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Meghívó
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
ülésére.

Időpont:

2020. 10. 21. szerda 16 óra
Helyszín: 

Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel: Elekes István polgármester

Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk.

Meghívó
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
ülésére.

Időpont:

2020. 11. 25. szerda 16 óra
Helyszín: 

Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel: Elekes István polgármester

Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk.

Cserszegtomaj Krónika 2020. október



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 

 

Meghívó

Közmeghallgatást
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom 

Cserszegtomaj lakosságát.

Időpontja és helyszíne:

2020.  november 05. csütörtök 18 óra

Szabó István Általános Iskola Étterme

Időpontja és helyszíne:

2020.  november 12. csütörtök 18 óra

Kultúrház

Tisztelettel: Elekes István polgármester
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Meghívó

Civil Egyeztető Fórumra.

Cél: 
Cserszegtomaj civil egyesületeinek 
közös éves tervezete 2021. évre.

Kérjük, minden résztvevő 
hozza magával a saját szervezete 

által összeírt saját jövő évi tervezetét, 
melyet kérünk majd ott előadni szíveskedjenek. 

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
szeretettel meghívja 

a helyi civil szervezeteket 

Időpont:
2020. október 24. szombat 15 óra

Helyszín:
Kultúrház, Cserszegtomaj, Vadász u. 1.

Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk.

Édeklődni lehet a következő telefonszámon 
Süliné Elekes Éva művelődésszervezőnél: +36 30 4887913

Tisztelettel várom Önöket:  Elekes István polgármester

Cserszegtomaji Közművelődési Kerekasztal 
létrehozására. 

Meghívó
Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

szeretettel meghívja a helyi Lakókat,

Időpont:
2020. november 7.

 szombat 15 óra

Helyszín:
Kultúrház, 

Cserszegtomaj, Vadász u. 1.

Cél: 
Cserszegtomaj helyi Lakóival való közös 

 tervezés 2021. évre.

Kérjük, mindenkit ossza meg velünk ötleteit, észrevételeit. 
Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk.
Édeklődni lehet a következő telefonszámon 

Süliné Elekes Éva művelődésszervezőnél: +36 30 4887913

Tisztelettel várom Önöket:  Elekes István polgármester

Kérjük, szájmaszkot mindenki hozzon magával! 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartjuk.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
szeretettel meghívja 

Önt, kedves családját és barátait az

1956-os
Forradalom és Szabadságharc
emlékére tartott koszorúzásra.

Időpont: 2020. október 23. péntek 10 óra

Helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti 1956-os Emlékmű

Közreműködik: Tátika Népdalkör

Emlékbeszédet mond: Elekes István polgármester

Kérjük, jöjjenek el 
és egy szál virággal, mécsessel, 

koszorúval gondoljunk Rájuk, 
1956 Hőseire!

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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Tájékoztató Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
2020. szeptember 16. napján megtartott rendes ülésén született döntéseiről

Beszámoló a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 2019/2020. nevelési évben végzett 
munkájáról: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2020. (IX.16.) 
számú határozattal az óvoda működéséről szóló beszámolót 7 igen szavazattal elfogadta. 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt 
időszak alatt tett intézkedésekről: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 5 igen és 2 nem szavazattal alakszerű határozat mellőzésével a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadta.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 2. 
számú módosítása: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen, 1 
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 14/2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletét. A módosítás érintette a tartalék 
átcsoportosítását, valamint a Magyar Államkincstár kiegészítő támogatásai kerültek átvezetésre 
(az önkormányzat a közművelődési feladat támogatására, szociális feladat támogatására, az 
óvodapedagógusok, bölcsődei dolgozók bértámogatására, a hivatal működési támogatásra kapott 
kiegészítő juttatást).

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása: Cserszegtomaj Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 15/2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletét, melyben a gyermekek 
napközbeni ellátása került szabályozásra. 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet 
módosítása: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem 
szavazattal elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020. (IX.17.) önkormányzati rendeletét, melyben 
mellékletként a kultúrház, közösségi színtér használati szabályzata került rögzítésre.

A veszélyhelyzeti települési támogatás helyi szabályairól szóló 7/2020. (V. 19.) 
önkormányzati rendelet módosítása: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal elfogadta a veszélyhelyzeti települési támogatás helyi szabályairól szóló 
7/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2020. (IX.17.) önkormányzati 
rendeletét, melyben a veszélyhelyzeti települési támogatás mértéke legfeljebb 40.000 Ft összegben 
került megállapításra az önkormányzati  rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén, 
valamint  a kérelmek elbírálása a szociális bizottság hatáskörébe került a polgármester helyett.

Cserszegtomaj Krónika 2020. október



Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 
való csatlakozás tárgyalása: Az ösztöndíjprogramhoz való csatlakozási szándék a 89/2020. 
(IX. 16.) számú képviselő-testületi határozattal 7 igen szavazattal elfogadásra került.

Beszerzési szabályzat megalkotása: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést levette a napirendről.

Szabó István Általános Iskola játszóterének bővítése: A képviselő-testület a 7 igen 
szavazattal elfogadott 90/2020. (IX. 16.) számú határozattal a beérkezett árajánlatok alapján a 
játszótéri eszköz beszerzésére az ACER Kft. bruttó 793.219 Ft összegű ajánlatát, a játszótéri 
terület kialakítására vonatkozóan a Tomaj Team Kft. bruttó 584.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el. 
A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének általános tartalékának terhére biztosította. 

Rezi község kérése a Határ utca portalanításával kapcsolatban: A képviselő-testület a 7 
igen szavazattal elfogadott 91/2020. (IX. 16.) számú határozattal, a Rezi község és Cserszegtomaj 
nagyközség közös határán lévő Határ utca (270 fm) burkolat felújítási munkái kivitelezési 
költségeinek Rezi községgel 50-50%-os közös vállalásával történő megvalósítását elfogadta. A 
képviselő-testület a kivitelezéshez szükséges bruttó 2.485.390 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosította. A képviselő-testület megbízta a 
polgármestert, hogy keresse fel Rezi polgármesterét és Rezi Község Képviselő-testületét, hogy 
ezen útszakasz csapadékvízelvezetés problémájának megoldására Cserszegtomaj Nagyközség 
Képviselő-testületével közösen egy helyszíni szemlét tartsanak a kivitelezés megkezdése előtt.

Döntés a soron következő rendezvényekről, 2020. évi Közművelődési Munkaterv 
módosítása: A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020. évi Közművelődési Munkaterv módosítása 
elfogadásra került. Idősek napja közösségi rendezvény és a Helyi önkormányzatok napja nem 
kerül megtartásra, melyet a képviselő-testület 92/2020. (IX.16.) számú határozattal, 7 igen 
szavazattal elfogadott.

Települést érintő egyéb kérdések: Ezen napirend keretében Antal László képviselő szóbeli 
előterjesztése alapján a képviselők a település önkormányzati útjainak állapotáról egyeztettek.

Önkormányzatunk hivatalos weboldalának állapota: A képviselő-testület a Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete előterjesztéseinek, mellékleteinek, 
jegyzőkönyveinek és határozati kivonatainak az önkormányzati weboldalra történő feltöltését 
egyeztette Bugovics Anita és Dancs Kornél képviselők előterjesztése alapján. A napirendről nem 
szültetett érvényes döntés a képviselő-testület által, azonban a hivatal a testületi anyagok honlapra 
történő feltöltése érdekében megkezdte az érdemi munkát.   

Működhet-e Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata megnevezésű Facebook oldal, 
testületi döntés nélkül: A képviselő-testület Bugovics Anita és Dancs Kornél képviselők 
előterjesztése alapján 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadott 93/2020. (IX. 16.) számú 
határozatban egyrészt megállapította, hogy a Facebook internetes közösségi hálózaton jelenlévő 
– Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata – elnevezésű Facebook oldal jogalap nélkül 
működik, másrészt kinyilvánította, hogy ilyen nevű közösségi oldalt – az önkormányzat hivatalos 
tájékoztató internetes felületeként – létre kíván hozni. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy bízzon meg felelős személyt az oldal adminisztrációjával és moderálásával, majd erről 
tájékoztassa a képviselő-testületet, az ugyancsak kidolgozandó adminisztrációs, moderációs 
szabályokkal együtt. A képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy a polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáig az oldal szüntesse be a tevékenységét, amelyről az oldal az újraindításáig tegyen 
közzé értesítést a látogatói számára. 

Bertalanné Dr. Gallé Vera 
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NEMZETI GYÁSZNAPRA emlékeztünk Cserszegtomajon

2020. október 6-án Nemzeti Gyásznapra emlékeztünk. 171 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án a 
szabadságharc végét jelentő Világosi Fegyverletétel után, a császári haditörvényszék ítélete 
alapján végezték ki, a 13 aradi vértanút, Pesten pedig gróf Batthyány Lajos államférfit, 
Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét.

Minden évben eljön ez a nap, amikor a múlt félelmetes, szörnyű igazságtalansága mellett azt a 
kérdést is fel kell tennünk magunknak, hogy vajon mi hozunk áldozatokat? Mutatunk-e példát a 
fiataloknak, a mai kor nehézségeinek keressük-e a megoldásait?

Nagyon sok dolgunk van, hiszen elődeink életükkel fizettek azért, hogy ma nekünk jobb legyen. 
Hittek benne, hogy az ő áldozatuk, a mi életünk gyümölcseivé érnek majd.

E napon kikerültek a gyász zászlói Cserszegtomajon is. Adjunk hálát hogy mi békében, 
szeretetben élhetünk! 

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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7 kiscica 
keresi 

szerető gazdiját

Érdeklődni lehet 
Zsidrai Szabolcsnénál 

Cím: 
Cserszegtomaj, 

Rezi u. 77.

Előzetes egyeztetés 
szükséges 

a következő 
telefonszámon:

+36 30 271 5274

A kép illusztráció.

„A cicákkal töltött
 idő sohasem 
haszontalan.”

Közösségi szemétgyűjtést szervez
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Időpont: 2020. október 30. péntek 13 órától 
Helyszín: Hadi úton a Kertváros felé vezető részen

Önkormányzatunk zsákot és kesztyűt
 biztosít mindenkinek.

Kérjük, aki tud tartson velünk e délután,
 hogy együtt tegyük szebbé községünket!

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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A Belügyminisztérium döntése alapján Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2.076.450 Ft 
összegű vissza nem térítendő egyszeri támo-
gatásban részesült 2020. évben egy eredményes 
pályázat következtében, melyet az önkormányzat 
109 erdei köbméter keménylombos tűzifa 
vásárlására használhat fel. 

A pályázat kiírása alapján önkormányzati rendeletben kerülnek szabályozásra a tűzifa 
igénylésének részletes feltételei. A rendeletet a képviselő-testület a 2020. október 21. napjára 
tervezett ülésén fogja tárgyalni. Tűzifát szociális rászorultság esetén, majd az önkormányzati 
rendelet mellékletében szereplő kérelem benyújtásával lehet igényelni. A rendelet, valamint a 
kérelem elérhető lesz a testületi ülést követően a www.cserszegtomaj.hu oldalon, illetve 
személyesen a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalnál Ádámné Szilágyi Mária szociális 
ügyintézőnél (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.). Szociális ügyintézőnk ügyfélfogadási 
időben (hétfőn 8:00–11:00, 13:00–16:00 óráig, kedden, pénteken 8:00–11:00 óráig, szerdán 
8:00–12:00, 13:00–16:00 óráig) várja a tisztelt ügyfeleket további kérdés esetén. A kérelem 
benyújtásának várható határideje 2020. november 30. napja lesz. 

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

Bertalanné dr. Gallé Vera  jegyző

Felhívás az avarégetés szabályainak betartására

Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 
értelmében:
• Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni vasár- és 
ünnepnapok kivételével naponta 9–16 óra között úgy, hogy az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
• A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz 
eloltható.
• Tilos lábon álló növényzet és tarló égetése.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság összege 
természetes személy esetén 150.000 Ft-ig, jogi személy esetén 1.500.000 Ft-ig terjedhet. 

Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy mindannyiunk egészségének megóvása céljából az 
avarégetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani!       

Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző 
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I. Gyommentesítés

Az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett a településen 
található gazos, gyomos telkekkel, ingatlanokkal kapcsolatban. 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2018. (XI. 29.) 
önkormányzati rendelet 2. §-a értelmében:
• A nagyközség területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az 
ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek 
gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmű-
veljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, parlagfűtől 
és egyéb, allergiát okozó növényektől  mentesen tartsák.
• A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda 
mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesése.
• Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
• Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos 
közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest 
széléig (szegélyéig) terjed.

II. Árkok tisztítása

A napjainkban tapasztalt, szokatlanul csapadékos időjárás 
Cserszegtomajon számos helyen okozott gondot.

Az önkormányzat munkatársai több helyszínen megállapították, 
hogy az ingatlanok előtti árkok, a gépjárműbehajtók és gyalogos hidak 
alatti átereszek nincsenek kitisztítva, helyenként azokat jogellenesen 
megszüntették, eltömítették. 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 
28.) GKM rendelet 1. melléklet 3.2.2. pontja értelmében az ingatlan 
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az 
ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, 
illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolításáról.

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
szóló 14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a közterületen lévő 
árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Kapubejáróknál, az árkokban a vízátfolyást áteresszel kell biztosítania a használónak. Ezek 
karbantartása szintén a használók kötelessége. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból 
(partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz 
szabad útját biztosítani kell.
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Felhívás gyommentesítésre, árkok tisztítására vonatkozó szabályok betartására
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III. Szankciók

Tájékoztatom a tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján 
közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság összege természetes 
személy esetén 150.000 Ft-ig, jogi személy esetén 1.500.000 Ft-ig terjedhet. 

Kérjük, hogy az élhető és élvezhető lakókörnyezet fenntartása, anyagi 
javaink megóvása érdekében szíveskedjenek rendeletben előírt 
kötelezettségeiket teljesíteni, mert sajnos sok esetben a mulasztás 
bírsággal jár, holott nem ez a cél, hanem egy élhetőbb tisztább, 
rendezettebb településkép elérése.
        Bertalanné dr. Gallé Vera jegyző

Temetői rendrakáshoz segítségnyújtás
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

felhívja a figyelmet,
 hogy mind a két településrészen lévő temetőben

kihelyzett apró követ és földet a sírok rendbentartása céljából.
Jó munkát kívánunk!

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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Tisztelt olvasók! Kis pékségünk, hogy az ünnep meghittsége ne csak a sütő
 körül teljen, előrendelést vállal hagyományos süteményekre, melyek a következők:

Rendelés felvétel: Simon Dániel, tel.: +36 30 1731352
Székhely: 8351 Sümegprága, Fő u. 26/a. Cím: 8372 Cserszegtomaj, Sümegi út 49. 

Bejgli: 1 kg 2000 Ft diós, mákos, gesztenyés
Isler-linzer: 2000 Ft/kg
Vegyes kekszek: diós, vaníliás, kakaós 1800 Ft/kg
Barack süti: 150 Ft/db
Sajtos tallér: natúr, köményes, fokhagymás, 
medvehagymás, füstölt paprikás, chilis 20 dkg/csomag 600 Ft
Sajtos vagy tepertős perec: 20 dkg/600 Ft
Mézes puszedli kakaós vagy sima cukros mázzal 2000 Ft/kg  
Sajtos rúd 20 dkg/600 Ft

Tisztelettel: Szeles András községgazdálkodási menedzser

Ezúton szeretném felhívni a tisztelt 
Lakosok figyelmét, hogy községünkben 
2020. október 26-tól november 13-ig  
lehetőséget biztosítunk lombhulladék 
elszállítására. 

A lomb gyűjtésére rendszeresített 
konténer önkormányzatunk (Dr. Bakonyi 
Károly u. 1.) gazdasági épületénél lesz 
található, reggel nyolc, és délután négy óra 
közt, mely a lakosság rendelkezésére áll. 

Amennyiben egyéni szükség lenne 
lombzsákra, azt a Zalaispa kirendeltségén 
(Polgármeteri Hivatal, Hévíz) lehet vásárolni 
450 Ft/db + áfa érték ellenében 

A lombhulladék leadása díjmentes, 
mindazonáltal kérünk mindenkit, hogy a 
leadni szándékozott hulladék csak lomb- és 
zöldhulladék legyen.

Tisztelettel szeretném felhívni Cserszeg-
tomaj lakosságának figyelmét arra, hogy a 
településünk temetőinél kihelyezett konté-
nereinket a temetői hulladék részére 
rendszeresítettük. Minden más egyéb 
hulladék (mint például építési törmelék, 
kommunális hulladék, stb.) elhelyezése 
ezeknél a konténereknél SZIGORÚAN 
TILOS.

Felhívás temetői konténerek használatára

Köszönettel: Szeles András
községgazdálkodási menedzser

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Szállás áprilistól októberig.

Apartmanok Cserszegtomaj központi helyén.
35 m2 apartman, egy hálószobával, 

2 személy részére, pótágyazható 
További információ vagy foglalás: 70 3293441
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Idősek Napi köszöntő

2020. egy olyan évünk, ami nagy kihívásokat állított 
elénk. Sok ünnepünk, közösségi összejövetelünk 
elmaradt a mostani járványügyi helyzet miatt. Ezen 
oknál fogva kellett nélkülöznünk idén az Idősek Napi 
összejövetelünkön is, ahol talán egy kicsit sikerült 
volna kifejezni hálánkat, tiszteletünket Önök előtt, akik 
megteremtették számunkra a mai világunkat.

Engedjék meg számomra, hogy idén ne szemé-
lyesen, hanem az újságunk lapjain üdvözöljem Önöket 
magam és a képviselő-testületünk tagjai nevében. 

Amikor megszületünk, megtanulunk beszélni, járni, 
megismerjük a környezetünket, ahol élünk, mindenki 
azon igyekszik körülöttünk, hogy az életünk minél 
szebb legyen. Utak épülnek, hagyományok születnek, 
a változással melyet a világra hozunk, együtt változik a 
környezetünk is.

Egyszer csak azt vesszük észre, hogy lassan 
nekünk is példát kell mutatnunk, hiszen akik előttünk 
járnak mindent megtettek értünk. Ahogy múlik az idő, 
egyre inkább rájövünk arra, hogy nem az a fontos, 
hogy hogyan nézünk ki, mink van, hanem sokkal 

inkább az, hogy milyen emberekké váltunk. Büszkék lehetnek-e ránk szüleink, nagyszüleink, 
dédik, akik lehet hogy már nincsenek közöttünk mind, de szavaik, tetteik most is a fülünkben, 
lelkünkben szólnak. Nem is olyan régen, akármilyen hihetetlennek is tűnik Ők voltak az „Óriások”, 
mi pedig a kicsik. Az élet már csak ilyen, minden egy körforgás, melyben az idő az úr. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy lássuk meg egymás szemében a múltunkat, a jelenünket és a 
jövőnket is. Egy bölcs mondás szerint: „A világ összes anyagai között a szeretetnek van a 
legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje.” Kívánom, hogy érezzék családjuk, 
környezetük figyelmét, szeretetét, hogy mindig legyen, aki meghallgatja Önöket! Kívánom, hogy 
jövőre személyesen is tudjam Önöket köszönteni! Jó egészséget és sok örömet kívánok!

Kedves cserszegtomaji Szépkorúak!

 Tisztelettel: 
Elekes István 
polgármester

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.
 Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek!
 Az ősz idő is szép lehet, kívánok hosszú, boldog életet.”

Elekes István Cserszegtomaj polgármestere

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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Cserszegtomajon élő Balázsy Mária Éva és Simon József nyerték meg 
az Országos Nyugdíjas Verseny középdöntőjét

Büszkék lehetünk helybéli lakóinkra, 
akik idén megnyerték a X. Országos 
Nyugdíjas Vers- és Prózamondó Verseny 
középdöntőjét.  2020. augusztus 6-án 
kerestem fel őket otthonukban, hogy e 
szép elismerés által egy kicsit olvasóink 
is megismerhessék őket. Arra voltam 
kíváncsi, hogy mit jelenthet egy vers, egy 
próza az ember életében. Mennyire 
képes az irodalom, épp úgy, mint bármi 
más lekötni az ember érdeklődését és 
esetleg értelmet adni a minden nap-
jainak. 

Nagyszerű gondolat, ha valaki 
elhatározza, hogy részt vesz egy ilyen 
megmérettetésen, és ráadásul még 
nyer is. Ti hogyan érzitek, mit ad egy 
ilyen közösség az embereknek, 
hogyan lehetne rávenni másokat is 

arra, hogy ők is részt vegyenek – persze majd a járványveszély elmúltával – ilyen 
eseményeken? 

Éva: Nem csak az a fontos, hogy egy-egy vers- és prózamondó mit él át előadása közben, akkor 
amikor kutakodik, mit is mondjon el, hanem az is hogy mit tud adni a mások előadása számunkra. 
Sokkal nagyobb élmény, hogy az ember másokat hallgat, minthogy ő maga előadja a versét. 
Amikor azt látod, hogy 94 évesen valaki még kiáll a színpadra és verset mond. Hát akkor azt érzed, 
hogy igen van még bőven mit tennünk, hiszen ez csodálatos. 

József: Az emberek nem hisznek abban, hogy a saját történeteik mennyire érdekesek lehetnek 
mások számára, mennyi erőt adhatnak, ha éppen arra van valakinek szüksége. Erre jó lenne az 
emberek figyelmét felhívni. 

Hogyan lehetne szerintetek itt helyben megszerettetni az irodalmat, pláne a mostani nem 
könnyű helyzetben? 

József: A helyi óvodába pl. tavaly az idősek elmentek meséket olvasni, mesélni a kicsiknek. Ez 
nagyon jó kezdeményezés volt, de persze most ez sem lehetne. Talán jövőre. 

Ha alkotunk, akkor mindig másokra gondolunk, akiknek készítjük, amit alkotunk. A figyelmünket 
kifelé is irányítjuk. Saját szűkebb világunkat is meg kell teremtenünk. Van az egyén a kis világában 
és a tágas nagyvilág és közte meg ott a nagy semmi. Ezzel foglalkoznunk kell, mert nagy baj lesz.

Éva: Édesapám 94 éves korában mondta tollba élettörténetét, melyet egy pályázatra küldtünk 
el. Ő hallott a lehetőségről, én csak megkerestem. Minden nap felkelt és nekem diktálta a 
történeteit. Ez egy örök érték lesz számomra.   

József: Elmondható rólunk, hogy nemcsak szeretjük a verset, a prózát, hanem a kettőnk közti 
kapcsot is jelenti, hiszen egy író-olvasó találkozón ismerkedtünk meg egymással, ahol én voltam 
az író és Évit kérték meg, hogy beszélgessen velem. Ezt ő először el is utasította, majd elolvasta a 
könyvemet és utána felhívott, hogy mégis elvállalja. Ez a mi szerencsénk. 

Mire hívnátok fel a cserszegtomaji emberek figyelmét?
Éva: Aki ebben a gyönyörű környezetben él, az nagyon becsülje meg, és adjon hálát minden nap, 

mert kevés része van a világnak, ahol ennyi zöld van és ilyen csodálatos természeti adottságok.
József: Továbbá, ha véletlenül egy parlagfű nő ki a kertje előtt a járda sarkán valakinek, akkor 

azt szakítsa le, ennyit tegyen meg, hogy ilyen szép is maradjon. 
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Éva: Az az élmény, ami bennük van, azt osszák meg akár írásos vagy mesélés formájában. 
Abban nagyon sok emberi érték van, hiszen akik utánunk jönnek az ő számukra felbecsülhetetlen 
érték, helytörténete is magába foglalja. 

József: Ez a Cserszegtomaj nagyon különleges, hiszen milyen sok náció él itt. Mit gondol a 
világról például az itt élő német ajkú, angol, orosz lakó, aki ideköltözött. Jó volna tudni, hogy őket mi 
köti ide? 

Éva: Nagy előnye Cserszegtomajnak, hogy nagy lélekszámú, de mégsem városiasodott el, 
hanem, ha bárhová megyünk is, mindenki köszön a másiknak, intenek, bólintanak, van valami 
összetartó érzése. Még mindig meg van az a vidéki jelleg. Bár mindenkit nem ismerünk, mert nagy 
ez a település, de azért van mindenkihez egy jó szava a másiknak.

Köszönjük, azt hiszem az irodalom valóban lehet kapocs az emberek közt, hiszen, ha mindenki 
megosztaná kedvenc történetét a másikkal, sokat tudnánk mosolyogni, örülni és talán tanulni is 
egymástól. 

Szerkesztő

Felhívást adunk közzé Balázsy Mária Éva és Simon József helyi lakóink ötlete nyomán, 
a következő alkotói tevékenységre:

Eine Idee unserer Anwohner Mária Éva Balázsy und József Simon ist die Basis
für den folgenden kreativen Aufruf:

„Írd meg a saját történetedet!” – címmel
Schreibe deine eigene Geschichte!" – Mit dem Titel

Főbb témáink: 
– Mi az ami ideköt Cserszegtomajhoz?

– Mi az a legmaradandóbb élményed, melyet megosztanál másokkal is?
– Írd le a kedvenc mesédet, történetedet!

Unsere Hauptthemen:
– Was ist es, was Dich mit Cserszegtomaj verbindet?

– Was ist Ihre nachhaltigste Erfahrung, die Sie mit anderen teilen würden?
– Schreiben Sie Ihre Lieblingsgeschichte, Ihre Geschichte!

Várjuk a német ajkú lakóink írásait is, 
amennyiben kedves segítőnk Wolfgang Paschilk tud segíteni nekünk a fordításban.

 Életkori megkötésünk nincsen.
 Mindenkiben ott rejlenek a saját értékei, amelyek másokat feltölthetnek, mosolyt csalhatnak az arcokra.

 Ebben az időben erre nagy szükségünk van. 
Kérjük, aki nem tudja legépelve beküldeni történetét, 

az hívjon fel a következő telefonszámon: +36 30 4887913. 
Fel tudjuk venni, ha elmondja, majd azt legépeljük. 

Köszönjük, ha megtisztel bennünket írásaival.
A következő e-mail címre várjuk a történeteket: kultura@cserszegtomaj.hu

Wir warten auch auf die Beiträge unserer deutschsprachigen Mitbewohner, 
Wolfgang Paschilk und andere liebe Helfer könnten uns bei der Übersetzung helfen. 

Wir haben keine Altersbeschränkungen. 
Jeder hat seine eigenen Stärken, die andere erheitern und ein Lächeln auf die Gesichter zaubern können. 

Wir brauchen das zu diesem Zeitpunkt sehr. Bitte rufen Sie die folgende Telefonnummer an,
 wenn Sie Ihre Geschichte nicht durch Abgabe einreichen können: +36 30 4887913. 

Wir können Ihren Beitrag auch abholen, wenn Sie es uns mitteilen und dann einreichen.
Vielen Dank und wir freuen uns schon auf Ihre Beteiligung und Ihre Geschichten.

Wir bitten um Ihre Eingabe an folgende E-Mail-Adresse: kultura@cserszegtomaj.hu
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören: Éva Süliné Elekes Cserszegtomaj Kulturorganisatorin

Szeretettel várom jelentkezéseiket: Süliné Elekes Éva Cserszegtomaj művelődésszervezője
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2020. 10. 08-án a Vöröskereszt szervezésében 
a Keszthelyi Kórház által véradásra került sor a 
cserszegtomaji iskola éttermében. 

Szeretnénk köszönetet mondani az önkéntes 
véradóknak, akik eljöttek fáradságot, időt nem 
kímélve, hogy segítsenek beteg embertársaikon.  
E napon Cserszegtomajon 24-en nyújtották 
karjukat. 

Köszönet a Véradóknak

Ember vagy! 
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!

(Írta: Náhóczki János)

E verssel szintén köszönetünket szeretnénk kifejezni:

Miért fontos a véradás?

A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása 
szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csak véradással pótolható. A 
hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 000 véradással biztosítható, 
így a folyamatos, biztonságos ellátáshoz – munkanapokra lebontva – napi 1600-1800 véradóra van 
szükség.

Vérátömlesztésre (transzfúzióra) első sorban a nagy vérveszteséggel járó balesetek sérültjeinek 
ellátásakor, műtétek során van szükség, ill. számos súlyos betegség, mint a vérképzőszervi vagy 
rosszindulatú betegségek is jó eséllyel gyógyíthatók, azonban a kezelés során a betegnek folyamatosan 
vérkészítményeket kell kapnia.

A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény (trombocita) csupán 5 napig 
használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága.

Forrás: https://www.ovsz.hu/hu/miert-fontos-veradas

Szerkesztő
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Születésnapunk alkalmából először is a gyerekek körében egy rajzpályázatot hirdettünk meg 
„Az én óvodám” címmel, majd születésnapi hetet szerveztünk, hogy méltóképpen 
megünnepelhessük ezt a kerek, szép évfordulót.

• Hétfőn a rajzpályázatra készültek pályamunkák, majd folyamatosan a héten.
• Kedden Mihály-napi vásárt szerveztünk. Mindenki a csoportjában árulta a portékáját. Igazi 

zsibvásár keletkezett.
• Szerdán Márti és Melinda néni táncházra invitálta az intézmény apraját-nagyját. Vidáman 

roptuk együtt a táncot az udvaron.
• Csütörtökön Kriszti néni és Ádám bácsi tornáztatott meg bennünket zenére. Jó kis móka volt az is.
• Pénteken közös ünnepséget szerveztünk az udvarra. 10 órakor tortával – gyertyával, 

tűzijátékkal, ajándékokkal – énekelve ünnepeltük meg az óvoda 30. születésnapját. Vidáman 
énekeltük a Jöttem karikán és az Ég a gyertya ég kezdetű dalokat, majd a Kicsi vagyok, székre állok 
kezdetű mondókát. Elmaradhatatlan volt Halász Jutka: Ez a nap más, mint a többi dala is, amit 
tapsolva énekeltünk végig.

30 éves lett a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde  

Cserszegtomaj Krónika 2020. október
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Az elkészült alkotásokból kiállítást szerveztünk, amit mindenki megnézhetett a délelőtt 
folyamán. 

Volt óvodásainkat köszöntöttük: Barbi nénit és Ádám bácsit, akik elmesélték nekünk, hogy 
milyen volt akkor óvodásnak lenni, amikor ők voltak kicsik.

Megemlékeztünk a nyugdíjas dolgozókról is: Szollár Jenőné/Kati és Décsei Jánosné/Lia 
óvónénikről és Bugovics Gyuláné/Irénke, Penteli Lászlóné/Edit   és Rédei Lajosné/Marika dajka 
nénikről. Szeretettel emlékeztünk rájuk!

11 órakor közös fotózásra hívtunk minden gyermeket és felnőttet. Köszönjük Szeiler Gábornak, 
hogy időt szakított ránk.

Délben elfogyasztottuk az ünnepi ebédet, majd megettük a születésnapi tortát a csoportokban. 
Hatalmas köszönettel tartozunk a konyha dolgozóinak. Csodaszép és finom tortával ajándékoztak 
meg bennünket. 

Köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat és együtt ünnepeltek velünk vendégeink, 
Elekes István polgármester úr, Bojtné Pál Szilvia alpolgármester asszony és Palkovics Zoltánné 
élelmezésvezető.

Az ünnep alkalmával különböző ajándékokat kaptak gyermekeink:
• Készítettünk egy születésnapi nyakláncot, amire az óvoda logóját rajzolta rá Penteliné 

Szabó Szilvia dajka néni.
• A rajzpályázatra készült munkákat pedig egy kis finomsággal köszöntük meg, mindenki 

kapott egy Dörmi mackót.
• Volt egy 3. meglepi ajándékunk is, amit ugyan nem vihetnek haza, de mindennap láthatnak a 

gyerekek az óvoda udvarán. Elkészült a feliratunk szép, színes betűkkel a terasz homlokzatán: 
PIPACS ÓVODA. 

• A hivataltól pedig mindenki egy Kinder tojást kapott ajándékba.

Óvoda
 dolgozói

Köszönjük szépen 
mindenkinek 

a 
közös ünneplést!

Képen láthatók: Szalai Klára intézményvezető, Elekes István polgármester, Bojtné Pál Szilvia alpolgármester
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Új nevelési év, új gyermekek, új élmények. A felvételt nyert 
7 bölcsődés korú gyermek beszoktatása zökkenőmentesen 
megtörtént. Három kislány, és négy kisfiú jár a bölcsődei 
csoportba. A gyermekek életkora 24–36 hónap. Mini-
bölcsődénk a gyermekek igényeihez igazodva biztosítja a 
gyermekek fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, 
derűs, nyugodt légkörben folyik. 

Minibölcsőde – Napsugár csoport: Rövid beszámoló a beszoktatásról

          Reinprechtné K. Andrea kisgyermeknevelő

A már jól bevált napirendünk biztonságérzetet, kiszámíthatóságot nyújt a gyermekek számára. 

PAPÍRGYŰJTÉS
Iskolánkban idén ősszel is megszervezte a diákönkormányzat a papírgyűjtést. Szeptember végén 

két napon keresztül vártuk az otthon feleslegessé vált papírhulladékot. A 8. osztály tanulói nagy 
lelkesedéssel segítettek: mértek, konténerbe pakoltak és lejegyezték a mennyiséget. Köszönjük 
mindenkinek, hogy gyűjtötte és elhozta számunkra a papírt. A befolyt összeggel az iskola 
diákönkormányzatának számláját gyarapítjuk. A következő gyűjtést 2021 tavaszára tervezzük. 

Szabó István Általános Iskola hírei

NÉPMESE NAPJA
2005 tavaszától szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – a Magyar Népmese Napja. 

Iskolánkban az 5. osztályos tanulók Fődi Andrea tanárnő vezetésével ellátogattak mindkét első 
osztályba. Meseszereplőnek öltözve mesét olvastak a kicsiknek, ezzel is népszerűsítve a magyar 
népmeséket.

Fridingerné
 Monostori Zsuzsa
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Talán nem is kell magyarázni, meny-
nyire fontos, hogy gyermekeink a lehető 
legtöbb tudást, tapasztalatot megsze-
rezzék, mellyel az egész világot képesek 
lehetnek majd egyszer megváltoztatni. 
Nem csak a találmányokra, a nagy 
felfedezésekre kell gondolni, hanem az 
egyszerű kis dolgokra is. 

Cserszegtomajon a Szabó István 
Általános Iskola igazgatónőjét, Juhászné 
Gyutai Anikót kérdeztem ezzel kapcso-
latban.  

Hogyan érted el az álmaidat és mi 
az, amit ti itt az iskolában nyújtani 
tudtok a gyermekenek? 

Én mindig erre készültem, már 
általános iskolában is. Segítettem, ahol 
tudtam. Középiskola után egyenes út 
vezetett a főiskolára, ahol matematika-

könyvtár szakon végeztem. Rendkívüli talán, de itt kezdtem el dolgozni 1986-ban. Majd 10 évvel 
később 1996-ban iskolaigazgató lettem. Közben elvégeztem a fizika szakot is. Mindig ezt 
szerettem volna csinálni, bár a tanítást jobban, mint az igazgatást. 

Kollégáimmal együtt építettük fel az egyedi nevelési elveinket, melynek alapjául szolgál a 
családias légkör. A biztos tudás megszerzése mellett, az egymásra figyelés iránti érzékenységet is 
igyekszünk a gyermekekben elültetni. 

Hogyan alakul az iskola létszáma? Hiszen ez is egy fokmérője lehet egy intézménynek. 
Az iskola tanulóinak létszáma folyamatosan nő. Tíz év alatt megduplázódott, így jelenleg 235 

gyermekünk van, akik 10 osztályban tanulnak, tehát kettő évfolyamunkban is két osztály tudott 
elindulni.

Hogyan tudja egy igazgató kollégáit ösztönözni, erősíteni? 
Én nem vagyok az a típus, aki egyedül viszi a dolgokat, szeretek az élen járni, szeretem 

megadni a kollégáimnak, hogy ne nekik kelljen minden terhet cipelni, így amit lehet, azt én 
próbálom intézni. Ha bemennek a gyerekekhez, akkor tudjanak a hivatásuknak élni, csak a 
tanításra kelljen összpontosítaniuk. Jók a gyermekeink is. Azt tudom mondani, hogy a családok, 
ahonnét érkeznek, ott ők is támogatást kapnak, fontos számukra is a tudás. Mi pedig igyekszünk 
mindent megtenni azért, hogy eljussanak abba az iskolába, ahová szeretnének.  Az utóbbi 
években pár gyermek kivételével mindenki érettségizett. A középiskolákból jönnek olyan 
visszajelzések, hogy akik a cserszegtomaji iskolából érkeznek, ők biztos tudással rendelkeznek. 
Jó magaviseletűek gyermekeink, vigyáznak egymásra, tanulnak és jól is érzik magukat, hiszen a 
napköziből sok esetben nem akarnak hazamenni. 

1996-ban épült fel a tornaterem, mely a mai napig is nagy segítség a gyermekek testmoz-
gásának fejlesztésében. Nagyon sokan veszik igénybe az iskolán kívüli sportfoglalkozásokhoz is 
és az önkormányzati rendezvények nagy része is már itt szokott lezajlani. Ebből is következik, hogy 
a 24 éves épület felújítására lassan szükség lenne. A most beadott pályázat, melyet az 
önkormányzat és a tankerület közösen nyújtott be, az sokat segítene a megújulásban. 

Juhászné Gyutai Anikó, aki 24 éve vezeti településünk iskoláját

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.”
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Mit üzennél a szülőknek?
Még most a járvány ideje alatt is megtaláljuk a kapcsolatokat. Ez nagyon fontos, hogy tudjunk az 

örömökről, nehézségekről egyaránt. Próbálunk együttműködni, hiszen fontos hogy egy nyelvet 
beszéljünk. Igyekezzünk arra, hogy a gyermekek ugyanazt hallják otthon, mint az iskolában. Ne 
keverjük össze őket. Beszéljünk egymással, ahogyan addig is és akkor tudunk a legtöbbet segíteni 
a gyerekeknek. 

Óvoda és az iskola egymás mellett lévő elhelyezkedése segíti a munkátokat?
Hogyne, hiszen a picik ismert környezetbe jönnek. Az udvarról sokszor vágyakozva néznek át, 

kiabálnak a kis elsősöknek, hogy még emlékeznek-e rájuk. Szoros ez a kapcsolat, szinte naponta 
találkoznak egymással A szülőknek is ezáltal egyszerűbb a dolga. 

Van esetleg valami, ami e hosszú időn keresztül maradandó nyomot hagyott benned?
Természetesen. Többek közt a névadó, amikor felvettük Szabó István nevét. Amikor 2003-ban 

50 éves volt az iskola, ahová a régi kollégák is eljöttek. 2012 szeptembere, amikor vadonatúj 
iskolába  jöttek a gyerekek.

Mit üzennél a gyerekeknek?
Tanuljanak, hiszen a tudás nem évül el, az mindig fontos lesz. Mi ehhez hozzásegítjük őket. 

Hisszük, hogy ez által szárnyra kapnak és elérik majd az álmaikat, csak a kitartásukat ne veszítsék el.

Szerkesztő

Kedves  Olvasók!
 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Könyvtárhét 
program sorozat keretein belül ellátogatott hozzánk Botka 
Dóra színész és drámapedagógus és a 3. osztályos 
gyerekek fantáziáját és kreativitását megmozgató 
interaktív, játékos „Jó olvasni!” című 45 perces 
foglalkozással színesítette a napi programjukat. 

A Cserszegtomaji Nagyközségi Könyvtár szolgál-
tatásai az alábbiak szerint lesznek elérhetőek az őszi 
időszak alatt.

2020. ősz: kedd, csütörtök 9–16.30 óráig,  
szerdánként 10–18 óráig és péntekenként 10–16 
óráig, hétfőnként zárva. 

2020. október 23. és november 2. szabadság miatt 
a könyvtári szolgáltatások szünetelnek. S utána az 
első nyitvatartási nap 2020. november 3. kedd lesz 
9–16.30 óráig a megszokott rend szerint. 

A fenti nyitvatartást figyelembe véve várom vissza a 
már kikölcsönzött könyveket. 

Mivel már 2020. június 19. óta újra elérhető a 
keszthelyi könyvtár kölcsönzési szolgáltatása is, ezért a könyvtárközi kölcsönzés is lehetséges.  
A meglévő könyvállomány a www.fgyvk.hu online katalógusának böngészésével kutatható, ahol a 
példány alatt megjelenik Cserszegtomaj település neve, az a példány érhető el a könyvtárunkban, 
a más településeken meglévő könyvek, pedig könyvtárközi kölcsönzésben hozzáférhetőek. 

Kérem a vírushelyzetre vonatkozó aktuális szabályokat, mindenki egyéni felelőssége 
tudatában tartsa be. Az iskola bejáratánál kézfertőtlenítő biztosított. 

A könyvtár elérhetőségei továbbra is az alábbiak: E-mail: konyvtar@cserszegtomaj.hu; 
Facebook: fb.me/cserszegikonyvtar Mob: +36 30 899-1016

Könyvtár hírei

Üdvözlettel: Molnár Márta könyvtáros
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Továbbra is várjuk a hirdetőinket a 
szerkesztő elérhetőségein.

E-mail cím:

kultura@cserszegtomaj.hu

vagy érdeklődjön a következő 
telefonszámon:

+36 30 488 7913
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Nagyon fontos, hogy megismerjük, 
hogy lássuk mások szemével is tele-
pülésünket. Sok emléket őriz Kovács 
Viktor, aki Cserszegtomaj szülötte, akitől 
sokat megtudhatunk a múltról, melyből jó 
lenne pár dolgot átcsempészni a jelenbe. 
Régen ugyanis még jobban élt az 
emberekben az önzetlen tenni akarás. 
Amikor még többet foglalkoztak azzal mit 
tehetnének a környezetükért, a szom-
szédukért, mint azzal, hogy csak azt 
keressék mi az, ami nem jó. Sok minden 
történt persze azóta, de az emberek csak 
emberek, a település pedig nem lett 
kisebb, sőt szerencsére egyre többen 

költöznek hozzánk, egyre több kis utca születik. E csodálatos településen töltött életéről kérdeztem 
Viktort, aki ma is 79 évesen aktívan éli az életét. 

Meg tudná mondani nekem, hogy mikor indult el a bor és szőlő iránti szeretete?
Öt éves voltam, amikor öcsémmel, aki 2 éves volt árván maradtunk édesanyámmal. Nagyon 

korán dolgoznunk kellett. Én, mikor a szőlőben segítettem szegény jó anyámnak, a többi gyerek 
játszott, de érdekes mégis, hogy nagyon megszerettem. A családom után a szőlőt szeretem a 
legjobban. Agyvérzést követően, amikor hazaértem, az volt az első, hogy kimentem a szőlőbe, 
megfogtam az első tökét és megöleltem.

 Édesapám, aki fiatalon halt meg, az ő családjától merítettük magunkba a szőlő szeretetét. 
Nyolcadik osztályos voltam, amikor már egyedül jártam metszeni. 

Mikor beléptem az ajtón az előszobában sok oklevél, érmek díszitették a falakat. Mesélne 
róluk nekem?

Az első borversenyt 1996-ban a két szőlőből összetevődő nemes olaszrizling borszőlővel 
nyertem, amit dr. Bakonyi Karcsi bácsi nemesített. Ezt követően volt olyan év, amikor öt borommal 
öt aranyérmet vittem haza. A Cserszegi Fűszeres, Pátria, Olaszrizling továbbá két cuvée borral az 
olaszrizling–cserszegi fűszeressel és a cserszegi fűszeres–pátriával. Akkor szüretelek, amikor a 
szőlő megérik, mert akkor adja a legtöbbet. Ehhez viszont nem elég permetezni, kell tápanyag is és 
nagyon fontos, hogy mi madárhálóval is ellátjuk a szőlőinket, hiszen a seregélyek nagyon 
szemfülesek. 

Sajnos itt Cserszegtomajon nem sokan termelnek Cserszegi Fűszerest. Romsics Bence egy 
ifjú borász, akiben bízhatunk, hogy tovább viszi e borkultúrát. 

Mit üzenne a fiataloknak, hogy miért érdemes szőlővel foglalkozni?
Ez egy igen szép foglalkozás, de őszintén szólva, egy nagy baj van, az elemi csapások néha 

elérik a szőlőt is. Aki szívből csinálja, aki szereti a borászatot, csak az álljon neki! Ez semmiben sem 
különbözik a többi szakmától, mert ha valaki azt szereti, amit csinál, akkor az meg is tudja mutatni 
az eredményeit. A legnagyobb baj, hogy a szőlészettel nem igen foglalkoznak. A magyar borok jó 
hírnevét Karcsi bácsinak sikerült megerősíteni, amikor megnyerte a Cserszegi fűszeressel a világ 
bora címet Angliában.  Én hosszú ideig a Magyar Postánál dolgoztam, mint mozgópostás. Vonaton 
szállítottuk a küldeményeket. Sokat kellett vizsgáznunk, de még ma is kívülről tudom a járatok 
útvonalait. Ezzel sose tudtak megfogni. 

2011-ben kapta meg Cserszegtomaj Község Önkormányzata elismeréseként a 
Díszpolgári kitüntetést. Milyen érzés volt ez az Ön számára és milyen érzés most?

Díszpolgári címet azért is adták, mert dr. Bakonyi Karcsi bácsi által nemesített szőlőfajtákkal 
viszem tovább Karcsi bácsi jó hírét.  

Kovács Viktor településünk díszpolgára, aki hisz az emberi összefogás erejében
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Nagyon sok társadalmi munkát végeztem. 15 évig voltam önkéntes rendőr. Én senkit nem 
bántottam, sőt a körzeti rendőrt is rábeszéltem arra, hogy ha lehet, akkor más képpen próbáljuk 
megoldani az estleges problémákat.  

20 évig voltam hegyközségben vezető. 8 évig voltam az iskolaszéknek a tagja. Majd 4 évig 
voltam polgárőr. De ott voltunk párommal az iskola építésénél is. A tornateremért sokat harcoltam, 
hogy kellő támogatást, segítséget megkapja, s hogy felépüljön. Összefogtam a község 
kőműveseit. Sajnos ezen építkezést sem támogatta akkoriban mindenki. Akkor is voltak, akik csak 
a gondokat keresték, nem építő ötleteteket hoztak, de ennek ellenére hallgattak rám és azokra, akik 
az építés mellett voltunk. Szerveztem minden éveben a társadalmi munkákat. Az Akácfa utcában 
és itt a környéken levágtuk az út melletti fákat, kitakarítottuk a temetőt, sőt még Rezibe is elmentünk 
utat építeni. Akkoriban más világ volt, az emberek tettek magukért, környezetükért. Nem kívülről 
várták a megoldásokat. 

Hogyan lehet elérni, hogy az emberek aktívabbak legyenek és tegyenek magukért? 
Először kellene valaki, aki ezt megszervezné. Ez nem könnyen megy, mert akkoriban is mindig 

ugyanazok az emberek jöttek segíteni. Voltunk 18-20-an. A temetőt is egy nap alatt rendbe tettük. 
Lekaszáltuk, virágokat ültettünk és szép volt. Én mindenből kivettem a részemet. A községemért, ahol 
születtem mindig akartam valamit tenni. Be kell szervezni az embereket, de fontos, hogy a szervező is 
ott kell, hogy legyen. Ezenkívül a hangnem is fontos, hogy hogyan szólunk az emberkehez. A 
társadalmi munka kiment a divatból, az emberek csak pénzért akarnak valamit csinálni. Mindenkinek a 
saját környezetében kellene e folyamatokat elindítani. Be kellene segítenie mindenkinek, csak akkor 
lehetne ezt jól megoldani. Lépésenként vissza lehet az embereket szoktatni. Cserszegtomaj szétszórt 
település, ezért segítsünk be, hogy széppé tegyük a községünket. 

Ne csak a kapun belül tevékenykedjünk, hanem kívül is. Ha a lakók összefognának, akkor a 
saját biztonságunk érdekében sokat tudnánk tenni. 

Mit üzenne Cserszegtomajnak, ahol felnőtt?
Megmondom őszintén, azt üzenném, hogy becsüljék meg Cserszegtomajt és 5–10 éven belül 

egy virágzó település legyen Cserszegtomajból. Ez csak rajtunk, Cserszegtomaj lakóin múlik. Én 
bízom benne, hogy ez így lesz!

Szerkesztő
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A már szokásos szeptemberi, októberi rendezvényeinket, a Cserszegtomajfutást és a Vadlán 
Ultra Terepversenyeket, az idén a kialakult egészségügyi helyzet miatt újra kellett gondolnunk.

Így szeptember 19-én első sorban a gyermek versenyszámokra koncentráltunk. Kisebb 
létszámmal, de kiváló hangulattal rendeztük meg az eseményt, ahol 3 futamban mérhették össze a 
gyermekek a gyorsaságukat a focipályán kialakított körön. A gyermek futamok mellett volt 
közösségi kocogás, túra a Csókakőre és szakértő segítségével kipróbáltuk a mezítlábas kocogást 
a focipálya gyepén.

Köszönjük a részvételt, gratulálunk a helyezetteknek!

Helyben élünk! A Keszthelyi-hegységben futunk!

Cserszegtomaji futó hírek

Fotók: cserszegtomajfutas FB oldal
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Ragyogó, napsütéses nyári körülmények fogadták 
a IV. Vadlán Ultra Terepfutóverseny résztvevőit 
Cserszeg-tomajon és a Keszthelyi-hegységben, 
2020. október első hétvégéjén.

A CserszegtomajFutás SE koordinációjával került 
megrendezésre az extrém nehézségű, országos 
hívnévnek örvendő, ultra terepfutóverseny. Kettő 
távon mérhették össze a felkészültségüket a 
terepfutást kedvelők egymással és a Keszthelyi-

hegységgel. Az 50 km-es távon 1500 m szintemelkedés várta a közel 150 egyéni indulót. A 108 km-
es távon megközelítőleg 100 futó tette magát próbára. Ezen a távon maximum 5 fős csapatban is 
lehetett indulni, az ultra távot színesítette még 3000 m szintemelkedés. A csapatban regisztrált 
futók létszáma megközelítette a 100 főt, így idén is betelt a rajtlista.

A pálya érintette a Rezi és Tátika várakat, a Sztúpát, a Bazalt utcát (Zala megye csodája), 
valamint a 7 kilátót. Számos ponton egyedi kilátás, panoráma fogadta a versenyzőket. A 
versenynek is köszönhetően évről-évre egy többen ismerik meg a Keszthelyi-hegységet, annak 
gazdag kikapcsolódási lehetőségeit.

A verseny szervezésében az egyesület tagjai, a 12 település civiljei, polgárőrei, rendőrei és 
önkormányzatai, a cserszegtomaji Szabó István Általános Iskola és a Pipacs Óvoda és konyha, 
valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Igazgatóság 
munkatársai vettek részt. Megközelítőleg 150 fő járult hozzá, hogy 2020-ban is a korábbi években 
kialakított, magas színvonalú, profi rendezéssel találkozhassanak a futók.

Az idei év legnagyobb szervezői kihívása számunkra is az egészségügyi biztonság kialakítása, 
az egész hétvégés program felelősségteljes megrendezhetőségének kérdése volt. Átalakítottuk a 
korábbi évek hagyományos pénteki, szombati közösségi programjait. Bevezettünk számos 
egészségbiztonsági szabályt a rajtszám felvételnél, a rajtnál, a frissítőpontokon, a célba 
érkezésnél, a versenyzők és önkéntesek egészségének védelme érdekében. A versenyt megelőző 
napokban részletes tájékoztatást kaptak a versenyzők, az önkéntesek és a településvezetők a 
2020-as speciális egészségügyi szabályokról, teendőkről, kötelező felszerelésről. Működött! 
Köszönhetjük ezt a versenyzők és önkéntesek felelősségteljes és következetes magatartásának. 
Az egészségügyi és mentőszolgálatnak különösebb feladata nem akadt, köszönhetően a 
résztvevők fegyelmezett és felelősségteljes együttműködésének. Köszönjük az egészségügyi 
partnereinknek az egész napos töretlen figyelmüket!

Büszkék vagyunk erre a közösségre, amely a Vadlán lelke! Sok a visszatérő versenyző! Hogy 
miért jönnek vissza évről-évre és állnak fel a Székelykapu mögötti rajtterületre, hogy az egyik 
legnehezebb, valamint egyik legszebb magyarországi ultra terepfutóversenyen futhassanak? A 
versenyzői visszajelzések közül megemlítjük a leggyakrabban hallottakat: „családias, barátságos 
hangulat, segítőkész egyben profi csapat, mindenki azt nézi, hogy hogyan segíthet, jól kijelölt 
pálya, gazdag frissítő kínálat, a legjobb ár-értékarányú rendezvény”. 18 frissítőponton találkozhat a 
versenyző az önkéntesekkel, ezekből a találkozásokból szerzett érzésekből alakul ki az a végső 
élmény, ami miatt évek óta teltházzal fogadjuk a futókat.

A teljesítők között számos egyesületi tagunk is szerepelt az idei versenyen. A Vadlán Ultra Terep 
50 km-es női dobogó 3. fokára futotta fel magát Bodó Kinga. Gratulálunk a teljesítőknek és 
Kingának az elért helyezéséért.

A versenyünk nemzetközi minősítéssel is rendelkezik, 4 illetve 2 ITRA pontot ér a távok 
szabályos teljesítése.

IV. Vadlán
Ultra Terepfutóverseny
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2020 győztesei 

Férfi egyéni  108 km: Dittrich András, 11:00:15

Női egyéni  108 km:  Elek-Belus Fruzsina, 14:09:33

Férfi egyéni    50 km: Allaga Tamás, 4:09:37

Női egyéni    50 km: Németh Nóra, 5:04:15

A 2020-as részletes eredmények megtekinthetők www.sportident.hu

Fotók: vadlanultraterep FB oldal – folyamatosan kerül feltöltésre

A 108 km pályacsúcs megdöntését a női és férfi kategóriában is 75-75 ezer forint prémiummal 
díjazzuk. Az idei évben nálunk maradt a felajánlás, 2021-ben ismét lehetőséget teremtünk a 
csúcsdöntésre!

Az érvényben lévő pályacsúcsok 108 km női: Nagy Tünde 12:18:05, 108 km férfi: Muhari Gábor 
10:08:18.

Az évet idén is a már szokásos Vadlán Partyval szeretnénk zárni. Ezen rendezvényen idézzük 
fel a verseny szervezésében és megrendezésében résztvevő önkéntesekkel és meghívott 
vendégekkel a 2020. október első hétvégéjén közösen megélt Vadlán élményeinket!

Az egyesület non-profit, ahogyan a rendezvény is. Ezt a támogatóink önzetlen együttműködé-
sével tudjuk megvalósítani. 

Köszönjük nekik az idei évben nyújtott támogatásokat!

Juhász Péter és Kiss Zalán
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Balaton Balloonig, Cserszegtomaj
Szabó István Ált. Iskola, Cserszegtomaj

Pipacs Óvoda és Konyha, Cserszegtomaj
Komáromy Pékség

Hotel Bonvio Wine & Spa, Badacsony
Andrea Panzió, Cserszegtomaj

Barátságos Faházak, Kehidakustány – Kaszás Ferenc
Szeiler Gábor, Cserszegtomaj

Hotel Panoráma, Balatongyörök
Intersport, Keszthely
Tolnai Péter szállító

Bernáth Zsolt szállító
Ángyán Ferenc motoros biztosító

SFI Nutrition – frissítés
Polgárőr Egyesületek

Rendőrség – Beke Tamás
12 önkormányzat – 

Cserszegtomaj, Rezi, Zalaszántó,
 Vindornyalak, Vindornyaszőlős,
 Nagygörbő, Várvölgy, Vállus, 

Balatonederics, Balatongyörök, 
Vonyarcvashegy, Gyenesdiás

12 település önkéntesei
Pölz Anita fotó

Dr. Csepinszky Béla fotó
Fekete-Mándi Fanni fotó

Varga Pincészet
Italdiszkont – Simon Zsolt

Bakonyerdő Zrt, Keszthely Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park – Sinka Gábor

Mobil Gáz Kft., Cserszegtomaj
Damo Papír-írószer, Keszthely

Takács Pincészet, Cserszegtomaj
Vidra vízitúrák
Almakúti Bt.

Mazsi rajtmester
Pharma Nord Kft.

Támogatók:

„Mint ahogy azt minden futó tudja, ez a sport 
jóval több annál, mint hogy egyik lábunkat a 

másik után tesszük. Sokkal inkább az 
életünkről szól, és arról, kik is vagyunk.”

(Joan Benoit Samuelson, hosszútávfutó, az 
1984-es olimpia maratoni távjának győztese)
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Vadlán Ultra Terepfutás
Cikk a 22. oldalom




