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• Adventi gyertyagyújtás 
a gyertyát Bartha Gábor polgármester gyújtja meg

• Szabó Ádám harmonikaművész-énekes műsora 
(a Csillag születik és az X-Faktor sztárja)

• Mikulásvárás, ajándékosztás
Adventi kézműves kirakodóvásár, sajtos, mézes, tökmagolajos, 

Rézi néni forró szörpkóstoló, közös süteményezés, 
teázás, forraltborozás, sültgesztenyézés. 

Szeretettel várjuk Advent első vasárnapján a Cserszegi Adventi Forgatagra! 

Cserszegtomaji
 Adventi  Forgatag
2017. december 3. vasárnap 14.00  •  Általános iskola udvara

Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2017. november • VII. évf. 9. szám
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. október 25-én megtartott nyilvános és zárt ülésén az alábbi 
közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
18/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (IV.27.), 14/2017. (VI.29.) és 15/2017. (IX.14.) rendeletek-
kel módosított 2/2017. (II.02.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló rendeletét, 
19/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 
reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www.cserszegtomaj.hu olda-
lon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
121/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költség-
vetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
1. 110/2017 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

2017. évi lomtalanítás 
 Általános tartalék csökkenése  -2.000
 Dologi kiadás növekedése 066020 +2.000
2. 108/2017 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

Mini bölcsőde kialakításának pályázati önereje
 Általános tartalék csökkenése  -525
 Felhalmozási növekedése 066020 +525
3. 112/2017 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

Cserszegtomaj Sport Klub támogatása
 Általános tartalék csökkenése  -300
 Átadott pénzeszköz növekedés 081021 +300
4. 116/2017 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

szociális étkezés házhoz szállítása
 Általános tartalék csökkenése  -240
 Személyi juttatások növekedése 066020 +195
 Munkaadói járulék növekedése 066020 +45
2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
 1. „Született 25 éve” című kiadvány megrendelése
 Általános tartalék csökkenése  - 194
 Személyi juttatások növekedése 011130 + 135
 Munkaadói járulék növekedése 011130 +59
3.  Egyéb
1. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása
 Állami támogatás növekedése 018010 +12.370
 Átadott pénzeszköz növekedés 063080 +12.370
2. Utak fenntartása, karbantartása, síkosság-mentesítés
 Általános tartalék csökkenése 900070 -6.500
 Dologi kiadás növekedése 045160 +6.500
3. Szennyvízhálózat állami tulajdonba való átvételének költségve-

tési vonzata
 Üzemeltetési/Koncessziós díj bevétel csökkenése 052080 -5.859
 Pénzeszköz átadás növekedése 052080 +18.244
 Felhalmozási kiadás csökkenése 052080 -24.103
4. Adóbevételek 
 Helyi adóbevétel növekedés 900020 +29.000
 Általános tartalék növekedése 900070 +29.000

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.045.910 ezer 
forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

122/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a település vezetékes közvilágítási eszközeinek villamos 
energiaigényét biztosító E.on Energiakereskedelmi Kft. 2018.-19. 
évre vonatkozó 14,89 Ft/kWh + ÁFA villamos energia egységár 
ajánlatát, megbízza a polgármestert a 2018-19. évre érvényes tel-
jes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés, 
és szükséges megbízás, nyilatkozat aláírásával.
123/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a gázszolgáltató E.on energiaszolgáltató Kft. 2018. január 
1-től érvényes ajánlatát, mely szerint 2018. január 1-től továbbra 
is 2,625 Ft/MJ alapdíjjal, 0,228 Ft/MJ rendszerhasználati forgalmi 
díjjal és 10052 Ft/m3/h/év rendszer használati alapdíjjal biztosítja 
a földgázt az önkormányzat részére a lakossági fogyasztás szolgál-
tatás kategóriában (a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák). Megbízza a 
polgármestert a 2018-19. évre érvényes teljes ellátásról szóló föld-
gáz-kereskedelmi szerződés aláírásával.
124/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon 
meglévő játszótér fejlesztését 60 m2 burkolt járda kialakításával. 
A munkálatokra az általános tartalék terhére bruttó 800.000,- Ft 
összeget biztosít. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.
125/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te támogatja a Cserszegtomaj, Pipacs utca 13/57. hrsz. ingatlanon 
meglévő játszótér bővítését az árajánlatban szereplő információs 
tábla legyártásának és telepítésének kivételével. A projekt megva-
lósítására bruttó 5.500.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi költ-
ségvetésben.
126/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Cserszegtomaj, Iskola utca Béke utca – Barlang utca 
közti szakaszán az árok tisztításának és az útpadka rendezésének 
kivitelezését melyhez szükséges 3 fm csapadék áteresz cseréje és 
2 fm árokburkolás kivitelezése. A megvalósításhoz bruttó 700.000,- 
Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
127/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te támogatja a tulajdonában lévő Cserszegtomaj, Iskola utca 17/A. 
szám alatti ingatlanon lévő orvosi rendelő bejárat felújításának ki-
vitelezését. A megvalósításhoz legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft ösz-
szeget biztosít az általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére.
128/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Cserszegtomaj, 115-116. hrsz. ingatlanok tulajdonren-
dezésének figyelembevételével a 115. hrsz. ingatlan értékbecslé-
sének elkészíttetését bruttó 63.500,- Ft összegben. A megvalósí-
táshoz szükséges pénzügyi fedezet a költségvetés dologi kiadások 
egyéb szolgáltatások során rendelkezésre áll. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
129/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 39/2017. (III.29.) számú határozatának módosítását. A 
végrehajtás időpontját 2018. június 30. napjában határozza meg.A 
beruházás megvalósítására 3.000.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít 
a 2018. évi költségvetésben. Felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.
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130/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 94/2017.(VI.28.) számú határozatának módosítását.
A végrehajtás időpontját 2018. június 30. napjában határozza 
meg. A beruházás megvalósítására a határozat 1. pontjában bruttó 
2.300.000,- Ft, a határozat 2. pontjában bruttó 1.000.000,- Ft ösz-
szeget biztosít a 2018. évi költségvetésben. Felkéri a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére.
131/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde jövőbeni működésével, jelenlegi és jövőbeli lét-
számának alakulásával, az óvoda helyiségeinek jogszabály szerinti 
rendelkezésre állásával kapcsolatban szakértői vélemény elké-
szítésével bízza meg Bogdán Marianna köznevelési szakértőt. A 
szakértői vélemény elkészítésének ára bruttó 190.000 Ft, amelyet 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
általános tartalék keret terhére biztosít. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
132/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te hozzájárul a tulajdonában lévő Cserszegtomaj 381/5. hrsz. in-
gatlanon megvalósult gazdasági épület bővítés feltüntetéséhez a 
GEOPART Bt. által készített 068-09/2017. munkaszámú változási 
vázrajnak megfelelően. Felhatalmazza a polgármestert a vázrajzok 
aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére. Hozzá-
járul az épületfeltüntetés földhivatali átvezetése után a vagyonka-
taszter módosításához.
133/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj, 
115. hrsz-ú „polgármesteri hivatal és udvar” művelési ágú 1260 
m2, 116. hrsz-ú „üzem” művelési ágú  730 m2 térmértékű ingat-
lanok telekcsoport telekhatár rendezését  a Geopart Bt. Keszthely, 
Sági J. u. 32. szám alatti társaság által 073-09/2017. munkaszámon 
készített változási  vázrajz alapján. 
A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a terület-
változások vagyonkataszterben történő átvezetéséhez. Felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
134/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te jóváhagyja a Cserszegtomaj, 1446. hrsz-ú „közút” művelési ágú 
5103 m2 valamint az 1657/25. hrsz-ú „beépítetlen terület” műve-
lési ágú  2807 m2 térmértékű ingatlanok telekhatár rendezését  a 
Geopart Bt. Keszthely, Sági J. u. 32. szám alatti társaság által 072-
09/2017. munkaszámon készített változási  vázrajz alapján. 
A földhivatali nyilvántartásba vételt követően hozzájárul a terület-
változások vagyonkataszterben történő átvezetéséhez. Felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
135/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te hozzájárul a Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna 
sor elágazó közti utca szakasz zárt csapadékvíz elvezetés valamint 
városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek elkészítésére a 
TÓNUS Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u. 40. szám alatti társaság-
gal kötött vállalkozási szerződés tervszállítási határidejének 2017. 
november 28. napjára történő módosításával.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítás 
aláírására.
136/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te megismerte dr. Hóbor Erzsébet Zalaegerszeg, Jánkahegyi u. 29. 
szám és Vörös Lászlóné Zalaegerszeg, Lőrinc barát u. 22. szám alat-
ti lakosok által benyújtott megkeresését és az alábbi határozatot 
hozza:

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
közpénzből magántulajdonban keletkezett károknak enyhítésé-
re, reparációjára nem tud költségvetéséből forrásokat biztosítani, 
nincs olyan intézménystruktúrája, amely működtetését biztosítani 
tudná. Ha a későbbiekben pályázati kiírások jelennek meg kilátó 
építésére, felújítására anyagi kötelezettség vállalás nélkül támo-
gatja azt. Felkéri a polgármestert a kérelmezők döntésről történő 
értesítésére.
137/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
100/2013. (VI.19.) számú Képviselő-testületi határozatának b) 
pontját az alábbiak szerint módosítja:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (Hévíz, 
Kossuth L. u. 1.) Társulási Tanácsába tagként Cserszegtomaj nagy-
község mindenkori polgármesterét delegálja. A polgármester aka-
dályoztatása esetén a Társulási Tanácsban Szeles András György 
alpolgármester helyettesíti.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel-
kéri a polgármestert a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesz-
tési Társulás Társulási Tanácsülésén történő helyettesítési rendjéről 
szóló határozat megküldésével kapcsolatban a szükséges intézke-
dések megtételére.
138/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Lancz Lajos közalkalmazotti jogviszonyát 2017. november 29. nap-
jával felmentéssel megszünteti. Felmentési ideje 2017. november 
29. napjától 2018. július 27. napjáig tart, 2018. március 28. napjától 
2018. július 27. napjáig mentesíti a munkavégzés alól. Közalkalma-
zotti jogviszonya 2018. július 27. napján szűnik meg. Időarányos 
szabadsága felmentési ideje alatt kiadásra kerül.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére.
139/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Partics József, Rezi, 
Hársfa u. 17. szám alatti lakost 2018.01.01. napjától napi 8 órában 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Kinevezését határo-
zatlan időtartamra módosítja, az ehhez szükséges forrást az ön-
kormányzat költségvetéséből a személyi juttatások és közterhek 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés és a hozzájuk kapcsoló-
dó szükséges intézkedések megtételére.
140/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2017. III. negyedévi adóbevételeiről szóló beszámo-
lót megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfo-
gadta.
141/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2017. évi háziorvosi ellátás helyzetéről szóló beszámolót megtár-
gyalta és azt az előterjesztés és annak melléklete szerint elfogadta.
142/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a védőnői feladatellátásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt 
az előterjesztés és annak mellékletei alapján anyagi kötelezettség-
vállalás nélkül elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Rezi Község Önkor-
mányzatát tájékoztassa.
143/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a Nagykanizsai Tankerületi Központ által összeállított 
és megküldött 2017-2022. Fejlesztési Tervet és nem emel kifogást 
az abban foglaltakkal.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Matematika versenyen
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.”

2017. október 13-án iskolánk 4 csapata vett részt a BOLYAI 
Matematika Csapatverseny megyei fordulóján. Eredmények: a 
nyolcadikos Math4you csapat 8., a hatodik osztályos Logikusok 
csapata 20., Hatász csapata 21., az ötödik osztályos Sansz  csa-
pat 33. helyezett lett. Felkészítő tanárok: Juhászné Gyutai Anikó 
és Némethné Kálmán Zsuzsanna.
Gratulálunk a csapatoknak!

144/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az elektromos autótöltő Cserszegtomajon történő 
üzembe helyezésével kapcsolatos ajánlatokat és a következő ha-
tározatot hozta: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az IT- Perfekt Kft.-vel 
kezdje meg a tárgyalásokat és azok eredményéről a novemberi so-
ros ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
145/2017.(X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zalagyöngye lakópark lakóinak kérését és a követ-
kező határozatot hozta: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert:
a.) A Zalagyöngye utcában a  Zalagyöngye lakóparkig napelemes 
szigetszerű világítás biztosításáról intézkedjen.
b.) A Zalagyöngye utca szilárd burkolattal történő borításának elké-
szítéséhez szükséges körülményeket vizsgálja meg, és terjessze a 
Képviselő-testület elé.
146/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Cserszegtomaj Zölden Gondolkodik projekt célkitűzéseihez kap-
csolódva pályázatot ír ki magánszemélyek részére őshonos, a helyi 
környezethez alkalmazkodott tájfajtájú gyümölcsfák igényléséhez.
A pályázaton való részvétel feltételei:
 - cserszegtomaji ingatlannal rendelkező magánszemély pályázhat, 
 - az igények leadási határideje: 2017. november 05.,
 - ingatlanonként és családonként 5 db fa igényelhető,
 - a fák kiadása 2017. november 10.,
 - az igények kielégítése a pályázatok beérkezési sorrendjében történik, 
 - dokumentálni kell a fák elültetését, 
 - amennyiben kipusztul a fa, saját erőből kell pótolni, 
 - vállalja az igénylő, hogy 10 évig ápolja, gondozza, termelésben tartja, 
 - 3 fajta fa igényelhető: alma, körte, szilva, 
 - forrása: a polgármester saját felhasználású kerete, 

 maximum 100.000 Ft + reprezentációs adó összeghatárig.
A pályázati feltételek a Cserszegtomaji Krónika című újságban és a 
nagyközség honlapján találhatók. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
147/2017. (X.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megrendülten értesült Varga Zoltán, volt cserszegtomaji képviselő, 
alpolgármester, szabadságharcos halálhíréről. Varga Zoltán megha-
tározó szerepet töltött be közéleti személyiségként Cserszegtomaj 
életében és magánemberként is minden erejével támogatta a kö-
zösség, a falu fejlődését, előrejutását. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
ezért úgy határozott, hogy Varga Zoltán végtisztességének megadá-
sához, érdemeihez méltó búcsúztatásához 250.000 Ft-ot biztosít az 
általános tartalék keret terhére.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
148/2017. (X.25.) 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 pá-
lyázatot.
Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati el-
járás lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedé-
sek megtételére

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

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2017. december 13. (szerda) 16 órára

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szoci-
ális Bizottsága által 2017. október 24-i ülésen megállapított támoga-
tások:

Beérkezett kérelem: 10 
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás: 
  9 fő részére  összesen: 285.000,- Ft 
Természetbeni rendkívüli települési tám.: 
  1 fő részére  összesen: 10.000,- Ft
Mindösszesen:  295.000,- Ft
Közgyógytámogatás: 1 folyósítás  megszüntetése
Elutasított kérelmek: 1

 Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

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: 2017. december  •  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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„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.
A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.”
                                                                                         (görög költő)

A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola rajzpályáza-
tot hirdetett „Ősz szele zümmög…” címmel óvodás korú gyer-
mekeknek. 
A Süni csoportból: Rajkó Gergő, Szabó Alexa, Balogh Hanka, 
Beke Kiara, Orsós Tamás, Bojt Anna és Orsós Alexandra készí-
tett rajzokat. Mindenki emléklapot kapott munkája elismeré-
séért.
A Pillangó csoportból: Szabó Lili, Vígh Vanda Tamara, Bogdán 
Richárd, Blaskovics Sára és Berkes Ákos munkáit küldték el. 
Közülük Berkes Ákos Különdíj minősítésben részesült, a többiek 
emléklapot kaptak.

Süni csoport
A Vonyarcvashegyi Művelődési Ház és Könyvtár Origami-készí-
tő pályázatot hirdetett meg az Origami Világnapja tiszteletére. 
A Süni csoportban a felkínált lehetőségre a következő gyer-
mekek jelentkeztek: Bojt Anna, Horváth Ádám, Göller Milán, 
Göller Áron, Szabó Alexa, Orsós Alexandra, Beke Kiara, Belák 
Zente Máté, Barabási Soma Mátyás, Orsós Tamás, és Horváth 
József. 
A felkészítő óvodapedagógusok: Moosné Glász Dóra és Balla 
Zsóka.
A gyermekek a felkínált ötleteket megvalósították és a pálya-
munkák beküldésre kerültek. A hajtogatások között szerepelt 
repülő, pénztárca, béka, szívecske és kecskeköröm. Igyekez-
tünk a gyermekek számára könnyen megvalósítható alkotáso-
kat megmutatni.

Az önkormányzat szíves felajánlásával, a község kisbuszával 
tudtunk elmenni a 2017.október 27-én meghirdetett ered-
ményhirdetésre. A Süni csoportosok szép helyezéseket értek el, 
melyre ők maguk is büszkék voltak. Belák Zente Máté I. helye-
zést, Göller Áron II. helyezést, Horváth Ádám III. helyezést ért el 
a saját korcsoportjukban. Különdíjasok lettek: Orsós Tamás és 
Barabási Soma Mátyás. Minden résztvevő kisgyermek kapott 
ajándékot, így senki sem tért haza üres kézzel. A gyermekek 
számára nagy élményt jelentett, hogy ott lehettek az ered-
ményhirdetésen és alkalmuk nyílt átélni a sikert, az elismerés 
örömét. Mi, óvodapedagógusok pedig azon leszünk továbbra 
is, hogy biztosítsuk az óvodásoknak a beérkező pályázatokon 
való részvételt, ezzel egy új élményt, tapasztalatszerzést adva a 
gyermekeknek, s ezzel nemcsak az önbizalmukat, de a kitartá-
sukat is fejleszthetjük.

Balla Zsóka óvodapedagógus

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde hírei

Kolbásztöltő verseny
Az óvoda dolgozói 2. alkalommal neveztek be a Cserszegtomaji 
Kolbásztöltő Versenyre, amely november 4-én, szombaton 10 
órától került megrendezésre. Gyönyörűen feldíszített asztallal 
és hagyományos családi recept alapján készült ízletes kolbász-
szal készültünk a megmérettetésre. A zsűri értékelte a kolbász-
töltés folyamatát, a nyerskolbász és a megsütött kolbász ízét, 
állagát, esztétikai megjelenését, valamint az asztaldekorációt. 
A jelentkező csapatok közül a mi kis közösségünk 2. helyezést 
ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá.

 * * * * *

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda év végi programjai:
• November 30.: Adventi műhely – kreatív dolgok készítése a 

szülőkkel együtt.
• December 03.: Adventi forgatagon való részvétel.
• December 05.: Munkadélután – mikulás csomagok összeállí-

tása – Szülői Közösség részéről.
• December 06.: Mikulástúra.
• December 12.: Játszóház – karácsonyi ajándékok készítése az 

óvodás gyermekekkel és szüleikkel.
• December 13.: Kántálás óvodán belül.
• December 19.: Munkadélután – karácsonyfa feldíszítése.
• December 20.: Óvodai karácsonyi ünnepség.
• December 21.: Falukarácsony – Kántálás, éneklés, verselés az 

óvoda részéről.
Szalai Klára óvodavezető
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TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY CSALÁD‐ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
8380	Hévíz,	Vörösmarty	u.	38.	
83/343‐293;	30/487‐8920	|	szolgalat.heviz@gmail.com	|		

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS

A nehézségekben élő családok ünnepét szeretnénk
az Önök támogatásával szebbé tenni!

 Ennek érdekében fogadunk cipős doboz játékadományokat 
(a dobozra kérjük, írják rá, milyen neműnek és  

mennyi idős gyermeknek szánják ajándékaikat),
Szaloncukrot, édességet, gyümölcsöt, illetve egyéb hasznos 

holmit, aminek saját gyermekeink, vagy mi magunk is örülnénk. 

A gyűjtés ideje: 2017. december 15-ig 8:00 és 16:00 óra között
Gyűjtés helye: Hévíz, Vörösmarty u. 38.

Felajánlásaikat megköszönve kívánunk szeretetteljes ünnepi ké-
szülődést!

Családsegítők

TERÉZ ANYA SZOCIÁLIS INTEGRÁLT INTÉZMÉNY CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
8380 Hévíz, Vörösmarty u. 38.

83/343-293; 30/487-8920 | szolgalat.heviz@gmail.com
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Vendégeink Cserszegtomajon
November 15-én a Zala megyei Nyugdíjas Klubok vezetői kirán-
dulásuk alkalmával ellátogattak a Kis-Balatonra, Keszthelyre és 
Cserszegtomajra is. Filmvetítés keretében megismerkedhettek 
nagyközségünkkel, majd az egyetemi pincészet jóvoltából bor-
kóstolón vettek részt. Ezt követte a Cserszegtomaji Aranykorú-
ak Nyugdíjas Klubjának ajándék műsora, melyben igyekeztünk 
sokszínűen, több műfajt bemutatva szórakoztatni a kedves 
vendégeket. Nagyon jó hangulatú, baráti beszélgetések, barát-
ságok alakultak. Az egyik klub vezetője meghívta a szereplőin-
ket, hogy az ő általa vezetett nyugdíjas klubnak is bemutatkoz-
hassunk.

Tolvéth Gyula Nyugdíjasklub vezető

Mindenki Névnapja
Az elmúlt pénteken tartottuk a nyugdíjas klubban a „Mindenki 
Névnapja” rendezvényünket. Az ünnepi vidám műsort a klub 
tagjainak előadásában láthatták a kedves vendégek. Ezután kö-
vetkezett az ünnepeltek köszöntése, a kerek évfordulósok, akik 
a következők voltak:

Orbán Lajosné Ilike, Németh Gézáné Marika, Kondor Józsefné 
Ági, Nagy Ferenc, Király Álmos Györgyné Erzsike, Gaál Ferenc, 
Böcskei Józsefné  Valika, Enyingi Imre, Szita Elemérné Marika, 
Bernáth Tibor, Molnár László,  Nyírő József, Nyírő Piroska, a 

képről hiányzik Strausz Jánosné Marika,
A finom vacsora után, meglepetés torta következett, amit Sze-
les András alpolgármester úr ajándékozott a nyugdíjas klubnak. 
Ezután sok-sok nóta, tánc következett. Hangos móka, kacagás 
töltötte be a kultúrház nagytermét, a vendégek önfeledten szó-
rakozhattak.

Tolvéth Gyula Tamás

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.

Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.”

                         (Petőfi Sándor)

Október végén kirándulni voltunk a nyugdíjas klubbal, Bakony-
jákó, Nádasdladány útvonalon. Bakonyjákóról a Forrás Ven-
dégház pihenőparkjából indult a múltat idéző vonat. Az erdei 
kisvasút emlékét idéző utazás célja volt, az állandó rohanásban 
megfáradt vándort visszavezetni a természet sugallatát árasztó 
hegyekkel, völgyekkel tagolt, patakcsobogástól és madárfütty-
től hangos tájba, az őszi természet csodálatos világába. Jártunk 
Németbányán, ahol egy idegen vezető segítségével múltidéző 
utazáson vehettünk részt, majd Farkasgyepű következett, ahol 
erdei utunk során megcsodálhattuk a „Pisztrángos” tavat, majd 
sétáltunk a Roth Gyula tanösvényen, megnéztük az Iharkúti 
emlékparkot és dinoszaurusz lelőhelyet. Ezután egy igazi ro-
mantikus mesekastélyt látogattunk meg, a Nádasdladányban 
található Nádasdy-kastélyt. Ez a kastély a historizmus korának 
egyik legszebb magyar kastélya, tényleg olyan, mint egy angol 
vagy skót kastély, tornyos, csipkés, sokkéményes, és hatalmas 
angolpark veszi körül. A sok látnivaló, az erdei séta, a friss leve-
gő után közös vacsorán vettünk részt, majd mindenki megelé-
gedésére hazaérkeztünk Cserszegtomajra.

	
	

	 	 	
	

	
	
	

	
	

„Csakis a jótól 
válik jobbá a világ!”
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VEGYEN RÉSZT ÖN IS A HELYI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!
Jövőkép: „A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akció-
csoport a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erős-
ségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális 
gazdaságot épít, egészséges közösséggel és emberekkel, fejlett 
minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, 
a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyi-
ségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes helyi termékeket 
állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör megduplázódik, a helyi 
vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-érté-
ket hordozó helyi termékekből előállított fogások, erősítve a tu-
rizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport fejlesztéseit és az 
integrátori és szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felké-
szült menedzsment szervezet koordinálja, stabil térségi hálózatos 
háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő közösségi 
raktározó, hűtő és feldolgozó kapacitások, javul a helyi termékek 
eljuttatása a vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismere-
teket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és folyama-
tok segítik a fiatalokat, a kisközösségeket és a háttértelepüléseket. 
Erősödik a térség népességmegtartó képessége.”

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület működé-
si területét érintő 2014-2020-as időszak pályázatai a térség által 
elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján 2017. novemberétől 
kiírásra kerülnek.Pályázni olyan helyi fejlesztésekkel lehet, ame-
lyek a fenti célok megvalósulását segítik és az alábbi települések 
egyikén valósulnak meg: Alsópáhok * Balatongyörök * Bókaháza 
* Cserszegtomaj * Esztergályhorváti * Felsőpáhok * Gétye * Gye-
nesdiás * Hévíz * Karmacs * Nemesbük * Rezi * Sármellék * Szent-
györgyvár * Vállus * Várvölgy * Vindornyafok * Vindornyalak * 
Vonyarcvashegy * Zalaapáti * Zalaköveskút * Zalaszántó * Zalavár.

Gazdaságfejlesztési célú helyi felhívások:
• Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni/ 
 országos ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztése
• Térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi vállalkozás indítása
• Térségi beszerző- és átvevőpontok létrehozása

Közösségfejlesztési célú helyi felhívások: 
• Helyi értékekre alapuló térségi együttműködések turisztikai célú 
 fejlesztése
• apPORTA - helyi érték előállítását bemutató kis mintagazdaságok 
 támogatása
• Arcot a termelőnek - rendezvények és marketing támogatása

A stratégia megvalósításával Hévíz-Keszthely térség települései-
nek összetartozását erősítjük, az ott tevékenykedő kistermelők, 
gazdálkodók, helyi termék előállítók, vállalkozók, önkormányzatok, 
civilek együttműködését ösztönözzük. Aki ezeken a pályázatokon 
indulni szeretne, annak helyi együttműködések kialakítását, erő-
sítését vállalnia kell.

Tervezett pályázati tájékoztató fórumok időpontjai és helyszínei:

2017. december 4. 17.00 - Gyenesdiás

A pályázatokról további információ kérhető az alsópáhoki LEADER 
irodában a 30/719 6588-as számon!

A helyi felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, 
az alábbi linken: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-
helyi-felhivasok, az „Alkalmazás megnyitása” gombra kattintva.

Tűzifa hasogatást (méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, 

talajmarózást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.
Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as

telefonszámokon.

Kedves Cserszegtomajiak, Barátok, Ismerősök!
Az év vége közeledik és ilyen-
kor sűrűsödni szoktak a prog-
ramjaink.
Túl vagyunk egy gyönyörű 
Márton napon, amit idén a Jó-
isten is megajándékozott cso-
dálatos idővel. 
Készülünk a  november 25-i 
táncházra, amire remélem sok 
olvasó szívesen fog visszaem-

lékezni, mire ez a cikk megjelenik. Valamint várjuk az érdeklő-
dőket az immár 3. alkalommal megrendezésre kerülő adven-
ti készületünkre (december 9-én Általános Iskola aula, 16-19 
óráig), ahol idén is lesznek új foglalkozások, a már szokásosak 
mellett: (mézeskalács, bútorfestés, egyedi-karácsonyfadísz, szí-
nezés-festés a kicsiknek,) hogy minden korosztály megtalálhas-
sa a neki való elfoglaltságot.
Tervezünk még egy szintén hagyományossá vált évzáró - óév-
búcsúztató táncházat is,
December 30-án a  Kultúrházban, aminek plakátjai láthatóak 
lesznek a faluban.
Továbbra is várjuk mindazon aktív gyerekeket, akik szeretnének 
bekapcsolódni a Fűszeres Néptáncegyüttes munkájába, ked-
denként 15-16:40 között az óvoda tornatermében!
Szintén várjuk olyan felnőttek jelentkezését is, akik szívesen 
adnák tudásukat, ötleteiket, idejüket és kreativitásukat egye-
sületünk további rendezvényeihez, nem csak résztvevőként, 
hanem szervezőként is!
Kívánok mindenkinek tartalmas napokat az év hátralevő ré-
széhez, baráti beszélgetéseket egy jó társaságban, muzsikás és 
„gyereklármás” táncházakban!

Tisztelettel: Hardi András
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület
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Cserszegtomaj S.K. asztalitenisz verseny eredményei
Cserszegtomajon 2017 november 18-19-án  ötödik  alkalom-
mal került megrendezésre Cserszegtomaji S.K. asztalitenisz ver-
senyünk gyerek serdülő, ifjúsági, férfi, amatőr versenyszámok-
ban. A meghívásra Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Murakeresztúr, 
Hévíz, Cserszegtomaj sportolói álltak asztalhoz.
Eredmények: Újonc Lány (2006): 1. Rákos Nóra (Murakeresz-
túr), 2. Hadi Eszter (Nagykanizsa), 3. Molnár Enikő (Cserszegto-
maj), 3. Novák Dóra (Murakeresztúr), 
Újonc Fiú ( 2006): 1, Dobri Dominik (Murakeresztúr), 2. Kovács 
Krisztofer (Cserszegtomaj), 3. Tóth Botond (Cserszegtomaj), 3. 
Varga Patrik (Murakeresztúr)
Újonc Összevont: Lány 1.Rákos Nóra (Murakeresztúr), 2. Hadi 
Eszter (Nagykanizsa), 3. Dancsák Katalin (Cserszegtomaj), 3. 
Novák Dóra (Murakeresztúr),
Fiú: 1. Hadi Mátyás, 2. Gelencsér Szabolcs, 3. Pataki Ákos, 3. 
Szollár Patrik (mind Nagykanizsa), 
Serdülő Lány 1. Szita Dóra (Cserszegtomaj), 2. Hadi Eszter 
(Nagykanizsa), 3. Kele Virág, 3 Rákos Nóra (mk. Murakeresztúr) 
Fiú: 1. Móricz Marcell (Hévíz), 2. Hadi Mátyás, 3. Gelencsér Sza-
bolcs, 3. Pataki Ákos (Nagykanizsa), 
ifjúsági Lány: 1 Szita Dóra (Cserszegtomaj), 2. Farkas Flóra (Hé-
víz), 3. Dancsák Katalin (Cserszegtomaj)
Fiú: 1. Móricz Marcell (Hévíz), 2. Penteli Marcell (Cserszegto-
maj), 3. Szita Csaba (Cserszegtomaj), 3. Binder Dániel (Zala-
egerszeg),
Férfi: 1. Móricz Gábor (Hévíz), 2. Pais László (Zalaegerszeg), 
3. Penteli Marcell (Cserszegtomaj), 3. Szerdahelyi Krisztofer 
(Nagykanizsa)
Amatőr Férfi: 1. Mosdósi Tibor (Cserszegtomaj), 2. Baracsi 
János (Keszthely), 3. Farkas Róbert (Hévíz), 3. Csermák Ádám 
(Cserszegtomaj),
A Szabó István Általános Iskola 1-8 osztályos tanulóknak meg-
hirdetett verseny is zajlott, amely felkészítő és egyben felmérő 
volt a közelgő diákolimpiára. 
Eredmények: alsós lány 1. Bebes Emília, Fiú: 1. Horváth Lóránt, 
2. Tóth Martin Markó,
Felsős lány: 1 Dancsák Katalin, 2. Horváth Lili, 3. Molnár Enikő, 
3. Németh Laura,
Fiúk: 1. Kovács Bence, 2, Fark Vencel, 3. Tóth Botond, 3, Kovács 
Krisztofer,
A helyezetteknek érmet és oklevelet a Cserszegtomaji S.K. biz-
tosította, minden sportoló a fáradozásáért egy csokival lett 
díjazva, amelyet a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
biztosított. Mindenkinek sok sikert kívánok és, bízom hogy jö-
vőre is találkozunk! Gratulálok mindenkinek

Dancsákné Márk Katalin

Labdarúgó diákolimpia
A III. korcsoportos fiúk november 16-án fergeteges győzelmet 
arattak a körzeti diákolimpián labdarúgás sportágban. Nagyon 
szép játékkal aranyérmet szereztek a játékosaink. A résztvevő 
csapatok, Csány-Szendrey Általános Iskola (Keszthely), Egry 
József Általános Iskola (Keszthely), Dr. Szántó Imre Általános 
Iskola (Alsópáhok),Kárpáti J. Általános (Gyenesdiás). Nagyon 
izgalmas meccseket játszottunk, de szerencsére a játékosaink 
tudása és felkészültsége érezhető volt a torna folyamán. Vé-
gül a gólarány döntött és így bezsebelhettük a megérdemelt 
aranyérmet. 
Eredmények: Cserszegtomaj - Gyenesdiás: 3-3, Egry (Keszthely) 
- Cserszegtomaj: 0-4, Csány-Szendrey (Keszthely) - Cserszegto-
maj: 1-0, Cserszegtomaj - Alsópáhok: 4-0.
A csapat tagjai:Andor Levente, Dézsenyi Zsigmond, Dergecz 
Marcell, Gumhert András, Pajor Alex, Reinprecht Bálint, 
Reichstetter Noel.
Kívánunk ennek a jó csapatnak, további sport sikereket!

Pálfalvi György

Íjászok ősze
Az őszi szezonban sem tétlenkedtek a Cserszegtomaj Történel-
mi Íjász csoport tagjai. A legtöbbjüknek tavasszal volt az első 
versenye, és ahhoz képest óriási fejlődésen mentek keresztül 
a gyerekek. Ilyen teljesítménnyel megállnák a helyük országos 
döntőkön is. 
A több éve íjászkodó tanulókról is bátran mondhatom, hogy 
már a környéken nem akad ellenfele. 
A kis íjászok a következő versenyeken vettek részt: Szigliget, 
Nagykanizsa, Körmend, Szekszárd, Rezi, Boronka, Ajka. 

Elért eredmények: 
Pajor Arina: egy arany 
Prótár Vivien két I. helyezés – Körmenden kupát is kapott, mert 
a legnépesebb kategóriában sikerült aranyérmet szereznie.
Benkő Regina: két I. és egy II. helyezés
Kovács Emma: egy I. és egy II. hely 
Széplasz Áron: három I. helyezés egy III. helyezés
Széplasz Ákos: egy I. egy II. egy III. hely 
Fábos Levente: egy I. és egy II. helyezés
Rénes Lenke: két I. és két II. helyezés 
Török Hanna: hét I. helyezés
Molnár Karolin: öt arany egy bronzérem (felnőtt korosztályban 
szerezte a III. helyet, mert az íjtípusa vendégkategória volt a 
versenyen)
Németh Zsombor: három I. helyezés.
Köszönöm a szülők kitartó segítségét és az önkormányzat anya-
gi támogatását!

Németh Mónika
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LabdarÚgás
Cserszegtomaj S.K. labdarugó csapata a hatodik helyen fejezte 
be a 2017-2018-as év őszi szezonját a Zala megyei Megye II. 
Északi osztályban.

forrás: mlsz.hu

Shotokan
Október 28-án Hévízen a II. Hévíz Európa kupán vett részt a Cser-
szegtomaj Shotokan Karate Egyesület. A színvonalas versenyen 14 
egyesület és közel 140 versenyző mérte össze tudását forma gyakor-
lat (kata) küzdelem (kumite) ill. csapat formagyakorlat számokban. 

CSERSZEGTOMAJ SHOTOKAN S.E. EREDMÉNYEI: 
 MONDUK KATICA: Kata 2. hely. kumite 2. hely
 BÁNYAI FLÓRA: Kata 2. hely, kumite 3. hely
 SIPOS ESZTER: Kata 3. hely, kumite 2 hely         
 MONDUK MÁRTON: Kata 2 hely, kumite 2 hely
 PAULIN BENCE: Kumite 1. hely, kata 3. hely
 MONDUK PÉTER: Kumite 1. hely, kata 2. hely
 TOMBOR RÓBERT: Kumite 3. hely
 PAULIN PANNA: Kata 3. hely
 CSAPAT KATA (PAULIN PANNA, ADORJÁN KRISTÓF, 
 RUDOLF HANNA): 2. hely
A torna legfiatalabb versenyzője külön díját: MONDUK KATICA kapta.
Dicséretesen szerepeltek még: Savanyó Balázs és Fodor Koppány, 
akik a IV. helyezésükkel ép lecsúsztak a dobogóról.
A CSERSZEGTOMAJ  SHOTOKAN S.E. a nehézségek ellenére az 5 zalai 
csapat közül az első, összesítésben pedig  3. helyen végzett.

Paulin Bence és Paulin Panna (Évek óta meghatározó versenyzők.)

Köszönöm a szülőknek a megtisztelő bizalmat az önkormányzatnak 
az önzetlen támogatást és elismerést.

Bányai László

Tini kupa
Novemberben a cserszegtomaji lábtoll-labdázók a versenynap-
tárban legmesszebb szereplő Nyárlőrincre utaztak, ahol gyermek 
és serdülő korosztályban rendeztek versenyt.
A gyermek leány csapat (Belovári Panna, Horváth Lili, Lázár Petra, 
Pál Diána) hozták a tőlük elvárt első helyezést. Legyőzőjük nem 
akadt a lányoknak, ami remélhetőleg nagyon sokáig így marad.
Másik leány csapatunk (Berezvai Barbara, Gumhert Noémi, Ko-
vács Liliána) az előkellő 5. helyet szerezték meg. Újonc létükre 
derekasan küzdöttek, nagy jövő áll előttük is.
Serdülő lánycsapatunk (Gyalog Csenge, Gyetvai Boglárka, Rénes 
Boglárka, Pataki Lili, Török Lili) a bronzéremig jutott.
Serdülő fiú csapatunk (Fark Vencel, Koszorús Mirkó, Román Zsolt, 
Sándor Barnabás) nagy csatával a második helyen végzett.
A csapatversenyek befejezésével megkezdődtek a páros verse-
nyek is. Belovári Panna és Horváth Lili elsők lettek gyermek leány 
kategóriában, míg az új párosunk Gumhert Noémi és Pál Diána a 
harmadik helyen végzett.
Serdülőknél Gyalog Csenge és Lázár Petra szintén először szere-
peltek együtt. Harmadik helyen végeztek.  Fiúknál Barnabás és 
Vencel bronzérmet szerzett. 
Vegyes párosban gyermek kategóriában Panna és Vencel harma-
dik lett.
Köszönjük Berezvai Tamásnak, Nagy Barbarának, az önkormány-
zatnak és Hauser Rezsőnek a segítséget, hogy eljuthattunk a ver-
senyre.

17 órás lábtoll-labda maraton
2017. december 8-9. (péntek-szombat) 17 órától

Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 
17 órás lábtoll-labda maratonunkra.

Jelentkezni lehet: Takács Tamásnál, Sillinger Zsanettnél 
2017. december 7-én 20 óráig

Nevezési díj: üdítő, egy tálca ennivaló
Helyszín: Szabó István Általános Iskola tornaterme

Minden korosztály számára!
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Karácsonyi koncert Krizbai Tecával

2017. december 21-én 10.00 órakor
az iskola tornacsarnokában.

Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés ingyenes

Országos I. helyezett lett a Cserszegtomaji 
Aranykorúak Nyugdíjas Klub csapata

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság évek óta megtartja bűn-
megelőzési vetélkedőjét, amely nagy sikert aratott a célközön-
ség, a nyugdíjasok körében. Az országos verseny célja a segít-
ségnyújtás és a felvilágosítás, hogy az idős emberek ne váljanak 
bűncselekmények áldozataivá.
2017. november 23-án, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szer-
vezésében Hévízen, a sportcsarnokban gyűltek össze tizenki-
lenc megye legjobb nyugdíjas csapatai, hogy összemérjék tudá-
sukat a „Hetvenkedő hatvanasok” elnevezésű bűnmegelőzési 
vetélkedőn, (ugyanezen tárgyú versenynek a járási és megyei 
versenyén korábban már részt vettünk ahol csapatunkkal első 
helyezést értünk el.) Így a Cserszegtomaji Aranykorúak Nyug-
díjas Klub csapata képviselte Zala megyét az országos döntőn, 
amit utcahosszal megnyertünk, további hírnevet szerezve Cser-
szegtomajnak!!

Csapattagok: Tolvéth Gyula Tamás, Mózner István, 
Torma Zsuzsanna, Dömötör Betti, Koroncz Katalin, 
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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 és 
vendégzenészek

A táncházat vezetik: Hardiné 
Partics Edina és Hardi András

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

Belépés DÍJTALAN!

 „Szomszédoló” kiállítás
November hónapban Alsópáhok település Művelődési Háza 
ad otthont a „Szomszédoló” című kiállításnak, ahol három 
cserszegtomaji alkotóművész Takács-Szencz Lívia festőművész, 
Takács Ferdinánd festőművész és Lénárd Gábor szobrász alko-
tásai tekinthetők meg december 3-ig. A kiállítás megnyitón az 
alkotásokat Tarr Ferenc történész ajánlotta a szép számú közön-
ségnek, a helyi Bodzavirág Népdalkör, valamint Jokesz Tamás gi-
tárművész műsora színesítette még a megnyitót.

Forrás: Keszthely TV

A Szabó István Általános Iskola tanulói 
szeretettel meghívják  

Önt és kedves Családját a
2017. december 15-én (pénteken) 16 órakor kezdődő

 „ISKOLAI KARÁCSONYVÁRÓ”
műsorukra a tornaterembe.    

 

  M E G H Í V Ó
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PARTICS ROLAND HUNOR NEMZETKÖZI BAJNOK
Lassan itt az év vége, ilyenkor érdemes egy kicsit visszatekin-
teni az elmúlt hónapok eseményeire. Mozgalmas évet tudhat 
maga mögött a Brazil Jiu-Jitsu versenyző, Partics Roland Hunor. 
Év elején (mint arról az előzőekben már beszámoltunk) ezüst-
érmet szerzett a Lisszaboni IBJJF Európa-bajnokságon. 

A versenyen elszenvedett térdsérülése miatt, pár hét kényszer-
pihenő után, több hónap rehabilitáció mellett készült fel követ-
kező nemzetközi versenyére, melyet június végén szerveztek 
Londonban. 

Roland, a 2 napos megmérettetés második napján lépett sző-
nyegre, ahol több küzdelem után aranyérmet szerzett. A felké-
szülésben óriási segítséget nyújtott a szponzorok felajánlása, 
többek közt Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának 
anyagi támogatása is, melyet ezúton is köszönünk.
Minden év augusztusában Siófokon kerül megrendezésre a 
központi edzőtábor, ahova 21 országból, több mint 300 részt-
vevő érkezett idén. Az ötnapos tábor végén, Roland megkapta 
következő övfokozatát, valamint a tanítói licencet. 
A fentiek hatására, szeptemberben megalapította saját klubját, 
mely jelenleg 10 fővel várja a Brazil Jiu-Jitsu iránt érdeklődőket. 
Részleteket a www.zrteamkeszthely.hu honlapon találnak. 
Idei évben még két hazai versenyen, november végén a zala-
egerszegi csapatbajnokságon, valamint december elején, az or-
szágos bajnokságon, Budapesten bizonyíthatja rátermettségét 
a cserszegtomaji harcos. További sikereket kívánunk.  

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

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

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

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

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

a Chili együttessel
2017. december 31. • helyszín: Tornacsarnok

svédasztalos vacsora 
(hideg-meleg ételek, éjfélkor virsli, pezsgő)

Ital batyus (büfé nem üzemel)

Szervezők a Cserszegtomaji SK szurkolói

Asztalfoglalás: 
Szeles András - 30/937 7670

Adventi
Játszóház

2017. december 9. szombat 16.00
 Általános Iskola aula (Iskola u. 17.)

Mézeskalács, bútorfestés, 
egyedi-karácsonyfadísz, 
színezés-festés a kicsiknek

Rendező:
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület

Adventi kórustalálkozó
2017. december 17. (vasárnap) 15.00 óra 

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

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

Cserszegtomaji Tátika Népdalkör

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

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

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

Galamb és Kisállat Kiállítás
2017. december 9-10-én

(szombat-vasárnap)
a Cserszegtomaji Kultúrházban (Vadász u. 1.) 
Galamb és Kisállat Fajtabemutató Kiállítás lesz.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!

Nyitva tartás: Szombaton: 8.00-16.00-ig
Vasárnap: 8.00 - 14.00-ig

A helyszínen tombola vásárolható!


