles László) is bronzérmes lett.
Köszönjük Lengyel Lajos, Hauser Rezső és az önkormányzat tá-
mogatását, hogy eljuthattunk erre a versenyre is!

A Tápióbicske Kupa résztvevői Lengyel Lajossal
Sillinger Zsanett, Takács Tamás

Újabb szép siker íjászatban
A Magyar Íjász Szövetség a 2016. évi 3D országos bajnokságot 
október 01-én és 02-én Pécelen szervezte meg.  A 3D, azaz há-
rom dimenziós íjászat a vadon élő állatokat megformázó, tér-
beli célokról kapta a nevét, melyeken a különböző találati zó-
nák a célba süllyesztett választóvonalakkal vannak megjelölve. 

Ez a legnehezebbnek tartott terepíjászati mód, mivel soha nem 
előre közölt távolságokról kell a lövést leadni. A kétnapos baj-
nokságra 44 sportegyesület nevezte be közel 200 versenyzőjét. 
A Cserszegtomaji SC színeiben Németh Zsombor 8. osztályos 
tanuló indult, aki 2. helyezett lett a gyerek PB-HB kategóriában. 
Köszönjük szépen a munkáját Németh Mónikának, Stefanics 
Zoltánnak és Szimeiszter Istvánnak akik Zsombor felkészülését 
segítették!

Fodor Ivett
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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. november 
Megjelenik 1200 példányban 

Újságunk internetes változatát a   
www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.

ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

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.

GYŰJTS KUPAKOT GERGŐÉRT
A 7 éves Ferenczi Gergő-
nél 2015-ben diagnoszti-
záltak egy ritka, genetikai 
szembetegséget, az XLRS-t 
(X-linkedretinoschisis). Ez a 
betegség vaksághoz vezet-
het.
A kisfiú családja, barátai, is-
merősei egy új génterápiás 
kezelésben bíznak, mely re-
ményeik szerint segíthet ab-
ban, hogy ne vakuljon meg 
és teljes életet élhessen.

Bővebb információ, tájékoztatás a gergo.xlrs@freemail.hu cí-
men kérhető. A kupakokat Cserszegtomajon a Virágsziget üz-
letben gyűjtjük (Keszthelyi út 48.)

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Kertben érett, házi készítésű finomságokkal 
 készültünk az idei őszi szezonra és majd 
november 5-14-ig a Márton napokra is.

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

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

október 21. péntek 16.00 Emlékünnepség az
1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére Tornaterem, emlékmű

október 24. hétfő 09.30 Zenebölcsi Kultúrház

október 24., 26., hétfő, szerda 18.30 ZUMBA Kultúrház

október 26. szerda 16.00 Képviselő-testületi ülés Polgármesteri Hivatal tárgyaló

október 27. csütörtök 18.00 Néptánc oktatás felnőttek részére Kultúrház

október 28. péntek 18.00 Táncház Kultúrház

november

november 2., 7., 9., 14.,
16., 21., 23., 28., 30., hétfő, szerda 18.30 ZUMBA Kultúrház

november 3., 10., 17., 24., csütörtök 18.00 Néptánc oktatás felnőttek részére Kultúrház

november 5. szombat 10.00 Kolbásztöltő verseny Iskola udvar

november 5. szombat 16.00 Lámpáskészítő játszóház Kultúrház

november 7., 14., 21., hétfő 09.30 Zenebölcsi Kultúrház

november 12. szombat 17.00 Szent Mártonra emlékező lámpás felvonulás Iskolától a Tündérkertig

november 24. csütörtök 18.00 Közmeghallgatás Általános Iskola étterem

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

Eseménynaptár • 2016. október - november

„Márton-napi játszóház”
A Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület sze-
retettel hív minden érdeklődőt aki a Márton-napi 
felvonulásra szeretne velünk lámpást készíteni.
Találkozzunk november 5-én 16.00 órakor a Kultúr-
házban (Vadász u. 1.)

FELNŐTT NÉPTÁNC KEZDŐKNEK!
Szülők ismerősök kérésére folytatjuk a FELNŐTT 
néptánc tanfolyamot!
Ha úgy érzed elég lelkes, érdeklődő vagy a műfaj iránt, 
de féltél eddig, hogy egy régóta táncoló csoport mun-
kájába nem tudnál bekapcsolódni, most itt a lehető-
ség!
Korhatár: 18-99-ig
Helyszín: Kultúrház (Cserszegtomaj,  Vadász u. 1.)
Időpont: 18.00-19.30, 2016. októberétől, 
  csütörtökönként
Oktató: Hardi András 30 489 4266 
  hardi.andras803@ gmail.com

Közérdekű információk, telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal: tel.: 06 83 330 001  •  fax: 06 83 531 906 
email: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu

hétfő 8.00 – 11.00 13.00 – 16.00

kedd 8.00 – 11.00 nincs ügyfélfogadás

szerda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

csütörtök nincs ügyfélfogadás

péntek 8.00 – 11.00 nincs ügyfélfogadás

Szabó István Általános Iskola: tel.: 06 83 330 003
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde: tel.: 06 83 330 166
Kocsis Zsuzsa művelődésszervező: tel.: 06 30 610 4673
Simon Aladár községgazda: tel.: 06 30 681 2193
Horváth Ferenc településüzemeltetési vezető: tel.: 06 30 299 2576
Közétkeztétési központ: 06 83 531 080
Polgárvédelmi Egyesület: 06 30 914 0914
Rendőrség körzeti megbízott: 06 30 650 7552
Posta: 06 83 330 006
Körzeti felnőtt- és gyermekorvos: 
dr. Kiss Ferenc háziorvos - 06 30 339 8308 vagy 06 83 531 020
Rendelési idő: 
kedd: 10.00-12.00, szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-12.00
Orvosi ügyelet: Városi Kórház Keszthely, (Keszthely, Ady u. 2.) 
munkanapokon 16.00 órától - másnap reggel 7.00 óráig 
hétvégén és ünnepnapokon az első munkaszüneti nap 8.00 órától 
az első munkanap reggel 7.00 óráig. Tel.: 06 92 321 000 vagy 104
Szolgáltatók hibabejelentő: 
közvilágítás meghibásodás: https://kozvilhiba.hu/ 
DRV (vízszolgáltató): tel.: 06 40 240 240

Mentő: 104
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105
Általános segélyhívó: 112



Cserszegtomaji Krónika

14

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

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

Családos, batyus

Táncház
2016. október 28. (péntek) 18.00-21.00 óráig
helyszín: Kultúrház (Cserszegtomaj, Vadász u. 1.)

Szeretettel várunk mindenkit 
(apukákat, anyukákat, gyereke-
ket minden korosztályból) egy 
olyan programon, melyben lehe-
tősége lesz kipróbálni és megta-
nulni a MAGYAR NÉPTÁNC 
alapjait.

Zenél a ReFolk együttes

A táncházat(kat) 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!

M E G H Í V Ó 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
2016. november 12-én, szombaton

Szent Mártonra emlékező
lámpás felvonulásra.

Délután 5 órakor gyülekezünk az Iskola főbejáratánál,
ahonnan együtt vonulunk a Tündérkerthez.

Lámpásokat, fáklyákat, süteményt, innivalót hozzatok!


