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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2016. május • VI. évf. 5. szám

CSALÁDI
Cserszegtomaj - Általános Iskola udvara
2016. június 4.

(szombat)

10.00 Nemzeti Összetartozás 
 Napja megemlékezés

10.10 Pedagógus nap 
 köszöntő: Bartha Gábor polgármester

10.30 Gulyás parti 
 családok, baráti társaságok, iskolai osztályok, 
	 óvodai	csoportok	közös	főzése

10.40 Családi sorverseny

12.00 Napsugár zenekar koncertje

13.00 rétes és palacsinta kóstolás

arcfestés
csillámtetkó

ringlis

agyagozás

mézeskalács készítés

íjászverseny

aszfalt
rajzver

seny

floorball verseny

FESZTIVÁL

légvár

• házi rétessütés nyugdíjasokkal
• palacsintasütés GabIcáékkal népi játékok

pedálos autó

lábtoll bemutató

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Információ: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata 
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.
Tel.: 06 83 531-908
www.cserszegtomaj.hu

állatsimogató
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. április 27-én megtartott nyilvános  és zárt ülésén az aláb-
bi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
5/2016.(IV.28.) rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét,
6/2016.(IV.28.) rendeletével módosította Cserszegtomaj Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012 
(III.1.) önkormányzati rendeletét,
7/2016.(IV.28.) rendeletével módosította Cserszegtomaj Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testületének a közműfejlesztési 
hozzájárulás megállapításának rendjéről szóló 11/2011.(X.27.) 
önkormányzati rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben az önkormányzat honlapján 
www.cserszegtomaj.hu oldalon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
50/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Cserszegtomaj 035/13. hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 
2732 m2 térmértékű  ingatlan belterületbe vonását támogatja. 
2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával 
kötendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulaj-
donos kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valameny-
nyi költség átvállalására.
3) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapo-
dás aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtá-
sára.
51/2016. (IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete te-
kintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (4) bekezdés h) pontjában foglaltakra, Juhászné Gyutai 
Anikó intézményvezetői pályázatával kapcsolatosan az alábbi 
véleményt fogalmazza meg: 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete tá-
mogatja Juhászné Gyutai Anikó intézményvezetői megbízását. 
Felkéri a Polgármestert az intézményvezetői pályázattal kap-
csolatos további szükséges intézkedések megtételére.
52/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- az iskola udvari  aszfaltburkolat keleti irányú szélesítésének és 

a meglévő aszfaltburkolat felületének javítási munkáira legfel-
jebb 5.000.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi költségvetés 
általános tartalékából.   

- felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
53/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
az alábbi közterületek elnevezéséről dönt, figyelembe véve a 
község hagyományait, már meglévő elnevezéseit:

Sorszám Hrsz Utca neve
1 02 Kövecses utca
2 04 Legelő utca
3 017/68 Sziklai utca
4 022/77 Fagyal utca
5 043/8 Napsugár utca
6 049/47 Kiskert köz

7 049/137 Gyümölcsös köz
8 058/46 Kalász utca
9 058/105 Napraforgó utca

10 059 Repce utca
11 061/33 Kökény utca
12 061/39 Jakabdombi utca
13 061/52 Eke utca
14 061/53 Eke utca
15 062 Kökény utca
16 063/107 Pirit utca
17 063/118 Mező utca
18 063/120 Földműves utca 
19 063/183 Jakabdombi utca
20 080 Ösvény köz
21 089 Kenderkút utca
22 095/1 Csatorna utca
23 096/2 Forrás utca
24 100 Dobogói utca
25 0103 Lápos utca
26 0105 Barkás utca
27 0108/20 Új rét utca
28 0110 Forrás utca
29 0122/1 Orbán tér
30 0133 Csókakői utca
31 0137 Kútcsapás utca
32 0141/10 Vadvirág köz
33 0141/30 Vadrózsa utca
34 902/1 Okkerbánya köz
35 2048/3 Gyöngyös köz
36 2169 Csák György rét utca
37 2142/4 Nagy Remiz utca
38 2323 Nagy Remiz utca
39 2313/4 Gyurgyalag köz
40 248 Kútcsapás utca
41 760 Sziklai utca

Felkéri a jegyzőt, hogy a nevezett utcákat a címnyilvántartás-
ban vezesse át.
54/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
- a Sportöltöző tetőtér átalakításához a rendelkezésre álló ösz-

szegen felül legfeljebb  600.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költ-
ségvetés általános tartalékából. 

- felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételé-
re.

55/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
eredménytelennek nyilvánítja a települési főépítészi pályáza-
tot. 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete új-
ból kiírja a települési főépítészi meghívásos pályázatot a mel-
léklet szerinti tartalommal.
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Felkéri a Polgármestert a pályázat kiírásával és a pályázati eljá-
rás lebonyolításával kapcsolatos további szükséges intézkedé-
sek megtételére
56/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közösségi idegenforgalmi rendezvények szervezésével kap-
csolatos tájékoztatót elfogadja.
57/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat által létrehozott alapítványok 2015. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
58/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Zala Megyei Kormányhivatal ZAB/030/71-7/2016. isz. megke-
resése” című előterjesztést megtárgyalta és a felvetett kérdés-
re az alábbi határozatát hozza:
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
továbbra is fenntartja a 6/2016.(I.20). számú és a 33/2016.
(II.24.). számú képviselő-testületi határozatát, (ami nem a 
„képviselő-testület többsége által adott tájékoztató” a fenti hi-
vatkozott számú megkeresésben megjelöltek szerint, hanem a 
képviselő-testület döntése) melyben a válaszát már megadta, 
és nem ellentmondásos. 
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (1). pontjának utolsó mondata értel-
mében a képviselő-testületet a polgármester képviseli, mint 
ahogyan képviselte is a fenti isz.-ú Zala Megyei Kormányhiva-
tal megkeresésében megjelölt cikk bírósági tárgyalásán, ahol 
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjai teljes létszámban, hiányzók nélkül részt vettek.
3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
továbbra is kéri a 33/2016.(II.24.) sz. határozatában megfogal-
mazott kérdésre a választ a Tisztelt Zala Megyei Kormányhiva-
taltól.
59/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy részt kíván venni „Az év Zalai Idősbarát Ön-
kormányzata” pályázaton.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
beadásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
60/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Cserszegtomaji Szabó István Általános Is-
kola az előterjesztésben felsorolt tankönyveket megrendelje 
486.427 Ft értékben, így a könyvtári kölcsönzésen keresztül 
valósítja meg az ingyenes tankönyvek biztosítását az iskola ta-
nulói részére.
61/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Képviselő-testülete Orsós Zsoltot napi 8 
órában közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja, munkaszer-
ződését 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időre módo-
sítja és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat költségveté-
séből a személyi juttatások és közterhek terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés meghosszab-
bítására és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések meg-
tételére.

62/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
- anyagi kötelezettség vállalása nélkül támogatja a „Babóca” 

Bölcsőde Nonprofit kft. (Gyenesdiás, Napfény u. 6.) által lét-
rehozandó Bölcsőde létrehozását, működését Cserszegtomaj 
településen.

- jelenlegi megítélése szerint az új, létrehozandó –nem önkor-
mányzati fenntartású- intézmény alapítása nem veszélyezteti 
az Önkormányzati fenntartású intézmény feladatellátását, 
annak fenntarthatóságát.

- felkéri a Polgármestert a témával kapcsolatos szükséges in-
tézkedések megtételére.

63/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 
magasabb vezetői pályázatáról szóló döntéshozatalból kizárja 
a PTK. 8.§ (1.) alapján házastársa okán érintettségét bejelentő 
Tolvéth Gyula Tamás képviselőt.
64/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gon-
dos Zsuzsannának a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde magasabb vezetői megbízására benyújtott pá-
lyázatát nem támogatta.
65/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Koroncz Katalinnak a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde magasabb vezetői megbízására benyújtott pá-
lyázatát nem támogatta.
66/2016.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2016.04.27-én Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői pályázat elbírálásának 
eredménytelensége miatt ismételten kiírja azt a melléklet sze-
rint.   
Felkéri a Polgármestert a magasabb vezetői pályázat kiírásával 
és a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos további szük-
séges intézkedések megtételére.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Telefon: 83/531-919

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága 2016. április 27. napján megtartott ülésén az alábbi dönté-
seket hozta:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.04.27)
Beérkezett kérelem: 4
pénzbeli támogatás: 1 fő részére  összesen: 1.548,- Ft
természetbeni juttatás:  2 fő részére összesen:                    15.000,- Ft
gyógyszertámogatás: 1 fő részére 12 hó x 11.875 Ft 142.500,- Ft
  2016.05.01. – 2017.03.30.
mindösszesen:  159.048,- Ft

A Szociális Bizottság egy kérelem esetében a döntést elnapolta, 
környezettanulmány készítését írta elő és ennek függvényében fogja 
a kérelmet elbírálni.  

Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke
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Cserszegtomaj Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.07.31-ig szól

Munkavégzés helye: Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó tényleges feladatok:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó nevelői feladatok. Továbbá:
• Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése
• Gondoskodik az intézményben folyó szakmai tevékenység feltételeiről
• Koordinálja az intézményben folyó pedagógiai tevékenységet
• Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységet, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát
• Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért és takarékos gazdálkodásért
• Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai, működési beszámolókat, elemzéseket
• Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal
• Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz annak elkészítésében
• Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját
• Gyakorolja a szervezeti működési szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket
• Felelős az intézmény gazdálkodási jogkörének betartásáért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján, az intézmény működéséhez szükséges 
 feltételek biztosításáért
• Az intézményhez tartozó Közétkeztetési Központ munkájának, tevékenységének irányítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására ás a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Óvodapedagógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
• A pályázó a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, cselekvőképes
• Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógiai munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és képzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti 
 jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program
• Iskolai végzettséget igazoló eredeti okirat, vagy annak hitelesített másolata
• A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
 hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
• Nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség végrehajtásáról
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti 
 összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti
• A pályázat zárt, vagy nyitott képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozatot
• Legalább ötéves szakmai tapasztalatot igazoló munkáltatói igazolás/ok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. augusztus 01. napjával tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gonda Krisztina nyújt a (83) 531-903-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserszegtomaj Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.). 
 Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2016, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
• Személyesen: Cserszegtomaj Község Polgármestere, Zala megye, 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A kinevezés négy hónap próbaidő kikötésével történik. Az érvényes pályá-
zót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Helyben szokásos módon, hirdetőtáblára kifüggesztve – 2016.05.05.
• Cserszegtomaj Község honlapján: www.cserszegtomaj.hu – 2016.05.05.
• Cserszegtomaji Krónika májusi számában



www.cserszegtomaj.hu
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Cserszegtomaj Falunapi vigalom
„A szép fekvésű, jó levegőjű Cserszegtomaj az április végén 
tartott falunapján vidám kikapcsolódást, nagyon kellemes 
szórakozást, térítésmentes rendezvény kavalkádot is kínált 
a település apraja-nagyjának, és az egyre népszerűbb üdü-
lőhely vendégeinek. A kis óvodástól az aggastyánig minden 
generáció talált magának olyan programot, ami miatt érde-
mes volt kilátogatni a közösségépítés céljával életre hívott két 
napos rendezvényünkre” Bartha Gábor polgármester, adott 
összefoglalót az eseményekről:
- Az általános iskola étterme szolgált helyszínéül a III. Cserszeg-
tomaji Pálinkamustrának. Az itt leadott majd húszféle snapsz 
közül Lancz Lajos helyi gazda törkölypálinkája nyerte el a „Cser-
szegtomaj Pálinkája 2016” kitüntető elismerést. A többi „tüzes 
víz” harmada is arany minősítést szerzett. Másnap a pörkölt-
főző versenyre 14 csapat jelentkezett és a község íz-mesterei-
nek járó kupát ezúttal a helyi polgárőrök vitték haza. A többiek 
emléklappal és egy-egy flaska ajándékba kapott cserszegi fű-
szeressel vigasztalódtak. A kívül belül folyamatosan megszépü-
lő kultúrházban a helyben élő Bereczky Csaba fafaragó, népi 
iparművész nyitotta meg a kézműves munkákból rendezett 
kiállítást. A Népművészet mestere címmel kitüntetett művész 
tanítványai is elhozták műveiket a tárlatra. Összesen 14, nálunk 
élő diák, felnőtt és nyugdíjas alkotó mutatta meg az általa kéz-
zel készített mézeskalácsot, festményt, fa- és csontfaragást. A 
gyerekeket a Brumi Bandi Band zenés műsora szórakoztatta és 
szerveztünk karate bemutatót, íjászatot, légvárat, ringlist, arc-
festést, no meg régi népi játékokat is kipróbálhattak. Dr. Kovács 
Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára volt a csapatkapitánya 
a Parlamenti SE – Térségi polgármesterek, sportvezetők és a 
Cserszegtomaj SK labdarúgó mérkőzésének. A focisták között 
játszott kabinetfőnök, miniszteri biztos, sportközpont-főigaz-
gató, szolgálatparancsnok, dandártábornok, és természetesen 
Manninger Jenő térségi országgyűlési képviselőnk. A Parla-
menti válogatott szövetségi kapitánya és technikai vezetője is 
megtisztelte a meccset. A Cserszegtomaj csapatában: Hajba 
Géza, Tóth Béla, Boros Zsolt, Németh István, Szívós Miklós, 
Sipos Attila, Léránt Gábor, Galántai Tibor, Éles István, Kovács 
Imre, Várszegi Zsolt, Laczikó Károly, Horváth Tibor, Bányai Lász-
ló, Molnár Richárd, Ács Imre, Nagy István, Varga István és Milus 
Lajos rúgták a bőrt. A mérkőzés 2:2-es döntetlennel ért véget. 
Rengetegen tapsolták végig a Máté Péter emlékkoncertet, de a 
rendezvénysátor újra teljesen megtelt, amikor „Cserszegtomaj 
csillagai” az óvodások, az iskolások és a civil közösségek léptek 
föl. Szerepelt a Gyöngyös Népdalkör, a Kék Balaton Citeraze-
nekar, a Tátika Népdalkör és a balatonkeresztúri aranykorúak 
kórusa. A falunapi mulatós sztárvendég Kaczor Feri hangulat-
felelősként állt helyt, a báli zenét a Chili együttes szolgáltatta.
- A falunapon adták át a sportöltöző edzőtermét és a teraszt.
- Igen. A sportegyesületünk (SE) sikeres működéséhez az ön-
kormányzatunk minden évben támogatást biztosít. Nagyon 
népszerű a foci, amire 150-200 néző kíváncsi. Ha idegenben 
játszunk, akkor is elkísérik mintegy 50-100-an a csapatot. Sze-
les András alpolgármester, az SE titkára jelezte először, hogy a 
fél évtizeddel ezelőtt átadott öltöző energetikai korszerűsítést 
igényel. Hozzáértőket vontunk be és kiderült: elektromos szab-
ványosítás elkészítése indokolt. Később döntöttünk arról, hogy 
az öltözőépület padlásterében kialakítunk egy edzőtermet. A 
foci barátai a kialakításhoz mintegy 400 ezer forint összegű tár-
sadalmi munkával járultak hozzá.
A helyiségben az otthon megunt sporteszközök, a már nem 
használt szobabiciklik, futó- és taposógépek, az egyéb testfor-
máló felszerelések is elhelyezhetők lesznek.

Az egészséges életmódot és a közösségi életet népszerűsítő 
helyiségekben az íjászoktól kezdve az asztaliteniszezőkön át a 
lábtollasozókig az SE minden ágának képviselői szervezhetnek 
találkozókat, összejöveteleket. A kialakítás összköltsége több 
mint egymillió forint volt, de büszkék vagyunk arra, hogy a költ-
ségek harmadát a sportbarátok önzetlen munkája adta. A helyi-
ségbe kerül majd egy nagyképernyős televízió is, hogy a rangos 
bajnoki meccseket, az olimpiai és sportközvetítéseket közösen 
is nézhessék. Minden kiadásunkat takarékosan végeztük. A te-
tőtéri teraszra való feljutást például az a fém lépcső segíti, ami 
a régi polgármesteri hivatal épületének padlástéri irattárába ve-
zetett föl egykoron. A teraszon rögzítettük a szponzortól kapott 
erősítőket és az eredményjelző tábla tartóit.
- Milyen feladatok maradnak nyárra?
- Gyakorlatilag a falunapra elkészült, de még csinosítjuk, és az 
ősszel tartott szüreti rendezvényünkön avatjuk föl a Rezi úton 
épült dekoratív, főbejárati falukaput. Az építmény hangsúlyos 
része a rendbe hozott kőkereszt körül a 29 nemzeti lobogó. Je-
len pillanatban ugyanis a magyarral együtt 29 országból érkezett 
ingatlantulajdonos is birtokol a községben nyaralót, házat, tel-
ket. Egy információs térkép is segíti a Közép-Európa legnagyobb 
területű falujába gépkocsival érkezőket. A teret tovább díszítjük 
virágokkal, zöld növényekkel. Az összes energia, a mindmegany-
nyi erő és minden akarat azt a célt szolgálja, hogy egyre szeret-
hetőbb legyen a község, ahol élünk. A környék vezető városai és 
a régiós partnertelepülések is „számolnak velünk” már a nyári 
rendezvények időpontjainak kiírásakor is. Jelentős közösségi 
összefogással mi startoltatjuk a nagyrégiós borfesztivált, meg-
tartjuk a tradicionális sörfesztivált, az aranykorúak juniálisát. 
Augusztusban a családok pihenését tartjuk fontosabbnak, ezért 
nagy közösségi rendezvény akkor nem lesz.

Forrás: Zalai Napló - Nemes Norbert

A Falunap vendégegyüttese volt a német nemzetiségű Original 
Lustige Senioren kórus.
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Edzőterem az emeleten
Cserszegtomaj - Öt éve használhatják már a helyi sportegyesü-
let versenyzői az épületet, melyben öltözők, vizesblokk műkö-
dik. Az emeleten most egy edzőtermet alakítottak ki, melyet a 
szombati falunapon adtak át. 

Jó kedv, főzés, szórakoztató programok és sport: mind-
ez jellemezte a Falunapi vigalom egész napos programját 
Cserszegtomajon. Pörköltfőző versenyen vettek részt a nevező 
csapatok, íjászverseny és szórakoztató programok is várták a 
település apraját-nagyját. Kora délután pedig átadták a sport-
centrum tetőterében kialakított edzőtermet. 
- A padlástérből körülbelül négyszázezer forint értékű társadal-
mi munkával, az önkormányzat által biztosított egymillió forint 
értéket meghaladó anyagi ráfordítással sikerült egy közösségi 
teret kialakítani – szólt a megvalósulásról Bartha Gábor polgár-
mester. 
A korábban csak az épületgépészeti berendezéseknek helyt 
adó emeleti részben a sportegyesület tagjai saját edzőgépei-
ket, sporteszközeiket helyezik majd el, melyeket minden spor-
toló használhat. Egy televíziót is kerül ide, melyet az önkor-
mányzat ajándékoz, hogy a sporteseményeket – különösen a 
közelgő olimpiát – a sportkör tagjai együtt tudják figyelemmel 
kísérni. Az emeletre egyébként egy olyan fémlépcső vezet fel, 
mely a régi polgármesteri hivatal padláslépcsője volt. 
Az átadóünnepségen jelen volt dr. Kovács Zoltán területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár is. 
- A sport az akarattal van összefüggésben: aki a sportban meg-
állja a helyét, az életben is könnyeben boldogul. Még ha egyéni 
sportról is van szó, mégis egy közösséghez való tartozást jelent 
egy egyesületi, szakszövetségi tagság. Az egymásrautaltság, a 
bajtársiasság, az együttműködés mindig segít az embernek a 
civil életben is – emelte ki az államtitkár avatóbeszédében.
A szalagátvágás pillanatai után nem csak szavakban volt a spor-
té a főszerep: pályára léptek a Parlamenti Sportegyesület focis-
tái: az első félidőben a térségi polgármesterekből és sportve-
zetőkből álló csapattal, a második félidőben a helyi sportkör-
rel mérkőztek meg.

Forrás: Zalai Hírlap - Keszey Ágnes, Fotó: Zalai Hírlap - Keszey Ágnes 
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A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt 
Hírek képekben - Cserszegtomaj III/5 2016. május vagy 
https://youtu.be/3fK9nVBgR9c

A Pillangó csoport a Diás szigetre kirándult
Május 10-én a Madarak - Fák napján kirándulni voltunk a Diás-
szigetre. A Diás-sziget a Balatontól délnyugatra fekvő Kis-Balaton 
térségében található, melynek jelentős része védettséget élvez. A 
terület mindig mocsaras, ingadozó vízszintjéről nevezetes. A táj 
szépségeit, miliőjét Fekete István ismertette és szerettette meg 
Tüskevár című regényével. A Diás-sziget és az emlékház vezetett 
túrák keretében látogathatók, így amikor az autóbuszokkal meg-
érkeztünk a kutatóházhoz, ott már várt Bennünket Kata néni, aki a 
túravezetőnk lett. Még 3 km-t utaztunk a szigeten befelé, végig a 
vízparton, ahol virágzott a sárga vízitök, a vízben virult a fehér tün-
dérrózsa, láthattuk, ahogy a kis kárókatona éppen egy fatönkön 
megpihent a halászás előtt. Mielőtt a túrát elkezdtük volna, Kata 
néni ismertette a Kis-Balaton gazdag élővilágát, természeti értéke-
it, figyelmeztetett bennünket az élővilág védelmére. Szerencsénk 
volt megfigyelni a nagykócsagot, a szürke gémet, a kárókatonák 
(kormoránok) csapatos repülését. A vezetőnktől megtudtuk, hogy 
táplálékuknak a fő képviselője a hal, de egyes fajok táplálkoznak 
még más vízi állatokkal is, mint például csigákkal, kagylókkal és 
férgekkel, valamint néha hüllőkkel és kétéltűekkel. Vadászni zuha-
nással vagy egy kis ugrással szoktak és a zsákmányt felhozzák a fel-
színre. Útunkat gyalogosan folytattuk, a gyermekek nagy örömére 
egy valóságos „szitakötő tenger” közepébe cseppentünk, így meg-
figyelhettük színüket és nagyon óvatosan lépdeltünk, ne hogy kárt 
tegyünk bennük, hiszen egyik legbecsesebb rovarfajunk a védett 
lápi szitakötő. A kis szigeten, sétánk során egy igazi „erdei kon-
certet” hallgathattunk: sárgarigó fütyülését, békák kuruttyolását, 
nádi rigó énekét, láthattuk a vizek felett sirályok, csérek, szerkők 
cikázását. Megtudtuk, hogy a fákra kihelyezett kicsi nyílású odúk 
milyen célt szolgálnak: a törpedenevéreknek nyújt kényelmes és 
védett otthont. Nagy öröm volt a gyerekek számára, hogy Kata 
néni egy kisebb mocsárból vöröshasú unkát vett ki, amit a csoport 
tagjai egyenként tenyerükbe vehettek. Hangulatos Zala-parti séta 
során értünk a Diás-sziget azon területére, ahol a Fekete István 
emlékhely áll. Az emlékház mellett áll a Tüskevár hangulatát idéző 
„Matula” kunyhó, amely a halászat és a pákászélet bemutatásának 
ad hátteret. Megismerhettük a „varsát”, Kata néni elmesélte, ho-
gyan lehetett ezzel halat fogni. Az emlékházban is sok érdekes és 
értékes ismerethez jutottunk. A Kis-Balaton madárvilágának fész-
kelési, költési szokásairól kaptunk részletes tájékoztatást. Megtud-
tuk, hogy ezen a területen élnek vidrák, aranysakálok, tarajos gő-
ték, valamint nagyon sokféle békafajtával is találkozhatunk, mint 
pl: sárga hasú unka. Amikor ezt meghallottuk, nyomban énekelni 
kezdtünk, hiszen az „erdei pocsolya” dalunkban szinte valamennyi 
itt élő állat szerepel.

A sok látnivaló után, egy erdei tisztáson megtízóraiztunk és utána 
még egy jó kis futóversenyt is rendeztünk. Sok- sok élménnyel gaz-
dagodva, kissé fáradtan tértünk vissza az óvodába, ahol a finom 
ebéd elfogyasztása után a délutáni csendes pihenőn minden 
kisgyermek mély álomba szenderült.

Erdélyiné Salamon Szilvia és Koroncz Katalin óvodapedagógus
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Az asztaliteniszezők Erdélyben jártak
A Kézdivásárhelyi Sportnapokra kapott meghívást a Cserszeg-
tomaji S.K. asztalitenisz csapata. A rangos felnőtt, ifi, gyermek 
versenyről egy arany és egy bronzéremmel  tértek haza ver-
senyzőink.

A sportnapok keretében a tavaly évben elhunyt Dobolyi Ala-
dárról, Kézdivásárhely sikeres edzőjéről is megemlékeztek, 
aki díszpolgári címet kapott valamint termet neveztek el róla. 
Köszönjük Cserszegtomaj Község Önkormányzatának valamint 
Bartha Gábor polgármester úrnak, hogy biztosította számunkra 
az kiutazást feltételét, és a felszerelést.

Dancsákné Márk Katalin edző

Kazinczy-verseny
Az Országos Kazinczy-verseny dunántúli döntőjét április 21-23-
ig Balatonbogláron rendezték meg. A verseny két részből állt. 
Először a szabadon választott szöveget, majd az ismeretlen szö-
veget kellett felolvasni. Kazinczy- és Lőrincze-díjas tanárok ér-
tékelték a versenyzőket. Tanácsaik nagyon tanulságosak voltak 
számunkra.
A háromnapos verseny alatt szívemhez nőtt a település. Meg-
ismerkedtünk a város nevezetességeivel is. A harmadik napon 
került sor az eredményhirdetésre. Bronz fokozatú Kazinczy-jel-
vényt kaptam. Az ünnepélyes díjkiosztás után fáradtan és bol-
dogan tértünk haza. 

Kecskés Péter 8. osztályos tanuló

Angol Társalgási Verseny
A nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általá-
nos Iskolában megrendezett Angol Társalgási Verseny megyei 
fordulóján Kecskés Péter 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
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Helyesírási verseny
2016. május 11-én a Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tag-
intézményében rendezték meg a Helyesírási Tanulmányi Ver-
senyt az alsó tagozatos tanulók részére. Pálmai Boglár Panna 
2. osztályos tanuló korosztályában második helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Koszorús Szilvia

Szövegértési verseny
2016. április 28-án a gyenesdiási Kárpáti János Általános Isko-
la által megrendezett szövegértési versenyen Rónai Eszter 5. 
osztályos tanuló 1. helyezést, Pálmai Boglár Panna 2. osztályos 
tanuló 5. helyezést ért el.  

FORINTOSÍTOTT DEVIZA ALAPÚ HITELEK 
KIVÁLTÁSA, AKÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL, 

MEGLÉVŐ HITELÉNÉL KEDVEZŐBB 
FELTÉTELEKKEL! 

A HITEL TARTAM VÉGÉIG ÁLLANDÓ 
TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL ÉS KAMATTAL! 

HÍVJA HITELTANÁCSADÓNKAT A 

 06/70/55-22-221 TELEFONSZÁMON,AKI 
ELŐZETESEN EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 

FELKERESI ÖNT! 
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Kedves Szülők, Gyerekek!
2016. Július 4-8 között (hétfőtől-péntekig) lesz idén a 

2. „Fűszeres Gyermek Néptánc Tábor” Cserszegtomajon.
Délelőtt alsó tagozatosoknak 9-12 óráig lesz néptánc és 

daltanulás, valamint népi játékok az udvaron, délután 15-18 
óráig pedig a felső tagozatosoknak terveztünk hasonló 
programot haladóbb szinten. Minimum létszám 10 fő

Várunk minden néptánc után érdeklődő fiatalt!

Jelentkezni a: fuszeres.neptanc@gmail.com címen lehet! 
A tábort Hardi András és Hardiné Partics Edina vezeti!

Bővebb információk: Hardi András 30/489-4266
 

Cserszegtomaji Elsőáldozók - 2016.

Május 11-én az Aranykorúak Nyugdíjas Klubja a tavaszi kirándulás kereté-
ben ellátogatott Székesfehérvárra. Elsőként az Óramúzeumhoz sétáltunk, 
ahol pontban 10 órakor meghallgattuk az órajátékot. A történelmi alakok 
először délelőtt tíz órakor jelennek meg zenei kísérettel, majd a város temp-
lomaiban egyszerre megkonduló déli harangszó után ismét láthatjuk őket. 
Ezt követően kétóránként, délután kettő, négy és hat órakor vonulnak fel a 
királyi alakok. Mivel most a ballagási időszakban érkeztünk, ezért a történel-
mi alakok helyett az iskola történetével kapcsolatos alakok jelentek meg és 
felcsendült a „Gaudeamus igitur…” Utunkat folytatva megtekintettük a Fő 
téren lévő „Országalmát”, majd a Szent István Székesegyházhoz sétáltunk. 
Fejér megye „fővárosában” ellátogattunk a Bory várhoz. Itt nagy meglepeté-
sünkre a tulajdonos hölgy elmondta, hogy Cserszegtomajon is élnek leszár-
mazottaik. A Bory-vár egy különleges épületcsoport, amelyet Bory Jenő épí-
tész, szobrász épített és díszített Székesfehérvárott. 1923-tól az építész ha-
láláig épült. Ma az épület nagy része múzeumként látogatható, de a leszár-
mazottak egy része még mindig itt él. A várlátogatás után Tatára utaztunk, 
ahol már várt ránk egy városi kisvonat - DOTTO - mellyel körbejártuk 50 
percen keresztül a város nevezetességeit: Vár és környéke, Kálvária-domb, 
Fellner Jakab Kilátó, Cseke-tó, Angolpark, Műromok, Harangláb-Óratorony, 
Öreg-tó, Eszterházi sétány. Egy kalandos ebéd után indultunk Szlovákiába, 
Komárnoba, ahol két órát töltöttünk el.

Megkóstolhattuk a híres és finom szlovák sört, sétánk során felfedeztük a 
város nevezetességeit és sok kedves magyar ajkú emberrel beszélgettünk.
A Klapka György tér Komárom főtere a történelmi városközpont szívében. 
A városháza toronyablakában minden nap 10:00, 12:00, 14:00 és 16.00 óra-
kor megjelenik egy huszár és felcsendül az Egressy Béni által 1849-ben, Ko-
máromban komponált Klapka induló. Meghatározó épülete a városháza, 
előtte a tér névadójának, Komárom hős védőjének, Klapka György tábor-
noknak egész alakos szobra áll, melyet 1896-ban állítottak fel, majd (miután 
1945-ben eltávolították) 1991-ben került vissza a térre. A szobor egyben Ko-
márom város egyik szimbóluma. A város legrégebbi, köztéren emelt szob-
ra 1715-ben készült el, a Szentháromság szobor. A Rákóczi szabadságharc 
eseményeinek és a nagy pestisjárvány áldozatainak állít emléket. Építésé-
nek körülményeit a talapzat két oldalán található latin nyelvű felirat mesé-
li el. JÓKAI MÓR SZOBRA - Berecz Gyula 1936-ban készült alkotása a legna-
gyobb magyar romantikus írónak állít emléket, aki 1825. február 18-án, Ko-
máromban látta meg a napvilágot. Szobra a Duna Menti Múzeum előtt áll.
Egy jó kiadós séta után indultunk hazafelé, s hogy az utazást még kelleme-
sebbé tegyük, végig énekeltük a csaknem 3 órányi utat. Mindenki nagy meg-
elégedésére 21 órakor hazaérkeztünk Cserszegtomajra.

Tolvéth Gyula Tamás klubvezető

Szomszédolás Szlovákiában
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A sportöltöző tetőterében kialakított edzőterem és terasz átadásá-
ban, a nemzeti színű szalag átvágásában Dr. Kovács Zoltán Minisz-
terelnökségi Államtitkár közreműködött. Ezt követően került sor a 
Parlamenti Sportegyesület, a térségi polgármesterek és a Cserszeg-
tomaj SK labdarúgó csapatai közötti barátságos mérkőzésre, mely-
nek eredménye igazságos döntetlen, 2-2 lett.
csapat tagok: Parlamenti Sportegyesület
Dr. Kovács Zoltán – Miniszterelnökség államtitkára, csapatkapitány, 
Nádudvary Zoltán – Parlamenti szakértő, Dr. Borok György – kabinet-
főnök, Fidesz frakció, Dr. Bácskai János – Budapest, Ferencváros pol-
gármestere, korábbi országgyűlés képviselő, Manninger Jenő - or-
szággyűlés képviselő, Fenntartható Fejlődés Bizottság tagja, Boldog 
István - országgyűlés képviselő, Költségvetési Bizottság tagja, Móring 
József - országgyűlés képviselő, Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, 

Birkás Tivadar – korábbi országgyűlés képviselő, Kovács Norbert – 
Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, Ungvári János – Országgyűlé-
si Őrség szolgálatparancsnoka, Szondi László – Országgyűlési Őrség 
tagja, Szpisák József – Honvédelmi Minisztérium dandártábornoka, 
Hosszú Zoltán - Parlamenti szakértő, Major Gábor – vendégjátékos, 
Gönyű polgármestere, Magyar Zoltán –  a Parlamenti válogatott szö-
vetségi kapitánya, Rácz László – technikai vezető, 
Cserszegtomaj SK: Hajba Géza, Tóth Béla, Boros Zsolt, Németh Ist-
ván, Szívós Miklós, Sipos Attila,  Léránt Gábor, Galántai  Tibor, Éles 
István, Kovács Imre, Várszegi Zsolt, Laczikó Károly, Horváth Tibor, 
Bányai László, Molnár Richárd, Ács Imre, Nagy István, Varga István, 
Milus Lajos, 
játékvezetők: Boldi Tibor, Ács Ádám, Kígyós Krisztián

Boldog, ha segíthet 
Keszthely – Vérüket adják a bajbajutottaknak, áldozatos és önzet-
len segítséggel életet is mentenek a véradók - őket köszöntötték a 
Vöröskereszt Világnapja alkalmából. 
Közel háromezer fő jelent meg véradáson tavaly a keszthelyi tér-
ségben, közölük közel négyszázan újként - hangzott el a Vöröske-
reszt keszthelyi területi szervezete pénteki ünnepségén. A Magyar 
Vöröskereszt Országos Vezetősége kitüntetéseit vehették át, akik 
sokat tettek a véradások megszervezéséért, lebonyolításáért és 
segítették a szervezet munkáját. Az ünnepségen elhangzott: tevé-
kenységével Humanitárius Település címet érdemelt ki Cserszegto-
maj és Sármellék. Többszörös donorokat is köszöntöttek: elsőként 
a legtöbbször vért adó Nyitrai Istvánt. Bár oklevelén a 222-es szám 
szerepel, lapunknak elmesélte, néhány napja újból járt véradáson, 
így elérte a 223-ik alkalmat. (Plazmadonor is: ezt duplán számít-
ják.)

A 63 éves, cserszegtomaji férfi 18 évesen segített először máso-
kon, s tart attól, hogy eléri a 65 éves kort - eddig lehet vért adni. 

Forrás: Zalai Hírlap - Keszey Ágnes , Fotó: Zalai Hírlap - Keszey Ágnes 

 
ÖN MÁR MEGKAPTA EZÉVI INGATLAN CÉLÚ 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁT? 

A TÁMOGATÁS  MINDEN MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRNAK ALANYI JOGON JÁR 0‐120 

ÉVES KORIG ,ÉS AZ  ALÁBBI CÉLOKRA 
HASZNÁLHATÓ FEL; 

 lakótelek vásárlás, 
 lakás vagy családi ház ,tanya vásárlás,építés,csere,azok 

bővítése,korszerűsítése,helyreállítása 
 komfort fokozat növelése,/szilárd burkolatú 

út,térburkolat,kerítés,járda,áram‐
gáz,vízvezeték,szennyvíz‐csatorna,csapadékvíz elvezező 
csatorna,árok,küzponti fűtés,telefon,kábel tv,internet 
elérés kialakítás/ 

 lakásbérleti,vagy lakáshasználati jog vásárlás, 
 nyugdíjasházban lakáshasználati jog vásárlás, 
 lakásszövetkezetek tulajdonában,vagy a tagok közös 

tulajdonában álló épületrészek felújítása,korszerűsítése, 
 banki,biztosítói,munkáltatói,vagy önkormányzati által 

folyósított lakáscélú kölcsön kiváltás, 
 pénzügyi lízingszerződéshez önerő finanszírozás, 
 pénzügyi lízinggel alapján használatban lévő ingatlan 

bővítése,felújítása,korszerűsítése,helyreállítása,közműve
sítése, 

 lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása, 
 végtörlesztésre nyújtott kölcsön teljes vagy részleges 

kiváltása, 
 gyűjtőszámla hitel  részleges kiváltása, 

  gyűjtőszámla hitel kiváltására felhasznált, bank,biztosítói, 
  kölcsön teljes vagy részleges kiváltása, 

TOVÁBBI RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS,ÉS 
SZERZŐDÉSKÖTÉS TANÁCSADÓNKNÁL,AKI 
ELŐZETESEN EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 

FELKERESI ÖNT! 

TELEFON: 06/70/55‐22‐221  

Bővült a sportöltöző
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Cserszikék
A Cserszikék tánccsoport április hónapban is a sikerek tenge-
rében úszott. 16-án Lentiben mind a két korosztály második 
helyezést ért el. 23-án a gyermek korcsoportosok Sümegen a 
VIII. Dunántúli Táncversenyen arany minősítésben részesültek, 
majd a falunapi programon a junior korcsoportosokkal együtt 
mutatták be változatos, színes műsorukat. A Magyar Látvány-
tánc Szövetség Országos Bajnokságára gőzerővel készülnek a 
táncoslábú gyermekek, melyet május 20-22 és 27-29-ei hétvé-
gén rendeznek meg Pestszentimrén.

A gyermek korcsoportosok nagy örömben részesültek, ami 
egyúttal nagy kihívást is jelent, hiszen a területi fordulón elért 
magas pontszámuknak köszönhetően átminősítették őket a 
„profi”A kategóriába. Reméljük, hogy idén is kvalifikációt nyer-
nek csapataink az Európa Bajnokságra, melyet most Szlovákiá-
ban, Léván rendeznek meg.
A tánccsoport nyáron ismét megrendezi immáron V. tánctábo-
rát, melyre nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődő 
kicsit és nagyot!

Diákolimpia Zánkán
Május 10-én a cserszegtomaji lábtoll-labdázók Zánkára utaztak, 
ahol két napos Országos Diákolimpia döntőn vettek részt. Csa-
patversenyen a gyermek korcsoportos lányok (Belovári Pan-
na, Lázár Petra, Lengyel Judit, Gyetvai Boglárka, Pál Diána) a 
dobogó második fokára küzdötték fel magukat. Remélhetőleg 
legközelebb, egy év múlva aranyéremig jutnak el. A gyermek 
korcsoportos fiúk sérüléssel küzdve 5. helyen zárták a csapat-
versenyt. A serdülőkorú lányok egy hajszállal maradtak le a do-
bogóról. A serdülő korcsoportos fiúk (Merics Ferenc, Koszorús 
Sámuel, Széles László, Szigeti Barnabás) bronzérmet szereztek 
utolsó zánkai versenyükön.
Egyéniben a sorsolás, a fáradtság, sérülések miatt csak Sándor 
Barnabás tudott 3. helyen végezni. Mellette Belovári Pannát is 
meg kell említeni, aki minden erejét összeszedve egy hajszállal 
maradt le a legjobb négy közé jutás során. Ebben a kicsi lány-
ban nagy küzdelem és akarat van. Ha ezt így folytatja, jövőre 
odaér a legjobbak közé.

Minden cserszegtomaji lábtoll-labdázónak további sok sikert, 
jó bizonyítványt kívánunk! A végzősöknek pedig sikeres to-
vábbtanulást!  Reméljük az új iskola, az új közeg nem veszi el 
tőlük a sportág iránti szeretetet.

Sillinger Zsanett, Takács Tamás

CSERSZEGTOMAJ SHOTOKAN KARATE EGYESÜLET
Ajka városa adott otthont az V. SUN-DOME kupának, amely versenyen 21 egyesület 214 karatékája indult, ami magyar viszonylatban 
már elég erős mezőnynek számít. A versenyen jelen voltak román és szerb csapatok is, így nemzetközi megmérettetést láthattunk. 
A versenyre 364 nevezés érkezett, ebből 123 női, illetve 241 férfi versenyszám. A cserszegtomaji egyesület 10 fővel képviseltette ma-
gát. Eredményeink 1 aranyérem-csapat kata lányok, 2 ezüst érem és 2 bronzérem. Az elért eredményekre és tanítványaimra büszke 
vagyok. Köszönöm a szülőknek, hogy a versenyre elkísértek...

Bányai László - Vezetőinstruktor
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A megyei döntőben Zalaegerszegen leányaink ismét dobogóra áll-
hattak, amely most a 2. helyet jelentette számukra. A csapatban 
Baki Pannát Szeredai Zsófia váltotta. Luca egyéni összetettben 
bronzérmet szerzett a közel 50 fős mezőnyben.

Országos döntőbe jutott leány atlétika csapatunk
A 200 fő alatti iskolák számára ugyancsak Zalaegerszegen rendez-
ték a kis iskolás atlétika diákolimpiát. Meghatározott korosztályok-
nak kell csapatot alkotniuk vágtafutás, távolugrás, kislabdahajítás 
versenyszámokban. A 13 iskola versenyében a Csíkos Luca, Kozma 
Réka, Csíkos Lili, Fehér Brigitta, Gyalog Csenge, Horváth Dorina al-
kotta csapatunk megnyerte a megyei versenyt! Svédváltónk remek 
futással a dobogó 2. helyéig meg sem állt. A dicséret  Csíkos Lucát, 
Csíkos Lilit, Gyalog Csengét, Hág Katát illeti. Az országos döntőt Bé-
késcsabán június 23-26 között rendezik.
Fiú súlylökésben Farkas Bendegúz a minimális 1 centiméterrel 
(1040 cm) csúszott le a dobogóról. Helter László Antal 1500 méte-
ren ugyancsak 4. helyen zárt. 600 méteren és kislabdahajításban 
Harangozó János 5.

Kézilabdában is letettük névjegyünket
A körzeti diákolimpia megnyerése után Lentiben a megyei döntőn 
léptek parkettre a leányok. Óriási akarással és jó játékkal csak a sok-
szoros válogatott Gódorné Nagy Mariann vezette Lentitől szenved-
tünk vereséget, míg Zalaszentgrót és Letenye iskoláit nagy arány-
ban legyőztük. A versenyen így a 3. helyen végeztünk a 6 csapatos 
döntőben.
A kis iskolák számára kiírt diákolimpiára is neveztünk, ahol a kör-
nyékbeli iskolákat legyőzve – Alsópáhok 18:8, Vonyarcvashegy 
19:15 – szintén a megyei döntőbe jutottunk, amely ugyancsak Lenti-
ben kerül lebonyolításra. Csapatunkat Szívós Melinda, Kozma Réka, 
Csíkos Luca, Lázár Petra, Fehér Brigitta, Molnár Karolin, Csíkos Lili, 
Cziklin Kata, Török Lili, Vörös Szonja, Szántó Liliána, Szrapkó Sára al-
kotta. Nagyon köszönöm Csíkos László és Gelencsér Zoltán kollégák 
segítségét az elért eredményekben.

Takács Tamás

Az aranyérmes leány atlétika csapat

A bronzérmes „csajok”

Iskolai sportversenyek
Mezei futóverseny

Keszthelyen márciusban került megrendezésre a mezei futóverseny 
diákolimpiai körzeti versenye.
Iskolánkat szinte minden korcsoportban képviselték fiúk és leányok, 
több korosztályban csapatot is tudtunk kialakítani, így az utóbbi 
évek legeredményesebb versenyét zártuk, több dobogós helyezés-
sel. 24 versenyzőnk indult a viadalon, akik közül az alábbi tanulók 
értek el kiemelkedőbb eredményt.
1-2. osztályosok: 4. Fark Lőrinc, 7. Pál Diána, 8. Gumhert Noémi
3-4. osztályosok: 3. Gumhert András, 6. Szeredai Zsófia, Dézsenyi 
Zsigmond, 11. Nagy Zsófia, 12. Szigeti Péter, 
3. fiú csapat (Gumhert András, Dézsenyi Zsigmond, Szigeti Péter, 
Tóth Zoltán, Horváth Ákos)
5-6. osztályosok: 3. Harangozó János és a fiú csapat (Harangozó Já-
nos, Vipler Bendegúz, Kávásy Levente, Kiss Brúnó)
7-8. osztályosok: 5. Helter Antal

Labdarúgás
3-4. osztályos fiú tanulóink jelentős része egyesületi szinten is ker-
geti a labdát. Ezen tudományukat mutatták be a körzeti labdarúgó 
diákolimpián a VSZK-pályán.
A csoportmérkőzések alkalmával vereséget szenvedtünk (0:2) a 
Csány-Szendrey ÁMK csapatától, majd a vonyarcvashegyi Eötvös-
iskolát vertük magabiztos 4:0 arányban. A csoport másodikak a 
bronzéremért mérkőztek. Nagyon szerettünk volna visszavágni az 
alsópáhoki Dr. Szántó Imre Iskolának a teremtornán elszenvedett 
vereségért. A rendes játékidő 1:1-es eldöntetlent hozott, mely után 
bűntető rúgásokkal 3:2 arányban jobbnak bizonyultunk. A mérkő-
zés után a következő diákoknak gratulálhattam: Gumhert András, 
Tóth Zoltán, Dergecz Marcell, Andor Levente, Dézsenyi Zsigmond, 
Szigeti Péter, Reinprecht Bálint, Reichstetter Noel, Román Sándor, 
Pajor Alex.

Csíkos Luca atlétikában is remek formában
Április 13-14-én általános iskolások zsivajától volt hangos az egyete-
mi atlétika pálya. Keszthelyi és városkörnyéki iskolák vetélkedtek a 
zalaegerszegi megyei diákolimpia részvételi jogáért. Rég nem látott 
számú gyermek részvétele és nagyszerű cserszegi eredmények jel-
lemezték a versenyt.
A 2005-2006-os születésű leányok versenyében született a legcsil-
logóbb siker. Csíkos Luca, Kozma Réka, Szívós Melinda, Baki Panna, 
Belovári Panna, Németh Laura összetételű csapat az első helyen 
végzett. Egyéni összetettben Csíkos Luca közel 100 ponttal előzte 
meg a mezőnyt, saját csapattársát, Kozma Rékát utasítva a 2. helyre.
Ugyan ezen korosztály fiai (Gumhert András, Dézsenyi Zsigmond, 
Horváth Ákos, Tóth Zoltán, Reinprecht Bálint) az 5. helyen zártak, 
de egyéni összetettben ismét cserszegtomaji sikernek örülhettünk 
Gumhert András személyében. 
A 2003-2004-ben születettek szintén érmet szereztek. A leányok a 
jobb teljesítményük ellenére a 4. helyen zártak (Csíkos Lili, Fehér 
Brigitta, Vörös Szonja, Cziklin Kata, Rénes Boglárka), míg a fiúk (Ha-
rangozó János, Koszorús Mirkó, Fark Vencel, Sándor Barnabás, Ro-
mán Zsolt) a dobogó második fokára állhattak. Lili és János egyéni 
összetettben minimális pontokkal csúsztak le a dobogóról.
A 8. osztályos fiúk (Szigeti Barnabás, Merics Ferenc, Frigyesi Máté, 
Helter Antal, Farkas Bendegúz) igazi csapatot alkotva a dobogóig 
meneteltek, ahol a 2. hely jutott számukra.
Az egyéni versenyszámokban is születtek szép sikerek.
III. korcsoport Csíkos Lili  távolugrás 3. hely
   Harangozó János 600 m  1. hely  
     kislabdahajítás 3. hely
IV. korcsoport
 Horváth Dorina - 100m, kislabdahajítás, távolugrás 3. hely
 Helter Antal  1500 m - 1. hely 300 m 3. hely
 Farkas Bendegúz súlylökés   1. hely
 Merics Ferenc  súlylökés   2. hely
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Asztalitenisz háziverseny
2016. április 16-án már IV. alkalommal került megrendezésre Cser-
szegtomaj Önkormányzat Asztalitenisz Versenye, a cserszegtomaji 
Szabó István Általános Iskola tornatermében, ahol minden korosz-
tály versenyezhetett. A versenyen résztvevő egyesületek: Nagyka-
nizsa,  Gyenesdiás, Hévíz, Murakeresztúr és a házigazda Cserszeg-
tomaj. Eredmények: Újonc leány (2005 után született) 1. Rákos 
Nóra (Murakeresztúr), 2. Hadi Eszter (Nagykanizsa), 3. Dancsák 
Katalin (Cserszegtomaj), és Köveskáli Zója (Nagykanizsa). Újonc 
fiú (2005 után született) 1. Gelencsér Szabolcs (Nagykanizsa), 2. 
Szollár Patrik (Nagykanizsa), 3. Kovács Milán (Gyenesdiás) és Hóti 
Péter (Hévíz). Újonc fiú összevont 1. Szollár Patrik, 2. Gelencsér 
Szabolcs, 3-3 Pataki Ákos és Hadi Mátyás mindannyian Nagyka-
nizsát képviselték. Serdülő lány: 1. Orbán Flóra (Murakeresztúr), 
2. Fonnyadt Kitti (Hévíz), 3-3 Farkas Flóra (Hévíz) és Rákos Nóra 
(Murakeresztúr), Serdülő fiú: 1. Czémán Tamás (Hévíz), Gelencsér 
Szabolcs (Nagykanizsa), 3-3 Móricz Marcell (Hévíz) és Tislér Bence 
(Murakeresztúr). Ifjúsági fiú: 1. Penteli Marcell (Cserszegtomaj), 
Csősz Tóth János (Hévíz), 3-3 Bugovics Máté és Szita Csaba (Cser-
szegtomaj). Ifjúsági páros:1 Penteli M.-Szita Cs.(Cserszegtomaj), 2 
Csősz Tóth J.- Móricz M. (Hévíz), 3-3  Bugocvics M. -  Czémán T. 
(Cserszeg-Hévíz) és Gelencsér Sz.- Szollár P. (Nagykanizsa), Felnőtt 
1. Móricz Gábor (Hévíz), 2. Rubin Gábor (Nagykanizsa), 3-3 Penteli 
Marcell és Hauser Rezső (Cserszegtomaj). Páros: 1. Móricz M.-Mó-
ricz G. (Hévíz), 2. Penteli M.- Szita Cs. (Cserszegtomaj)  3-3 Emecz 
E.- Csősz Tóth J. (Hévíz) és Mosdósi T.- Hauser R. (Cserszegtomaj). 
Amatőr felnőtt: 1. Miklós Csaba, 2. Mosdósi Tibor 3. Riba Ernő. 
Köszönet   Cserszegtomaj Község Önkormányzatának, Polgármes-
ter úr  önzetlen segítségéért az érmek, oklevelek,  ajándék biztosí-
tásáért. Minden játékosnak további sok sikert kívánok!

A mini újoncoknak április 28-án lett megszervezve Cserszegtomaj 
Önkormányzatának versenye, ahol a következő eredmények szü-
lettek: Andor Levente - 1. hely, Reinprecht  Bálint - 2. hely, Tóth 
Botond  - 3. hely, Kovács Bence - 1. hely, Székely Levente és Móricz 
Barnabás - 3-3. hely. 

Dancsákné Márk Katalin

Toborzás asztalitenisz táborba
Kedves lányok és fiúk! Asztalitenisz edzőtáborba szeret-
nélek meghívni benneteket, amely 2016. július 04-08. 
között, a Szabó István Általános Iskola tornatermében 

lesz. Ha szeretnél megismerkedni a fehér labda titkaival, 
jó koordinációs tapasztalatokat szerezni, akkor reggel 8.00 
órától délután 16.00 óráig szeretettel várlak, legyél kezdő 

vagy haladó játékos.

Elérhetőség: Dancsákné Márk Katalin,
telefon: 06 30 401 9457, email: katalinmark@gmail.com

Szekszárdon az íjászok
Április 16-án Szekszárdon íjászkodtunk a gyerekekkel. Azért ezt 
a helyszínt választottuk, mert itt mindig nagyon nehéz verse-
nyeket rendeznek. Több, mint 200 íjász mérte össze a tudását 
ezen a napon, az ország legjobb íjászai. Kiváló bemelegítés volt 
ez az örömíjász verseny az országos bajnokságra, amire készü-
lünk szeptemberben Egerben. A fárasztó utazás és a nehéz er-
dei terep ellenére nagyon szép sikereket értünk el. 

Török Hanna - I. helyezés, Rénes Lenke - II. helyezés
Frigyesi Dániel - I. helyezés, Dézsenyi Zsigmond - II. helyezés
Pálfi Dorián - II. helyezés, Németh Zsombor - III. helyezés
Köszönöm szépen az önkormányzatnak és a szülőknek a segít-
séget!

Németh Mónika
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Sector Premium Kupa
Április 30-án Keszthelyen a Cserszegtomaji SK Lengyel Lajos vállal-
kozó gáláns támogatásával (szép érmek, serlegek, sportszerutal-
vány a legjobbaknak, ebéd minden résztvevőnek) rendezte meg a 
Sector Prémium Vándorkupát, az 1. Országos Serdülő Csapatbaj-
nokságot. A magyar lábtoll-labdázás 23 éves történetében vannak 
előzményei a csb-nek. Az 1990-es évek végén a kiskanizsai általá-
nos iskola termében Takács Tamás már rendezett csapatversenyt. 
Később az Európa Kupák és a Kárpát-medence Kupák zajlottak csa-
pat formában. A Zala megyei bajnokságokon Cserszegtomaj, Keszt-
hely, Nagykanizsa és Szepetnek gyermek- és serdülő csapatai is sok 
alkalommal összecsaptak, de országos bajnokság nem volt. A csa-
patversenyben minimum négy fiúból és négy lányból álló egységek 
indulhatnak, amelyek az összecsapásokon a lábtoll-labdázás mind 
a hét versenyszámát lejátsszák. A győzelemhez csapat kell. Egy-egy 
kiemelkedő képességű játékos kevés a nyeréshez, mert egy játékos 
csak kettőt játszhat. Ezért aztán fontos szerepe van a taktikázásnak 
is. A csapatban való játék nagyon izgalmas és közösségformáló. A 
keszthelyi országos bajnokságra öt egyesület kilenc csapata neve-
zett, amelyek három csoportban játszottak selejtezőket. A hazaiak 
két csapattal képviselték magukat, de sajnos mindkettő csoport-
jában a 2. helyen végzett, így a 4-6. helyért játszhattak tovább. 
A jobb helyezést az első számú csapat érte el, de a második számú 
csapat tudásához mérten jobban teljesített.
4. Cserszegtomaj I: Barna Bianka, Gyalog Csenge, Horváth Dorina, 
Szrapkó Sára, Cserép Bernadett, Koszorús Sámuel, Merics Ferenc, 
Süli Balázs, Széles László, Szigeti Barnabás
5. Cserszegtomaj II: Belovári Panna, Gyetvai Boglárka, Lázár Petra, 
Horváth Lili, Pál Diána, Rénes Boglárka, Barna Benjamin, Fark Ven-
cel, Román Zsolt, Sándor Barnabás.
A versenyről a Helikon rádió és az M4 sportcsatorna is készített be-
számolót. Köszönjük a szülők és a segítők támogatását. Az első ver-
senyt látva jövőre folytatás várható. Addig is készülünk az őszi 24 
órás cserszegtomaji lábtoll-labdázásra.

A hazaiak második számú csapata Lengyel Lajos főszponzorral

Cserszegtomaj 4. helyezett csapata

Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, talaj-

marózást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as vagy 06 83/330-374-as
telefonszámokon.

Napraforgó vendéglő-Gasthaus zur Sonne
Meghitt, romantikus hangulat • Igazi, házias ízek 

Születésnapok, családi és céges rendezvények 
Főszezonban minden hétfőn és pénteken élőzene 

Változatos, szezonális ételkínálat 
Kellemes, napsütötte és árnyékos terasz…

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

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
ingyenes kiadványa

Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.  •  Tel.: 06 83 531 908
Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester 

Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa 
E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu

Szerkesztés, nyomtatás: 
EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1

Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu

Következő szám megjelenése: 2016. június 
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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Az első m
odulrendszerű kültéri konyha a világon! 

Kerti grillszigeteink üvegszálerősítésű betonlapok-
ból készülnek egyedülálló technológiával.

Die erste outdoor Küche der W
elt m

it 
M

odulsystem
! Unsere hochwertige 

Grillinsel werden aus Beton und 
Glasfasern m

it einzigartiger 
Technologie gefertigt.  

Variálható m
odulokból áll, és néhány 

óra alatt felépíthető. Rendkívül eszté-
tikus kivitel, term

észethű m
intázatok, 

kedvező áron. 

Sie besteht aus variablen M
odulen, wird in paar 

Stunden aufgebaut. Besonders ästhetische,  na-
turnahe M

uster, günstiger Preis.  

Időjárásálló, könnyen tisztítható, hogy csak a grill-
party élm

énye m
aradjon! 

W
etterbeständig, leicht zu reinigen, dam

it nur der Spaß des 
Grillens bleibt!

Inform
áció: www.fornax-kitchen.com

 
www.facebook.com

/fornaxkitchen
Ném

eth Tam
ás +36 70 425 4155

tam
as@

fornax-kitchen.com

A beton elegáns arca
Die eleganteste Seite 
des Betons
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május

május 25. szerda 16.00 Képviselő-testületi ülés Polgármesteri Hivatal tárgyaló

május 29. vasárnap 09.45 Úrnapi szentmise és körmenet Szent Anna templom

június 

június 01. szerda 10.00 Aranykorúak IV. Juniálisa Sportpálya

június 03. péntek 16.30 Óvodai ballagás Pipacs óvoda

június 04. szombat 10.00 Családi Fesztivál Iskola udvara

június 05. vasárnap 10.30 Hősök napja Tomaji temető

június 05. vasárnap 12.30 Hősök napja Cserszegi templomkert

június 18. szombat 10.00 Iskolai tanévzáró ünnepély és a ballagás Tornacsarnok

június 24. péntek 19.00 Szent Iván éji tűzgyújtás Kultúrház udvara

június 27-július 1. hétfő-péntek 8.00-16.00 Cserszegi Vakáció Általános Iskola

június 29-július 3. szerda-vasárnap Vízi tábor Mosoni-Duna

július

július 4-8. hétfő-péntek Asztalitenisz tábor Tornacsarnok

július 4-8. hétfő-péntek II. „Fűszeres Gyermek Néptánc Tábor” Kultúrház

július 4-8. hétfő-péntek 8.00-16.00 Cserszegi Vakáció Általános Iskola

július 8-9-10. péntek-vasárnap 18.00 XI. Cserszegtomaji Bornapok Iskola udvar

július 30-31. szombat-vasárnap 18.00 X. Cserszegtomaji Sörnapok Iskola udvara

Eseménynaptár - 2016. május - június - július

 

 

 

 

 

 
Időpontja: 

2016. június 29 - július 03-ig, (5 nap). 

Helye: 
Mosoni-Duna, Halásziban beszállunk a kenukba, körbeevezzük a 

Szigetközt (vezetővel), a végén a varázslatos Kimlébe érünk. 

Tervezett program: 
Autókkal felutazunk Halásziig. Odaszállítják a bérelt kenukat 

(mentőmellénnyel, hordóval, evezőkkel együtt). 
 

Első napon sátortábort építünk, kenus edzésen veszünk részt, 
majd vacsora, közösségi programok. 

Második nap Cikola-szigetvilág bejárása tapasztalt vezető irányításával. 
Harmadik nap Mosonmagyaróvárról a Malomági-Lajtán evezünk Halásziig 

Negyedik nap táborbontás, evezés Kimléig, táborépítés, vacsora.  
Ötödik nap Tábori vetélkedő, tudásszint felmérés, táborbontás, 

bepakolás, utazás haza. 
 

Jelentkezés, információ Gelencsér Zoltánnál (tel.: 0630/5399-448), 
június 13. tábori megbeszélés -azoknak, akik jelentkeznek, 

majd csak ott kell véglegesíteni a tábort. 
A jelentkezés, még csak érdeklődés is lehet, 
a befizetéssel válik véglegessé a táborozás. 

 

június 2., 9., 16., 23., 30., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

június 11. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

július 7., 14., 21., 28., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

július 09. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

augusztus 04., 11., 18., 25., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

augusztus 13. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

szeptember 01., 08., 15., 22., 29., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

szeptember 10. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

október 06., 13., 20., 27., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

október 08. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

november 03., 10., 17., 24., csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

november 12. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

december 01., 08., 15., 22., 29. csütörtök Kommunális hulladék elszállítás

december 10. szombat Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása

Hulladékszállítási időpontok
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Előzetes!
X I. Cserszegtomaji Bornapok

2016. július 8-9-10.
Általános Iskola udvara

Fellépők: 
július 8.
 Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita 
 Borban az igazság
július 9.
 Nagy Ibolya és Tarnai Kis László 
 nóta és operett műsora
július 10.
 A jó LaciBetyár

Minden nap hajnalig báli zene

Meghívó
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
meghívja Önt, családját és ismerőseit a 

HŐSÖK NAPJA
megemlékezésre és koszorúzásra.

időpont: 2016. június 5. (vasárnap) 

 12.30 (szentmise után) Cserszegi templomkert 

 10.30 (szentmise után) Tomaji temető 

  emlékező beszédet mond: 

Bartha Gábor polgármester

megemlékező műsor: 

cserszegtomaji 
„Aranykorúak” Nyugdíjasklub

Hajtsunk fejet együtt, tisztelegve a magyar hősök előtt!

SZENT IVÁN ÉJI TŰZGYÚJTÁS
2016. június 24-én (péntek) 19.00 órától

a cserszegtomaji Kultúrház udvarán

Tűzgyújtással, táncházzal és ba-
tyus bállal (jöttök lesztek, hoztok 
esztek...) búcsúztatjuk a leghosz-
szabb napot!

Muzsikál Simon-Kiss Judit és 
Zenekara

Táncot tanít: 
Hardi András és 
Hardiné Partics Edina

Cserszegi

2016!
Cserszegtomaj Község Önkormányzata a tavalyi évhez ha-
sonlóan a Szabó István Általános Iskola tanárainak közremű-
ködésével az idei évben is kétszer egy hetes napközis prog-
ramot szervez általános iskolás gyerekek részére.

Időpont:  2016. június 27-július 1-ig, illetve 
július 4-8-ig, hétfő-péntek 8.00-16.00 
helyszín: Szabó István Általános Iskola 

Ellátás: napi egyszeri étkezés
Részvételi díj: egyszeri étkezés díja. 

Részvétel: maximum 50 fő/hét jelentkezési sorrendben.
jelentkezés: Kocsis Zsuzsa művelődésszervezőnél a 

06 30 610 4673-as telefonszámon  vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban.


