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Köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat, dédiket!

Köszöntő

Egy fényes kismadár
Torkát megnyitotta.
Halljátok, így dalolt
A kismadár torka:

Egy csokor színes szó,
Mint egy csokor virág.

Fogadjátok tőlünk
Kedves Édesanyák.

Jankovich Ferenc
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Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
március 29-én megtartott soros nyilvános ülésén az alábbi közérdekű 
döntéseket hozta.

RENDELETEK
5/2017 (III.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszeg-
tomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2017.(II.23.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu oldalon 
megtekinthetők.

HATÁROZATOK
33/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszeg-
tomaji Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
34/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának  módosítá-
sát a mellékelt okirat alapján.
2. A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerke-
zetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosí-
tásáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.
35/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító 
Okiratának módosítását a mellékelt okirat alapján.
2. A módosításokkal jóváhagyott költségvetési szerv egységes szerke-
zetű Alapító Okiratát kiadja.
Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosí-
tásáról szóló dokumentumokat megküldje a Magyar Államkincstárnak.
36/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal épületének tartószerkezeti szak-
értői véleményét. Felkéri a Polgármestert a szakvélemény alapján az 
intézkedési sor felállítására és kéri, hogy azt a Képviselő-testület máju-
si soros ülésén ismertesse a Képviselő-testülettel.
37/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2017. 
(II. 22.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint mó-
dosítja:
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 15/20105.(XII.17.) számú rendeletének módosí-
tását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§. (1) d) pontja va-
lamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján állami főépítészi eljárás lefolytatá-
sának keretében kívánja módosítani.
38/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogad-
ja Lambert Róbert és Lónai-Szakács Ildikó 4032 Debrecen, Poroszlay 
út 22. szám alatti lakosok ( képviseli: Dr. Nagy Tibor ügyvéd) tulajdo-
nát képező Cserszegtomaj, 1657/25 hrsz-ú ingatlan közlekedési terü-
letként használt földrészletére vonatkozó térítés nélküli felajánlását. 
Felkéri a hivatalt, hogy a tulajdonrendezéshez szükséges változási váz-
rajzot készíttesse el. A tulajdonrendezéssel érintett terület nagyságát 
a Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.
(XII.17.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, 
valamint a kereszteződés beláthatóságát biztosító – a tulajdonosok ál-
tal felajánlott – a Tervező utca jelenleg használt útterületével együttes 
térmértéke adja.

A vázrajz készítéséhez, valamint a felmerülő földhivatali díjak, a kivite-
lezés és az egyéb költségek megfizetéséhez szükséges pénzügyi fede-
zetet legfeljebb 300.000,- Ft összegben az általános tartalék terhére 
biztosítja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-
lére. 
39/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta előtti 
46 méteres útszakasz rendezésére, parkolók kialakítására a közlekedés-
biztonság megteremtéséhez szükséges pénzeszközt az  önkormányzat 
2017. évi költségvetésének általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Előirányzott keret:  3.000.000 Ft + ÁFA (azaz három millió Ft + ÁFA)
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
40/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
Fáró Imre Cserszegtomaj, Meder köz 2. szám alatti lakosnak, hogy az 
állattartás szabályainak betartásával a Cserszegtomaj Község Önkor-
mányzata tulajdonában lévő 586 helyrajzi számú 3058 m2 területű 
kivett művelési ágú belterületi ingatlanon legeltesse az általa tartott 
állatait, tevékenységével karbantartva a területet. A terület legeltetés-
sel történő gondozására szóló engedély 1 évre érvényes, mely meg-
hosszabbítható.
Megbízza a polgármestert a terület használathoz szükséges megálla-
podás megkötéséhez szükséges egyeztetés lefolytatásával. 
41/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mit 
a 21-18421-1-006-01-05-MEKH kóddal rendelkező DRV_V_211 sor-
számú víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által 2017-2031. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a teljes hatósági eljárásra vo-
natkozóan, a DRV ZRT. meghatalmazásának aláírásával.
42/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kataszt-
rófavédelmi Ifjúsági Verseny” díjazását, résztvevő diákok étkeztetését 
40.000 Ft összeggel támogatja az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésével kapcso-
latos szükséges intézkedések megtételére.
43/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rezi 
Község Önkormányzatával 2013. június 24-én megkötött, a területi vé-
dőnői feladatok ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés mel-
lékletét képező megállapodás-tervezet szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére.
44/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védő-
női szolgálat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte, 
azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.
45/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 
évre vonatkozóan a területi ellátás helyzetéről szóló védőnői beszámo-
lót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint elfogadja.
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete köszöni 
az éves munkát, a hatékony együttműködést és további sikereket kíván 
a védőnői szolgálat munkatársainak.
46/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. 
Nagy Ákos Fogászati Bt. (8360 Keszthely, Vadaskerti u. 8.) beszámoló-
ját Cserszegtomaj Község Önkormányzata által nyújtott működési hoz-
zájárulás felhasználásáról megismerte, azt az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja.
47/2017.(III.29.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, 
hogy az önkormányzat címére elektronikus úton érkezett szülői észre-
vétellel kapcsolatban az áprilisi soros Képviselő-testületi ülésen tájé-
koztatást adni szíveskedjen.
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A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj március vagy
https://youtu.be/EiwQZNjV8Ks

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

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2017. május 31. (szerda) 16 órára

 

Értesítés! 

A Zalaszentgróti LÁNTZKY TEMETKEZÉSI KFT. 
8790 Zalaszentgrót Dózsa György u 22. 

Ügyelet: 0-24. Tel: 06-30-226-8199, 06-30-209-3351 

CSERSZEGTOMAJON A BEMUTATÓ HELYISÉGE 

Községház u. 4. sz. alatt (A volt Polgármesteri Hivatal épületében). 

Ahol a temetkezési kellékeket meg lehet tekinteni, és ki lehet választani. Teljes 
körű ügyintézés: Virágsziget Cserszegtomaj, Keszthelyi u. 48. Bojtné Pál Szilvia  

Tel: 06-20-344-7062, 83/330-390-es telefonon. 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága által 2017. április 24-i ülésen megállapított támogatások: 

Beérkezett kérelem: 8
pénzbeli támogatás: 5  fő részére  összesen: 139.380,- Ft
természetbeni juttatás: 2  fő részére összesen: 20.000,- Ft
gyógyszertámogatás: 1 fő részére 12 hó x 12.000 Ft 144.000,- Ft
  2017.04.01. – 2018.03.31.
Mindösszesen:  303.380,- Ft

Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke

Belterületi adómentesség tájékoztató 
a 2017. adóévre

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény belterületi in-
gatlanok adómentességével kapcsolatosan 2017.01.01. 
hatállyal az alábbiak szerint módosul;

(E törvény alkalmazásában:) 
„15. mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az 
az ingatlan, 
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem 
haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, 
és 
b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató ál-
tal létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátá-
sát szolgáló vagy a  növénytermesztést szolgáló műtárgy 
(pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által 
lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egé-
szében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak 
megfelelően műveli, és 
c) amelyre nézve a  b)  pont szerinti feltétel teljesülését 
a  telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási 
szerv az  adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. 
között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében meg-
tartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, 
és
d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, 
szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre 
való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adó-
alany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – 
jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) be-
kezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtott támogatási 
kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgaz-
dasági területként jelöli meg;”

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint/
hrsz illetéket kell fizetni illetékbélyeg formájában az általá-
nos tételű eljárási illeték az Itv. 29. § (1) bek. alapján.
Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentum-
ként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekér-
dezése, ha az eljáró szerv közigazgatási hatósági eljáráshoz 
kéri, a hiteles térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 
Ft amely összeget készpénz átutalási csekken kell befi-
zetni, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 11749008-
20190093 számú számlaszámára kell utalni, a közlemény 
rovatba fel kell tüntetni: „Belterületi” szót és azon megye 
nevét, ahol a kérelemben szereplő ingatlan elhelyezkedik.
Az ügyintézés ügyfél megkeresése alapján történik, ahol a 
kérelmet rendszeresített formanyomtatványon a tulajdo-
nos nyújtja be. Több tulajdonos esetén az összes tulajdo-
nos kitölti és írja alá. 

A kérelmet postai úton tárgyév június 9-től szeptember 
30-ig lehet benyújtani az alábbi címre:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatóság 
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 11.
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Dr. Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés elnökének gratuláló levele Cserszegtomaj Nagyközségi címhez.
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A Magyar Vöröskereszt 2017-ben ismét Humanitárius címet adományozott Cserszegtomaj telepü-
lésnek. Köszönjük településünk azon lakóinak az áldozatos munkáját, akik e cím elnyeréséhez hoz-
zásegítették Cserszegtomajt.
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„- A közelmúltban megadatott Cserszegtomajnak, hogy felve-
gye a nagyközség címet. A törvényben meghatározott kemény 
feltételeket, szigorú kritériumokat sikerült teljesítenünk, így 
már használhatjuk e rangot adó elnevezést. Ezúttal nem enge-
délyeztetésről, vagy pályáztatásról volt szó, hanem évtizedek 
kemény munkájáról, az itt élők pozitív hozzáállásáról, a polgá-
rok tenni akarásáról. A nagyközség címben mindenkinek ben-
ne van egy tyúklépése, vagy egy kenguru ugrása. A nagyköz-
ségi rang elnyerésében valamennyi lakónk és telektulajdonos 
benne foglaltatik. Köszönet érte mindenkinek!” –hangoztatta 
Bartha Gábor polgármester.

- Már Húsvét előtt takaros portákkal és szépen rendezett köz-
terekkel találkozhattak mindazok, akik Cserszegtomajon jártak. 
Ez nem újdonság, hisz a nagyközség településüzemeltetési cso-
portja évek óta precíz feladatellátással, teszi vonzóvá a község 
utcáit, zöldfelületi sávjait. A falu működését biztosító csoport a 
logisztikát kézbentartó vezetőjével, a polgármesteri hivatallal 
jó partneri együttműködésben, évek óta eredményes munkát 
végez. Az ő példamutatásuk hullámzik végig, az itt lakók, a fész-
ket rakók, az otthont teremtők körében is. Közép Európa legna-
gyobb területét magában foglaló nagyközségben a természet 
rendjét figyelve lenyírtuk a füvet, megmetszettük a fákat, ám 
a porták előtti utcaszakaszok rendben tartását nálunk is a pol-
gároknak kell elvégezniük. Senki helyett nem vállalhat föl a kö-
zösség többi tagja külön feladatot, extra terhet. Mindenkinek 
jobban oda kell tennie magát a házak előtti árokszakaszok ren-
dezésében, a bokrok, fák, kilógó ágak visszanyesésében.

- Milyen teendők elvégzésére fókuszálnak?

- Komoly feladatot jelent a posta előtti, mintegy kétszáz négy-
zetméteres útszakasznak a főidény előtti rendbetétele. Ren-
dezni kell az épület előtt területet, ez az egyik leglátogatottabb 
helyszín. A kőhátról érkező csapadék elvezetését az egész utcá-
ban szeretnénk hosszú távra szólóan megoldani. Az elmúlt évti-
zedek alatt falunkban sikerült olyan vonzó életteret létrehozni, 
ami folyamatosan fejlődik. Már ebben a negyedévben is kilenc 
újszülött születésének örvendhettünk. Az ifjúság szívesen ma-
rad itt, a fiatalok előszeretettel raknak fészket és Cserszegto-
majt a legtöbben otthonukként nevezik meg. Nagy öröm, hogy 
a mostanság családi házépítésbe kezdő, gyereket is vállaló, 
harmincas éveiben járó házaspárok mind a falu szülöttei.  Ta-
nulmányukkal, munkájukkal összefüggésben tettek ugyan egy 
vargabetűt a világban, de visszakanyarodtak, és itt képzelik el 
jövőjüket, mert itt, vagy a környéken találtak munkát, otthont. 
Ismét pályázunk a humanitárius valamint az idősbarát telepü-
lés címre. Cserszegtomaj nem egy klasszikus, egyutcás telepü-
lés, ezért a további célok kitűzéséhez is bölcs összefogásra, a 
feladatok jól átgondolt elvégzésére, a szükséges szolgáltatások 
optimális bővítésére van szükség. A tiszta levegő, a jó életkom-
fort az alap, innen kell még előbbre jutni. Az önkormányzat 
folyamatosan segítséget kap a járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályától a tartósan munkanélküliek közmunka programjában. A 
program nálunk láthatóan eredményes, hisz az elmúlt három-
négy esztendő alatt öt-hat dolgozó is visszakerült a verseny-
szférába.

A jogszabályváltozásokat követjük, a szabályoknak, törvények-
nek megfelelünk. Az iskolát többszörös fenntartó csere után si-
került a KLIK-nek átadni, de továbbra is teljes mellszélességgel 
az intézmény mögött állunk. Az óvoda, bölcsőde jogszabály-
változásaiba sem tört bele a bicskánk. Az idősek ellátását, a 
családsegítést is szakmai és emberi helytállással végezzük nap, 
mint nap. Elvárás hogy a 20 négyzetkilométeres település biz-
tonsággal, gördülékenyen, hitel felvétele nélkül működjön. Az 
adófizetők nagy számának és teljesítményének köszönhetően 
minden évben képesek vagyunk fejlődni, minőségi fejleszté-
sekbe belefogni. Előkészítés alatt állnak olyan beruházások, 
amelyek a közterületek szépítését jelentik. Faluszerte tervben 
van az árkok rendezése, a csapadékvíz-elvezetés biztosítása, 
aszfalt burkolatok építése, járdafelületek létesítése. 

- Mi újság a pályázatok terén?

- Pályázati segítséggel, 250 millió forintos beruházással az iskola 
2013-ban megújult. A közel huszonötmilliós ököpark is jól be-
tölti a funkcióját, örömteli, ahogy az iskolások és az óvodások 
a közparkban ismereteket szereznek, kikapcsolódnak. Játszótér 
is épült az utolsó hét évben. Cserszegtomaj adóévi mutatója 
magas az érvényben lévő pályázati szerkezet a legtöbb esetben 
nem a mi extrém településszerkezetünkre lett kitalálva, sajnos 
sokszor már a kiírásokba sem férünk bele. Folyamatosan dol-
gozunk, hogy a beadott pályázatainkkal kapcsolatban sikereket 
tudjunk felsorolni. Szeretnénk azért egy TOP-os pályázaton 
megnyerni a napi 80-100 adag meleg étel házhoz szállítására 
alkalmas gépjárművet, és útfelújításban is segítség lenne.  

- Az önkormányzati törvény egyértelműsíti, hogy a civil szerve-
zeteket az önkormányzat segíteni köteles… 

- Ezt mi nem csupán törvényi előírásként kezeljük. A rendelke-
zésre álló hatmilliós keretet jól átgondolva osztotta szét testü-
letünk a jelentkezők között. Ötvenezer és 900 ezer forint között 
jutott a sportegyesület szakosztályainak, az egyházi közössé-
geknek, a kultúrköröknek, a hagyományőrzést ápoló és a 29 
helyi gimnazista diákot is segítő keszthelyi egyesületeknek is. 

- Sikeres volt a falunapi vigalom…

A sportpályánk melletti rendezvénytéren ünnepeltük a hagyo-
mányos falunapot. A nagyközségi cím elnyerése, a pálinkamust-
ra legkiválóbb italai, a pörköltfőző verseny egyéni és csoport-
ban induló ízmesterei voltak a középpontban. Megköszöntük 
Manninger Jenő országgyűlési képviselő munkáját, mellyel se-
gíti falunkat a fejlődésben. Első ízben köszöntöttük a vajdasá-
gi Adorján falu küldöttségét, ami egy barátság kezdete.  Egyre 
nagyobb az igény arra, hogy helyi baráti társaságok kvaterkázás 
közben megkóstolják és megkóstoltassák a saját készítésű pá-
linkájukat, gratulálunk a pálinkamustra nyertes résztvevőinek. 
Színvonalas műsorokat élveztünk, köszönet a helyi kultúrkörök, 
fellépők felkészültségének. Sztárvendégeink komoly élményt 
adtak minden vendégünknek. A bál az éjszakába is beleszaladt, 
jó hangulatban erősítette közösségeink összetartozását. A Fa-
lunap szép, méltó rendezvénye volt a nagyközségi cím megün-
neplésének.

Nemes Norbert – Zalai Napló

Cserszegtomaj csudasága, Nagyközséggé avanzsált
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Cserszegtomaj település az Erdélyi Dálnok községgel jól működő 
testvértelepülési kapcsolatot ápol több mint 10 éve. A Képviselő-
testület elgondolása volt, hogy a Vajdaság területén is keresnének 
egy települést, mellyel a Dálnokihoz hasonló testvéri barátságot 
kötnének. A keresgélés eredménye, hogy 2017. márciusában a 
cserszegtomaji delegáció személyes látogatást tett Adorjánban, és a 
kölcsönös szimpátiának valamint a közös célok kitűzésének eredmé-
nyeként a Cserszegtomaji Falunapi rendezvényen már köszönthet-
tük a vajdasági közösség tagjait.  Ezekben a hetekben, hónapokban 
a barátság kiépítése, elmélyítése folyik. Ennek sikerén múlhat, hogy 
a két település hivatalos formában is együttműködést köthet.

Adorján: A Vajdaságban Magyarkanizsa és Zenta közt, a Tisza jobb 
partján fekszik. Adorján Árpád-kori település. Nevét 1271-ben emlí-
tette először oklevél Adryanként.  Adorján az egykori Bodrog várme-
gye legismertebb Tisza-parti települése volt.
Két részből állt, mely részeket a 15. század elejétől Alsó- és Felső- 
névvel különböztették meg egymástól. Lakosainak száma 2002-ben 
1128 ebből 845 magyar, 191 román, 5 szerb
A település kifejezetten mezőgazdasági jellegű. A lakosság főleg do-
hány-, paprika- és gabonatermesztéssel foglalkozik. Az aktív lakos-
ság túlnyomó része földműves, illetve a kanizsai, zentai üzemekben 
dolgozik. A településnek van helyi közössége és négyosztályos elemi 
iskolája is. A falu vezetése nagy hangsúlyt fektet a közösségi rendez-
vényekre, a közösség erősítésére.

Vajdasági barátok Cserszegtomajon

Képünkön a helyi képviselők egy része az adorjáni küldöttséggel

Siker az elsősegélynyújtó versenyen
A Cserszegtomaji Vöröskereszt Szervezete I. helyen végzett a 
területi Vöröskeresztes versenyen, felnőtt kategóriában. 2017. 
április 13-án Zalaegerszegen vettünk részt a területi vöröske-
resztes versenyen. 4 gyakorlati és két elméleti tudásunkról kel-
lett számot adnunk. A felkészülésünket Váginé Zita segítette, 
melyet ezúton is köszönünk.
Csapatunk 5 tagja: Kocsis Zsuzsa, Molnár Gabriella, Németh 
Adrienn, Tolvéth Gyula Tamás, Koroncz Katalin. Mivel mi végez-
tünk az első helyen, ezért május 31-én, megyei versenyen újra 
összemérjük tudásunkat az országos döntőbe jutásért.

„Csillagok, csillagok…”
Az elmúlt hét végén Zalaszántón vettünk részt, az immár másodszor 
megrendezett népdaltalálkozón. Négy népdalkórus, közel egy órás 
színvonalas műsorral szórakoztatta a kedves közönséget.
Az est végén egy nagyon kellemes vacsorával egybekötött, nótás, da-
los, ismerkedési est résztvevői lehettünk. A hagyományaink őrzése, 
továbbörökítése nagyon fontos összetartó erő  a generációk között. 
Műsorunkat a zalai népdalkincsből merítettük. Két csokrot énekeltünk.

1. Csillagok csillagok….. Bartók Béla gyűjtése
2. Sej, a pusztán, a pusztán…  Vajda József gyűjtése

Szombaton nagyközségünk falunapi vígasságának is aktív résztvevői 
voltunk. Különböző stílusú dalokkal, operett, sláger, mulatós nótákkal 
szórakoztattuk a nagyérdemű közönséget.

Koroncz Katalin -  Tátika Népdalkör 
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A Pipacs Óvoda áprilisi hírei
A 2016-17-es nevelési év második felében a következő rajzpályáza-
tokon vettek részt óvodás gyermekeink.
1. Nagy újévi színező verseny óvodásoknak és kisiskolásoknak
• Süni csoport résztvevői: Beke Kiara, Balogh Hanka, Bojt Anna
2. „Szivárványszínű Balaton” – Egry J. Ált. Isk. pályázati kiírása
• Micimackó csoport résztvevői: Berkes Petra, Szabó Alexa, 

Márkó-Horváth Flórián, Szabó Zsombor
• Süni csoport résztvevői: Beke Kiara, Henczy Réka.
• Pillangó csoport résztvevői: Czink Máté, Fáró Panna, 

Kiss Míra Stefánia
3. „Az én dajka nénim” 
• Micimackó csoport résztvevői: Szabó Alexa, Berkes Petra, 

Szakáll Johanna, Rajkó Gergő
• Süni csoport: Henczy Réka, Beke Kiara, Wingenfeld Barnabás, 

Belák Zente Máté, Balogh Hanka, Bojt Anna, Horváth Hanna 
Veronika

4.  „Tiszta vizet” - DRV-Zalaegerszeg pályázati kiírása
• Micimackó csoport résztvevői: Barta-Molnár Imola Tünde, 

Berkes Petra, Szabó Alexa, Szakál Johanna, Bálint András, 
Márkó-Horváth Flórián

• Süni csoport: Bojt Anna, Barabás Soma Mátyás, Beke Kiara, 
Csillag Zsigmond

• Pillangó csoport: Pálfi Tamás, Kiss Míra Stefánia
5. „Költésre készülődő madaraink” – Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület
• Micimackó csoport résztvevői: Berkes Petra, Szabó Alexa, 

Szakál Johanna, Szedlák Ádám
• Süni csoport: Váczi Máté, Csillag Zsigmond, Henczy Réka, 

Balogh Hanka, Beke Kiara
6. „Szívügyünk a vízügyünk” – Zöld Hetek Gyenesdiás
• Micimackó csoport résztvevői: Szabó Alexa, Berkes Petra, 

Szakál Johanna, Barta-Molnár Imola Tünde
• Süni csoport: Henczy Réka, Horváth Hanna Veronika
• Pillangó csoport: Fáró Panna, Kiss Míra Stefánia, 

Gáspár Lekics Dorottya
7. „Mandulavirágzás” – Vonyarcvashegy
• Micimackó csoport résztvevői: Szabó Alexa, Berkes Petra, 

Szakál Johanna, Barta-Molnár Imola Tünde
• Süni csoport: Balogh Hanka, Beke Kiara, Sárközi Panka, Bojt Anna
• Pillangó csoport: Kiss Míra Stefánia, Sebestyén Olivér, 

Maczék Ádám, Fáró Panna
Felkészítő óvodapedagógusok neve:
 Pillangó csoport: Koroncz Katalin, Erdélyiné Salamon Szilvia
 Süni csoport: Moosné Glász Dóra, Füzesi Adél, Balla Zsóka
 Micimackó csoport: Pálmai Melinda, Balla Zsóka
Köszönjük az óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek is a mun-
káját. Büszkék vagyunk rájuk!

Pacsirta Gyermekdal Fesztivál Gyenesdiáson
2017. március 31-én, pénteken délelőtt immár 8. alkalommal került 
megrendezésre a Pacsirta Gyermekdal Fesztivál, ahol a mi óvodás 
gyermekeink is szerepeltek.
A fellépők névsora:
• Katica csoport: Hardi Kristóf - szóló kategóriában – kiemelt arany 

minősítésben részesült.
• Méhecske csoport: Berkes Laura, Horváth Gréta, Kupár Luca, 

Róth Bianka és Szabó Mária – kisegyüttes kategóriában – arany 
minősítést kaptak.

• Süni csoport: Orsós Regina - szóló kategóriában – arany minősí-
tésben részesült.

• Micimackó csoport: Barta-Molnár Imola Tünde és Szabó Zsombor 
– duó kategóriában – ezüst minősítést kaptak. Ebből Barta-
Molnár Imola Tünde külön arany minősítésben részesült a zsűri 
részéről.

• Pillangó csoport: Fáró Panna, Sebestyén Olivér, Czink András, 
Pálfi Tamás és Szántó Jácint - kisegyüttes kategóriában – ezüst 
minősítést kaptak. Ebből a zsűri arany minősítéssel kiemelte a két 
furulyást: Fáró Pannát és Pálfi Tamást.

• Szántó Jácint - szóló kategóriában – arany minősítésben részesült.
Köszönjük szépen az elismerést, nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Köszönettel tartozunk a felkészítő óvodapedagógusoknak is!!!

Mesemondó délelőtt a Pipacs Óvodában
2017. április 11-én első alkalommal szerveztük meg a magyar 
költészet napja alkalmából óvodánkban a mesemondó délelőttöt 
gyermekeink részére.
Az 5 csoportból összesen 24 vállalkozó szellemű óvodásunk jelent-
kezett. Ebből 18 gyermek mondta el a kiválasztott kedves, rövid 
meséjét, versét a szülők és a „zsűri” tagjai előtt, 6 gyermek pedig 
egy mesefeldolgozással készült. 
A „zsűri” tagjai: Palkovics Zoltánné a Kulturális Bizottság elnöke, 
Kocsis Zsuzsanna művelődésszervező, Belák-Paljunite Alina a Szülői 
Közösség elnöke, Surányiné Lóki Zsuzsanna napközis nevelő és 
Szalai Klára óvodavezető voltak.
A mesemondó délelőttöt Koroncz Katalin óvodavezető helyettes 
vezette le.
Minden kisgyermek oklevelet, egy kifestő könyvet és egy csokolá-
dét kapott ajándékba jutalmul.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Köszönjük szépen a szülőknek és az óvónéniknek is a felkészítést!
Mesemondó délelőtt résztvevői:
9.30
Katica csoport:
1. Benkő Gergő – Megy a hajó
2. Bozsóki Alíz, Elekes Gergő, Elekes Máté – Szűcs Imre: 

Csizma van a gólya lábán
Méhecske csoport:
1. Berkes Laura – Az árva királylány karácsonya
2. Ekmann Veronika - A kisgömböc
3. Horváth Gréta – Bartos E.: Farsang
Süni csoport:
1. Horváth Hanna – A vajaspánkó
2. Henczy Réka, Váci Máté, Csillag Zsigmond, Beke Kiara, Belák 

Zente, Balogh Hanka – A répa /mesedramatizálás/
10.30
Micimackó csoport:
1. Berkes Petra – A három kiscica
2. Szabó Alexa – Móra F.: A csókai csóka
Pillangó csoport:
1. Fáró Panna – A három pillangó
2. Czink Máté – Toppantó királykisasszony
3. Kiss Mira Stefánia – A kiskakas gyémánt félkrajcárja
4. Czink András – A hét kecskegida
5. Pálfi Tamás – Az aranyszőrű bárány
6. Gáspár Lekics Dorottya – Az élet vize
7. Horváth János – A szürke ló
8. Szántó Jácint – A három kismalac

• Április 12-én megjött a nyuszi óvodánkba. A délelőtt folyamán a 
Szülői Közösség által készített gyönyörű csomagot kereshették meg 
a gyermekek az udvaron, délután pedig Játszóházba vártuk őket a 
szüleikkel együtt, ahol különböző technikákkal húsvéti ajándékokat 
készíthettek saját kezűleg.
• Április 22-én, a Falunapon a mi óvodásaink is szerepeltek. Gyer-
mekeink, akik a Pacsirta Gyermekdal Fesztiválon énekeltek, itt a Fa-
lunapon a szüleik és a vendégek előtt is bebizonyították, hogy szép 
hanggal vannak megáldva. Az iskolába menő nagycsoportosaink pe-
dig rátermettségükről tettek tanúbizonyságot, amikor külön a fiúk 
és külön a lányok is fergeteges műsorral léptek fel. Vastaps kísérte 
minden mozdulatukat.
• Május 17-én, délután 16.00 órai kezdettel ismét Játszóházba vár-
juk a leendő bölcsődés és a leendő kiscsoportos óvodás gyermeke-
inket. Célunk, hogy minél jobban megismerkedhessenek az óvodával 
és a dolgozókkal is egyaránt, mire szeptemberbe jönnek hozzánk be-
szoktatásra. 

Szalai Klára - óvodavezető
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10. Vers és Prózamondó Verseny
A Magyar Költészet Napja alkalmából került megrendezésre az Ön-
kormányzat támogatásával, az Aranykorúak Nyugdíjas Klub szerve-
zésében a  10. Vers és Prózamondó verseny.
Igazi generációs találkozó részesei lehettünk, hiszen az óvodások-
tól kezdve a kisiskolások, fiatal felnőttek, nyugdíjasok mind- mind 
gyönyörű versekkel készültek.
A gyermek kategóriában 17 óvodás, iskolás vett részt, közülük sze-
retném a cserszegtomaji gyerekeket megemlíteni.
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pillan-
gó csoportjából: FÁRÓ PANNA, KISS MÍRA STEFÁNIA. A Micimackó 
csoportból: SZABÓ ALEXA. A Süni csoportból: HORVÁTH HANNA. A 
Szabó István Általános Iskolából: MOLNÁR KAMILLA, FARKAS LILI, 
KOHLHEB FLÓRA. Az idősebb korosztályban 24 versenyző indult. A 
Cserszegtomajiak: BÓDIS JÓZSEFNÉ, TORMA ZSUZSANNA, KIRÁLY 
ÁLMOS GYÖRGY, PLÓTÁR LÁSZLÓ.
Gratulálunk, és köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek a 
sikeres szereplésért. Mindenkit sok szeretettel várunk a jövő évi 
találkozónkra!
Kedves Édesanyák Nagymamák! Anyák Napja alkalmából József 
Attila versével szeretném köszönteni Önöket!

József Attila - MAMA
Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még õszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.

Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késõ,
most látom, milyen óriás ő —
szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.

Tolvéth Gyula Tamás

Karate hírek
Március 4-én a Cserszegtomaj Shotokan Egyesület Ajkán vett 
részt egy nagyon erős nemzetközi karate versenyen. 218 
karatéka és 23 egyesület közül a mi versenyzőink 2 arany, 2 
ezüst és 4 bronz éremmel. Összesítésben, közép mezőnyben, a 
10-ik helyen végeztek.
Március végén, a kezdők közül nyolcan tettek eleget a vizsga 
követelményeiknek, így megszerezték a  sárga övet. Április hó-
napban pedig 5 fő fog vizsgázni narancssárga övre. A tanítás 
folytatódik, szorgalmasan készülünk az októberben rendezen-
dő 2-ik Hévíz Europa kupa versenyre.

Asztalitenisz házibajnokság

Negyedik alkalommal került megrendezésre április utolsó hét vég-
éjén Cserszegtomajon az asztalitenisz tavaszi versenyünk, amelyen 
a kezdő gyerekektől a felnőtt korcsoportig mindenki megmutathatta 
tudását. Otthont a Szabó István Általános Iskola tornaterme adott. 
Szombaton  a gyerekek és serdülök álltak asztalhoz, ahol egy né-
pes mezőny indult, ami jó érzéssel töltött el szülőket és edzőket. A 
vasárnap az ifjúsági és felnőtt korosztály versenyétől volt izgalmas. 
Szombaton hét versenyszámban sikerült eredményt hirdetni. Ered-
mények: Lány kezdő 1. Horváth Lili (Cserszegtomaj), 2. Dancsák Kata-
lin (Cserszegtomaj), 3-3 Alpár Dóra (Nagykanizsa) és Belovári Panna 
(Cserszegtomaj). Kezdő  Fiúk: 1. Kovács Krisztofer (Cserszegtomaj), 
2. Vertarics Bence (Nagykanizsa), 3-3. Horváth Ákos és Tóth Botond 
(Cserszegtomaj), Újonc lány (2006 után született) 1. Orbán Flóra 
(Nagykanizsa),  2. Rákos Nóra (Murakeresztúr), 3-3 Horváth Lili és 
Dancsák Katalin (Cserszegtomaj), újonc fiú (2006 után született) 1. 
Lenkovics Lóránt (Nagykanizsa), 2, Hóti Péter (Sümegcsehi), 3-3 Ko-
vács Milán (Gyenesdiás) és Kovács Krisztofer (Cserszegtomaj), Újonc 
összevont fiú (2004-után született) 1. Gelencsér Szabolcs (Nagyka-
nizsa), 2. Pataki Ákos (Nagykanizsa), 3-3 Czémán Tamás (Hévíz) és 
Hóti Péter (Sümegcsehi), Serdülő lány 1. Orbán Flóra (Nagykanizsa), 
2. Szita Dóra (Cserszegtomaj), 3. Rákos Nóra (Murakeresztúr). Ser-
dülő fiú: 1. Móricz Marcell (Hévíz), 2. Czémán Tamás (Hévíz), 3-3 
Bujtor Krisztián (Gyenesdiás) és Pataki Ákos (Nagykanizsa). Vasárnap 
öt versenyszámban volt díjazás. Ifjúsági lány 1. Horváth Anna (Nagy-
kanizsa), 2. Salamon Sára (Nagykanizsa) 3-3 Szita Dóra (Cserszegto-
maj) és Farkas Flóra (Hévíz). Ifjúsági fiú 1. Penteli Marcell (Cserszeg-
tomaj),  2. Móricz Marcell (Hévíz), 3-3 Szita Csaba és Bugovics Máté 
(Cserszegtomaj), Felnőtt férfi 1. Móricz Gábor (Hévíz), 2. Hauser 
Rezső (Cserszegtomaj) 3-3 Mosdósi Tibor (Cserszegtomaj) és Farkas 
Róbert (Keszthely). Felnőtt összevont 1. Móricz Gábor (Hévíz), 2. 
Penteli Marcell (Cserszegtomaj) 3-3 Horváth Anna (Nagykanizsa) és 
Szita Csaba (Cserszegtomaj). Páros: 1. Penteli Marcell - Szita Csaba 
(Cserszegtomaj), 2 Móricz Gábor - Móricz Marcell (Hévíz) 3-3 Hor-
váth Anna - Salamon Sára (Nagykanizsa) és Hauser Rezső- Mosdósi 
Tibor (Cserszegtomaj). Köszönet, akik megtiszteltek jelenlétükkel, 
és köszönet Cserszegtomaj Nagyközség vezetőinek a segítségükért 
és támogatásukért, hogy újra sikerült népszerűsíteni az asztalitenisz 
sportot.

Dancsákné Márk Katalin
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Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
tűzifa fűrészelést, kerti munkát, talajmaró-

zást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

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

KERTÉPÍTÉSBEN JÁRTAS 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

 
Feladat: 3-6 fős csapatban összetett 

kertépítési munka végzése 
(tereprendezés, növényültetés, 

építőmesteri munkák, térburkolat 
készítése, öntözőrendszer telepítése). 

 
Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal 

az alábbi címre: 
info@magnoliaart.hu 

 

 

 

Kedves Szülők, Gyerekek!
2017. június 19-23 között (hétfőtől-péntekig) lesz idén a 
3. „Fűszeres” Gyermek Néptánc Tábor Cserszegtomajon.
Délelőtt alsó tagozatosoknak 9-12 óráig lesz néptánc és 

dal tanulás, valamint népi játékok az udvaron.
Délután 15-18 óráig pedig a felső tagozatosoknak 
terveztünk hasonló programot haladóbb szinten. 

Minimum létszám csoportonként 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 információért hívjatok bátran!: 
András 06 30 489 4266

Vízi tábort szervezünk a Mosoni-Dunára
Egészséges, élmény dús nyári időtöltés! Egy kellemes kikapcsolódást szer-
vezünk a Szabó István Általános Iskolás gyerekeknek, családjaiknak, isme-
rőseiknek a Polgármester Úr és a Képviselő-testület támogatásával. 

Halásziban kezdünk, Szigetközi túrán veszünk részt, átevezünk Mosonma-
gyaróváron, jót fürdőzünk a Mosoni-Duna egyik leghangulatosabb helyén 
a Cvika campingben Kimlén.
5 felejthetetlen nap, körülbelül 100 km evezés vár mindenkire. Egy kedves 
barátom megfogalmazásában: „Ez a legjobb aktív kikapcsolódás…”

Időpont: 2017. június 28. (szerda) - 2017. július 02. (vasárnap)
Helyszín: Mosoni-Duna, Halászi, Szigetköz, Mosonmagyaróvár, Kimle
Költség: Az idei még nem pontos (az új áraktól függ, de nem szokott nagy 
eltérés lenni), a tavalyi ár 17000,-Ft/gyerek, 18500,-Ft/felnőtt, amely a 
szállást (sátrakban), a napi háromszori étkezést (a vacsora a meleg, regge-
li frissen vásárolva a boltban, ebéd friss vásárlás után visszük magunkkal), 
a kenuk bérleti és szállítási díját tartalmazza. Az első napra csak vacsora 
van, utolsó napon reggeli és ebéd (meleg)
Tervezett program: Autókkal felutazunk Halásziig. Odaszállítják a bérelt 
kenukat (mentőmellénnyel, hordóval, evezőkkel együtt). Minden evezés-
kor több helyen kikötünk, pihenünk, étkezünk.
• Első nap: felutazunk Halásziig, ott sátortábort építünk, kenus gyakorlato-

kon veszünk részt (vízre szállás, evezés, fordulás, kikötés), majd vacsora, 
• Második nap: Cikola-szigetvilág bejárása tapasztalt vezető irányításával.
• Harmadik nap: táborbontás, Mosonmagyaróvárról a Malomági-Lajtán 

evezünk a Mosoni-Dunán le Kimléig.
• Negyedik nap: Evezés Mecsérig és vissza, evezős vetélkedők, játékok
• Ötödik nap: Tábori játékok, kormányos vetélkedő, tudásszint felmérés, 

táborbontás, bepakolás, utazás haza.
Bővebb információ és jelentkezés: 

Gelencsér Zoltán • Tel.: 06 30 5399-448
Családoknak és baráti társaságokat is várunk szeretettel!
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Felnőtt verseny
A felnőttek számára Nagykanizsán került megrendezésre ez évben 
a második verseny.
A női csapat (Pál Dorina, Sillinger Zsanett, Udvari Boglárka) felke-
rültek a dobogóra, annak a harmadik fokára.
A férfi egyes számú csapat (Dr. Varga Zoltán, Farsang András, Far-
sang Imre, Nagy Mátyás) a legjobb eredményüket érték el, egy 
hajszállal lemaradva a legjobb négybe való jutásért, hetedik he-
lyen zárták a csapatversenyt.
A kettesszámú csapat (Koszorús Sámuel, Széles László, Takács Ta-
más) a 9. helyen végzett.
Férfi párosok közül a legjobb eredményt dr. Varga Zoltán és Nagy 
Mátyás értékel el 9. hellyel, a Farsang fivérek a 12. helyig jutottak.
Női párosban Sillinger Zsanett és Udvari Boglárka sérüléssel és fá-
radtsággal küszködve, maradt  alul a legjobb négy közé jutásért 
játszott mérkőzésen. 6. helyen zárták a felnőtt versenyt.

Megyei Diákolimpia
A diákolimpia megyei fordulója lezajlott a lábtoll-labdázók számá-
ra is. A legnagyobb létszámmal érkező cserszegtomaji játékosok 
a legeredményesebbnek bizonyultak a verseny végére a legtöbb 
érem megszerzésével.
III. korcsoportban az egyes számú leány csapat (Belovári Panna, 
Horváth Lili, Lázár Petra, Pál Diána) aranyérmesek lettek. A Bálint 
Anna, Gumhert Noémi, Kovács Liliána összeállítású csapat 3. he-
lyen végzett. Berezvai Barbara, Bebesi Emília, Forster Fruzsina a 
csapatversenyen 4. helyen végzett.
Ebben a korcsoportban az egyik nagy vágyunk teljesült, hogy 
cserszegtomajiakkal töltsük meg a dobogót. Horváth Lili első, 
Belovári Panna második, Lázár Petra és Pál Diána harmadik helyen 
végeztek. Reméljük az országos bajnokságon is ők hozzák el az ösz-
szes érmet az egyénit illetően.
III. korcsoportos fiú csapatunk (Horváth Krisztián, Fark Lőrinc, Ro-
mán Sándor) a negyedik helyen végeztek. Ebben a korcsoportban, 
egyéniben Fark Vencel lett a megyei bajnok.
IV. korcsoportos fiúk (Fark Vencel, Koszorús Mirkó, Sándor Bar-
nabás) megyei bajnokok lettek. Barna Benjámin, Lázár Tamás, 
Molnár Botond 4. helyen végeztek, 5. helyen pedig Román Zsolt, 
Göller Máté, Paulin Bence.
Fiú egyéniben Sándor Barnabás betartva edzői utasításokat és ta-
nácsokat gyönyörű játékkal lett megyei bajnok.
Lányok csapatban (Gyetvai Boglárka, Rénes Boglárka, Pataki Lili, 
Török Lili) ezüstérmet szereztek.
Egyéniben a középiskolás Gyalog Csenge lett a megyei bajnok, 
Gyetvai Boglárka pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. 
Sok sikert kívánunk az országos megmérettetésre. Reméljük a két-
napos Zánkán megrendezésre kerülő döntőn hasonlóan szép ered-
ménnyel térhetnek haza a játékosok.

Takács Tamás és Sillinger Zsanett

Országos lábtoll-labda bajnokság Nyárlőrincen
Április 1-jén a gyermek és serdülők Nyárlőrincre utaztak sok érem 
díjazás reményében.
Az egyes számú gyermek leány csapat (Belovári Panna, Horváth Lili, 
Lázár Petra és Pál Diána) hozták a tőlük várhatót, és elsők lettek. 
Közvetlenül mögöttük az újonc cserszegtomaji lányok (Berezvai 
Barbara, Gumhert Noémi és Kovács Liliána) állhattak a dobogóra.
Egyéniben közülük Horváth Lili bizonyult a legjobbnak csapattársai 
legyőzésével. Lázár Petra második lett, és Belovári Panna harmadik.
Serdülő lányok (Gyalog Csenge, Gyetvai Boglárka, és Rénes Boglár-
ka) a negyedik helyen végzett.
Serdülő fiúk (Fark Vencel, Koszorús Mirkó, Román Zsolt) a harmadik 
helyen állhattak a dobogóra.
Egyéniben a gyermek korcsoportos Fark Vencel duplázta a bronz-
érmét.
Köszönjük a segítséget Lengyel Lajosnak, Juhász Tibornak, Gyetvai 
Józsefnek és az önkormányzatnak.
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Íjász hírek
Elkezdődött a Cserszegtomaji Íjász Csoportnak a szezon. Nagyon sok 
versenyre szeretnénk most tavasszal elmenni, hogy az Országos Törté-
nelmi Bajnokságra könnyedén bekerülhessünk, ne okozzon problémát 
a szintek meglövése. A kötelező százalék más és más fiúknál és lányok-
nál, valamint íjtípusonként változik (35-60%). Már két versenyen részt 
vettek a haladók Körmenden és Reziben. Nagyon szép eredményeket 
értek el a gyerekek:
Török Hanna két I. helyezés, Molnár Karolin két I. helyezés, Fábos 
Levente két I. helyezés, Evsyukhina Alexandra I. helyezett, Németh 
Zsombor I. helyezett, Baki Panna II. helyezett, Pajor Arina II. helyezett, 
Pálfi Dorián III. helyezett.

Ebben az iskolai tanévben szeptemberben 10 új gyerekkel növekedett 
szakkörünk létszáma. Győrvárnál a Kuruc-tónál vettek részt életük első 
versenyén a legkisebbek. A versenyt országos és Európa-bajnokunk 
Molnár Ferenc – Midesz rendezte. 3 D-és célokra és lőlapokra is kellett 
lőniük a piciknek felváltva. A szervező kihasználta a terep adottságait 
és néhány vesszőnket csónakokkal hozták ki a tóból, ennek ellenére 
nagyon jól éreztük magunkat és ez az eredményeken is meglátszott.  
Evsyukhina Alexandra I. helyezett, Simon Botond I. helyezett, Kovács 
Dávid I. helyezett, Fábos Levente I. helyezett, Prótár Vivien I. helyezett, 
Széplasz Ákos II. helyezett, Kovács Emma II. helyezett, Benkő Regina III. 
helyezett, Kiss Bence Bátor III. helyezett. 
Köszönöm a segítséget a szülőknek és az Önkormányzatnak!

Németh Mónika
„Örülünk az érmeknek”

Csíkos Luca 5 érmet szerzett a körzeti atlétika diákolimpia 
egyéni versenyszámaiban!

Április elején az atlétikát kedvelő felsős tanulókat Keszthelyre az Egye-
tem pályára szállította az önkormányzat kisbusza, ahol a tankerület 
diákjai (az utóbbi idők rekord létszámával) egyéni versenyszámokban 
küzdöttek az érmekért.
Iskolánk üdvöskéje a 6. osztályos Csíkos Luca minden, általa indult 
versenyszámban érmet szerzett! A sort 60 méteres síkfutással nyitot-
ta, ahol 9,1 másodperccel (9 századdal az első mögött) bronzérmet 
szerzett. Távolugrásban 405 centiméterrel másodikként zárt. Luca 
favorit versenyszáma a kislabda-hajítás, amiben esélyeshez méltóan 
43,9 méterrel magabiztosan szerezte meg az első helyet. 600 méteren 
sem vallott szégyent, harmadikként szakította át a célszalagot. Ebben 
a versenyszámban a fiúk mezőnyében Vipler Bendegúz csak a hajrá-
ban szenvedett minimális vereséget atletizáló vetélytársától. Utolsó 
érmünket - egy ezüstöt - a 4x100 méteres leányváltónk szerezte Tö-
rök Hanna, Kozma Réka, Forster Fruzsina, Csíkos Luca összeállításban. 
Irány a megyei döntő!

Váltócsapatunk a dobogó második fokán, 
elől Török Hanna, Forster Fruzsina, hátul Csíkos Luca és Kozma Réka

Az egyéni versenyszámokat egy héttel később a csapatversenyek kö-
vették. Iskolánkat felsős tanulóink négy- és ötpróba csapatai képvisel-
ték mindkét nemnél. A harmadik korcsoportos fiú csapatunk megfe-
lelő szereplését nagymértékben hátráltatta a tavalyi győztes Gumhert 
András sérülése és Frigyesi Dániel elutazása. Nélkülük fiú csapatunk 
1959 ponttal a hatodik helyen végzett, legeredményesebb verseny-
zőnk Vipler Bendegúz lett 489 ponttal. Bendegúz mellett Fodor Kop-
pány, Kávásy Levente, Dézsenyi Zsigmond és Pálfi Zétény alkotta csa-
patunkat.
E korosztály leányai 2186 pontjukkal eredményesebben szerepeltek, 
csupán 3 ponttal maradtak le a dobogó alsó fokáról. A csapat húzó-
embere az egyéni összetett címet bezsebelő Csíkos Luca 624 pontjával 
járult hozzá a negyedik helyezéshez. De lányainknak semmi okuk a 
kesergésre, hiszen minden csapattag 2005-ös születésű, így a jövő esz-
tendőben változatlan csapatösszeállításban léphetnek rajtvonalhoz 
ugyan ebben a korosztályban. A csapatot Csíkos Luca, Kozma Réka, 
Szeredai Zsófia, Török Hanna, Huszár Kata és Horváth Lili alkotta.
Második érmünket - bronzérem - ötpróba serdülő fiú csapatunk zse-
belte be 2126 pontot gyűjtve. A srácok dicséretére legyen mondva, 
hogy gyengébb eredményekkel is vállalták a küzdelmeket. Verseny-
szellem hajtotta őket, hiszen mindegyikük jeleskedik valamilyen 
sportágban, de nem atletizálnak, még ha ez is a sportok királynője. 
Róluk is elmondható, hogy fiatalok korosztályukban, így jövőre újra 
próbálkozhatnak. A csapatot Koszorús Mirkó, – 554 ponttal csapata 
legeredményesebbje – Paulin Bence, Sándor Barnabás, Román Zsolt, 
Göller Máté alkotta.
Április 25-26-án, Zalaegerszegen a megyei döntőn mérhetik össze tu-
dásukat iskolánk legjobbjai a megye atlétáival.
Nagyon köszönjük az önkormányzat segítségét, velük könnyebben jut-
hattunk el a versenyekre.

Csíkos Luca az egyéni összetett körzeti bajnoka



www.cserszegtomaj.hu

15

Meghívó
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
meghívja Önt, családját és ismerőseit a 

HŐSÖK NAPJA
megemlékezésre és koszorúzásra.

időpont: 2017. május 28. (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!

Cserszegi

2017!
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a tavalyi évhez 
hasonlóan a Szabó István Általános Iskola tanárainak köz-
reműködésével az idei évben is kétszer egy hetes napközis 
programot szervez általános iskolás gyerekek részére.

Időpont:  2017. június 19- 23-ig illetve 
június 26-30-ig hétfő-péntek 8.00-16.00 
Helyszín: Szabó István Általános Iskola 

Ellátás: napi egyszeri étkezés • Költség: 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.

Könyvtári Információk
Kedves Olvasók!

Települési Könyvtárunk 2017 május 16-május 30-ig állo-
mányellenőrzést tart. A zavartalan munkavégzés érdekében 
a kölcsönzés ebben az időszakban szünetel.  
Megértésüket köszönöm.

Ódorné Bognár Eszter - könyvtáros

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: 2017. május 

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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CSALÁDI
2017. május 27.  

(szombat)

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

10.40	 Családi	sorverseny

13.00	 SZANDI		koncert

14.00	 Rétes	és	palacsinta	kóstolás

14.00	Májusfa	kitáncolás

arcfestés

csillámtetkó

ringlis
agyagozás

mézeskalács készítés

íjászverseny
aszfaltrajzverseny

floorball verseny

FESZTIVÁL

légvár

• házi rétessütés nyugdíjasokkal
• palacsintasütés GabIcáékkal

népi játékok

pedálos autó

lábtoll bemutató

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

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

állatsimogató


