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2017. december • VII. évf. 10. szám

Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, új esztendőt kívánok a
képviselő-testület nevében!

Bartha Gábor
polgármester

„Torta-Oscar” díjat nyert
Vargáné Orbán Anikó
cikk a 10. oldalon.

Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 29-én és december 13-án megtartott nyilvános
és zárt ülésein az alábbi közérdekű döntéseket hozta.

Megnevezés

Sorszám

RENDELETEK
20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 21/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendeletét,
21/2017.(XII.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (IV.27), 14/2017 (VI.29.), 15/2017 (IX.14.) és 18/2017.
(X.26.) rendeletekkel módosított 2/2017 (II.02) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletét,
22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az
élelmezésért fizetendő étkezési díjak megállapításáról szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www.cserszegtomaj.hu oldalon megtekinthetők.
HATÁROZATOK
149/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
állapítja meg:
ezer Ft
Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben

2. évben

3. évben

186.700

186.700

186.700

Helyi adók

1.

186.700

Osztalékok, Koncessziós díjak

2.

4.141

Díjak, pótlékok, bírságok

3.

1. 000

800

800

800

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

4.

Részvények, részesedések értékesítése

5.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból
származó bevételek

6.

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

7.

Saját bevételek (1+…….+7)

8.

191.841

187.500

187.500

187.500

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9.

95.920,5

93.750

93.750

93.750

Előző években keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+…17)

10.

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11.

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

Halasztott fizetés

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17.

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19+…….+25)

18.

-

-

-

-
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Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés

24.

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25.

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26.

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (9-26)

27.

95.920,5

93.750

93.750

93.750

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös
figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.
150/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2018. évi Belső Ellenőrzési Munkatervét az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint hagyja jóvá.
151/2017.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Club Dobogómajor Kft., Helikon Utazási Iroda Kft.
és a Helicomplex Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. szám alatti
társaságok által benyújtott megkeresését és az alábbi határozatot
hozza:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Club Dobogómajor Kft., Helikon Utazási Iroda Kft. és
a Helicomplex Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. szám alatti
társaságok által benyújtott kérelmet, mely a Cserszegtomaj, 089.
hrsz.-ú út, a 0103. hrsz.-ú út 097. hrsz.-ú Gyöngyös patak - 0100.
hrsz-ú út közti szakasz valamint a 0100. hrsz.-ú út 0103.-0102/18.
hrsz. közti szakasz aszfaltburkolattal történő ellátására vonatkozik.
A beruházás megvalósítására (az érintett útszakasz kitűzésére, engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, közbeszerzési eljárás
lefolytatására, műszaki ellenőr megbízására, kivitelezési munkákra) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében legfeljebb 38 millió Ft-ot biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről szóló 11/2011.(X.27.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetéséről és annak mértékéről tájékoztassa az érintetteket.
Az ingatlantulajdonosok közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését elfogadó nyilatkozatának birtokában felkéri a polgármestert a
beruházással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére
152/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, Iskola utca 19. szám 10/6. hrsz.
ingatlanon kialakítandó „Tájház” programtervének elkészítését, amellyel a Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft. 8360
Keszthely, Hanczók u. 16. szám alatti társaságot bízza meg bruttó
190.500,- Ft összegben, melyre pénzügyi fedezetet biztosít az általános tartalék terhére. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
153/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete érvényteleníti a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz.
alatti ingatlanon lévő kultúrház épület- felújítás programtervének
elkészítésére vonatkozó felhívást, és felhatalmazza a jegyzőt új
ajánlatok bekérésére.
154/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

www.cserszegtomaj.hu

hozzájárul a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde költségvetési előirányzatának módosításához az alábbiak
szerint.
Dologi kiadás csökkenése			
-205 eFt
Felhalmozási kiadás növekedése		
+205 eFt
Felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat többször módosított 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.02.) önkormányzati rendeletének módosítását készítse
elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
155/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület működését
25.000 Ft összeggel a 2017. évi költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati
rendeletének módosítását készítse elő, és terjessze a Képviselőtestület elé.
156/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
mellékletben szereplő 2018. évi Közművelődési Munkatervet elfogadja. Felhatalmazza a Kulturális Bizottságot, hogy saját hatáskörében - ha szükséges módosításokat - átcsoportosításokat végezzen. A Képviselő-testület felkéri a Kulturális Bizottság Elnökét
a mellékletben szereplő programok megvalósításának koordinálására, levezetésére és az ezzel kapcsolatos, szükséges intézkedések
megtételére.
157/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat Társulásban végzett feladatairól szóló beszámolót
megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az előterjesztés mellékletei szerint elfogadta.
158/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megismerte, és azt az előterjesztés, illetve az előterjesztés melléklete szerint elfogadta.
159/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.02.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 100.000 Ft támogatást nyújt a Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.02.) önkormányzati
rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselőtestület elé.
Felhatalmazza a Polgármester, hogy a támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon.
160/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Beszámoló a képviselők 2017. évi munkájáról„ tárgyú előterjesztést megtárgyalta és tudomásul veszi az abban foglaltakat.
Felszólítja Elekes István önkormányzati képviselőt, hogy a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) k) pontjában foglalt törvényi kötelezettségének tegyen eleget, készítse el tájékoztatóját a 2017. évi
képviselői munkájáról, megszűntetve ezzel ez idáig elkövetett törvénysértését.
161/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Cserszegtomaj, Huba utca lakóinak kérelmét és
megállapította, hogy a kérelemben szereplő terület a Tomaj-Ház
Kft. magántulajdonát képezi, nem közút, melyre közpénzt nem
fordíthat.
Felkéri a kérelem benyújtóit, hogy a „lakóparkban” felmerült problémákkal forduljanak elsősorban a terület tulajdonosához, hogy az

általa értékesített ingatlanok „lakóparkhoz” méltó megközelíthetőségét, mint a terület tulajdonosa biztosítsa.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata továbbra sem zárkózik
el korábbi, a témával kapcsolatos határozatában foglaltaktól, de
magántulajdont közpénzből nem fejleszt.
Felkéri a Polgármestert, hogy a témával kapcsolatosan adjon tájékoztatást a kérelmezőknek és a terület tulajdonosának is, a tájékoztatást követően annak eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.
162/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte Magyar László cserszegtomaji lakos kérelmét. Felkéri
a Polgármestert, hogy átmeneti megoldásként tegyen intézkedést
az ott található vízelvezető árok tisztításával kapcsolatban, továbbá a végleges megoldáshoz tegyen javaslatot és annak költségét
tervezze be az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
163/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által kiírt Testvér-települési együttműködési pályázaton. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vajdasági Adorján településsel a
már kialakult testvér-települési kapcsolatot hivatalosan, szándéknyilatkozatban is megerősítse és a testvér-települési kapcsolatról
szóló szerződést a Nemzeti Összetartozás Napján aláírja.
164/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a Balaton Vívóklub junior válogatott versenyzőjének,
Farkas Csaba cserszegtomaji lakos Görögországban, Heraklionban
megtartandó világkupán való részvételét, melyre 100.000 Ft-ot a
2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
165/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte a Magyar Telekom Nyrt. kérelmét és úgy határozott,
hogy a létesíteni kívánt telefonfülke helyéül a Cserszegtomaj,
385/1. hrsz-ú, Vadász utca 2. szám alatti Teleház déli homlokzatán
található főbejárata bal oldalát jelöli meg. A telefonfülke létesítéséhez az Önkormányzattal történő előzetes helyszíni egyeztetés és
a létesítés feltételeinek tisztázása után járul hozzá.
166/2017. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
a többször módosított 22/2006.(IX.26.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) alapján 6 személy 2018. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott támogatási igényének helyt ad, s részükre 2018. évre felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat állapít meg 5.000,- Ft/fő/hó összegben.
2. A Képviselő-testület 2 fő pályázatát elutasítja.
167/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
1. 124/2017 (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
játszótér fejlesztés
Általános tartalék csökkenése		
-800
Felhalmozási kiadás növekedése
066020
+800
2. 147/2017 (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
Varga Zoltán búcsúztatásához hozzájárulás
Általános tartalék csökkenése		
-250
Dologi kiadások növekedése
011130
+250
3. 131/2017 (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
szakértői vélemény elkészítése a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda
és Egységes Óvoda-bölcsőde jövőbeli működésének meghatározásához.
Általános tartalék csökkenése		
-190
Dologi kiadás növekedése
011130
+190
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4. 127/2017 (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
orvosi rendelő bejáratának felújítása
Általános tartalék csökkenése		
-1.000
Felújítási kiadások
066020
+1.000
5. 126/2017 (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján
Iskola utca – Béke utca, - Barlang utca közti szakaszán árok tisztítás és útpadka rendezés
Általános tartalék csökkenése		
-700
Dologi kiadás növekedés
045160
+700
6. 164/2017 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján
Farkas Csaba világkupán való részvételének támogatása
Általános tartalék csökkenése		
-100
Átadott pénzeszköz növekedés
081021
+100
7. 155/2017 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján
ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület működésének támogatása
Általános tartalék csökkenése		
-25
Átadott pénzeszköz növekedés
066020
+25
8. 159/2017 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján
Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület működésének támogatása
Általános tartalék csökkenése		
-100
Átadott pénzeszköz növekedés
066020
+100
9. 152/2017 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján
„Tájház” programtervének elkészítése
Általános tartalék csökkenése		
-191
Dologi kiadás növekedése
066020
+191
2. Egyéb
1. 154/2017 (XI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján a
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde előirányzat módosítása
Dologi kiadás csökkenése
091140
-205
Felhalmozási kiadás növekedése
091140
+205
Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege nem változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.
168/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési tervét 954.109 ezer forint kiadási főösszeggel, 954.109 ezer forint bevételi főösszeggel elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét készítse elő, és terjes�sze a Képviselő-testület elé.
169/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1.-2. számú mellékletét az alábbiak szerint:
Az 1. számú mellékletben:
Jelen szerződés 5/a pontjában rögzítettek szerint az Önkormányzat
a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (ingatlantulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési
helye, születési ideje és anyja születési és utóneve) az azonban bekövetkezett változásokat illetve az ingatlannál használható gyűjtőedény típusát számlázási időszakonként (minden év február 20-ig,
május 31-ig, augusztus 31-ig, november 30-ig) ellenszolgáltatás
mentesen megküldi a szamlazas@zalaispa. hu e-mail címre.”
szövegrész az alábbiak szerint módosul:
Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos
ellátásához szükséges információt megadni a közszolgáltató felkérésére (különös tekintettel aaHt.-ben megfogalmazott és rögzített
természetes személy ingatlantulajdonos meghatározott adatainak
megadását negyedévente.).
A 2. számú mellékletben:
A tervezetnek a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
díjait meghatározó 3. pontjának az ISPA használati díjat nem kell
tartalmaznia, mivel a Zalaispának fizetendő díj a tárgyi szerződés
vonatkozásában nem releváns, viszont szükséges a pontban leírni,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Ener-
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getikai és Közműszabályozási Hivataljavaslatának figyelembevételével a szabályozásért felelős miniszterrendeletben állapítja meg,
és a Koordináló szerv szedi be.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
170/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Zala Megyei Önkormányzat TOP-3.1,1-15ZA1-2016-00005 azonosító számú „Zala Kétkeréken –Kerékpárút
fejlesztés Keszthely, Hévíz és Hahót településeken” című projekt
megvalósításával kapcsolatos megkeresését és az alábbi határozatot hozza:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
pályázat megvalósítása érdekében Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata konzorciumi tagként történő belépését jóváhagyja,
amelyet a konzorciumi szerződés is lehetővé tesz.
Felhatalmazza a polgármestert a témával kapcsolatban szükséges
intézkedések megtételére valamint a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
171/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító – kötelezettséget vállal arra, hogy a „Cserszegtomajért” Közalapítvány 141.247.- Ft összegű vagyonát a Közalapítvány okiratának 5. pontjában meghatározott célokra fogja
használni, melyről a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodik.
172/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Cserszegtomaj Nagyközség területén végzett 2017. évi
védőnői munka elismerését bruttó 100.000,- Ft és annak munkáltatói járuléka (összesen: 122.000,- Ft) erejéig az 1 fő állandó
dolgozó részére a 2017. évi költségvetésben elkülönített általános
tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert Rezi Község Önkormányzatával, mint a védőnő munkáltatójával a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri továbbá Rezi Község Önkormányzata polgármesterét, hogy
az elismerés számfejtéséről és kifizetéséről védőnő részére gondoskodjon.
173/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében
elkészített Információátadási Szabályzatot, és azt az előterjesztés
és annak melléklete alapján elfogadja.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
174/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú kiemelt projektben való részvételt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal
kapcsolatos és szükséges intézkedések megtételére.
175/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a szakértői véleményben foglalt javaslatokat. Felkéri
a Polgármestert, hogy a szakértői véleményt küldje meg a Pipacs
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde nevelőtestületének egyeztetésre. A szakértői véleményben foglaltakra tekintettel alakítsák ki
szakmai véleményüket, adjanak javaslatot az abban foglaltak végrehajtására is.
Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett nevelőtestületi szakmai
véleményt küldje meg a szakvéleményt adó szakértőnek egyeztetés céljából, és a végleges anyagot terjessze a Képviselő-testület
2018. januári soros ülése elé.
176/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervét megismerte, azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv megküldéséről az érintettek felé gondoskodjon.
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177/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló beszámolót és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadta.
178/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló beszámolót és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadta.
179/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
2017. évi idegenforgalmi, kulturális és egyéb rendezvényekről szóló
beszámolót elfogadja.
180/2017. (XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nemzetközi kapcsolatát érintő 2017-es év eseményeiről
szóló beszámolóját elfogadja.
181/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a 2017. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámolót és azt
az előterjesztés és annak melléklete szerint elfogadta.
182/2017.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a települési könyvtárosi pályázatot.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete újból
kiírja a települési könyvtáros munkakör betöltésére a pályázatot, heti
20 órás közalkalmazotti jogviszonyra.
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
könyvtárban elhelyezett értékek megóvása érdekében a könyvtár
helyiségét technikai okok miatt lezárja mindaddig, amíg a települési
könyvtárosi munkakör betöltetlen marad.
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Tankerületi
Központ vezetőjét és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár vezetőjét értesítse.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

Karácsonyi hangulatban Cserszegtomaj
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket az alább felsorolt személyeknek, akik fenyőfa felajánlásával járultak hozzá nagyközségünk karácsonyi díszítéséhez, az ünnephez méltó hangulat megteremtéséhez: Kovács Viktor, Meleg Zoltán, Herczegh Imréné,
Ágoston Ildikó- Fábián Lajos Cserszegtomaji lakosoknak, valamint
Kandikó Imre gyenesdiási vállalkozónak a nagy méretű fenyőfa ingyenes szállításáért.
Emellett köszönetet mondunk a település mindazon lakóinak, akik
lakóházaik, udvaraik, vagy kertjeik fáinak alkalomhoz illő díszítésével segítették az ünnepi ráhangolódást, Cserszegtomaj adventi
hangulatba történő öltöztetését.

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

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZATA
YZATA
KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK
TÉNEK ÜLÉSÉT
ÜLÉSÉT
2018. január 31. (szerda) 16 órára

ÖSSZEHÍVOM.

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-913

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Tájékoztató

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete Szociális Bizottsága által 2017. november 21-i ülésen megállapított támogatások:
Beérkezett kérelem: 16
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás:
13 fő részére összesen:		
389.833,- Ft
Közgyógytámogatás:
1 ellátás megállapítása
(2017.11.01 - 2018.10.30. - 12.000,- Ft/hónap)
Elutasított kérelmek: 2
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új esztendőt!
Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

Bartha Gábor
polgármester

Cserszegtomaj nagyKözség 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: 2018. január • Megjelenik 1200 példányban

Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.
ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online
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Cserszegtomaji Krónika

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szabó István Általános Iskola épületében lévő könyvtár helyiség

könyvtáros munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja a könyvtár vezetésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat; - Iskola könyvtárosi feladatok elvégzése; - Kiszolgálja az olvasókat,
végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját; - Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és
tartalmi munkájának fejlesztésére; - Polgármester felkérésére, vagy az önkormányzat munkaterve alapján beszámolót készít, tájékoztatja a
képviselő testületet a könyvtárhasználatáról; - Szervezi és lebonyolítja a könyvtár pedagógiai felhasználását; - Irodalmi rendezvényeket szervez és lebonyolít; - Részt vesz a könyvtárosok részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken, értekezleteken. - Figyelemmel
kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos felhasználását; - Elvégzi a könyvtár időszaki és soron kívüli
leltározását;
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pályázati feltételek:
Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,
Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot
Részletes szakmai önéletrajz
A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés
szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt, a 83/531-903 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj,
Dr. Bakonyi Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2511-11/2017,
valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
• Személyesen: Gonda Krisztina, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve - 2017. december 21.
• Cserszegtomaj Nagyközség honlapján - 2017. december 21.
• Cserszegtomaji Krónika decemberi számában - 2017. december 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserszegtomaj.hu honlapon szerezhet.
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Advent békéjével Cserszegtomajon
„A helyi tettre kész civil közösségeink kérésére, velük együttműködésben az elmúlt évben indítottuk el Cserszegtomajon az „adventi forgatag” elnevezésű rendezvényünket, ami tavaly és idén is
sikeresen zajlott. A kézműves kirakodóvásárra míves portékáikkal
ezúttal is kitelepültek a helyi árusok, a környékbeli termelők, akik
a karácsonyt idéző szép termékeket, ízletes mézes, sajtos, tökmagolajos élelmiszereket hoztak. A sült gesztenyétől a kecskesajtig, a
forralt bortól a természetes alapú szörpig, a kötött sapkától a dekoratív lakásdíszig, a gyertyától a kültéri fa angyalig sokféle hasznos
ajándékötlet szerepelt a vásározók felhozatalában. Az advent első
vasárnapján, az iskola udvarán felállított óriás rendezvénysátor alá
szervezett zenés forgatag része volt: forrószörp kóstolás, süteményezés, teázás. Szabó Ádám énekes–harmonikaművész, a televíziós
csatornák sztárfellépője gondoskodott a meghitt dalok illő tolmácsolásáról és örültünk, hogy ismét sok falubeli gondolta úgy, hogy
tiszteletét teszi a közös ünnepen.” –mesélte Bartha Gábor, a nagyközség polgármestere, akit elöljáróban az idei év zárásával kapcsolatban bírtunk szóra:

Hiszünk a párbeszédben! A bennünket kritikával illetőknek is köszönetet mondunk, ha őket a segítő jó szándék, a tématisztázás utáni
partneri együttműködés, a kölcsönös tisztelet vezeti és nem pedig
az öncél, az egyéni érdek fűti.
- Milyen tervek megvalósításán fáradoznak?
- A polgárokkal erősödik az együttműködésünk. Az urbanizáció és
a falusi lét közötti optimális mezsgyén próbálunk haladni. Nagyságrendjét tekintve nem lesz jelentős változás a települési büdzsé
kiadási és bevételi sorain sem. Nem változtattunk a helyi adók
mértékén. Az apróbb változások a központi támogatásokhoz kapcsolódnak. Egy biztos, a gazdálkodásunk ugyanolyan egyensúlyban
marad, mint több éve mindig. Hitel felvételét nem tervezzük, de
a lakossági infrastruktúrafejlesztés most is fő cél marad. Jövőre,
a Nemzeti Összetartozás Ünnepnapján új vajdasági testvértelepüléssel írunk alá megállapodást és a meglévő kapcsolatainkat
is tovább színesítjük. Vajkai Aurél, a népi művelődés és a paraszti
kultúra neves etnográfusának tiszteletére, a harminc évvel ezelőtt
elhunyt életmód –és társadalomkutató tudós, néprajzos szakember
emlékére egy műalkotást és egy teret szeretnénk felavatni. A helyi
muzeális darabok bemutatására egy tájházat is létesítenénk. A közösségi és kiállító hely számára az ingatlant már megvásároltuk.
Karácsony, a szeretet szellemét kitartóan igyekszünk őrizni. A képviselő-testület nevében: kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyt és
békességben gazdag, új évet kívánok mindenkinek!
Forrás: Nemes Norbert – Zalai Napló

Hurkatöltésben jeleskedtünk

- Nagy felelősség és temérdek munka volt az egymilliárd forintnál
magasabb költségvetési főösszeggel dolgozni. Figyelni kellett úgy a
gazdasági, mint az emberi oldal minden apró részletére. A polgármesteri hivatal szakemberei és a civil szervezetek is odafigyeltek az
egyensúly megteremtésére. Komoly anyagi források ráfordításával
idén újabb utcákat, közterületeket, járdákat sikerült megújítanunk.
Túlhaladtuk a háromezres lélekszámot, és egy év alatt, mintegy
120 fővel gyarapodott az állandó lakosaink száma. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nálunk, évente, 20-25-30 újszülött
látja meg a napvilágot. A kormány intézkedéseinek köszönhetően
az aktív generáció, a fiatalok, több mint húsz építkezést folytatnak
itt. Ők is azt üzenik: vonzó az itteni élet, jó ehhez az összetartó, jó
szándékú, segítségadó közösséghez tartozni. A lakosságszám emelkedése kulturális többletet hoz, közösségi élményt is generál. A
központi változások előtt álló, Rezivel közös védőnői szolgálat munkatársának: Zomboryné Kismihály Brigitta körzeti védőnőnek aktív,
lelkiismeretes tevékenységét is megköszönjük még az év végéhez
közeledve. A novemberi képviselő-testületi ülésen az iskola diákjainak műsorával, gyermekenként ötvenezer forintos támogatással
köszöntöttük a legutóbbi negyedév helyi újszülöttjeit és szüleiket.
Nem oszthatunk ugyan tűzifa-támogatást, de minden rászoruló,
rossz szociális helyzetű lakóstársunknak segítünk. A kéthetente ülésező szociális bizottság nagy odafigyeléssel, derék becsülettel segít.
Aki hozzájuk fordult, az még nem csalódott. Az ugyancsak reklamáció nélküli fogorvosi szolgálat működését eddig is jelentős ös�szeggel igyekeztünk támogatni. A háziorvosi szolgálat működését
is hatékonynak tartjuk, nem merültek föl problémák. Még a télen
megcsináljuk a rendelő akadálymentesített bejáratát is.

A vajdasági Adorján településen a VII. Hurka – és kolbásztöltő fesztivál zajlott november 25-én, amelyre meghívást kapott Cserszegtomaj
nagyközség is. Két csapattal neveztünk a számunkra teljesen ismeretlen rendezvény meghirdetett versenyére. 109 csapat vett részt a
versenyben, ebből 10 csapat érkezett Magyarországról, de érkeztek
Romániából, Felvidékről is nevezők a helyieken kívül.
A fesztivál hangulatát nem lehet leírni. A kétezer négyzetméteres rendezvénysátor alatti fák ágairól füstölt sonkák és kolbászok
lógtak, mindezt tetézte a nagyon gazdag kézműves kirakodóvásár.
Hömpölygött a tömeg az utcákon reggeltől estig, szinte mozdulni
alig lehetett. Több ezren vettek részt a megrendezett eseményen,
az 1000 főt számláló Tisza parti településen. A verseny ideje alatt
5 lakodalmas zenekar biztosította a kiváló hangulatot. A szervezők nem feledkeztek meg a rendezvényre látogatókról sem, közel
10 000 db kolbászt és hurkát osztottak szét ingyen a vendégek között.
A nap folyamán ismerkedtünk, megkóstoltuk más vidékek, más szokások szerint készült disznótoros finomságokat. A nemzetközi szaktekintélyekből álló bírálóbizottságnak nem volt könnyű feladata.
Nagyközségünk nem vallott szégyent, hurkatöltésben egyik csapatunk ARANY, a másik csapatunk BRONZ érmet kapott. Az Adorjániak
kitűnőre vizsgáztak szervezésből és vendégszeretetből is, a hurka- és
kolbászfesztivál sikerét nehezen lehet túlszárnyalni a jövőben.
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„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsőde év végi programjai:
• November 30-án Adventi műhelyt szerveztünk óvodánkban,
ahol az óvodai dolgozók a segítőkész anyukákkal együtt kreatív
eszközöket készítettek. Ezeket december 03-án, az Adventi forgatagon árulták az óvoda Szülői Közösségének tagjai jótékonysági céllal. A befolyt összeggel az óvoda tárgyi feltételeinek korszerűsítését kívánják segíteni majd. Bozsoki Viktor - Bozsoki Alíz
apukája - kürtöskalácsot sütött és a bevételt az óvoda részére
ajánlotta fel. Nagyon szépen köszönjük a gyermekek nevében a
kedvességét.
• December 05-én munkadélutánt szerveztek a Szülői Közösség
tagjai: a mikulás csomagokat állították össze.
• December 06-án Mikulástúrára hívtuk gyermekeinket. Különböző feladatokat kellett megoldaniuk az óvodásoknak az
útvonal során felállított állomásokon, ahol a szülők várták a
csoportokat. Útközben még a Mikulással is találkoztak, akit beinvitáltak az óvodába is és minden gyermek csomagot kapott
tőle ajándékba. Kiderült, hogy a mi óvodánkba csak jó gyermekek járnak, mert mindenki kapott ajándékot, amit ügyesen át is
vettek a jó öreg Mikulástól.

Óvodánk az idén is részt vett az „Egy doboznyi szeretet” akcióban.
Megkértük a szülőket, hogy ha tehetik, töltsenek meg egy cipős
dobozt jó állapotú, de megunt játékokkal, könyvekkel, egyéb eszközökkel. A becsomagolt eszközöket nem és kor megjelölésével
ellátva adhatták le az óvodában. A gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat munkatársai segítségével osztottuk szét a Cserszegtomaji
rászoruló gyermekek részére.
Köszönjük szépen a segítséget!
Karácsony éjjelén ezer csillag ragyog.
Boldogság tölt el aprót és nagyot.
Angyalkák hada száll alá lassan
Kellemes Karácsonyt, suttogják halkan!

Magam is ilyen varázslatos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag,
boldog ünnepeket kívánok mindenkinek a Pipacs Óvoda gyermekei és dolgozói nevében:
Szalai Klára - intézményvezető

Babaköszöntő

• December 12-én Adventi játszóházba invitáltunk minden gyermeket és szülőt, hogy közösen készítsünk különböző, szép kis
karácsonyi ajándékokat, amit a gyermekek haza is vihettek magukkal. Közben „sütivásárt” tartottak a Szülői Közösség tagjai a
sok felajánlott finomságból. Nagyon kellemes hangulatban telt
el a délután. Minden kedves Szülői Közösségi tagnak és minden
segítőkész szülőnek szívből köszönjük az önzetlen munkáját.
• December 13-án Süni csoportos gyermekeink kántáltak az óvodában.
• December 19-én munkadélután alkalmával feldíszítettük a dolgozókkal a fenyőfákat és gyönyörű terített asztallal vártuk a
gyermekeket másnapra a csoportokba.
• December 20-án ünnepeltük meg az óvodai karácsonyt. Minden csoportba járt a Jézuska a gyermekek nagy örömére.
• December 21-én, Falukarácsonyon vettünk részt. A Süni csoport gyermekei kántáltak, a Méhecske csoportosok pedig karácsonyi énekeket és verseket adtak elő.
• December 22-én a Süni és a Méhecske csoportosok az iskola
által szervezett karácsonyi műhelyen vettek részt.
• „Tegyük szebbé néhány rászoruló gyermek karácsonyát.”
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2017. novemberi testületi ülés ünnepélyes hangulatban került
megrendezésre az Iskola éttermében.
Erre napra vártuk településünk 2. félévében született 20 babát és
szüleiket. Az ünnepségen megjelenteket Bartha Gábor polgármester úr köszöntötte, majd az Iskola tanulói Zsigáné Kovács Enikő és
Merics Ferencné Mariann tanár nénik közreműködésével egy szívmelengető műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Köszönjük!
Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk Horváth Kristófnak, Kiss Attila Bendegúznak, Szabó Milánnak, Kolics Nimródnak,
Lénárt Boróka Júliának, Komlósi Máténak, Hardi Vincének, Horváth Flórián Marcellnek, Pál Tamarának, Egyed Mirkónak, Szép
Benjaminnak, Raksa Bálint Mátyásnak, Pálinkás Dorkának, Lóki
Emmának, Tóth László Dominiknek, Kántor Rékának, Tormási Bencének, Florie Nina Franciskának, Orsós Biankának, Preininger Pankának és szüleiknek!
Kívánunk békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, boldogságban gazdag, új esztendőt!

www.cserszegtomaj.hu

A cserszegieknek nincsen párja
December 2-án a lábtoll-labdázók Szepetneken mérhették ös�sze erejüket a megyei gyermek és serdülő korosztályos játékosokkal. A versenyen páros és vegyes páros versenyszámokban
léphettek a lurkók a parkettára.
Belovári Panna és Horváth Lili az évben hozott első helyüket
most is hozták. Másodikként a dobogóra Berezvai Barbara és
Gumhert Noémi állhattak, míg harmadikként Bebesi Emília és
Lázár Petra.
Gyermek fiúknál Horváth Krisztián egy szepetneki kisfiúval alkotott párosa bronzérmes lett.
Serdülő lányoknál Gyalog Csenge, Rénes Boglárkával alkotott
párosa aranyérmes lett.
Fiúknál Fark Vencel és Sándor Barnabás hozták a tőlük várható
első helyezést.
Vegyes páros versenyszámokban négy érmet zsebeltek be a
gyermekeink. Horváth Lili és Fark Vencel első lett, Gumhert
Noémi és egy szepetneki kisfiú harmadik lett. Serdülőknél
Csenge és Barni szépen kiegészítve egymást, aranyérmet szereztek, Rénes Bogi és Román Zsolti harmadik helyre állhattak
fel a dobogóra.
Ezekkel a helyezésekkel a cserszegtomajiak párosok és vegyes
párosok maguk mögé utasítottak minden versenyzőt.
Ezzel a versennyel lezárult a 2017.évi bajnokság. Legközelebb a
versenyzők a házibajnokságon versenyezhetnek, majd februártól a következő bajnokságban szurkolhatunk nekik.
Köszönjük az önkormányzatnak, Hauser Rezsőnek, a szülőknek
a támogatást, az utazásokban való segítséget.
Ezúton szeretnénk minden lábtoll-labdázó gyermek nevében
békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánni, és boldog újesztendőt.
Sillinger Zsanett

segítséget a belém vetett bizalmat és a kitartást a sportág mellett. Régi vágyaim között szerepelt egy hosszabb lábtoll-labdázás
megszervezése, de a Nagykanizsán eltöltött 4 év, erre nem kínált
lehetőséget, pedig életem egyik legszebb időszakát tölthettem a
városban. Akkor még nem tudhattam, hogy a sors más utat szánt
nekem, legalább olyan nagyszerűt, melyet ott éltem meg. Nagyon
befogadó volt Juhászné Gyutai Anikó iskolánk igazgatója, Gyuk
János akkori és Bartha Gábor jelenlegi polgármester, akik meg
tudták győzni a mindenkori képviselő-testületet a lábtoll-labdázás
támogatásáról, melyet soha nem fogok tudni megköszönni. De az
első lábtollas „alomból” is nevelkedtek olyan felnőttek, akik segítik a munkámat. Mile Alexandra és Sillinger Zsanett velem együtt
végezte el elsőként az országban a lábtoll-labda edzőképzőt Budapesten. Így aztán már minden adott volt egy jó kis tollazáshoz. Igaz
még csak házon belül, de a volt cserszegi játékosok előtt nyitva
állt a tornaterem a 17 órás lábtoll-labdázásra. Néhányan (Morva
Tamás, Udvari Ádám, Horváth Attila, Antal Szilveszter) meglátogattak bennünket és örömmel tapasztaltuk, hogy labdaérzékük
mit sem kopott. Jelezték, hogy a januári egyesületi bajnokságon
is részt vállalnak. Persze a gyermekek szüleit is szerettük volna
bevonni, de jelenleg csak két szülő (Illés Andrea, Berezvai Tamás)
vállalkozott a játékra, melyet nagyon élveztek. Meghívott vendégek is szerepeltek a palettán, nekik a labdaérzékük már régóta jól
működött, hisz Fejérvári Ferenc és Reizmüller László személyében
hajdani focistákról volt szó. Sillinger Zsanett (feketék) és jómagam,
(fehérek) mint csapatvezetők választottuk a játékosokat gyermek,
serdülő, ifjúsági, felnőtt korosztályoknak megfelelően, ügyelve a
nemek helyes arányára is. A választásokat a maratont megelőzően tettük közzé facebookos csoportunkban. Korosztályonként fiú
és leány bontásban csapat, páros és egyéni mérkőzéseket játszottunk, gyakran óriási szurkolások közepette. Minden mérkőzés,
még a legapróbbaké is két nyert játszmáig tartott, szettenként 21
pontig. Bizony sokszor harmadik játszmára került sor. 900 pontig
szinte fej-fej mellett váltott vezetéssel haladt a két társaság, ám
ekkor a fehér csapat elfogyni látszott, ami az eredmény rovására
ment. A fáradtság vette át az uralmat, így az első hosszabb idejű
cserszegtomaji lábtoll-labdázás a fekete „sereg” győzelmével végződött 1637:1531 arányban.

17 órás lábtoll-labdázás Cserszegtomajon
2017. december 8. 17 óra – december 9. 10 óra

2000. augusztusában kopogtattam be a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola kapuján azzal a szándékkal, hogy köztisztviselői munkámat a már jól megszokott közalkalmazottira cseréljem
vissza. Jól tudom, most sokan azt gondolják, milyen eszement
agyú ember az olyan, aki a pénzesebb állást lecseréli egy csóróbb
melóra. De talán ezért is kerülhettem jelenlegi munkakörömbe,
hiszen mindig is szerettem tanítani, kedveltem a gyermekeket.
Felvételemkor csupán egy valamihez ragaszkodtam, amely nem
volt más, mint a lábtoll-labda sportág megismertetése az iskola
tanulóival. Szerencsére ez olyannyira jól sikerült – amiben én végig
bíztam – hogy a mai napig oktathatom testnevelés óra keretein
belül is, pedig akkor nagy felháborodást keltett szülői berkekben.
Nagyon remélem, hogy ezek a duzzogó ajkú szülők már csak a múlté, hisz elért eredményeink – iskolai és egyesületi szinten is – talán
engem igazoltak. Ezért köszönöm is mindenkinek ez eddigi sok-sok

Gratulálok minden résztvevőnek a kitartásáért, a nevezési díjként
hozott finom ételekért a nagyszerű családias hangulatért! A 41
aktív szereplő részvételével zajlott „verseny” közben nagyokat beszélgettünk és ettünk. A kissé vagy nagyon megfáradtak álomba is
szenderültek a tornaterem szőnyegein. Voltak, akik sírva ébredtek,
de mások ruhájában is távoztak személyek.
Mindez a lényegen nem változtat, jövőre felnőtt korúvá válva az
idei részvételi arányt megdöntve a 18. év emlékére is randevúzni
szeretnénk és reszkessetek feketék!
Takács Tamás
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Út a „Torta-Oscar” díjig
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Ahol mindenki más föladja,
ott kezdodsz TE...!

Kedves Barátaink!

MEGHÍVÓ

A Cserszegtomaj Futás SE sok szeretettel meghív Benneteket a

'FUSSUNK ÖSSZE KLUB' következ� eseményére, melynek címe:

FÜGGÔLEGES ÉS VÍZSZINTES VILÁGOM,
avagy a siker titka...
�d�pont: 2018. január 12. péntek 17.30

Helyszín: Cserszegtomaj, Kultúrház, Vadász u. 1.
�l�adó: Szarvas Mátyás

Vadlán Ultra Trail

2017

Cserszegtomaj
Gyenesdiás
Vonyarcvashegy
Balatongyörök
Balatonederics
Vállus
Várvölgy
Nagyförbő
Vindornyaszőlős
Vindornyalak
Zalaszántó
Rezi

Óriási megtiszteltetésként a londoni székhelyű Cake Masters
Magazin Torta-Oscarként (#cakeoscars) is nevezett díjára kaptam jelölést Royal Icing kategóriában szeptemberben. Royal
Icing, azaz cukormázas tortadíszítés, aminek az alapanyaga
nem más, mint amivel a mézeskalácsokat is díszítjük. Az angolszász területeken már 150 éve tortadíszítésre is használják,
én csupán 4 éve. Amikor rátaláltam óriási felfedezés volt a számomra. Nagy távlatokat adott a munkámban és az alkotásban.
Számomra ebben a kategóriában már csak a jelöltség is hihetetlen eredmény.
Tavaly igen, az idén nem küldtem nevezést, és mást sem kértem hasonlóra. Kissé visszavonultam, élveztem az új oktatási
stúdiót, ami májusban töltötte a használatba vételének egy
éves évfordulóját. Remek hely dolgozni, alkotni, feltöltődni
oktatónak és tanulni, fejlődni vágyó résztvevőknek egyaránt.
Épp ezért is volt hatalmas meglepetés 65 ezer nevezésből a 18
kategória egyikének 4 jelöltje között szerepelni a nemzetközi
megmérettetésben. Kategóriámban, inkább munkásság, stílus
volt a mérlegen, nem csak egy torta. Bár részemről legkiemelkedőbb és a legnagyobb figyelmet érdemlő munka a tavaly májusban egy nemzetközi kiállításra készült kiállítási dísztortám
volt. 10 munkát kértek a 12 fős nemzetközi zsűri elé.
November 4-én volt a Cake Masters Magazine Awards díjátadó gálája a Birmingham (UK) Hotel Hilton Metropole-ban 700
fős vendégsereg és előkelő külsőségek között, ahol férjemmel
együtt vettünk részt.
Elhozni egy ilyen megmérettetésen a Royal Icing Kategória díját, annak a hazájából, ahol már 150 éves múltra tekint vissza
feledhetetlen élmény és kifejezhetetlen érzés. Ne tovább, hogy
Eddie Spence MBE-től személyesen vehettem át, aki a szakma
igazi élő legendája. Ő a royal icing tortadíszítés legelismertebb
és legnagyobbra becsült nagysága, akit érdemeiért az angol királynő lovagi címmel jutalmazott 2000-ben. Eddie Spence színpadra lépését 3 perces álló taps követte, ezek után a vendégsereg elé lépni átvenni a díjat...., nos leírhatatlan....
A trófea igazán inspiráló, sok erőt és lendületet ad a következő
kihívásokhoz. Annyit elárulhatok, meglehetősen magasra tettük a lécet a következő munkához, kiállítási dísztortához is. A
cél már csakis a lehetetlen felülmúlása lehet!
A többesszám nem véletlen.
Legnagyobb támogatóm, segítőm, jobb kezem a férjem. Nélküle álmodni sem mertem volna ekkora kastélytortát, rajta ilyen
lehetetlennek tűnő részletekkel.
Ő sokkal többet nézett ki belőlem, és az cukormázból, mint
amit én elsőre bevállaltam volna. Biztatott, és megvalósította a
hidakat, amik átíveltek és átvezettek engem a megoldhatatlannak tűnő problémákon, no és a torta szerkezeti stabilitása, szállíthatósága, ledes kivilágítása is az ő kezében nyugodott. Hálás
köszönet neki, amiért mellettem áll, értem fárad és együtt sokkal többek lehetünk!
Vargáné Orbán Anikó
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Cserszegtomaji Krónika

Napraforgó vendéglő

Szeretettel várjuk
Karácsonyi programjainkra!

Gasthaus zur Sonne

December 24. (vasárnap) 16.00 - Szent Anna templom

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

December 24. (vasárnap) 20.30
Rózsafűzér királynéja templom

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

December 24. (vasárnap) 21.00
Rózsafűzér királynéja templom

Cím: Cserszegtomaj, Sümegi u. 9.
Tel. : +36-30-2263-473 • www.napraforgovendeglo.hu

Pásztorjáték

Pásztorjáték

„Éjféli mise”
December 24. (vasárnap) 21.00 - Szent Anna templom

„Éjféli mise”
December 25. és 26. (hétfő-kedd) 09.45
Szent Anna templom

Ünnepi szentmise
December 25. és 26. (hétfő-kedd) 11.45
Rózsafűzér királynéja templom

Ünnepi szentmise
2018. január 1. (hétfő) 09.45 - Szent Anna templom

Ünnepi szentmise

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

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
Családos, batyus

Táncház
2017. december 30. (szombat) - 19.00 óra
helyszín: Kultúrház

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!
Tombola felajánlásokat szívesen várunk!

Belépés DÍJTALAN!
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