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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről  

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te 2017. április 26-án megtartott soros nyilvános és zárt ülésén az 
alábbi közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
6/2017 (IV.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017 (II.02) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rende-
letét,
7/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogvi-
szonyának egyes kérdéseiről szóló rendeletét, 
8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló rendeletét, 
9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének 
szabályairól, valamit az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www. cserszegtomaj.hu olda-
lon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
48/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költ-
ségvetésében:
1. Az általános tartalék változásai 900070
1. 8/2017 (II.01.)számú képviselő-testületi határozat alapján szak-

vélemény elkészítése 
 Dologi kiadás növekedése 011130 + 400
 Általános tartalék csökkenése - 400
2. 38/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

1657/25 hrsz-ú telek határainak rendezése
 Dologi kiadás növekedése 066020 + 300
 Általános tartalék csökkenése - 300
3. 39/2017 (III.29.)számú képviselő-testületi határozat alapján 

Posta előtti terület rendezése
 Felhalmozási kiadás növekedése 066020 +3.800
 Általános tartalék csökkenése -3.800
4. 42/2017 (III.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján 

„Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny” támogatása
 Pénzeszköz átadás növekedése 084031 +40
 Általános tartalék csökkenése -40
2.  Egyéb
 1. Állami támogatás (2016. évről áthúzódó bérkompenzáció):
 Állami támogatás növekedése 900020 +150
 Általános tartalék növekedése 900070 +150
2.  Személyi juttatások módosulása
 Személyi juttatás növekedése +6.941
 Munkaadót terhelő járulékok növekedése +1.877
 Általános tartalék csökkenése 900070 -8.818
3. 18/2017 (II.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján  

a civil szervezetek támogatása a 4. számú mellékletben átveze-
tésre kerül

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.006.777 ezer 
forintra változik.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

49/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés szabályait tartalmazó 65/2013.(IV.24.) számú 
határozatát visszavonja.
50/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra” helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kí-
ván benyújtani a Cserszegtomaji Pipacs  Óvoda és Egységes Óvoda-
bölcsőde felújítása céljából. 
1. Képviselő-testület a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes 
Óvoda-bölcsőde Cserszegtomaj, Iskola u. 17. szám 15/2. hrsz. alatti 
ingatlanon található óvoda-bölcsőde épületrész felújítása bruttó 
11.099.008,- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében 
bruttó 10.544.058,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 554.950,- Ft önerőt az 
általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló be-
ruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok betartásával – hasznosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat aláírására és 
a Magyar Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására.
51/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésé-
re pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a 
polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtásra és a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
52/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a Cserszegtomaj 017/49. hrsz.-ú „rét” művelési ágú 1567 m2  
térmértékű  ingatlan belterületbe vonását támogatja. 
2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kö-
tendő azon megállapodás aláírására, amely alapján a tulajdonos 
kötelezettséget vállal az eljárással összefüggő valamennyi költség 
átvállalására.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti megállapodás 
aláírását követően a belterületbe vonási kérelem benyújtására.
53/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a nagyközségi idegenforgalmi rendezvények szervezésével kapcso-
latos tájékoztatót elfogadja.
54/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy al-
kalommal, a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatá-
rig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Cserszegtomaj 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a Vajda 
2000 Közhasznú Alapítvány képviselőjét, hogy a támogatási igényét 
az adott év január 31-ig nyújtsa be az Önkormányzat részére, mivel 
év közben a Képviselő-testület közpénzből civil szervezetnek nem 
nyújt támogatást.
55/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te az államháztartáson kívülre kerülő pénzeszközökről évente egy 
alkalommal, a költségvetési rendeletben meghatározott összegha-
tárig, a benyújtott támogatási igények alapján dönt. Év közben a 
Képviselő-testület civil szervezetnek közpénzből nem nyújt támo-
gatást.
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Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Rákóczi Szövetség céljaival, és abban tudja ezek megva-
lósulását támogatni, hogy nyilvános fórumain közzé teszi a Szövet-
ség programját, remélve, hogy ezzel további támogatókat szerez a 
Szövetség céljainak eléréséhez. 
56/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Partics Gyula képviselőt, hogy határozza meg a tomaji Szent 
Anna templom északi oldala mellett található, akadálymentesíteni 
kívánt járda területének a nagyságát (hossz*szélesség), amely 
alapján az árajánlatok bekérésre kerülnek.
57/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az iskola udvarának 1178 m2-es aszfaltozott felületét kopóréteg-
gel látná el.  Megkeresi az iskola fenntartóját, hogy a kivitelezéshez 
szükséges összeg 50 %-át biztosítsa, 50 %-ot pedig az Önkormány-
zat az általános tartalék terhére biztosít. 
58/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonát képező Teleház funkcióját a következő módon kívánja 
megváltoztatni:
1. A Teleházban működő e-Magyarország pont elérhetőségét az is-
kola épületében (Cserszegtomaj, Iskola u. 17.)  működő könyvtárba 
helyezi át.
2. A Teleház épületének hasznosítását a Polgárőr Egyesület számá-
ra biztosítja azzal, hogy az egyéb civil szervezetek használati igé-
nyét vegye figyelembe és számukra előzetes megbeszélés alapján 
biztosítsa a helyiség igénybevételének lehetőségét.
3. A Teleház épülete előtti udvar kialakítását 200.000 Ft + ÁFA ösz-
szeggel az általános tartalék terhére biztosítja.
59/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Ódorné Bognár 
Eszter a 1859-2/2017 iktatószámú kérésére, valamint a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ZA-04/L518/617-
6/2017 iktatószámú határozata alapján felmenti közalkalmazotti 
jogviszonyából. A felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött 40 év alapján 8 hónap. A felmentési idő kezdete 2017. má-
jus 1. napja, a közalkalmazotti jogviszonya 2017. december 30. 
napjával szűnik meg. A munkavégzés alól 2017. augusztus 30. nap-
jától 2017. december 30. napjáig kerül mentesítésre.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére.
60/2017.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete Bugovics Anita 
közalkalmazotti jogviszonyát 2017. május 1. napjával közös meg-
egyezéssel megszünteti az előterjesztés mellékletét képező mun-
kavállalói beadványa alapján. A közalkalmazott kérése alapján a 
munkajogviszonya megszűnésével négy havi munkabérének meg-
felelő összeg kifizetését engedélyezi, melyet a költségvetés szemé-
lyi juttatások sora tartalmaz.
Felhatalmazza a polgármestert a közalkalmazotti jogviszony meg-
szüntetésére és a hozzájuk kapcsolódó szükséges intézkedések 
megtételére. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ában  biztosított jogkörömben

Bartha Gábor
polgármester
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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. június 28. (szerda) 16 órára

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj május vagy
https://youtu.be/LF-YMi2F-lY

Humanitárius cím 2017

Cserszegtomaj Nagyközség 2017. májusában a nemesgulácsi  
VII. Humanitárius Település találkozón, már második alkalom-
mal vette át a Humanitárius település címet. A címet olyan 
településeknek ítéli oda a Magyar Vöröskereszt, akik aktívan 
részt vesznek a Magyar Vöröskereszt tevékenységében, műkö-
dik vöröskeresztes szervezet, rendszeresen véradást szervez, 
önkéntesek segítik a Vöröskereszt szervezetek munkáját. 
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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.

Tájékoztató az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló szabályokról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 
rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2014.(V.29.) önkor-
mányzati rendelete az alábbi feladatokat írja elő az ingatlantu-
lajdonosok számára:

2. § 
(1) bekezdés: A község területén lévő ingatlanok tisztántartá-
sáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötele-
sek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat 
megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák, 
parlagfűtől és egyéb, allergiát okozó növényektől  mentesen 
tartsák.
(4) bekezdés:  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a 
gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, 
amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed.
 (6) bekezdés: A tényleges használó, illetve a tulajdonos köte-
lessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel köz-
vetlen határos ingatlant – gyomtalanítás kivételével – zöldnö-
vényzet perzslését előidéző vegyszerrel kezelni tilos!

3. §
(1 ) bekezdés: A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően 
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának 
kötelessége.
(5) bekezdés: Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda 
stb.) felbontása csak a jegyző, az országos közúthálózatba tar-
tozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
9. §

(1)  Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen 
és telken szabad égetni vasár- és ünnepnapok kivételével na-
ponta 9-16 óra között úgy, hogy az az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.
(2) Az égetendô kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetôleg a tűz 
eloltható.
(7) Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatóságilag elren-
delt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.
(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.

dr. Milus Lajos jegyző
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HIVATALI KÖZLEMÉNYEK
Ebtartóknak

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy fokozottan figyelje-
nek ingatlanjaik zártságára, mert a kiszökött háziállatok 
veszélyeztetik a közutakon, közterületeken közlekedőket.
A Polgári Törvénykönyv (6:562 §) meghatározza, hogy, aki 
állatot tart, felel azért a kárért, amelyet az állat másnak 
okoz. Az állattartó az állat által okozott kárért az általános 
szabályok szerint felel, felelősségét tehát kimentheti an-
nak bizonyításával, hogy az állattartás terén úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ennek a 
bizonyítása azonban az állattartót terheli. Megállapítható 
az állattartó felelőssége továbbá minden olyan esetben, 
amikor az állattartó megszegi az állattartásra vonatkozó 
szabályokat, és ezzel másnak, akár más kutyának kárt okoz.
Az elmúlt időszakban megsok-
szorozódott a lakossági panasz 
és bejelentés a szabadon lévő 
kutyák miatt.
Kérjük mindenki odafigyelését!

Köszönjük!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata értesíti
a település lakosságát, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV tv. valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezés sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján
Településképi arculati kézikönyvet

valamint településképi rendeletet kíván alkotni.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(IV.27.) önkormányzati

rendelet alapján tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

Lakossági fórum helye:
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal - földszinti tárgyaló

8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. 

A lakossági fórum időpontja: 2017. június 14. (szerda) 17 óra

Elektromos autó Cserszegtomajnak
Településünkön szeptembertől teherautóként vizsgáztatott 
elektromos autó szállítja ki az ebédet. Megérkezett a Porsche 
Hungária 3.000.000 Ft támogatásával egy Volkswagen elekt-
romos kisautó. A jövőben környezetbarát, gazdaságos ügyin-
tézés és kiszállítás valósul meg falunkban. 
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PIPACS ÓVODA HÍREI
„A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.

A gyökerek persze nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát.”

                                                             (görög költő)

Nagycsoportos gyermekeink a Falunapon 2 zenés produkcióval lép-
tek fel. A lányok esernyős, a fiúk cowboyos táncot adtak elő vastaps 
kíséretében. Közben a Gyenesdiási Pacsirta Gyermekdal Fesztiválon 
szerepelt aranytorkú gyermekeink énekeltek, furulyázni tanult nagy-
csoportosaink pedig kedves gyermekdalokat szólaltattak meg a hang-
szerűkön. Büszkék vagyunk rájuk! Az óvoda dolgozói pedig főzéssel és 
különböző lehetőségekkel: arcfestés, csillámtetkó, stb. vettek részt a 
rendezvényen.

A szülők segítségével virágosítottunk az óvodában. Minden ablakba 
virágokkal díszített erkélyláda került. Köszönjük a szülők támogatá-
sát!
Az április 28-ra tervezett májusfa állítást a rossz idő miatt kénytelenek 
voltunk május 2-re elhalasztani. Apukák közreműködésével állítottuk 
fel az óvodás fiúkkal a májusfánkat a lányok örömére. Hardi András 
néptánctanár segítségével népzenére közösen körbe táncoltuk, majd 
a Bozsik-focis Reizmüller Laci bácsi vezetésével apa-fiú focimeccset 
szerveztünk. Köszönjük a közreműködést a felnőttek részéről!
Minden csoportban megtartottuk az anyák napi ünnepséget. Szín-
vonalas, bensőséges műsorral, esztétikusan megterített asztallal és 
gyönyörű virágokkal, ajándékokkal várták az óvodás gyermekek édes-
anyjukat, nagymamájukat és kedves hozzátartozóikat. Mindez óvo-
dapedagógusaink magas színvonalú szakmai tudását tükrözi, amit 
szeretnék itt megköszönni nekik.
Mind az 5 csoport év végi kirándulást szervez gyermekei részére, aho-
vá a szülők is elkísérhetik őket.
A tavasszal ismét megszerveztük az elektronikai hulladék gyűjtést. A 
bevételt a gyermekek részére használjuk fel. Köszönjük mindenkinek 
a segítségét!
Óvodánk pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt 
Biztonságos Óvoda címre, amit sikerült elnyernünk. Nagycsoportos 
gyermekeink részt vettek egy közlekedéssel kapcsolatos vetélkedőn. 
Ebből kifolyólag óvodánk beadott egy újabb pályázatot közlekedési 
park kialakítására, amit az udvaron szeretnénk megvalósítani, ha nye-
rünk.
Óvodásainkkal mi is részt vettünk az általános iskola által szervezett 
papírgyűjtési akcióban. Május 18-án volt a mérlegelés. Mindenkinek 
megköszönjük a támogatását.
Május 23-án a Keszthelyi Rendőrkapitányságról érkezett hozzánk egy 
rendőr, aki a helyes közlekedésről tartott előadást a 2 nagycsoport-
nak, majd az udvaron mind az 5 csoportnak Szabó András rendőr/
szülő bemutatót tartott, hogy hogyan dolgozik a rendőrkutya és a 
gazdája.

Hatalmas élmény volt a gyermekeknek igazi rendőrkutyát látni mun-
ka közben és utána meg is simogathatták. Köszönjük a közreműkö-
désüket.
Az iskolába menő nagycsoportos gyermekeinket jutalomkirándulás 
címén a Sármelléki reptérre vittük el. Leszálló és felszálló repülő-
gépekben gyönyörködhettek, láthattak mentőhelikopter és tűzoltó 
autót. Ebből az ötletből hagyományt szeretnénk teremteni minden 
évben a nagyok részére.
Május 26-án kitáncoltuk Hardi András közreműködésével a májusfán-
kat. Az óvodás gyermekeinknek pedig gyermeknap alkalmából egy 
labdát adhattunk a Szülői Közösség jóvoltából. Jó érzés, hogy András-
ra mindig számíthatunk! A szülőknek pedig köszönjük az ajándékot.
Május 27-én, a családi napon és gyermeknapon újból előadtuk zenés 
produkcióinkat, amivel a Falunapra készültünk, ismét hatalmas siker-
rel. Az óvoda dolgozói különböző tevékenységekkel, lehetőségekkel 
gazdagították a gyermekek programjait. A dajka nénik és a Szülői 
Közösség tagjai eközben finom ebédet készítettek nekik. Ezen kívül 
süteményt, palacsintát és rétest kaptak még a gyermekek. Az óvodá-
sok nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki még 
szebbé és izgalmasabbá tette ezt a napot. Óvodánk május 31-én a 
Kihívás Napja alkalmából egy kis mozgással csatlakozott az országos 
megmozduláshoz.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda év végi programjai:
• Június 2-án a Micimackó csoport nagycsoportos gyermekei Pün-

kösdölni fognak a délelőtt folyamán az óvodán belül.
• Június 2-án 9.00 órakor az iskolába menő nagycsoportosok órát és 

napközit látogatnak az iskolában. A leendő elsős tanító néni „órát” 
tart nekik, majd a napköziben fogják megenni ők is a tízóraijukat, 
mint az igazi iskolások.

• Június 6-án ismét eljön hozzánk a Keszthelyi Rendőrkapitányság-
tól a közlekedési témakörrel foglalkozó rendőr, aki a helyes közle-
kedésről tart majd előadást a 2 középső csoportnak, azt követően 
pedig az udvaron mind az 5 csoport részére az ő irányításával egy 
rögtönzött Kresz-pályát alakítunk ki és ott gyakorolhatják is a gyer-
mekek a helyes közlekedést.

• Június 8-án, 17.00 órakor tartjuk óvodánkban a nagycsoportosok 
búcsúztatását.

• Június 9-én „Pizsamapartira” várjuk az iskolába menő nagycsopor-
tosokat és szüleiket, amit az óvoda udvarán szeretnénk megszer-
vezni.

• Június 13-án és 15-én 2-2 csoport fogászatra megy.
• Június 16-án 13.00 órától évzáró nevelőtestületi értekezletet tar-

tunk. Ezen a napon az óvoda csak délig lesz nyitva. Szükség esetén 
ügyeletet biztosítunk.

Szalai Klára - óvodavezető
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Elsőáldozás a Szent Anna templomban
Az idei tavasz kiemelkedő egyházi eseménye a Szent Anna 
templomban az elsőáldozás volt.
27 gyermek készült erre az eseményre. A hittan órákon lelke-
sen vettek részt, vasárnaponként legtöbbjük szüleikkel együtt 
érkezett a szentmisére, 10 alkalommal Keszthelyen a plébánián 
külön felkészítésben volt részük Tál Zoltán atya és Tódor Sza-
bolcs atya által. Istenszeretetüknek sok szép megnyilvánulását 
láthattuk a tanév során, majd a vizsgán lexikális tudásukkal is 
bizonyították szándékuk komolyságát.
A szentmise fényét emelte, hogy  Polgármester Úr idén is ren-
delkezésünkre bocsátotta a rendezvénysátrat, ahol 250 ülőhely 
telt meg a hívekkel.
A szülők és az egyházközség tagjainak összefogása nyomán 
gyönyörűen feldíszített sátor várta az ünnepre érkezőket vasár-
nap délelőtt.
Tódor Szabolcs atya prédikációjában kifejtette, hogy ha meg-
hív az osztálytárs, barát a szülinapjára, vidáman megyünk – és 
emlékeztetett: Jézus is így hív bennünket minden szentmisére.
Ezúton is köszönjük Polgármester Úr támogatását, és Isten ál-
dását kérjük a közösségért végzett munkájára!

„Jézus éltem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm, Benned bí-
zom, Te vagy az Úr! Már nincs mit félnem, mert bennem élsz, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz.”

Debreczeni Katalin hitoktató

Operakaland
2017. május 5-én pénteken a Szabó István Általános Iskola 6. 
és 7. osztályos tanulói közül 28-an részt vehettünk  a budapesti 
Operakalandon. Erkel Ferenc Bánk Bán című operáját tekint-
hettük meg az Erkel Színházban.
Majd hajókáztunk a Dunán, villamosoztunk a Duna-parton, so-
kat metróztunk. A kirándulást Nagy Ildikó tanárnő szervezte. 
Szuper élmény volt. Reméljük, jövőre is folytathatjuk a kalan-
dozást!

Molnár Karolin - 7. osztály

Hajóról is csodás Budapest!!
Május 22-én kirándulni voltunk az Aranykorúak Nyugdíjas Klub-
jával. Első állomásunk Budapest volt, ahol hajó várt ránk és egy 
órás idegenvezetéssel megcsodálhattuk Buda és Pest szépséges 
történelmi épületeit. Sokan, sokat jártunk már a fővárosban, de 
ez a hajókirándulás felejthetetlen élmény volt. Innen Esztergom-
ba utaztunk, ahol DOTTO kisvonattal városnézésen vettünk részt, 
majd megnéztük a Bazilikát. Az országhatárt átlépve, Párkányban 
töltöttünk el egy kis időt, ahol finom szlovák sört kóstolhattunk. 
Utunkat folytatva Visegrád felé vettük az irányt, ahol megcsodál-
hattuk a Duna kanyarulatait. Sok élménnyel, látnivalóval telve ér-
keztünk haza szeretett községünkbe.

„Tekeredik a rétes….”
Szombaton, mi is részt vettünk a családi napon, az immár hagyo-
mányossá vált rétessütéssel. Készítettünk, túrós, almás, káposztás, 
meggyes, meggyes-mákos rétest. A visszajelzések alapján nagyon 
finomra sikerült. Köszönjük a sok-sok dicséretet, elismerő szava-
kat. Örültünk, hogy a fiatal szülők közül voltak bátor próbálkozók, 
akik szívesen tanultak Tőlünk nagymamáktól, nagypapáktól. Ha 
egészségünk engedi, jövőre is számíthattok Ránk!

Vasárnap a világháborús hősökre emlékeztünk
Tomajon és Cserszegen is a szentmisét követően került sor a hősi 
emlékműveknél a megemlékezésre. Bartha Gábor Polgármester 
Úr köszöntője után, Szabolcs Atya valamint Imre Atya vezetésével 
közös imát mondtunk, az elhunyt szeretteinkért. Ezután az Arany-
korúak Nyugdíjas Klub tagjai, versekkel énekekkel tisztelegtek a 
hősök emlékének.

Tolvéth Gyula Tamás Nyugdíjasklub vezetője

 „Lehajtom fejemet,
a hősök emlékének,

kik fáklyák, lángok, fények,
tudták, miért élnek.

Voltak, vannak, s lesznek még,
akik sohase félnek.
Lehajtom fejemet,

a hősök emlékének.”
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Új helyen a Polgárőrök
A Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület átvette új irodahelyiségét. A 
Teleház megüresedett épületrészét május 28-án ünnepélyes ke-
ret között avatták fel és vették birtokba a polgárőrök.  A szalagot 
Nyolcas Béla c. r. alezredes, osztályvezető a keszthelyi Rendőrkapi-
tányság vezető helyettese és Kiss Dániel a Cserszegtomaji Polgár-
őr Egyesület elnöke vágták el közösen. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével Urbán Zoltán a Zala Megyei Polgárőr Szövetség tagja, 
az alsópáhoki Polgárőr Egyesület elnöke is. A délután közös beszél-
getéssel telt az újonnan kialakított wifi sarokban. 

A Cserszegtomaji Tátika Népdalkör együtt
ünnepelt az Építők Vadrózsa Dalkörrel!

Május 13-án tartotta megalakulásának 15. évfordulóját a zalaeger-
szegi Építők Vadrózsa Dalköre, amelyre népdalkörünk is meghívást 
kapott. A barátságunk a megalakulásuk óta töretlen, így nagy 
örömmel vettünk részt a szülinapi koncerten, ahol két népdal-
csokorral és két népszerű slágerrel köszöntöttük az ünnepelteket, 
majd közös éneklésre is sor került a két népdalkör előadásában. A 
műsort a rendezvény fővédnöke, dr. Hóbor Erzsébet nyugalmazott 
helyettes államtitkár vezette. Az est további részében felelevení-
tettük a sok-sok közös élményt, emléket, nagyon szép, méltó ün-
nepség résztvevői lehettünk ezen a délutánon.

Idősotthonban Sümegen!
13. éve már, hogy évi két alkalommal rendszeresen szórakoztatjuk 
műsorunkkal az egyik sümegi idősotthon lakóit. Repertoárunkat 
úgy állítjuk össze, hogy egy kicsit nosztalgiázhassanak az ott lakók. 
Számtalan kérésnek próbálunk eleget tenni, és természetesen 
együtt énekelünk az idős emberekkel, akiknek egy kis mosolyt, de-
rűt próbálunk az arcukra csalni, vidám dalainkkal. Nagy örömünk-
re szolgált, hogy egy 90. szülinapját ünneplő hölggyel keringőz-
hettünk. Leírhatatlan az az érzés, amit az ott élő beteg, magányos 
emberek arca sugároz felénk, a mosolyuk, a hálás, fátyolos tekinte-
tük, szűnni nem akaró tapsaik. Talán arra az egy órára kicsit feled-
tetni tudjuk a magányt, a kiszolgáltatottságot, betegséget. Énekka-
runk örömmel tesz eleget ilyen jellegű „jótékonykodásnak”is.

A szőlő és bor védőszentje Szent Orbán pápa
Nem csoda, hogy Szent Orbánt többen is a védőszentjüknek tart-
ják: ide tartoznak elsődlegesen a szőlőművesek és a kocsmárosok, 
de ugyanígy például a kádárok is. Úgy tartják, hogy Orbán napja 
az utolsó nap, amikor még fordulhat olyan hidegre az idő, hogy az 
Orbán napi fagy, kárt tehet az éppen virágzó szőlőben, ezzel együtt 
pedig a várható borminőségében is. Éppen ezért kapott Orbán nap-
ja különösen fontos szerepet a bortermés előre megbecslésében, 
sőt akár annak befolyásolásában is. -mondta el köszöntőjében, Dr. 
Brazsil József a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere csütör-
tökön a cserszegtomaji Orbán téren, az Orbán napi rendezvényen, 
Bartha Gábor Polgármester Úr köszöntő szavai után. Az ünnepsé-
gen az Orbán szobor sem maradt „szomjas”, Romsics Bence arany-
érmes borából kapott, a résztvevők jóvoltából. A Tátika Népdalkör 
is vidám, borral, szőlővel kapcsolatos dalokkal köszöntötte szent 
Orbán ünnepét , természetesen felcsendült ami szeretett Karcsi 
bácsinktól (dr. Bakonyi Károly) tanult népdal is.

„Három fehér szőlőtőke
Meg egy fekete

Dicsértessék az Úr
Jézus drága szent neve,

Boldogságos Szűzanyánk,
Legyél a mi pátrónánk,
Uram Jézus, segíts meg:

Ezt a kis bort igyuk meg!”
Egészségükre!!

Koroncz Katalin

Családi fesztivál
Május utolsó hétvégéje a nemzetközi gyermeknap,  így települé-
sünk is programmal kedveskedett a gyerekeknek és szüleiknek. 
Május 27-én 10.00 órától benépesedett az iskola udvara, a gyere-
keket légvár, ringlis állatsimogató, népi játékok várták. A szülői kö-
zösségek, osztályok, óvodás szülők lázasan készültek az ebédfőzés-
hez. Bartha Gábor polgármester úr a családi fesztiválon megjelent 
pedagógusokat, óvónéniket, dadusokat köszöntötte majd pedagó-
gus nap alkalmából virággal köszönte meg áldozatos munkájukat.   
A gyermekeket és szüleiket lábtoll házi bajnokságra invitálta Takács 
Tamás a tornacsarnokban, ahol lábtoll labda bemutatóra is sor ke-
rült. Az óvoda dolgozói a sátorban arcfestés- és csillámtetkó ké-
szítéssel színesítették a napot. Hirdettünk aszfaltrajzversenyt, ahol 
többen kipróbálták rajztudásukat. Tolvéth Gyula kisállat simogatót 
sarkot alakított ki, ahol a gyermekek nyuszit, libát, tengerimalacot 
simogathattak. Az iskola konyhájában a nyugdíjasklub tagjai házi 
rétest nyújtottak, töltöttek és sütöttek, melynek készítési fortélyait 
bárki megtekinthette és eltanulhatta. Délben az iskolai Ki mit tud 
győztesei Németh Laura és Németh Kinga énekelték el a győztes 
dalt, őket követte óvodások két produkciója, melyet Koroncz Kata-
lin óvónő tanított meg a gyerekeknek. Egy órától sztárvendégünk 
Szandi adott nagy sikerű koncertet, majd a konyhában elkészítette 
desszertek – palacsinta, rétes – kínálása következett. Köszönjük az 
iskola és óvoda pedagógusainak a munkáját, valamint a szülői kö-
zösségek közreműködését!
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Cserszegtomajfutás SE – Tavaszi híreink
Egyesületünk nyilvántartásba vétele már folyamatban van. Az idei 
évre kitűzött kettő versenyünk szervezése és a versenyzők regiszt-
rációja elindult.

A már hagyományosnak tekinthető Cserszegtomajfutás 2017. 
szeptember 23-án szombaton lesz. A rajt, cél és a versenyközpont 
a focipálya, a verseny útvonala részben új lesz. 1, 2 illetve 3 körös 
futamok lesznek, 1 kör kb. 7 km. Újdonság, hogy idén szervezünk 
gyermek futamokat is, valamint tovább bővítettük a korcsoportok 
számát, így még több díjazottunk lesz! Az indulói létszám 400 fő 
lehet és már közel 200 regisztráció érkezett. Ne maradj le! A ne-
vezési díjak sávosak. A legkedvezőbben június 30-ig lehet nevezni.
Már számos tombola és nyeremény felajánlás érkezett, de 
még várjuk a helyi felajánlásokat! Már Belgiumba is eljutott a 
Cserszegtomajfutás híre és egy ott és itt is élő sportos házaspár 
futó mezeket ajánlott fel a gyermek futamokhoz.
Idén átlépjük a határainkat és egy, a Keszthelyi-hegységet átfogó, 
12 településsel, a Nemzeti Park Igazgatóságával, a Bakonyerdő Zrt, 
támogatásával együttműködésben megszervezzük a Vadlán Ultra 
Trail terepfutó versenyt, amelyen 50 és 108 km lehet indulni egyé-
niben és csapatban. Egyedülálló kezdeményezést vállaltunk fel, 
ehhez hasonló verseny még nem volt a közelben. Az útvonal érinti 
az összes kilátót, a Rezi és Tátika várakat, valamint a Sztúpát és a 
Bazalt-folyosót.
A versenyre már szép számú egyéni versenyző jelentkezett. Ma-
ximum 5 fős csapatok jelentkezését várjuk, kiváló csapatépítési 
lehetőség, csoda helyen, kis költségvetésből.
Mi szervezők önkéntes alapon vállaltuk, hogy megszervezzük a 
Cserszegtomajfutást és a Vadlán Ultra Trailt. Nincs profit érdekelt-
ségünk. Futók vagyunk és futóknak szeretnénk minőségi, közössé-
gi élményt létrehozni.
Az egyesület tagja közül sokan résztvettek és képviselték a 
Cserszegtomajfutás SE-t, az elmúlt hetekben rendezett versenye-
ken. A II. Várvölgyfutáson ott volt: Dr. Dublecz Károly, Gelencsér 
Zoltán, Kiss Zalán, Juhász Péter. A balatonedericsi Nyuszi futáson 
Pátri Zoltán lányával képviselt bennünket. Szarvas Mátyás a 6 na-
pos futáson (EMU 6 days) ért el szenzációs 515 km-es eredményt, 
amelyet Balatonfüreden rendeztek. A sárvári 12 órás futóverse-
nyen Juhász Péter ért el 1. helyezést a korcsoportjában, 119 km-es 
eredménnyel. A 2. koraszülött futáson Gelencsér Zoltán, Pátri Zol-
tán, Kiss Zalán és Juhász Péter futott egyesületi színekben. Ajkán 
a Tovafutók által rendezett versenyeken Zalán és Péter indult. A 
május 20-21-ihétvégén rendezték meg Magyarország egyik legne-
vesebb ultra versenyét, az Ultrabalatont, a maga csaknem 220 km-
es távolságával, melyen szintén meghatározó létszámban róttuk a 
kilométereket egyéniben és csapatban. Eredmények: Juhász Péter 
egyéniben sikeresen teljesítette a kihívást egy csodás, 27 óra 19 
perces idővel, a 200 induló közül 22.-ként ért célba!

Cserszikék
A Cserszikék tánccsoport 2017-es felkészülési időszaka február vé-
gén befejeződött és az elmúlt évekhez hasonlóan elkezdődött a 
táncos versenyszezon. A kitartó, fáradtságos munkának gyümölcse 
a versenyeken „érik be”. A 2017-es tavaszi versenyeken 2 korcso-
portban, 2koreográfiával léptek színpadra a táncosok. 
Az első versenyek azt mutatták, hogy a befektetett energia meghoz-
za a sikert. Az előző évekhez viszonyítva, idén korábban kezdődött a 
versenyszezon. A zalaegerszegi Press Dance nemzetközi táncverse-
nyen a gyermek korcsoport 1. helyezést, míg a junior korosztály egy 
igencsak népes mezőnyben 6. helyezést ért el. Március hónapban 
az VI. Veszprémi Connector Nemzetközi Táncfesztiválon a gyermek 
korcsoportosok egy első helyet, a junior korcsoportosok egy máso-
dik helyezést tudhattak magukénak. Az április szintén versenyekkel 
telt. A Lenti táncversenyen is remek teljesítményt nyújtott mind a 
két csoport és az előkelő második helyezést nyerték el. Külön öröm 
volt számunkra, hogy táncoslábú fiúnk, Tóth Olivér a Cserszikék és 
a Rezidance tánccsoportban nyújtott tánctudásáért különdíjban 
részesült. A versenyről hazasietve a falunapon tekinthették meg az 
érdeklődők a legújabb koreográfiákat.  A Magyar Látványtánc Szö-
vetség területi fordulójáról a lelkes kis csapat egy arany és egy ezüst 
minősítéssel térhetett haza. A pihenés még váratott magára, hiszen 
májusban két hétvégén is a Magyar Látványtánc Szövetség Országos 
Bajnokágán vettek részt a táncosok. A junior korcsoportos lányok 
„B” kategóriában 2. helyezést, míg a gyermek korcsoportosok „A” 
kategóriában arany minősítést értek el. Az elért magas pontszámok-
nak köszönhetően mind a két csoport kvalifikációt nyert az Európa 
Bajnokságra, melyet idén Pestszentimrén rendeznek meg. Ezúton is 
köszönjük Cserszegtomaj Önkormányzatának, Bartha Gábor polgár-
mester úrnak és a szülőknek a támogatást! Külön köszönjük Bakos 
Lászlónak, hogy mindig rendelkezésünkre áll, ha a kisbusz vezeté-
séről van szó!

Versenyző gyermekek: 
Bakos Georgina, Bakos Liliána, Fellner Fanni, Halász Petra, 

Kohlheb Flóra, Kovács Fanni, Kovács Fruzsina,  Mocsár Gréta, 
Mocsár Janka, Molnár Enikő, Molnár Hanna, Nagy Zsófia, 
Németh Kinga, Németh Laura, Pálfi Laura, Paulin Panna, 

Tóth Olivér, Varga Enikő

Egy 3 fős csapatban Pátri Zoltánnak, Farkas Cecíliának és Kiss Za-
lánnak 20 óra 36 perc kellett az egy kör megtételére, míg Gelencsér 
Zoltán egy 7 fős csapatban 19 óra 54 perc alatt ért célba. Minden 
résztvevőnek és segítőnek óriási gratuláció!
A tavaly bevezetett pályabejáró futásokat idén is megszervezzük 
mindkettő pályán, az időpontokat meghirdetjük. Várunk minden 
kedves kocogót, futót, a tempó mindig igazodik a résztvevők igé-
nyéhez!
Köszönhetően a rendezőknek mindenhol tudtunk szórólapokkal 
hirdetni, így is népszerűsíteni az általunk szerevezett őszi verse-
nyeket.

www.cserszegtomajfutas.hu
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Diákolimpiai bajnokok lábtoll-labdázóink
Május 18-19-én népes küldöttséggel utazhattunk Zánkára az or-
szágos lábtoll-labda diákolimpiára. Az edzéseken és az eddigi 
versenyeken nyújtott teljesítményünk alapján méltán lehettünk 
bizakodóak a jobb eredmények elérésében. Büszkén mondhatjuk, 
hogy minden esélyes elbírta az ezzel járó terhet, így dobogós he-
lyezésekkel térhettünk haza a 17 iskola 132 tanulóját felvonultató 
kétnapos megmérettetésről. Köszönjük a tankerület támogatását, 
akik különjáratos autóbuszt biztosítottak az utazáshoz és a diákok 
szállásdíját is kiegyenlítették.
Eredmények: III. korcsoport, leány csapat - 1. helyezés (Belovári 
Panna, Horváth Lili, Lázár Petra, Pál Diána), 7. (Bebesi Emília, 
Berezvai Barbara, Forster Fruzsina, Gumhert Noémi, Kovács 
Liliána)
III. korcsoport, leány egyéni - 1. Belovári Panna, 2. Horváth Lili, 
3. Pál Diána, 7. Berezvai Barbara, 8. Lázár Petra, 11. Gumhert 
Noémi,
III. korcsoport, fiú egyéni - 3. Fark Vencel
IV. korcsoport, leány csapat - 5. (Gyetvai Boglárka, Pataki Lili, 
Rénes Boglárka, Török Lili)
IV, korcsoport, leány egyéni - 8. Gyalog Csenge (Közgazdasági), 
10. Gyetvai Boglárka, 11. Rénes Boglárka
IV. korcsoport, fiú csapat - 2. Fark Vencel, Koszorús Mirkó, Román 
Zsolt, Sándor Barnabás, 9. Barna Benjamin, Göller Máté, Lázár 
Tamás, Molnár Botond
IV. korcsoport, fiú egyéni - 2. Sándor Barnabás, 
8. Román Zsolt, 12. Koszorús Mirkó, 16. Barna Benjamin,
Az iskolák versenyében a 2. legeredményesebbek lettünk 2 arany-, 
3 ezüst-, és 2 bronzéremmel. A gyermek leány korosztály legered-
ményesebb versenyzője Belovári Panna csapatban és egyéniben 
megszerzett két diákolimpiai bajnoki címével.

Cserszegtomaji leányok a dobogó tetején: 
Pál Diána, Lázár Petra, 

a kétszeres bajnok Belovári Panna és Horváth Lili

Tavaszköszöntő Kupa
A felnőtt lábtoll-labdázók Újszászon válogató versenyen vettek részt 
áprilisban, melyen eldőlt a női és férfi csapatok közül ki vehetnek részt 
a világbajnokságon.
Női csapatunk (Gyalog Csenge, Pál Dorina, Sillinger Zsanett, Udvari 
Boglárka) és férfi csapatunk (Farsang András, Farsang Imre, dr. Varga 
Zoltán) egyaránt a 6. helyen végeztek.
Párosban Sillinger Zsanett és Udvari Boglárka a harmadik helyen vé-
geztek, míg a Farsang fivérek a 16. helyen zárták a férfi páros versenyt.
Egyéniben a nők közül csak Udvari Boglárka mérettette meg magát, 
aki harmadik helyen végzett. Farsang testvérek közül Imre a 11. lett, 
András pedig a 12.

A következő felnőtt verseny június 10-11-én lesz szintén Újszászon, 
ahol a páros, vegyes páros, és egyéni versenyszámokkal befejeződik a 
válogatottságért folyó küzdelem.

Sillinger Zsanett

Sikeres első lépések
Május 13-án Dunaújváros mellett volt az első megmérettetés az Or-
szágos Történelmi Íjász Bajnokságra. 
Különböző íjtípusonként meg kell lőni százalékot ahhoz, hogy szept-
emberben részt vehessenek az ország legjobb íjászai a döntőben. El-
sőre sikerült Török Hannának, Molnár Karolin Ráchelnek (40% felett) 
és egy felnőtt női egyesületi tagunknak Rizmayer Zitának (35% felett) 
a szint meglövése. Pár pont hiányzott csak a többi gyereknek a sikeres 
kvalifikációhoz, nekik még két versenyen van lehetőségük teljesíteni a 
kötelező százalékot. 

Hanna és Karol olyan magas pontszámot lőtt, hogy rögtön II. osztályú 
minősítésbe került, az I. osztályú szinthez is csak mindkettőjüknek pár 
pont hiányzik. A versenyen sok gyerek és felnőtt próbálkozott és végül 
a következő eredmények születtek:

Pálfi Dorián I., Török Hanna I. 
Molnár Karolin Ráchel II., Németh Zsombor II., Pajor Arina II. 

Rénes Lenke III., Kovács Fanni III. helyezést ért el.
Gratulálok Nektek, további sok sikert kívánunk!

Németh Mónika
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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 

 

 

 

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!

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

Szeretettel várjuk vendégeinket!
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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.

XI. CSERSZEGTOMAJI

SÖRNAPOK
2017. július 29-30 (szombat - vasárnap)

Helyszín: Cserszegtomaj, Általános Iskola udvara  

Kézművessörökkel

Gyenes négyes

Brass Dance rézfúvósok show műsora

Retroműsor Mohácsi Attilával 
(Győri Nemzeti Színház tagja)

Cserszikék és a Rezidance 
látványtánc műsora

Móger Péter  
tangóharmonika művész műsora

Antal Timi akusztik koncert 
X-Faktor második helyezettje

Éjszakánként a báli zenét a Chili és a 
Silver Band zenekarok biztosítják

XII. CSERSZEGTOMAJI

BORNAPOK
2017. július 7-9 (péntek - vasárnap)

Helyszín: Cserszegtomaj, Általános Iskola udvara  

Tátika Népdalkör boros csokra

Hegyközségi borverseny eredményhirdetése

Borban az igazság - Tihanyi Tóth Csaba 
Tihanyi Vándorszínpad műsora

Cserszegtomaji Kék Balaton Citerazenekar 
népzenei műsora

Kanizsa Táncegyüttes

Szalai Antal prímás és cigányzenekara

Mészáros János Elek 
Csillag születik negyedik széria győztese

Gyöngyös Népdalkör műsora

Original Lustigen Senioren – Balatonkeresztúr

Dobson Zozo

Csocsesz

Éjszakánként a báli zenét a Hélios, 
a Chili és a Silver Band 
zenekarok biztosítják


