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l V. Cserszegtomaji
Kolbásztöltő Verseny

10.00	 Kolbásztöltő	verseny	rajtja
12.00	 Disznótoros	ebéd	(minden	kedves	résztvevőnek	és	vendégnek)  

13.00	 Sült	kolbász	leadása,	zsűrizés
13.00	 A	jó	Laci	betyár	műsora
14.00	 Eredményhirdetés,	díjátadás

A	kolbásztöltő	versenyre	várunk	minden	kedves	érdeklődőt!
Jó	hangulatról	Markó	Krisztián	(Chili	zenekar	tagja)	gondoskodik!

A versenyre jelentkezés feltételei a 
Cserszegtomaji Krónika 16. oldalán, vagy a 
www.cserszegtomaj.hu honlapon 
megtalálhatóak
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 
Tel.: 06 83 531908 
www.cserszegtomaj.hu

2017.	november	4	(szombat)
Általános	Iskola	udvara,	rendezvénysátor



2

Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2017. szeptember 13-án megtartott nyilvános ülésén az alábbi 
közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
15/2017 (IX.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szó-
ló 6/2017 (IV.27) és 14/2017 (VI.29.) rendeletekkel módosított 
2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ren-
deletét, 
16/2017.(IX.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendeletét, 
17/2017. (IX.14.) önkormányzati rendeletével megalkotta 2012. 
évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 12/2011.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rende-
letét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
106/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költ-
ségvetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
1. 94/2017 (VI.28.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

Várvölgyi úti „falukapu” építése
 Általános tartalék csökkenése  -3.300
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +2.300
 Felújítási kiadás növekedése  045120 +1.000
2. 95/2017 (VI.28.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

Dombhát utca kavicsburkolatának meghosszabbítása
 Általános tartalék csökkenése  -800
 Dologi kiadás növekedése 045160 +800
3. 97/2017 (VI.28.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

25. Zalai Borcégér Borünnep jubileumi rendezvényének támo-
gatása

 Általános tartalék csökkenése  -100
 Átadott pénzeszköz növekedés 066020 +100
4. 98/2017 (VI.28.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

Diósi utca – Balaton utca – Kárpát utca közti útszakasz mart 
aszfalttal történő burkolat megerősítése

 Általános tartalék csökkenése  -6.000
 Dologi kiadás növekedése 045160 +6.000

2.  Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070
1. Óvodai „bolondballagás”–hoz való hozzájárulás
 Általános tartalék csökkenése  - 10
 Dologi kiadás növekedése 01130 + 10
2. Nemzetközi IPPON SHOBU karate versenyhez (Európa kupa) 
 való hozzájárulás 
 Általános tartalék csökkenése  - 50
 Dologi kiadás növekedése 011130 + 50

3.  Egyéb
1. Állami támogatás növekedése 900020 2.002
 Általános tartalék növekedése 900070 2.002
2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
 eszközbeszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás kérelem 
 alapján
 Felújítási kiadás csökkenése 066020 -555
 Beruházási kiadás növekedése 091110 +555

Az előirányzat változások következtében az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.010.399 ezer 
forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

107/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatat-
lan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordu-
lójához. 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során maradéktalanul az abban foglaltaknak meg-
felelően fog eljárni.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíj-
rendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokról 
hozott döntését az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő által üzemeltetett honlapon elektronikus 
adatbázisban rögzíti.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat és az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
Erre a célra a 2018. évi költségvetésében 1.300.000,- Ft-ot biztosít. 

108/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti „Mini bölcsődei 
férőhelyek kialakításának támogatására” a nemzetgazdasági 
miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások minisz-
terével egyetértésben kiírt pályázat keretében pályázatot kíván 
benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde felújítása céljából. 
A Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. 
alatti ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítá-
sa bruttó 10.497.947,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat 
keretében bruttó 9.973.049,- Ft összegű vissza nem térítendő tá-
mogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 524.898,- Ft 
önerőt az általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatko-
zó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására 
és a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához való benyúj-
tására.

109/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a 2017.szeptember 21-i ZALAISPA 
NONPROFIT ZRT. Társulási Tanács ülését követően, az ott elhang-
zottak és kialakított vélemények figyelembe vételével adjon tájé-
koztatást és javaslatot Cserszegtomaj Nagyközség hulladékszállí-
tásának jövőbeni megoldásával kapcsolatosan.
Felkéri a polgármestert a közszolgáltatókkal kialakított jövőbeni 
tervek ismeretében a szükséges intézkedések megtételére.

110/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testü-
lete Cserszegtomaj területén történő őszi lomtalanítással a 
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A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj május vagy
https://youtu.be/LF-YMi2F-lY

KÖZMEGHALLGATÁS 
FALUGYŰLÉS

Tisztelettel értesítem Cserszegtomaj nagyközség lakossá-
gát, hogy Cserszegtomaj nagyközség képviselő-testülete 
közmeghallgatást (falugyűlést) tart, amelyre tisztelettel 
meghívok minden kedves érdeklődőt.

2017. november 23. csütörtök 18.00 óra
Szabó István Általános Iskola étterme (Iskola u. 17.)
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Bartha Gábor - polgármester

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

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Szabó István Általános Iskola étterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2017. november 29. (szerda) 15 órára

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj október vagy
https://youtu.be/C1OrfXlckaU

lakossági tájékoztatásban szereplő feltételekkel egyet ért, ehhez a 
2/2017(II.02.)  számú költségvetési rendeletben elkülönített álta-
lános tartalék terhére legfeljebb  2 000 000 Ft-ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

111/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete a Cserszegtomaj 0125/9. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 
2036 m2 térmértékű  ingatlan belterületbe vonását támogatja. 

2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kö-
tendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdo-
nos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi 
költség átvállalására.

3) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás 
aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.

112/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormány-
zati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére 300 eFt 
támogatást nyújt a Cserszegtomaji Sport Klub részére.
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati 
rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-
testület elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 
megkötéséről gondoskodjon.

113/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonába levő festményekből 8 db festményt átad az erdélyi 
Dálnok testvértelepülés részére a helyi Kultúrházban állandó ki-
állítás céljára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a festmények 
átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

114/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcső-
de 2016/2017. nevelési évben végzett munkájáról szóló szakmai 
beszámolóját megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint 
elfogadja. 
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te köszönetét fejezi ki az óvoda kollektívájának és vezetésének a 
gyermeknevelés területén végzett munkájukért.

115/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te megtárgyalta Merenics Béla tervező által a Képviselő-testület 
felkérésére benyújtott válaszát „ A Polgármesteri Hivatal műszaki 
állapotával kapcsolatos tervezői állásfoglalás”-ról.
Megállapítja, hogy a 2003. évben az épület tervezésére összesen 
bruttó 1.625.000 Ft közpénzből megbízott tervező - aki maga is 12 
évig az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaként a Polgár-
mesteri Hivatal tervezői pályázat elbírálásának döntéshozói között 
közre is működött – a feltételezhetően tervezésből adódó műsza-
ki hiba elhárításának, javításának tárgyalásától is elzárkózik. Nem 
áll szándékában a probléma megoldásán munkálkodó Képviselő-
testülettel megosztani a szakmai javaslatait településünk vagyon-
tárgyával kapcsolatban.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete visszautasítja a tervező 2017. szeptember 11-én kelt meg-
keresésében található azon megállapításokat, amelyek nem a 
Polgármesteri Hivatal épülete műszaki állapotának javítási meg-
oldásával kapcsolatosak.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az előterjesztés mel-
lékleteivel együtt küldje meg a tervezőnek. 

116/2017.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
megbízási szerződés keretében kívánja a szociális ebéd kihordá-
sát megoldani Horváth János Cserszegtomaji lakossal. A megbí-
zási díj havi bruttó összege 65.000,- Ft teljesítmény arányosan, 
amely összeg 2017. december 31. napjáig érvényes. A megbízási 
díjat és járulékait a költségvetésben az általános tartalék terhére 
biztosítja. 
A megbízási díj 2018. január 1. napját követően havonta 70.000,- Ft.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazzaa Polgármestert a megbízási szerződés megkötésé-
re, valamint az ezzel kapcsolatos további szükséges intézkedések 
megtételére.
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Napsugár, Pillangó csoport, beszoktatás
Csoportunkban jelenleg 10 óvodáskorú és 5 bölcsődés korú gyer-
mek beszoktatási folyamata zajlik.
Tapasztalataink szerint, nagyon bevált a beszoktatási tervünk, 
amit öt lépésben valósítottunk meg. Ez a következőképpen ala-
kult.
1. A gyermek szülővel együtt töltött el egy, másfél órát az óvodá-

ban, bölcsődében.
 Ennek célja, hogy ismerje meg a hangokat, illatokat, az óvónőt, 

dadusokat, gondozónőt.
 A szülővel együtt fedezték fel az óvodát-bölcsődét az óvónő és 

a gondozónő segítségével.
2. A gyermek a szülővel együtt töltött el 1,5-2 órát az óvodában-

bölcsődében.
 A gyermek már bekapcsolódott, a tevékenységekbe.
 A szülő végig jelen volt külső szemlélőként. A második szakasz 

célja a gyermek bekapcsolódása a tevékenységekbe, úgy, hogy 
a biztonságot nyújtó szülőhöz bármikor odamehetett.

3. A gyermek a szülővel érkezett, aki maradt 10-20 percet, majd 
egy-két órára az óvodában-bölcsődében hagyta a gyermeket. 
Ennek célja, hogy a gyermek egyedül fedezhesse fel a csopor-
tot, amelyben ezután óvodás-bölcsődés napjait tölti.

4. A gyermek már hamarabb elvált a szülőtől, aki 2-3 órára távol 
van. Ez a szakasz a fokozatosság elvét érvényesíti, az előzőhöz 
képest még egy lépést tett az óvodai-bölcsődei környezet ott-
honossá válásában.

5. A szülő a gyermektől rövid búcsút vett, átadta az óvónőnek, 
gondozónőnek, majd a megfelelő időben jött érte.

 Ez már a teljes beszokás szintje. Fontos, hogy a szülő bizalom-
mal forduljon az óvónőkhöz, gondozónőhöz, dajkákhoz, tü-
relemmel, érdeklődve kövessen gyermeke tevékenységét az 
óvodában-bölcsődében, és ami a legfontosabb és legnehezebb 
lépés, hogy legyen képes elengedni a gyermekét. Úgy érezzük, 
hogy ez a kölcsönös bizalom megfelelőképpen kialakult.

Ezek a feltételek megvalósultak, a gyermekek beilleszkedése zök-
kenőmentesen, vidáman zajlott. A gyermek igényeihez mérten 
tudtuk változtatni a tervet. Előfordult, hogy egy lépést többször 
is meg kellett ismételni, (betegség miatt) de az esetek túlnyomó 
részében ez az öt lépés elegendő volt a gyermekek kiegyensúlyo-
zott beszokásához.

Reinprechtné Kulcsár Andrea gondozónő, Koroncz Katalin óvo-
dapedagógus, Penteliné Szabó Szilvia dajka, Erdélyiné Salamon 
Szilvia óvodapedagógus, Kiss Enikő óvodapedagógus, Németh 
Adrienn dajka

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

Idősek napja
Óvodás gyermekeink egy kedves kis műsorral készültek az Idősek napja 
alkalmából, hiszen az ő mamájuk-papájuk, nagymamájuk-nagypapájuk, 
dédijük is ott ült a meghívott vendégek között.

A középsős korosztályú Méhecske csoportból gyermekeink egy énekkel 
és két verssel készültek:

• Nagy réges régen - dal, 
• Szalai Borbála: Indulhat a vonatunk
• Fecske Csaba: A nagymamánál

Felkészítőik: Varga Andrea és Novákné Rigó Andrea óvodapedagógusok.
Munkájukat segítette: Zsohár Gáborné - dajka.
Nagycsoportosaink a Süni csoportból egy mesefeldolgozást adtak elő. 
Címe: A répa.
Betanították: Moosné Glász Dóra és Balla Zsóka óvodapedagógusok.
Munkájukat segítették: Kurdi Károlyné – dajka, Rajkóné Baracsi Tímea – 
pedagógiai asszisztens.
Szerettük volna, ha egy kellemes, vidám, felejthetetlen műsorral örven-
deztethetjük meg a kedves vendégeket.

Mihály-napi vásár az óvodában!
2017. szeptember 29-én Mihály-napi vásárt rendeztünk a Süni 
csoportos gyermekekkel.  A vásárt megelőző hetekben már nagy 
izgalommal készülődtünk. Összegyűjtöttük a portékáknak valót, és 
sokat beszélgettünk a Mihály-napi népszokásokról, hagyományok-
ról. Jelképes meghívókat is készítettünk a gyermekekkel, melyek 
kiosztásra is kerültek a csoportoknak.

A vásár délelőtt folyamán nyitotta meg kapuit. Különböző vásárfi-
ák kerültek kínálatra. Például: tojások, ceruzák, gyümölcsök, dió, 
matricák, zoknik, stb. A gyermekek kipróbálhatták a vásárlás, kós-
tolás örömét, a játékpénz, a hitelkártya használatát.
Aki a Süni csoportba betért, annak bíz’ a kosara tele lett.

Balla Zsóka és Moosné Glász Dóra óvodapedagógusok
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Szüreti Vigasság játszótér átadással
A 2017-es Szüreti vigasság a Cserszegi fűszeres hazájában ismét 
különlegességgel egészült ki. Már kora délután szőlőpréselésre, 
must kóstolóra vártuk településünk lakóit. Majd a szüreti felvonu-
láshoz megérkeztek a hintók, traktorok, dottó és lassan összeállt a 
menet, mely polgárőr felvezetésével elindult a falu utcáin. Első ál-
lomás a Kultúrház udvaránál volt, ahol az Önkormányzat saját költ-
ségvetéséből elkészített új játszó tér átadására került sor, amelyet 
a gyerekek birtokba is vettek azonnal, mely azóta nagy sikernek ör-
vend a gyerekek körében és találkozóhelyként szolgál a szüleiknek. 

A szüreti menet folyatódott a Kucorba, ahol az ott lakó kedves em-
berek szeretettel, kis kóstolóval várták a jó kedvű csapatot. Ott a 
kisbíró kihirdette nagyközségünk híreit, majd a Cserszegi fűszeres 
néptáncegyüttes, a Cserszikék, valamint a Gyöngyös Népdalkör és 
a Tátika népdalkör műsora következett.

Ezt követően a zenés menet, tovább folytatta útvonalát az Éden 
cukrászdához, ahol ismét műsorra került sor, majd célállomás-
ként a szüreti menet megérkezett az iskola udvarára, ahol kezde-
tét vette szüreti kulturális műsor, majd az estét szüreti bál zárta. 
A Szüreti Vigasság rendezvényre elfogadta meghívásunkat a Vaj-
dasági Adorján település képviselete is, akik immár másodszorra 
látogattak el településünkre.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete Szociá-
lis Bizottsága által 2017. szeptember 21-i ülésen megállapított támo-
gatások:

Beérkezett kérelem: 14 
pénzbeli rendkívüli települési támogatás: 
  5 fő részére  összesen: 132.883,- Ft 
iskolakezdési támogatás: 5 fő részére  összesen: 50.000,- Ft

Mindösszesen:  182.883,- Ft

közgyógytámogatás: 1 fő részére 12 hó x 6.700 Ft 80.400,- Ft 
  2017.09.01. – 2018.08.31.

Elutasított kérelmek: 4

 Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te pályázatot ír ki hagyományos, helyi tájfajtájú gyümölcsfák 
igényléséhez.
A pályázat kiírója: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete
A pályázat tárgya: hagyományos, helyi tájfajtájú gyümölcsfák 
igénylése
A pályázók köre: Cserszegtomajon ingatlannal rendelkező 
magánszemély
A pályázaton való részvétel feltételei:
• Írásban, pontosan meghatározott igénnyel, a leadás dátu-

mának feltűntetésével,  
• a cserszegtomaji ingatlan tulajdonjogának hitelt érdemlő 

bizonyítása mellett,
• ingatlanonként és családonként egy magánszemély igé-

nyelheti a fákat,
• a fák cserszegtomaji ingatlanon történő elhelyezését do-

kumentálni kell (fénykép), biztosítani a szakszerű kezelésü-
ket, gondozásukat, termelésben tartásukat az elültetéstől 
számított 10 évig, amelyet a Cserszegtomaji Polgármesteri 
Hivatal munkatársai szúrópróba szerűen ellenőriznek, 

• a fákat azok kipusztulása esetén, saját költségen pótolni 
kell, 

• egy igénylő maximum 5 db fát igényelhet, 
• az alábbi gyümölcsfák igényelhetők: alma, körte, szilva.
Az igényeket azok beérkezésének sorrendjében elégítik ki. 
A pályázat forrása: a polgármester saját felhasználású kerete 
100.000 Ft + reprezentációs adó keretéig.
A pályázat leadási határideje: 2017. november 5. A fákat 
2017. november 10-én adja át Cserszegtomaj Nagyközség 
Polgármestere.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, a Cserszegtomaji 
Polgármesteri Hivatalban.
A pályázat közzétételének helye: Krónika című újság és Cser-
szegtomaj Nagyközség honlapja: www.cserszegtomaj.hu
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1956-os Forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján
Október 20-án délután az iskola tornatermében kezdődött az 
ünnepség. A megemlékezés elején Király Álmos Györgyné elő-
adásában meghallgattuk Ballada egy özvegy anyáról és egyet-
len lányáról című művet, az Aranykorúak Nyugdíjas Klub közre-
működésével. Majd Szeles András alpolgármester osztotta meg 
ünnepi gondolatait az emlékezőkkel.

Az Általános iskola tanulói az akkori történésekre emlékeztek, 
majd a Polgármesteri Hivatalnál álló emlékműnél helyezték el 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc túlélői, intézmények, 
civilszervezetek koszorúikat. Köszönjük az iskola tanulóinak, 
Zsigáné Kovács Enikő tanárnőnek a Szabadság Napjának méltó 
megemlékezését.

Őszi Szezon a Cserszegtomajért 
Hagyományőrző Egyesületben!

Kedves Cserszegtomaji lakosok!
A Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület idén is készül a 
rendszeres őszi programjaival:
Márton napon várható a kézműves délután, lámpás készítés-
sel, valamint a hagyományos lámpás felvonulás és misztéri-
umjáték is, amire várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének 
részt venni a misztériumjátékban (a vasárnapi misék után a 
Szt.Anna templomban)!
Az adventi készület jegyében is tervezünk egy közös délutánt 
az érdeklődőkkel!
Részletes programok és időpontok még szervezés alatt, erről a 
következő Krónikában, vagy a Fűszeres Táncegyüttes Facebook 
oldalán írok tájékoztatást, esetleg személyes e-mailt is küldök, 
aki feliratkozik értesítési címlistánkra a fuszeres.neptanc@
gmail.com címre küldött levéllel!
Szervezzük a Cserszegtomaji Önkormányzattal közösen a Ka-
talin-napi batyus bált, ami a Kultúrházban lesz (Vadász u. 1.), 
2017. november 25-én 18.00 órától, Katalin napján! A hagyo-
mányok szerint lesz élőzene, jó hangulat, tánctanítás, eszem-
iszom, ha hoztok magatokkal!
VÁRJUK TOVÁBBÁ: azok jelentkezését, akik rendszeres és te-
vékeny résztvevői kívánnak lenni Egyesületünk programjaink, 
és szívesen áldozzák idejüket és energiájukat a helyi közösség 
építésére a gyerekek hasznos időtöltésének megszervezésére!
Jelentkezni lehet a Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesü-
let tagjának, melyhez szükséges az egyesület alapszabályával 
való egyetértés, valamint tagságunk jóváhagyása. Részletekről 
személyesen vagy e-mailben szívesen adok bővebb tájékozta-
tást!

Üdvözlettel: Hardi András
Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület elnöke

Családos, batyus

Táncház
2017. november 25. (szombat) 18.00-21.00 óráig 

helyszín: Kultúrház (Cserszegtomaj, Vadász u. 1.)

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

Zenél a ReFolk együttes

A táncházat(kat) vezetik: 
Hardiné Partics Edina és 
Hardi András

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

Belépés DÍJTALAN!

 

MEGHÍVÓ 
 

 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
2017. november 11-én, szombaton 

 

Szent Mártonra emlékező 
lámpás felvonulásra. 

 
Délután 5 órakor gyülekezünk az Iskola főbejáratánál, 

ahonnan együtt vonulunk a Tündérkerthez. 
- rossz idő esetén a Szent Anna templomba -  

 
Lámpásokat, fáklyákat, süteményt, innivalót hozzatok! 
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Ifj. Tóth Zoltán az Illés Akadémia játékosa lett
Mint általában minden közösségben, minden iskolának vannak büsz-
keségei.
Szerencsére Cserszegtomaj közössége elég sok csodával gazdagodott 
már, köztük a sok közül most kiemelnénk egyet, aki 12 éves létére 
nagy karriert futott be a futball-sport terén. ifj Tóth Zoltán 2006. ja-
nuár 19-én született, ikertestvérével Olivérrel, akit mindenki a táncá-
ról ismer itt Cserszegtomajon. Zoltán (Zozó) már az óvodában kitűnt 
futball-tehetségével 4 évesen a Cserszegtomaj SK-ban futballozott Ta-
káts Tamás tanár Úr vezetésével. 2013-2017 a Hévíz Sk futball vezető 
kérésére igazolt át Hévízre, ahol Damina László büszkesége volt. Sok 
meccset játszott a csapat, együtt sok mindenre képesek voltak. Volt 
sok győzelem, veszteség, de minden egyes mérkőzésből, minden ne-
gatív kritikából a legtöbb pozitívumot lehet tanulni, amire építkezünk 
a későbbiekben, amit ez a röpke kis idő be is igazolt. Többször meg-
keresték már a ZTE vezetőségéből is, mint sok más tehetséget, hogy 
igazoljon át hozzájuk. Így hát 2017-ben, szinkronba focizott a megyei 
válogatottban és  a Hévíz SK-ban egyaránt. Innentől egyértelmű volt, 
hogy az egyetlen cél, a focit összehozni a tanulással. Sok idő nem volt 
másra, hisz már az óvodában is határozott céljai voltak, hogy egyszer 
ő is nagy focista lesz.

Zoltánról többször érdeklődtek már felsőbb focista körökből, már 
évekkel ezelőtt is, de mivel a kora nem volt meg hozzá, ezért  a szoká-
sos „ráérsz még erre” elég sokszor elhangzott. Többször nézte mecs-
cseiket Illés Béla is, a szombathelyi Illés Akadémia vezetője, ahova 
többször is invitálták már. 2017. nyarán eldöntötték, ha komolyan ezt 
szeretné csinálni, nincs más, el kell engedni. Ezért Damina Lászlónak 
és edzőinek megköszöntük a sok-sok jót, azt a rengeteg tanítást, ami 
nélkül nem jöhetett volna létre ez az egész!! ZTE megyeiből Kaj And-
rás edzőnktől is elköszönve, átigazoltunk az Illés Akadémiára, ahol heti 
3-4-szer, nagyon kemény edzések + hétvégi meccsek követik minden-
napjainkat. Innentől fogva a jövőnk elérhető, és a Szülők „nem nagy” 
örömére, de annál nagyobb büszkeségére idővel a kollégium tud majd 
ezen a mindennapos tortúrán lazítani. Egyenlőre óriási segítség így is, 
hogy az Akadémia busza jön érte, viszi az Iskolától,  hozza hazáig, ami 
Noé Dávid vezető edzőnknek köszönhetünk, aki a buszt is vezeti, és 
önti Zoltánba a mérhetetlen energiát, szeretetet, tudást, ami jót csak 
át lehet adni egy ennyi idős gyereknek azért, hogy ne „csak a focista” 
hanem ember is váljon belőle, ebben a rohanó világban. Örök hála 
és köszönet érte. Zozó bal lábas, középpályás bal szélső helyet foglal 
el az Illés Akadémia U12-U13-as csapatában. Reméljük a legjobbakat, 
bízunk benne, hogy kitartása, önfegyelme töretlen és szép eredmé-
nyeket fog még az életben elérni. Örök hála, köszönet mindazoknak, 
akik ebben segítettek, bármilyen formában is tették azt!

Garázs - Varázs - Bolhapiac
A Szülői Munkaközösség szervezésével idén 2017. novem-
ber 10-én, pénteken 16.00 órai kezdettel bolhapiacot 
hirdetünk az iskolánk kinti pályáján, a nagy sátor alatt.
Ha bárkinek van otthon, felesleges, kinőtt ruhája, cipője, já-
tékai, bármi, amire neki nincs szüksége, de lehet másoknak 
lenne arra igénye, örömmel fogadnánk, melyet pénteken 
14.00 órától várunk az orvosi rendelő parkolójánál. Az is-
kolánk tornaterme mellett átvennénk, vagy helypénzt szed-
nénk - 200 Ft/sörasztal áron - azoktól, akik saját portékájukat 
kínálnák vásárba a sátor alatt.
Nyilván nem óriás bútorokra gondoltunk, de bármit szívesen 
fogadunk, illetve bármit szívesen várunk, ami könnyebben 
mozdítható.
Miközben jól érezzük magunkat együtt, zsíros kenyérrel, 
kis itallal szeretnénk kedveskedni minimális áron a  kedves 
résztvevőknek.
Aznapi bevételünk, mint az eddigiekben is, iskolánk-gyerme-
keink javát szolgálja. 

Amire gyűjtenénk, ami tervbe van iskolánknak:
• tornatermi fogasok
• hinta
• kinti játékok (csúszka, szánkó)
• különböző jutalmazások, nyereménytárgyak
• projektor

Ami történt  a Szülők támogatásából:
• udvari játékok, tollasütők-labdák
• udvar rendezése
• kiülők padokkal
• nyereménykönyvek, tárgyak, utalványok, gyermekek
 megjutalmazásai
• különböző rendezvények szervezése, ételek-italok
 hozzájárulása
• hütőszekrény
• digitális tábla
• projektor

Idén is lesznek programjaink, amire mindenkit sok szeretet-
tel várunk, hisz segítségetekkel még több mosolyt tudunk 
csalni gyermekeink arcára.
Szeretnénk bármely közreműködésüket, segítségüket kérni 
iskolánk támogatásában, hisz Együtt minden Könnyebb!
Köszönünk szépen minden eddigi támogatást, mint az Ön-
kormányzatnak, mind a Szülőknek, mindenkinek, aki bár-
mely formában elősegíti a Szülői Munkaközösség munká-
ját!!!

Köszönettel a Szülői Munkaközösség
Tóth Zoltánné Szilvia - SZM elnök
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CSERSZEGTOMAJFUTÁS – 2017. szeptember 23.
Futók szervezik, futóknak!

A tavalyi, családias hangulatú, a versenyzői visszajelzések 
alapján kiváló módon megrendezett Cserszegtomajfutás kö-
vetően egyértelmű volt, hogy az Önkormányzat támogatásá-
val készülnünk kell az idei évre is.
2017-re a helyi futóversenyünk mellé kitűztünk még egy célt, 
a Keszthelyi-hegységet bemutató Vadlán Ultra Trail 50 és 108 
terepfutó verseny megrendezését is.

2017-ben második alkalommal került megrendezésre a 
Cserszegtomajfutás, amelyen 300 fő állt rajthoz. Az idei újítása-
ink voltak: 3 körös pálya, körönként 7,1 km és 140 m szintemel-
kedés várt a futókra. 1,2,3 körös és csapat-váltó számokban 
indulhattak a versenyzők. Bővítettük a korcsoportokat, így már 
7 korcsoportban hirdettünk eredményt, valamint 3 gyermekfu-
tamot is indítottunk. 

A versenyzők teljesítményét a pályát díszítő aszfaltrajzok is se-
gítették, köszönhetően az Általános Iskola diákjainak, valamint 
a Pipacs óvoda gyermekeinek. A verseny családias, vidám han-
gulatához hozzájárult a tapasztalt és szinte minden versenyzőt 
névről ismerő szpíkerünk Marton Zsolt, Mazsi! 
A különdíjakkal együtt az indulók több, mint a fele valamilyen 
elismerésben részesült, dobogón állt. A versenyen alkalmazott 
időmérést és a futók frissítését, valamint a díjazását és a tom-
bolaajándékok biztosítását a felsorolt kiemelt támogatóknak, 
együttműködő partnereknek Köszönjük!  

VADLÁN ULTRA TRAIL – 2017. október 06-07. 
Ahol közel kerülsz a természethez és önmagadhoz!

Hagyományteremtő céllal a Keszthelyi-hegységet egyedülálló 
módon bemutató futóverseny szervezését vállalta Cserszegto-
maj, összesen 12 település összefogásával.
Cserszegtomaj nagyközség adott otthont és biztosította a ver-
senyközpontot október 6-án és 7-én 12 település (Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics, Vállus, Vár-
völgy, Nagygörbő, Vindornyaszőlős, Vindornyalak, Zalaszán-
tó, Rezi) és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által szervezett 
VADLÁN ULTRA TRAIL terepfutó versenyhez. Az útvonal érinti a 
Keszthelyi-hegység 7 kilátóját, a Rezi és Tátika várakat, valamint 
a Sztúpát és a Bazalt-Szikla folyosót és a 4 vadlán barlangot, 
a Pannon Egyetem Georgikon pincészetét, a vonyarcvashegyi 
Fénykeresztet és még további érdekes látnivalókat. 
A versenyzők két távon, a 44 és 104 km-es útvonalakon futot-
tak egyéniben és csapatban. Közel 60 egyéni futó és 20 csapat 
nevezett a versenyre. Az ultrafutás számos jeles képviselője el-
jött hozzánk Bérces Edit világbajnok, Szőnyi Ferenc világbajnok, 

Szentirmai Enikő, Vincze Zsófia, Kurucz András kiváló ultrafu-
tók, Szabó Béla - Wojtek az Ultra című film egyik főszereplője. 
A mezőny reggel 6:00 órakor rajtolt cserszegtomaji Polgármes-
teri Hivatal elől és kezdte meg az esti órákig is eltartó futást. A 
versenyt, hol egymással, hol a szintidővel és sokszor a verseny-
zők önmagukkal vívták.
Közel 200 fő önkéntes, polgárőr, mentőtiszt segítette a bizton-
ságos és jó hangulatú versenyzést. A 12 önkormányzat mellett 
sok cég és magánszemély is hozzájárult a verseny színvonalas 
megrendezéséhez, a versenyzők díjazásához. Köszönjük!

A versenyről készült képek, versenyzői beszámolók, részletes 
eredmények és más érdekes információk megtalálhatók az 
weboldalon: www.cserszegtomajfutas.hu és a facebookon.

A szervezők nevében: Juhász Péter és Kiss Zalán

CSERSZEGTOMAJFUTÁS SE – ha ősz, akkor futóversenyek Cserszegtomajon!
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Vadlán Ultra Trail terepfutóversenyről
Az egész úgy kezdődött, hogy az 
Ultrabalatonon 2016-ban már Keszthely-
nél jártunk a kísérőimmel (= túl a felén, 
kezdtem jó rosszul lenni), amikor is ott 
termett egy arc, egy fél literes kólás pa-
lackkal, amiben egészen más volt, bár 
színre hasonlított. Zalán volt az, akit so-
kan jól ismerhetünk a Straváról,  ez ne-
kem olyan 10 kilométer után esett le (na 
jó, nem esett le, hanem felvilágosítottak). 
Egy jó kis fűszeres házi pálinkával lepett 
meg minket, aminek -  utólag belegon-
dolva - fájdalomcsillapítóként hasznát is 
vehettük volna.

Ők rendezik a Cserszegtomajfutást , ami nekem mindig ütközött vala-
mi aszfaltos versennyel, de 2017 a terep éve nálam ugyebár, úgyhogy 
amikor meghívást kaptam a Vadlánra, rögtön elfogadtam, de csak 
a rövidtávot, mert a 108 engem kiiktatna egy időre az élők sorából. 
Márpedig ezt nem tehetem meg, hiszen fő versenynek a Piros85-őt 
neveztem meg, ami 3 héttel utána van. Sokat röhögtem a Balaton Trail 
első rendezés botrányosságán, sajnos Facebookon nem találom már, 
de nyilván kellemetlen lett volna fent hagyni a bizonyítékokat. Vala-
mi olyasmi volt, hogy a rendezők nagyon értettek a csilli vili honlapok 
szerkesztéséhez, de az utolsó – verseny előtti – éjszakán szerették vol-
na a pályabejárást és szalagozást intézni, ezért az emberek a rajtban 
tudták meg, hogy nincs meg a pálya fele.
Itt épp az ellenkezője történt, nyár óta minden hétvégén pályabejárást 
szerveztek, tehát a különböző szakaszokat előre be lehetett járni, amik 
a fényképekből ítélve nagyon jó hangulatúan teltek. Valahogy ilyenkor 
érzi az ember, hogy jó kezekben lesz. A verseny előtt meg kellően el 
voltunk látva minden infóval, amire szükségünk volt, időben jöttek a 
tájékoztató e-mailek, a rajtot megelőzően pedig napi 24-ben lehetett 
rajtszámot átvenni, valamint a tornateremben aludni számítva ezzel a 
messziről érkezőkre. Megmondom nektek őszintén, én itt nem izgul-
tam. Volt bennem egy olyan érzés, hogy jó lesz, élvezni fogom, ha meg 
fáradt vagyok, hát majd lassítok. 44 kilométer nem a világ, állítólag ez 
egy jól futható, dombos pálya. nekem meg pont erre volt szükségem. 
Azt kívántam, ezen a versenyen töltődjek fel, próbálgassam magam, 
de ne nyomjam meg nagyon, n izomból menjek, ne készítsem ki ma-
gam. Csak a természet és én, szinte ki voltam éhezve erre a hosszú 
futásra és nagyon vágytam már rá, hogy új terepen futhassak.
A verseny előtt megfelelően kipihentem magam, bár valamiért a 
gyomrom fájt, napok óta és nem tudom mitől. Ittam a gyógyteákat, 
kíméltem, de más bajom nem volt, így hát nem foglalkoztam a dolog-
gal, hiszen azért nálam ez nem ritka, szerencse, hogy futásnál eddig 
nem hagyott cserben.
Pénteken átvettük a rajtszámot, a szüleim vittek le, a barátom otthon 
maradt a kutyával. Apropó, imádom Mágnest, de nagyon jó érzés volt 
nélküle futni, jó volt csak magamra figyelni. Ilyen lehet egy gyerekes 
anyának is, aki szereti a gyerekét, de iszonyatosan élvezi, ha egyedül 
lehet.
Már a rajtszám átvételnél eszem-iszom, tésztaparti, pogácsa, és ki volt 
téve a frissítőasztal is, hogy pontosan tudjuk, másnap mit találhatunk 
majd az asztalokon. Közben a szervezők minden kérdésre válaszoltak 
és mosolyogva segítettek az önkéntesek. Jó érzéseim voltak. Miután 
felkaptuk a szajrét, Badacsonyban aludtunk, nagyon kellett vigyázni, 
mivel ez egy nyaraló, nincs fűtés, szóval melegítőben, három takaróval 
aludtunk, nehogy pont a nagy nap előtt fázzak meg. Reggel 4.20-kor 
kelés, kávé és már indultunk is a cserszegtomaji iskola tornatermébe, 
ahol még reggeli péksütit is kaphattak az éhes szájak. Az én reggelim 4 
darab széntabletta volt, bizti ami bizti. A gyomrom továbbra sem volt 
jó, de nem volt vészes, majd kifutom.
Gyorsan teltek a percek a rajt előtt, éjszakai hangulat volt bőven, ko-
rom sötétben rajtoltunk pontban reggel 6-kor. Én a mezőny elejével 
mentem el, egész egyszerűen azért, mert itt most senki nem sietett. 
Gyerekek, olyan, de olyan felvezetésben volt részünk, amilyet én még 

nem tapasztaltam. Az első órában minden sarkon, minden 100 méte-
ren állt egy önkéntes, világított, bíztatott minket és mutatta az utat. 
Nagyon nagy jó fejség ez szerintem, és már imádtam az egészet, pedig 
még sehol nem voltunk.
Az első 10 kilométeren még eléggé fájt a gyomrom, kicsit a futóga-
tyám is szorított, miután megigazítottam, jobb lett, viszont elég lazán 
kajáltam, de mivel mostanában a Scitec Isot használom a 0 kalóriás 
pezsgőtabi helyett, így folyadékkal is viszek be valamennyi szénhidrá-
tot. Egyelőre ez a dolog beválni látszik. Továbbá óránként sótabi, zselé 
(a dechathlonos bőven jó), frissítőpontokon pedig kóla-ropi kombó (és 
egy két kedves szó az önkéntesektől! Ettől valamelyest jobb lett a hely-
zet, 2-3 óra után ez a gyomorbaj kicsit alábbhagyott, hozzátenném, 
hogy az emésztésem tökéletesen működött, ezáltal futni is ugyan-
olyan jól tudtam.
A pontokon sok-sok ember bíztatott (köszönhető a váltóknak), néha 
1-1 ember előzött meg, de ők váltósok voltak. A fél maratoni távon 
vált el a hosszú távosok és az én távom útvonala. Innentől kezdve egy 
futóval sem találkoztam. Én voltam és a természet. Pulzust nem mér-
tem, csak idegeskedtem volna rajta, ösztönösen tudtam, hogy men-
jek, a pálya 95%-a számomra futható / kocogható volt és én arra is 
törekedtem, hogy minél kevesebbszer váltsak át gyaloglásba, így nem 
esek ki a ritmusból. A maradék 5 százalék viszont kapaszkodós / tech-
nikás / meredek volt, bizony ám!
Ja, egyébként a jelölés jó volt, bár én ráraktam az órámra a trekket. 
Most először kijelenthetem, hogy szuperül állítottam be az órát, egész 
jól kiismertem már, csakis azokat az információkat láttam a számla-
pon, ami nekem szükséges, ami előre visz. Nagyon megszerettem a 
Suunto Spartan Ultrát, jó szolgálatot tesz.
Na, szóval a történet további részében futottam, futottam. Számomra 
egy tempó létezik: a saját tempóm. Mivel senki nem zavart be körü-
löttem, így tényleg úgy mentem, ahogy jól esik, figyelembe véve, hogy 
ez verseny, tehát az „ahogy jólesik” sávnak a felső határán, de semmi 
izmozás nem volt.
A célban pedig meglepően tapasztaltam, hogy én vagyok az első cél-
ba érkező totálban, ez vicces volt, mert még nem történt velem, meg 
tök vagányan hangzik, gondolom, a fiúk ennek azért nem örülnek. A 
pasik ugyanis nagyon nehezen viselik, ha egy nő megelőzi őket nem? 
Srácok, javítsatok ki, ha tévedek!
Egy igazán ötletes Finisher Stonet kapott minden célba érkező, vala-
mint nagyon sok felajánlás volt a támogatók részéről, úgyhogy én egy 
wellness hétvégével, tapolcai tavas-barlang belépővel és egy Csersze-
gi fűszeres borral lettem gazdagabb. 
Már most írjátok bele a naptáratokba, hogy jövő októberben erre a 
versenyre jöttök, mert egész egyszerűen nem lehet hibát találni ben-
ne. A Vadlán Ultra Trail hamarosan bekerülhet a top 10 magyar leg-
jobb terepversenybe, azt is el tudom képzelni, hogy jövőre nevezési 
korlátot kell majd alkalmazni, mert akinek van esze, nem hagyja ki, 
ráadásul pont jó időpontban van megrendezve.
Az én testemnek és lelkemnek nagyon jót tett ez az élmény, termé-
szetesen semmi okom rá, hogy elbízzam magam, hiszen három hét 
múlva dupla ennyit, brutál mezőnnyel megyek. Éppen ezért ezt a 3 
hetet arra használom, hogy regenerálódjak, szinten tartsam magam 
és erősítsem az immunrendszerem.

Vincze Zsófia ultrafutó
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miért divatos futni?
A futásról beszélgettünk a keszthelyi Gelencsér Zoltán Tiborral. 
A Cserszegtomajon tanító hosszú távfutó a környék sportéletének 
egyik központi alakja.
Zoltán tíz éve fut rendszeresen, a sport előtte is meghatározó 
eleme volt életének, gyerekkora óta kézilabdázik, és nyaranta 
vizitúrákat szervez. Önkéntes tűzoltó Balatongyörökön, társszerve-
zője a Cserszegtomajfutásnak és az Vadlán Ultra Trailnak.
De hogy lesz valakiből futó? Miért divatos manapság futni? Futni 
mindenki tud? Hogy kezdjünk neki?
Számos kérdés kering a fejemben a találkozó előtt, és azon gon-
dolkodok, mit fog szólni egy igazi futó megszállott ahhoz, hogy én 
utálok futni. De pont ez a fő kérdés. Hogyan lehet megszerettetni 
a futást, és miért kocog mostanában a fél világ?
Zoltán a beszélgetés elején elárulja, ő is utált futni. Most meg épp 
egy 56 kilométeres szakaszon van túl, amiről olyan lazán mesél, 
mintha csak a szomszédba szaladt volna át.
- De hogy lett egy unalmas, a kézilabdát kiegészítő alapedzés 
elemből életvitelszerű futás?
- Tíz évvel ezelőtt 3 jóbarátom megkért, hogy vegyek részt ve-
lük az akkor induló Keszthely Kilométerek maraton váltójában. 
Tíz kilométert minden előzetes edzés nélkül le tudsz futni, ha jó 
formában vagy, sportolsz-bíztattak. Bevallom, hogy az utolsó ki-
lométereket csak azért futottam le, hogy ne hagyjam cserben 
őket. A verseny után alkoholmentes sörrel a kezemben aztán el-
határoztam, soha többet nem beszélnek rá ekkora marhaságra. 
Aztán ahogy teltek a hetek, egyre több jó élmény jutott eszembe. 
A szurkoló emberek, akik vízzel kínáltak, a szpíker biztatása, ahogy 
a cél felé közeledtem, a pillanat, amikor a nyakamba akasztották az 
érmet, a fotók, ahogy egymásnak gratulálunk, ahogy idegenekből 
egy pillanat alatt sorstárs lett.
- Ebből úgy tűnik, a futás, bár magányos sport, mégis közösséget 
kovácsol.
- Igen, ez volt az a pont, amikor elhatároztam, hogy „megtanulok” 
jól futni, kipróbálom, milyen érzés, amikor előre felkészülten me-
gyek egy versenyre. Azt tudtam, engem a célok motiválnak, nekem 
kevés lesz csak azért futni, hogy eltöltsem a szabadidőmet. A ver-
senyek megerősítik az embert, a tömeg, a többi futó húz magával, 
nem csak a saját erőnk, hanem a közösségi élmény is hajt tovább.
- Mi az első lépés, hogy jó futók legyünk?
- Nincs általános recept, mindenki a saját üteme, a saját teste re-
akciói alapján tud egyre hosszabb távokat lefutni. A legfontosabb 
egy jó cipő, de ez is csak akkor, ha már többet fut az ember. Ezen 
ne spóroljunk, mert könnyen sérülés, vagy hosszabb távon ízüle-
ti problémák alakulhatnak ki. Egyre több versenyre települnek ki 
röntgenes lábvizsgálók, akik a testalkat, mozgás és súlyelhelyezés 
alapján tudnak nekünk cipőtípust javasolni. A fővárosban is vannak 
olyan üzletek, ahol lábfelmérést végeznek. Fontos, hogy a cipőt, 
amit megveszünk, próbáljuk fel, de nem kell azonnal megvenni, 
érdemes interneten megkeresni a legkedvezőbb árú forgalmazót.
- Ha megvan a cipő és az elhatározás, akkor várjuk a jó időt, hogy 
elinduljunk?
- Egy jóbarátom, Kiss Zalán mondta, „nincs rossz idő, csak rosszul 
öltözött futó”. A rendszeresen futók mínusz 16 és plusz 40 fok kö-
zött is edzenek, versenyeznek. Egy futó folyamatosan tanulja saját 
magát, mindenki egyéni ütemben fejlődik. A legfontosabb a ma-
gunkkal szembeni türelem. Meg kell tanulni a fokozatosságot és az 
alázatot. Ezek a tulajdonságok fejleszthetők, nem csak a sportban, 
de a hétköznapi életben is nagy hasznát vesszük, ha nem hajszol-
juk a dolgokat, hanem fokozatosan haladunk a céljaink felé.
A maratoni távokat először csak váltóban teljesítettem, majd év-
ről évre nőtt a vágy, és ezzel a távolság is, amit le tudtam győzni. 
Minden fejben dől el. Ha túl vagyok 35 km-en, az ötvenedik már 
könnyen megy, persze ez csak egy kis bíztatás, alaposan fel kell 
készülni. Az utolsó kilométerek nehezebbek, mint az eleje.
- Merre érdemes Keszthely környékén futni?

- Mivel a versenyek nagy része betonon zajlik, a Balatoni-brin-
gakörút egy nagyon jó futóhely. Ha terepfutásról van szó, akkor 
a Keszthelyi hegység túraútvonalain érdemes elindulni. Itt már a 
szintkülönbségekkel is meg kell küzdeni. Például a Vadlán Ultra 
Trail az alábbi pályát jelenti: a Keszthelyi-hegység kilátói, a Tátika- 
vár, a Sztúpa és a Rezi vár, a cserszegi dombok. Ezekre a helyekre 
nem csak a verseny során érdemes felfutni, az őszi erdőben kifeje-
zetten jó érzés leküzdeni a távokat.
- Mit tanácsol, miért fussunk?
- A futással nő az állóképességünk, formálódnak az izmaink; még 
egy aktív sportolónak is szebb, tónusosabb alakja lesz, ha rend-
szeresen fut. Másrészt a futók közössége egy nagy „család”. Nincs 
irigység, sok bíztatás, törődés, segítség. Rendszeresen találkozunk 
versenyeken, ahol több száz, de akár több ezer ember egy célért 
indul. A futás közben szerzett türelem és alázat pedig észrevétle-
nül megtanítja rendbe tenni a hétköznapi életünket is, valahogy 
minden szépen kisimul.

Forrás: ZAOL.HU

Része az életünknek!

Ön szívesen olvasna naponta tágabb kÖRnyezete eseményeiRől?
küldje vissza kitöltve az alábbi szelvényt! (8900 zalaegerszeg ady 
endre u 62., zalai Hírlap ügyfélszolgálati iroda) vagy küldjön egy emailt 
az alábbi címre: terjesztes.zalaihirlap@plt.hu vagy megrendelését 
leadhatja a 94-999-120-as számon is.

mindÖssze Havonta 2995 Ft-éRt!

zalai 
HíRlap, 

része az 
életünknek!

előfizető neve: 

Címe:  

telefon/mobil:  dátum: 2015.  hó  nap

e-mail cím:  

az előfizetői díjat előfizetői szerződéssel: 
 havonta előre fizetem  negyedévente előre fizetem 

 félévente előre fizetem készpénzzel a kézbesítőnél
az előfizetői díj fizetés módja:

 készpénzzel a kézbesítőnél fizetem   csoportos beszedési megbízással fizetem 

 számla alapján átutalással fizetem
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXvii . törvény vonatkozó rendel-
kezései alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a pannon lapok társasága kiadói kft. (8200 veszprém, Házgyári út 
12.) által készítendő információs adatbázis a következő adataimat tartalmazza: név, lakcím, telefonszám, mobilszám, 
e-mail cím. Hozzájárulok ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kom-
munikációs eszköz útján a pannon lapok társasága kiadói kft. marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön.

megRendelőszelvény

aláírás: 
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Október első hetében megrázó hír fogadta a cserszegtomaji 
lábtoll-labdázókat. A Sector Prémium Kupa alapítója, szakosz-
tályunk egyik támogatója elhunyt. Lengyel Lajos mindannyiunk 
Lala bácsija váratlanul távozott közülünk. A tavalyi esztendőben 
első alkalommal került megrendezésre cégének nevét viselő 
serdülő országos csapatbajnokság Keszthelyen. A sors fintora, 
hogy az ominózus héten ugyancsak serdülő országos bajnok-
ságra utaztunk, de már nélküle. A bajnokság megnyitóján Fe-
hér János a Magyar Lábtoll-labda Szövetség ügyvezető elnöke 
röviden méltatta Lengyel Lajos lábtoll-labda sportágban betöl-
tött szerepét, így a cserszegtomaji lábtoll-labdázás újbóli felvi-
rágzását is személyéhez kötötte. Az egy perces gyászszünetet 
követően versenyzőink Lala sectoros fehér pólóiban és fekete 
karszalaggal játszottak a bajnokságon. Október 17-én a torna-
csarnokban megemlékezést tartottunk tiszteletére. Temetésé-
re a borsodi Tállyára utaztunk, ahol szakosztályunk koszorúját 
helyeztük el.
Ilyen körülmények közepette nem volt egyszerű pályára lépni 
október 7-én az újszászi serdülő országos bajnokságon. Az 5 
egyesület 61 versenyzője olykor parázs csatákat vívott a meg-
szerezhető pontokért, melyhez csatlakozott a 10 cserszegtomaji 
lábtollazó is. A 11 csapatos fiú mezőnyben derekasan helytállt 
a Fark Vencel, Koszorús Mirkó, Sándor Barnabás alkotta trió, 
akik a dobogó alsó fokára állhattak. A 31 fős egyéni küzdelmek-
ben mind hármójuk tízbe verekedte magát. Közülük Barnabás 
bronzérme csillog a legszebben, de Vencel 5. és Mirkó 9. helye 
is elismerésre méltó.
Lányainknak sajnos nem sikerült az éremszerzés, ők nehezeb-
ben tudtak átlendülni a hét megrázó eseményén. Második szá-
mú csapatunkat pedig egyel fiatalabb korcsoportú versenyzők 
alkották, de nagyon jó erőpróbának számított számukra a baj-
nokság. Így a Gyalog Csenge, Gyetvai Boglárka, Rénes Boglárka 
alkotta csapat 4. míg a fiatalabb négyes – Belovári Panna, Hor-
váth Lili, Lázár Petra, Pál Diána – az 5. helyen zárta a bajnok-
ságot. A 28 fős egyéni versenyben meglepetésre, de teljesen 
megérdemelten a gyermek korcsoportú Horváth Lili a bajnokot 
megszorongatva a nagyon előkelő 5. helyen végzett. Gyalog 
Csenge 7. helyezése kissé gyenge produktum, de a negyedik 
osztályos Pál Diána 10. helyre kerülése óriási teljesítmény.
Az alacsonyabb korcsoportú versenyzők jó szereplése a serdü-
lő ob-n bizakodásra adott okot a gyermek országos bajnokság 
előtt. Felvillanyozódva vártuk a szepetneki megmérettetést. A 
várakozás nem volt hiábavaló, pedig elég nagy mezőny jött ösz-
sze, 7 egyesület 70 lábtoll-labdázója rúgta a játékszert a minél 
eredményesebb szereplés jegyében. Örömmel mondhatom, 
hogy a legalsóbb korosztály pontversenyét 2 arany, 1 ezüst és 2 
bronzéremmel szakosztályunk nyerte.  Pontosan 10 esztendeje 
annak, hogy gyermek korosztályban a Mile Kitti, Orbán Niko-
lett, Széles Kitti alkotta hármasunk bajnoki címet szerzett. A ju-
bileum remekül sikerült, hiszen a Belovári Panna, Horváth Lili, 
Lázár Petra, Pál Diána összetételű csapatunk a dobogó tetejére 
állhatott. Külön öröm, hogy a Bebesi Emília, Berezvai Barbara, 
Gumhert Noémi, Kovács Liliána egységünk több csapatot meg-
előzve a 6. helyen végzett. Egyéniben kevesebb babér termett 
a riválisoknak, hiszen a dobogót cserszegtomajiak bérelték ki. 
Országos bajnoki címet szerzett egyéniben is Horváth Lili, ez-
zel Széles Kitti szereplését ismételte meg. A „házi döntőben” 
Belovári Pannát egy korábban bekövetkezett sérülése akadá-
lyozta, de így is elismerés jár neki a második helyért.

A dobogó alsó fokára az utolsó gyermek korcsoportos éveit 
taposó Lázár Petra állhatott. Rajtuk kívül Gumhert Noémi 5. 
helyezése szenzációs, valamint Pál Diána 7. helye kicsit várako-
zás alatti. Két utóbbi versenyzőnek még három esztendőt tölt 
ebben a korosztályban. Ha sikerül felnőtt korukig együtt tar-
tani ezeket az ügyes leányokat, akkor szép jövőre számíthat a 
cserszegtomaji lábtoll-labdázás. De a fiúk teljesítményéről se 
feledkezzünk meg. Sajnos az utánpótlás kérdése ebben a kor-
osztályban a legkevésbé megoldott, ezért csak egy versenyzőt 
neveztünk a bajnokságra, így Fark Vencel csak egyéniben szállt 
harcba az érmekért, amely végül bronzosra sikeredett. De azt 
gondolom, hogy az országban harmadik legjobb „piherugdaló-
nak” lenni sem utolsó dolog.
Nagyon köszönjük a családok és az önkormányzat támogatá-
sát, nélkülük nem juthattunk volna el ilyen létszámmal a ver-
senyekre. Külön öröm volt számunkra, hogy sok szülő testkö-
zelből szurkolhatott csemetéjének és megláthatta mennyire 
szórakoztató és változatos játék a lábtoll-labda. Remélem, a 
jövőben sem hagynak el bennünket, hiszen november 11-én a 
gyermek és serdülő korosztály egyszerre lép pályára Nyárlőrin-
cen, ahol hármas és páros versenyeket rendeznek. December 
8-9-én a tornateremben a cserszegtomaji lábtoll-labdázás elin-
dulására emlékezünk, ennek megfelelően 17 órás lábtollazást 
tervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Takács Tamás

Felül a gyermek országos bajnokság „aranylábú” lánykái 
edzőikkel, alul a trónkövetelő leány csapat Fark Vencellel

A serdülő országos bajnokság bronzérme a 
cserszegtomaji fiú csapatnak jutott

Tragédia után országos bajnoki címek a lábtoll-labdázóknál
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„A port elviszi a szél,
A szeretet örökké él.”

A cserszegotmaji lábtoll-labdázók 2015-ben ismerkedhettek 
meg Lengyel Lajossal, a Sector Premium Kft. ügyvezető igazga-
tójával, aki a helyi újságból értesült a lábtoll-labdázók sikerei-
ről, versenyeiről. Felkarolván a kisebb és nagyobb játékosokat, 
segített a versenyekre való eljutásban, házibajnokságban, év-
értékelő vacsorában. Az ő nevéhez fűződik a keszthelyi Sector 
Kupa, mely az első alkalommal megrendezett serdülő csapat-
bajnokság volt. 
Lalát mindenki megszerette. A gyermekek felnéztek rá, közvet-
len kapcsolat volt közöttük. Mindenki érezte a segítségének 
súlyát.
Sajnos májusban megkaptuk róla az első rossz hírt. Egy hátsó-
fali szívinfarktussal szállították a zalaegerszegi kórházba, ahol a 
műtétre is sort került. Ezek után hetekig a balatonfüredi szív-
kórházban volt rehabilitáción. Ennek végeztével próbálta újra 
visszaállítani a régi életét, a régi nagy mozgalmasságát. Azon-
ban a szíve ezt nem engedte. Ekkor még mindenki abban re-
ménykedett, hogy ezen is felülkerekedik, hogy most is ő lesz az 
erősebb, mint az élete több meghatározó pillanatában is volt. 
Október elején megkaptuk azt a hírt róla, amit senki nem sze-
retett volna hallani, és senki nem tudta elfogadni, hogy így 
történt. Lajos több napig tartó szenvedés után elhunyt. Utolsó 
kérése az volt, hogy szülőfalujában, a borsodi Tállyán legyen el-
temetve. Három gyermek korosztályos lábtoll-labdázó felaján-
lotta utolsó versenyen szerzett aranyérmét, hogy Lajos mellett 
legyen elhelyezve, ezzel is köszönetüket és hálájukat fejezték 
ki Lajos felé.
Lajost mindenki úgy ismerte meg, hogy egy őszinte ember volt. 
Amit ígért, megtartotta. De ez mellett őszintén megmondta azt 
is, ha adott szituációban nem tud segítséget nyújtani.
Utólag is köszönünk neked minden segítséget, minden közösen 
eltöltött percet, beszélgetést.
Búcsúzunk Tőled! Reméljük odafentről büszkén figyeled felka-
rolt játékosaidat. Mi megígérjük, hogy amit segítettél felvirá-
gozni, azt mi nem hagyjuk elhervadni!

15 éves a karate Cserszegtomajon
..... 2001 őszén kezdődött. Egy tu-
cat megszeppent 8-9 éves lelkes 
gyerek jelentkezett  az első karate 
edzésre. Akkor még a keszthelyi fi-
ókegyesületként kezdtük el a taní-
tást a Szabó István általános iskola 
tornatermében. Számomra ők 
voltak az első tanítványok, így hát 
elkezdtük a közös munkát. Szép 
lassan, fokozatosan beleástuk ma-
gunkat a karate do tanulásába…..
és ez tanulás a mai napig is tart.

Igaz, az elmúlt 15 évben kis közösségünk sok mindenen ment ke-
resztül, voltak jobb és nehezebb időszakok is, de nem adtuk fel. 
Természetesen voltak, akik lemorzsolódtak, de ugyanakkor egyre 
többen jelentkeztek is. Ez idő alatt saját magam is sokat tanultam 
a tanítványaimtól. 
„A karatét a testmozgás tudományos alapjain dolgozták ki, s a 
karatékát fizikai és mentális értelemben egyaránt egészséges, jól 
koordinált személlyé formálja. Fő haszna és iránya az egészséges 
fizikai, mentális és erkölcsi fejlődés „
A japánok azt mondják, hogy először a lelkedet kell megerősíte-
ned, így erősödik a jellemed, és később a tested is. A tisztelet, a 
szorgalom, az önuralom- tulajdonságok megerősítése vezet el a 
karatéka határozott jellemének kialakulásához..
Pár év múlva egyesületünk létszáma megemelkedett, ezért szüksé-
gessé vált külön kezdő és a haladó csoportokat kialakítani ahhoz, 
hogy mindenki a saját szintjének megfelelően képes legyen fejlőd-
ni. Az elért tudásszintet minden alkalommal egy övvizsgán keresz-
tül kell bemutatni. Aki pedig versenyezni szeretne, annak sokkal 
többet és keményebben kell edzenie. A befektetett edzés munka 
előbb vagy utóbb mindig megtérül, feladni viszont nem szabad.
Versenyzőink számtalan országos és nemzetközi eredménnyel 
öregbítették az egyesület és a település hírnevét. Kiemelt ered-
ményeink:
2008-as Világbajnokságon Franciaország Bányai Bence - 3. helye-
zés csapat kumitében.
2013-as Világbajnokságon Szerbiában, egyéni versenyszámokban: 
Cziklin Kata – aranyérem, Cziklin László- Bronzérem, Farkas Szira- 
bronzérem. 2015-ös Világbajnokságon Szerbiában Sipos Réka – 5. 
helyezés- egyéni formagyakorlatban. 
A kiemelkedő sporteredmények eléréséhez rengeteg alázatos 
munkára és kitartásra volt szükség, ugyanakkor meg kell említeni, 
hogy egyesületünk mindig, számíthatott az iskola, a tanítványok, a 
szülők és az önkormányzat önzetlen támogatására is. 
Megtisztelő volt számunkra, hogy 2015 júliusában meghívást kap-
tunk Kassai Lajos többszörös lovas íjász világbajnok birtokán tar-
tott harcművészeti gálára. Felejthetetlen és felemelő élményben 
volt részünk. 
Tanítványaimmal évek óta állandó fellépőkként ott vagyunk a fa-
lunapokon is, ahol kisebb-nagyobb létszámmal bemutatókat tar-
tunk.
Pontosságra, kitartásra, önuralomra, tiszteletre és szerénységre, 
valamint közösségi életre nevel.
„Az, aki rendszeresen edz, és meg tudja magát védeni, másképp él.”
A Cserszegtomaj Shotokan Karate Egyesület egy kiváló (nem kicsi) 
összetartó közösség. Egy olyan sportegyesület, ahol nem egy olyan 
család van, akik egy időben, egy helyen szülők és gyerekek közö-
sen gyakorolnak. Egy olyan közösség, ahol fontos a fegyelem, ahol 
megtanulandó, hogy munka nélkül nincs eredmény és ahol meg-
adják, de ugyanakkor el is várják a tiszteletet.

Bányai László - 5 dan nemzetközi instruktor 
Legyen Lajos Sector Kupa elindítója,

gratulál a felkarolt játékosainak!



www.cserszegtomaj.hu

13

Történelmi Íjász Országos és Nemzeti Bajnokság
2017. szeptember 23-án Budapesten a Citadellán került meg-
rendezésre az OB a hagyományőrző íjászoknak.
A cserszegtomaji íjászok közül öt gyereknek sikerült a kvalifiká-
ciója, a nehéz időjárási körülmények között nagy szélben, eső-
ben, hidegben versenyzett:
Molnár Karolin Ráchel, Németh Zsombor, Pálfi Dorián, Rénes 
Lenke és Török Hanna.
Karol ezüst, Hanna és Dorián bronzérmes lett az országos baj-
nokságon.

Az egész éves megfeszített munka meghozta eredményét Mol-
nár Karolin ezüst, Török Hanna bronz szintű Minősített Íjász lett.
Köszönjük mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy újra méltón 
képviselhettük Cserszegtomajt!

Molnár Karolin Ráchel és Török Hanna

Horváth Lili az Újszász Kupa tulajdonosa
Szeptember 23-án a gyermek és serdülő korcsoportos lábtoll-labdá-
zók az évük legnehezebb versenyére utaztak el a távoli Újszászra. A tét 
nem csak a jó helyezések megszerzése volt, hanem a bajnokságban 
való hely megőrzése, illetve a legjobb játékosnak járó kupa megszer-
zése volt. Az érmeket és a bajnokság állását tekintve a gyermekek jól 
szerepeltek. A hét cserszegtomaji játékos mind-mind éremmel térhe-
tett haza.
A verseny két helyszínen került lebonyolításra. Míg a fiúk a megszo-
kott sportcsarnokban játszhattak, addig a lányok a művelődési ház 
csúszós parkettáján mutathatták meg tudásukat.
A körmérkőzéssel lebonyolított csapatverseny során a cserszegi gyer-
mek lányok (Belovári Panna, Horváth Lili, Lázár Petra, Pál Diána) bizo-
nyultak a legjobbnak. A serdülő csapatunk vegyes összeállítású volt. 
Gyalog Csenge csatlakozott két fiú társához Fark Vencelhez és Sándor 
Barnabáshoz. Ezzel a felállással elhozták a harmadik helyet.
A páros mérkőzések során a két fiú, Barnabás és Vencel bronzérmüket 
duplázták. A kisebbeknél cserszegtomaji döntőt lehetett látni, ahol 
Panna és Lili győzték le klub-és csapattársaikat, Diát és Petrát.
Következett az egyéni versenyszám. Csenge és Barnabás a serdülő 
mezőnyben harmadikak lettek, Vencel gyermek mezőnyben szintén 
harmadik. A gyermek lányoknál a legjobb négy közé kerülésért folyó 
mérkőzés volt a legnehezebb, amelyről győzedelmesen jöttek ki, így a 
négy között csak cserszegtomaji lány versengett. Dia Pannát, Lili pedig 
Petrát legyőzve került a döntőbe. A döntőből Lili került ki győztesen.
Utolsó versenyszámként a vegyes páros következett. Sajnos a nap 
folyamán mindkét fiú sérülést szerzett. Horváth Lili előtte minden 
versenyszámot megnyerve, esélyesnek bizonyult a legjobb gyermek 
lánynak járó kupa megszerzésére. Azonban ez csak akkor volt lehet-
séges, ha vegyes páros versenyszámban is elindul, és az első hat he-
lyezés közül lesz valamelyik az övé. Barnabás magára vállalta a ne-
héz feladatot, hogy még sérülten is, de segíti klubtársát, Lilit a kupa 
megszerzésében. Lili ekkor már tudta, hogy miért fog harcolni. A kupa 
iránti vágy hajtotta, és gyermekként a serdülő mezőnyben a harmadik 
helyig jutottak.
A gyermekek egy sikeresnek mondható versenyről sok szép helye-
zéssel térhettek haza. Azonban ehhez az eljutásban óriási segítséget 
kaptak Hauser Rezsőtől és az önkormányzattól. Minden gyermek és 
jómagam nevében is köszönöm a segítségüket.

Cserszegtomaji versenyzők megszerzett érmeikkel.
(Felső sor balról: Sándor Barnabás, Gyalog Csenge, Fark Vencel

Alsó sor balról: Lázár Petra, Horváth Lili, Belovári Panna, Pál Diána)
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A szeptember arannyal kezdődött
Nagykanizsán szeptember 09-10-én megszervezésre került a Ba-
ranyai Lajos emlékverseny Szabadics Zrt Kupa, amely a 2017/2018 
évadnyitok versenye volt. Cserszegtomaj S.K Asztalitenisz verseny-
zői ifjúságiban  Penteli Marcell hozta az eredményét, övé lett az 
Arany érem, az ifjúsági lány csoportban  Szita Dóra bronz érmet 
szerzett. A felnőtteknél nagyon erős volt a mezőny, ott Penteli 
Marcell és Hauser Rezső bejutottak a 16-os  főtáblára, onnan a 
nyolc közé Penteli Marcellnak sikerült továbbjutnia . Másnap a 
serdülök és az újoncok álltak asztalhoz, ahol újonc csoportban 
a lányoknál Dancsák Katalin bronzérmes, a fiúknál Tóth Botond 
ezüst érmes, Barabási Gellért pedig bronz érmet szerzett. Lány 
serdülőben Dancsák Katalin ezüst érmet szerzet. Újonc összevont 
kategóriában Dancsák Katalin harmadik helyezz lett. A kezdés jó 
eredménye köszönhető  a nyári felkészítőnek, a Budapesti BVSC 
versenyen való részvétel, pedig jó irány, hogy hova lehet fejlődni. 
Minden versenyzőnek gratulálok, akik képviselték Cserszegtomajt! 

Dancsákné Márk Katalin

Cserszegtomaj S. K.
Asztalitenisz Versenye - 2017

1. A verseny célja: A sportág népszerűsítse, versenyzési le-
hetőség biztosítása. amatőr és igazolt játékosok részére.

2. A verseny rendezője:  Cserszegtomaj S.K. Asztalitenisz 
szakosztálya

3. Versenybíróság: Hauser Rezső,  Dancsákné Márk Katalin,

4. A verseny helyszíne és ideje: Cserszegtomaj, Iskola u 17.
Szabó István Általános Iskola tornaterme, 2017.november 
18-19. (szombat, vasárnap)

5. A versenyszámok és az időbeosztás:
 2017.november 18. 
  09:00 újonc lány, fiú egyéni (2006)
  09:00 újonc összevont lány, fiú egyéni
 2017.november 19. 
  09:00 ifjúság lány, fiú egyéni 
  10:00 felnőtt férfi egyéni
  10:00 felnőtt amatőr

6. Nevezés, sorsolás: 
Nevezések beérkezési határideje, versenyszámokban 
2017.11.17.(péntek), vagy a helyszínen 8:30-ig,

Nevezési díj: nincs
Nevezés: E-mail:katalinmark@gmail.com, tel: 06304019457 
Sorsolás: 2017. november 18-19 (szombat, vasárnap) reg-
gel 08:30-kor.

7. A verseny résztvevői: a verseny nyílt, minden versenyző 
indulhat, aki a nevezési határidőig benevez 

8. A verseny lebonyolítása:
Az egyéni versenyszámok csoport mérkőzéses, majd fő táb-
la alkalmazásával egyenes kieséses rendszerben, lesznek 
lebonyolítva. (létszámtól függ.)
A mérkőzések 3 nyert játszmáig tartanak.

9. Díjazás: A helyezettek érem és oklevél díjazásban része-
sülnek

10. Egyebek: 
A versenyt JOOLA asztalokon JOOLA labdákkal rendezik 
meg.
A verseny kiírásban nem érintett kérdésekben a MOATSZ 
szabályai az irányadóak

Szeretettel várunk mindenkit!
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GYŰJTS KUPAKOT GERGŐÉRT
A 8 éves Ferenczi Gergőnél 2015-
ben diagnosztizáltak egy ritka, ge-
netikai szembetegséget, az XLRS-t 
(X-linkedretinoschisis). Ez a beteg-
ség vaksághoz vezethet.
A kisfiú családja, barátai, ismerő-
sei egy új génterápiás kezelésben 
bíznak, mely reményeik szerint 
segíthet abban, hogy ne vakuljon 
meg és teljes életet élhessen.
Bővebb információ, tájékoztatás 
a gergo.xlrs@freemail.hu címen 

kérhető. A kupakokat Cserszegtomajon a Virágsziget üzletben gyűjt-
jük (Keszthelyi út 48.)

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

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

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

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

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. november  •  Megjelenik 1200 példányban 
Újságunk internetes változatát a www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.

ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

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.
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Cserszegtomaji Kolbásztöltő verseny
2017. november 4-én (szombaton) 10 órától KOLBÁSZTÖLTŐ versenyt rendezünk Cserszegtomajon az iskola udvarán felállí-
tott rendezvénysátorban  (Iskola u. 17.) , amelyre 4 fős  csapatok (egyesületek, baráti körök) jelentkezését várjuk.

Az induló 4 fős csapatok feladata, hogy a helyszínen átvett 5 kg kolbászhúsból sütni való kolbászt készítsenek. A részt vevő 
csapatoknak 20 cm-es kolbászt kell leadni sütve a zsűrizéshez

A rendezők biztosítják az asztalt és a kolbászhúst.  A fűszerekről, a töltéshez szükséges bélről és a kolbász sütéséhez szükséges 
eszközről a versenyzőknek kell gondoskodni. A maradék kolbászt a csapatok megtarthatják. 
A zsűri értékeli a kolbásztöltés folyamatát, a nyerskolbász esztétikai megjelenését a megsütött kolbász ízét, állagát, asztalde-
korációt.

Nevezési díj, mely magában foglalja a hús árát: 6.000.-Ft
Nevezési határidő: november 02. - csütörtök

Információ a rendezvényről: Kocsis Zsuzsa 0630/610 4673, vagy email-en: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.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

Téli hónapokban sem maradunk futás nélkül!
A Cserszegtomajfutás Sport Egyesület szervezésében:

 MOTIVÁCIÓ, ÖNMOTIVÁCIÓ, HIT
Szarvas Mátyás ultrafutó, tréner, a Cserszegtomaj futás 

Egyesület egyik alapító tagja tart előadást

időpont: 2017. november 10. (péntek) 17.30 óra
helyszín: Cserszegtomaji Kultúrház (Vadász u. 1.) 

2017. november 11-én (szombat) 9.00 közös futás 
Szarvas Mátyással a Cserszegtomajfutás 2017-es pályáján

További információ: info@cserszegtomajfutas.hu
Regisztráció: küldd a neved és a klub dátumát, 

amelyen részt veszel: az info@cserszegtomajfutas.hu címre.


