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Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. május 31-én megtartott soros nyilvános ülésén az alábbi közérdekű döntéseket hozta.
RENDELETEK
10/2017 (VI.01.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét,
11/2017.(VI.01.)önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről szóló rendeletét,
12/2017.(VI.01.)önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2012 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét,
13/2017.(VI.01.)önkormányzati rendeletével megalkotta Cserszegtomaj Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www.cserszegtomaj.hu oldalon megtekinthetők.
HATÁROZATOK
61/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. szám 15/4. hrsz. ingatlanon
meglévő polgármesteri hivatal épületéről készített tartószerkezeti
szakvéleményben feltárt feltételezhetően tervezésből adódó műszaki hiba megoldására felkéri az épület tervezőjét Merenics Béla
tervezőt, hogy az épület állagmegóvása érdekében a szerkezeti károsodás megszüntetését célzó műszaki megoldás vonatkozásában
tegyen javaslatot a 2017. júniusi soros képviselő-testületi ülésen.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
62/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról szóló lakossági
fórum keretében tartandó tájékoztató 2017. június 14-én 17 óra
időpontban történő kitűzését jóváhagyja, melynek helyszíne a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal (8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi
K. u. 1. ) földszinti tárgyalóterme.
Felhatalmazza a polgármestert a továbbiakban szükséges egyeztetések időpontjának kitűzésére és összehívására.
63/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő Cserszegtomaj,
Vadász u. 1. szám 381/5. hrsz. ingatlanon lévő gazdasági épület
fedett színnel történő bővítésének megvalósítását. A kivitelezésre
Bojt Róbert Cserszegtomaj, Keszthelyi út 48. szám alatti vállalkozó
bruttó 1.115.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja az általános tartalék
terhére.
Megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására valamint a szükséges intézkedések megtételére.
64/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon lévő Kultúrház épület műszaki állapotfelméréséről összeállított tartószerkezeti szakértői vélemény megállapításairól készített tájékoztatást elfogadja.
65/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Mándó Károly és Dr.Mándó Károlyné 8360 Keszthely, Lóczy L. u.
15. szám valamint Dr. Mándó Zsuzsanna 8360 Keszthely, Bajcsy-Zs.
u. 11. szám alatti lakosokáltal, a tulajdonukat képező Cserszegtomaj, 063/5-6. hrsz. ingatlanokon létesítendő napelem park megvalósítása ellen nem emel kifogást.
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66/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
1) Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaj 1107/1. hrsz.-ú „zártkerti művelés alól kivett
terület” művelési ágú 1531 m2 valamint az 107/2. hrsz.-ú „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú 1635 m2 térmértékű
ingatlanok belterületbe vonását támogatja.
2) Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan tulajdonosával kötendő 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.
67/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám 390. hrsz. ingatlanon
meglévő játszótér bővítését. Megbízza a FaberladKft-t a kivitelezési
munkák elvégzésével. A munkálatokra az általános tartalék keretből
maximum 6.000.000 Ft-ot biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
68/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Cserszegtomaj, Pajtika utca Európa tér – Kápolna sor elágazó közti utca szakasz zárt csapadékvíz elvezetés, valamint városias jellegű kialakítás engedélyezési terveinek elkészítését, amellyel
a Tónus Kft-t bízza meg. A tervek elkészíttetéséhez bruttó 2.794.000
Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
69/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Cserszegtomaj, 10/6. hrsz. valamint a Cserszegtomaj, 35/33. hrsz. összesen 1 ha 1559 m2 térmértékű ingatlanok
megvásárlását. Az ingatlanok megvásárlására összesen legfeljebb
6.000.000,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
70/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Panoráma Kemping előtti Panoráma utca közel 100 m
hosszú és 3 m széles útszakasz aszfalt burkolatának felújítását legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összeg erejéig, amelyet az általános
tartalék terhére biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
71/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert a Cserszegtomaj, Várvölgyi úti „falukapu”
kiépítés lehetőségeinek vizsgálatára. Felkéri a polgármestert, a
vizsgálat eredményeit terjessze a 2017. szeptemberi soros testületi
ülése elé.
72/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Dancs Attila(Gyenesdiás, Pince u. 9.) kérelmét, mely az
önkormányzat tulajdonát képező „közút” művelési ágú Cserszegtomaj, Dombhát utca észak–déli szakaszán kavicsozott út kiépítésének megvalósítására irányul. Felkéri a polgármestert, hogy az út
kivitelezésével kapcsolatban három ajánlatot kérjen be, és azt terjessze a júniusi soros Képviselő-testületi ülés elé.
73/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja atomaji Szent Anna templom északi oldala melletti akadálymentes járda kialakításának megvalósítását. Cserszegtomaj
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete maximum
bruttó 650 000 Ft-ot biztosít az akadálymentes járda kivitelezésére
a 2017. évi költségvetési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések
megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
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74/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja 1db ideiglenes fémszerkezetű tároló beszerzését, telepítését a labdarugó pálya északi végén levő füves területre. Maximum
850 000 Ft összeget biztosít a kivitelezésére a 2017. évi költségvetési keret általános tartalékából.
Felkéri a polgármestert a megvalósításhoz szükséges intézkedések
megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására.
75/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
nem támogatja gyalogátkelőhely létesítését a Rezi út és a Dr. Bakonyi Károly utca elágazóban a Dr. Bakonyi Károly utcában.
76/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete alapján a
bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételére.
77/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az 50/2017 (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozatának a következő pontját:
„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.”
az alábbiakra módosítja:
„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 10.544.057,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 554.951,- Ft önerőt az
általános tartalék terhére biztosítja.”
A határozat többi része továbbra is hatályban marad.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos további intézkedések megtételére.
78/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. A 21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát a következőképpen módosítja:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018-as nevelésiévben a Cserszegtomaji Pipacs
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében az indítható csoportok
számát 5 csoportban határozza meg, melyből 1 csoport egységes
óvoda-bölcsődei csoport, 4 pedig óvodai csoport.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az
intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelembe a jogszabály (törvényi, illetve hatályos Alapító Okirat) szerinti
csoportlétszámokat. A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján
engedélyezi a maximális létszám 20%-al történő átlépését.
2. Visszavonja a 22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozatát.
3. Az óvodába felvett gyermekek számáról szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
79/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
A videó az alábbi weboldalon elérhető:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
www.cserszegtomaj.hu
oldalon
a média
Hírek
a Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat
2016.link
évi alatt
tevékenységéről
képekben
–
Cserszegtomaj
május
vagy
szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete szerint
https://youtu.be/LF-YMi2F-lY
elfogadja.

80/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
81/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
szóló szakmai beszámolót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
82/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
83/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Elekes István érintettségéről szólóbejelentését, amit A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49 §.
(1) alapján megtett, nem fogadta el, ezért őt a képviselői kérdésével
összefüggésben megfogalmazott határozati javaslatról szóló szavazásból nem zárta ki.
84/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Elekes István önkormányzati képviselő viselkedését,
amely nem méltó a lakosság által megválasztott képviselőként tett
esküjéhez. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatárolódik az Elekes István képviselő által végzett
rosszhiszemű, értelmetlen, hamis hírkeltésektől, és úgy véli, hogy
Elekes István ezzel nem csak a saját hírnevét rombolja, hanem sajnos a nagyközségét is, és ezáltal mindazok munkáját teszi tönkre,
akik tettek és tesznek azért, hogy a nagyközség folyamatosan fejlődjön, erősödjön, megújuljon.
85/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde udvarán
kerti csap létesítését és párakapu megvásárlását bruttó 200.000 Ft
összeggel, amit az általános tartalék keret terhére biztosít.
Felkéri az óvodavezetőt, hogy a tervezett fejlesztések részleteit és
a megvalósításukhoz szükséges költségekről szóló dokumentációt
nyújtsa be írásban a polgármester részére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
86/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Partics Roland világversenyen való szereplésének támogatásáról
szóló döntéshozatalból kizárja a PTK. 8.§ (1.) alapján egyeneságbeli
rokona okán érintettségét bejelentő Partics Gyula képviselőt.
87/2017.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul Partics Roland londoni brazil jiu-jitsu világversenyen történő szerepléséhez 100.000 Ft összeggel, amit az általános tartalék
keret terhére biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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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.) önkormányzati rendelete az alábbi feladatokat írja elő az ingatlantulajdonosok számára:
2. §
(1) bekezdés: A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek 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 kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak
és bokrok megfelelő nyesése. Közterületet és közterülettel közvetlen határos ingatlant – gyomtalanítás kivételével – zöldnövényzet 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 tartozó 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 naponta 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 kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt 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 elrendelt általános tűzrakási tilalmat figyelembe kell venni.
(8) Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése.
dr. Milus Lajos jegyző
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Belterületi adómentesség tájékoztató
a 2017. adóévre
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény belterületi ingatlanok 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 által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy
(pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által
lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében 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 megtartott 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 adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti –
jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási
kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;”
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint/
hrsz illetéket kell fizetni illetékbélyeg formájában az általános tételű eljárási illeték az Itv. 29. § (1) bek. alapján.
Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha az eljáró szerv közigazgatási hatósági eljáráshoz
kéri, a hiteles térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000
Ft amely összeget készpénz átutalási csekken kell befizetni, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1174900820190093 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 tulajdonos nyújtja be. Több tulajdonos esetén az összes tulajdonos 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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HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017.
(VI. 01.) önkormányzati rendeletével a Cserszegtomaji
Polgármesteri Hivatal munkarendjében

igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet tárgyév 30. hetének első napjától augusztus 20-át követő vasárnapig (2017. július 24. – 2017.
augusztus 20.) tart.
Az igazgatási szünet alatt kizárólag a születések és a halálesetek anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás Illés
Andrea anyakönyvvezetővel történő előzetes telefonos
egyeztetés alapján a 06/30/7690015-ös telefonszámon.
Egyéb anyakönyvi ügyekben (pl. kivonat kérelem, házasságkötésre bejelentkezés, hazai anyakönyvezés, névmódosítás stb.) történő ügyintézésre az igazgatási szünetet
követően van lehetőség.
Értesítem továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. augusztus 7. - 2017. augusztus 11-ig a Polgármesteri Hivatal
zárva tart.
Cserszegtomaj, 2017. június 27.
dr. Milus Lajos sk. - jegyző

HIVATALI KÖZLEMÉNYEK
Ebtartóknak

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek
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 annak 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 megsokszorozódott a lakossági panasz
és bejelentés a szabadon lévő
kutyák miatt.
Kérjük mindenki odafigyelését!
Köszönjük!

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

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉ
G ÖNKORMÁN
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
YZATA
KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK
TÉNEK ÜLÉSÉT
ÜLÉSÉT

2017. szeptember 13. (szerda) 16 órára

ÖSSZEHÍVOM.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!
Bartha Gábor
polgármester

Tűzgyújtási tilalom
Június 20-tól átmeneti időszakra
vonatkozó általános tűzgyújtási
tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint azok határától
számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon.
A Földművelésügyi Minisztérium közleménye szerint tilos
a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, mert az erősödő felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes
napok számának növekedése miatt fokozott tűzveszély
alakult ki. A tűzvédelmi rendelkezések megszegése pénzbírságot von maga után.

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!

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek
képekben – Cserszegtomaj június vagy
https://youtu.be/BSb5RJAgICA
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Kihívás napja az oviban

Pipacs óvoda hírei

Május utolsó napjára hirdették meg a Kihívás napi országos
sportrendezvényt, amire Zala megyéből 9 intézmény nevezett
be, óvodák közül pedig egyedüliként a mi ovink! Ennek lényege, hogy minden résztvevő minimum 15 perces pulzusnövelő
mozgást végezzen.

A 2016/17-es nevelési év legfontosabb záró programjai:
• Iskolába menő nagycsoportosainknak hagyományteremtő céllal
év végi jutalomkirándulást szerveztünk az önkormányzat támogatásával. A Sármelléki repteret látogattuk meg. Hatalmas élményben volt részünk: leszálló-felszálló repülőgépet láthattunk, tűzoltó
autóba ülhettünk és utazhattunk, a mentő helikopter alkalmazottainak munkájával, felelősségével ismerkedhettünk, közben teljesen
véletlenül leszállt egy kisebb repülőgép és egy 4 személyes kisgép,
ami a szemünk láttára folytatta aztán az útját. Szabó András rendőr rendőrkutya bemutatót tartott az érdeklődők részére – ugyanis
más csoportok is voltak rajtunk kívül. Köszönjük, hogy megszervezhettük ezt a csodálatos délelőttöt. Jövőre folytatjuk.

Verőfényes napsütésben gyülekezett az udvaron az ovi apraja –
nagyja. A zenés, vidám bemelegítést Erdélyiné Salamon Szilvia
vezényelte le. Jó volt látni, hogy a bölcsődésektől a felnőttekig
valamennyien élveztük a mozgássort.
• Május 27-én a mi óvodánk is részt vett az önkormányzat által
szervezett családi napon-gyermeknapon. Mint ahogyan az iskolában az osztályok, az óvoda is főzött gyermekei és dolgozói részére.
Igazi „tyúkanyóhoz” méltóan készítették el a Szülői Közösség tagjai és az óvodás gyermekek segítőkész szülei az óvoda dolgozóival
karöltve a virslis paprikás krumplit, hoztak süteményt és ihattak a
gyermekek üdítőt rá. Volt egy bázis, ahova minden óvodás gyermek, szülő és óvodai dolgozó odajöhetett megpihenni, beszélgetni,
enni-inni, miközben mindenki tette a maga dolgát. Köszönöm szépen a sok-sok segítséget mindenkinek!

Ezt követően több helyszínen mozoghattak tovább a gyerekek.
A bölcsisek főleg trambulinoztak, az óvodások választhattak
a szalagfogó, foci, motor-roller akadálypálya, illetve a testnevelési eszközökből kialakított tornapálya feladatsorai között.
Minden helyszínt az óvoda felnőtt tagjai felügyeltek, ez tette
lehetővé a biztonságos, balesetmentes végrehajtásukat. Szinte
egy méhkashoz hasonlított az udvarunk, hiszen minden gyerek
szaladgált, sportolt.
A nap lezárásaként átsétáltunk az ÖKO parkba, ahol minden
csoport lányai-fiai részére futóversenyt rendeztünk. Ennek teljesítése után valamennyi résztvevő kapott egy, a Kihívás napja
hivatalos logójával ellátott érmet, majd elfogyasztották a megérdemelt banánt.
Szép emlékkel gazdagodtunk ezen a napon. Örömmel emlékezünk a sok mosolygós, elégedett arcra.
A napi eredményt jelenteni kellett a szervezők felé, amit 3 óránként, illetve a nap végén összesítettek. Mi, a résztvevők számát
és a teljesítés időtartamát (2 óra) tekintve nagyon jó eredmén�nyel zártuk a napot. A 192 nevező közül (volt, aki egész nap
tevékenykedett) A Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde a
60. helyen végzett! Gratulálok valamennyi résztvevőnek!
Kormosné Takács Lívia - óvodapedagógus/szervező
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• Június 8-án tartottuk meg nagycsoportosaink ballagását. 26
óvodás gyermekünket búcsúztattuk el ezen a szép napon, azt gondolom, hogy az eseményhez méltó helyen és körülmények között.
Az ünnepi műsor után a szülők az óvodában vendégelték meg gyermekeiket.
• Másnap „pizsamapartira” hívták meg a nagycsoportos óvónénik
a 26 leendő iskolást és szüleit. Szintén hagyományteremtő céllal
mókás lovaskocsis felvonulást szervezett Kata néni meglepetésként, aminek a gyermekek nagyon örültek. Amíg a víg csapat körülkocsikázta az óvoda környékét, addig a szorgos szülők különböző
finomságokkal várták vissza őket. A visszajelzések alapján mindenki
nagyon jól érezte magát. Egy vidám délutánt-estét töltöttek el a
gyermekek és a felnőttek egyetértésben, jókedvűen.
Szalai Klára - óvodavezető

www.cserszegtomaj.hu

BÜSZKESÉGEINK

2017. június 17-én 10 órakor utoljára szólt az iskolacsengő búcsúzó nyolcadikosainknak. A ballagók záró tánca után a várvavárt tanévzáróra került sor. Itt vehették át jutalmukat azok a
gyerekek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el a
tanév végén.
Kitűnő tanulóink:
2. A osztály: Bebesi Emília, Berezvai Barbara, Czémán Dávid,
Fekete Dániel, Kiss Bence Bátor, Kovács Máté, Lutor Blanka,
Molnár Levente, Sötét Johanna, Varga Kamilla,
2. B osztály: Ács Réka Kíra, Beke Amira, Benkő Regina Hanna,
Horváth Lóránt, Kiss-Szécsényi Benedek, Kovács Dávid,
Kovács Emma, Merics Hanna Réka, Prótár Vivien, Sebestyén
Gergő Márk, Széplasz Ákos Csongor
3. osztály: Bálint Anna, Fábos Levente, Farkas Lili, Gumhert
Noémi, Monduk Márton, Pál Diána, Pálmai Boglár Panna,
Szarka Natália
4. osztály: Andor Levente, Belovári Panna, Dergecz Marcell
Fodor Zsombor, Molnár Enikő, Nagy Zsófia, Németh Kinga,
Németh Laura, Pajor Alex, Paulin Panna, Román Sándor,
Szabó Fruzsina, Szigeti Péter, Tóth Botond, Tóth Zoltán, Varga
Enikő
5. osztály: Gumhert András, Horváth Ákos, Horváth Lili,
Lengyel Judit, Szeredai Zsófia,
6. osztály: Csíkos Luca, Rónai Eszter
7. osztály: Fehér Brigitta, Göller Máté, Paulin Bence

4. osztály: Bakos Liliána, Krokker Marcell
5. osztály: Baki Panna, Dézsenyi Zsigmond, Forster Fruzsina,
Frigyesi Dániel, Huszár Kata, Merics Edit
6. osztály: Magyarósi Máté, Molnár Hanna, Reinprecht Zsolt,
Zombory Nóra,
7. osztály: Rénes Boglárka, Vörös Szonja
8. osztály: Kiss István, Pálfi Dorián

Az iskola éves tanulmányi versenyének első helyezettjei:
alsó tagozat:		
2.B osztály
(4,88)
felső tagozat:		
5. osztály 		
(4,64)
ők a vándorkupát őrizhetik egy évig.

,

A ”Cserszegtomaji Iskoláért” Alapítvány Kuratóriuma Palaczki
Ferenc Díjat alapított. Az örökösök egyetértésével minden tanév végén, a kuratórium döntése alapján azok a diákok részesülnek ebben a kitüntetésben, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és példás magaviseletükkel kiérdemlik azt.

Tűzifa hasogatást (kugli, méterfa)
A 2017. esztendő Palaczki Ferenc Díjasai:
tűzifa fűrészelést,
kertiKiss
munkát,
Rónai Eszter,
István talajmaróvalamint
Gratulálunk a zást
díjazottaknak
és zöldterület
kellemes nyári vakációt kívátisztítást
RZ-vel vagy kézzel vállalok.
nunk minden
diákunknak!
Juhászné
Anikó igazgató
Érdeklődni: a 06 20/533-0498-as
vagyGyutai
06 83/330-374-as
telefonszámokon.

Jelesek:
2. A osztály: Bakó Máté, Csillag Vilmos, Erős Milán, Horváth
Krisztián, Tirol Liliána, Tölgyes Marcell,
2. B osztály: Dézsenyi Botond, Evsyukhina Alexandra, Fáró
Huba, Forster Rebeka, Széplasz Áron Szabolcs,
3. osztály: Barta-Molnár Anna, Both Kristóf, Henczy Rebeka,
Molnár Kamilla, Székely Levente,
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Aranykorúak juniálisa
Immáron ötödik alkalommal került megrendezésre Cserszegtomajon az Aranykorúak Juniálisa. A Sportpálya mellett felállított
rendezvénysátorban 22 nyugdíjasokat tömörítő közösség tagjai
foglaltak helyet az általuk terített, díszített asztalok mellett.
Az ünnepélyes megnyitó a Magyar Nemzetközösség napja tiszteletére,- a világ minden részére szétszóratott magyarság ös�szetartozását jelképezve- a Ha én rózsa volnék című dallal vette
kezdetét az alkalmi cserszegi duó, Koroncz Katalin és Simon József előadásában.
A több mint 300 aranykorú vendéget a házigazda jogán, Bartha Gábor polgármester köszöntötte szívélyes szavakkal, majd
megosztotta abbéli örömét, hogy immár a település nagyközségként fogadhatta a meghívottakat.
A rendezvényt Dr. Varga Andrea, a Zala megyei Kormányhivatal Keszthely Járási hivatalának vezetője nyitotta meg. a nyugdíjasokat érintő számos közérdekű információt osztott meg a
hallgatósággal, majd kellemes kikapcsolódást, élmény gazdag
pihenő éveket kívánt.
A rendezvény háziasszonya, Balázsy Mária Éva, az Aranykorúak
Társasága elnökhelyettese volt.

A megnyitót követően ünnepélyes percek következtek. Dr. Baracskai Józsefné, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének igazgatója elismeréseket adott át. Elsőként a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetősége által adományozott Humanitárius Település kitüntető címet megörökítő márványtáblákat
nyújtotta át az arra érdemes két település elsőszámú vezetőinek és a helyi vöröskereszt alapszervezetek irányítójának: elsőként a házigazda nagyközség Cserszegtomaj polgármesterének
Bartha Gábor úrnak és Koroncz Katalinnak, majd Sármellék
polgármesterének, Horváth Tibor úrnak és Ferge Józsefnének.
A megyei vezető, szintén ajándékkal ismerte el a Cserszegtomaji Vöröskereszt Alapszervezet csapatának – Koroncz Katalin,
Kocsis Zsuzsanna, Molnár Gabriella, Németh Adrienn, Tolvéth
Gyula Tamás - példás teljesítményét, az Elsősegélynyújtók Megyei Versenyén, a felnőtt kategóriában elért második helyezésért.
Közben a szabadban 15 főzőhelynél rotyogtak a bográcsokban
a főzőversenyre nevezett étkek, majd neves zsűri kóstolta a nagyik pogácsaversenyére leadott közel 50 házi készítésű finomságot, míg Szántó András, okleveles pálinkász pedig, társával
Simon Józseffel a kisüsti mustrára hozott házi készítésű pálinkákat minősítette.
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Ebéd előtt, a társaságot patronáló keszthelyi Rendőrkapitányság képviselői az Aranykorúak Védelméért címmel tartottak
közérdekű előadást.
Miután minden kondér kiürült, s mindenki jóllakott, sőt a minősített pogácsákat és a kisüstiket is megkóstolták a jelenlévők,
kezdetét vette a délutáni fakultatív program.
Az unokák és nagyszülők, vagyis a generációk közti kapcsolat
építése és erősítése jegyében hasznos és mutatós tűpárnák varázsolásának titkaiba avatták be a jelenlévőket a rendezvényt
hagyományosan segítő keszthelyi Csány- Szendrey ÁMK tanulói
és tanáraik.

Nagy népszerűségnek örvendtek a keszthelyi Egészségfejlesztési Iroda vezetője, Hegedüs Mária és kolléganői által végzett
mérések és természetesen a szakszerű tanácsadás is. Sényiné
Andorkó Barbara gyógytornász pedig a fáradt izmokat lazító,
hasznos gyakorlatokkal mozgatta meg a népes társaságot.
Szép számmal vállalkozta a szenior táncok tanulására is. Az élmény gazdag délutáni együttlétet tetézte, a Mi van a Tarsolyban címmel meghirdetett kultúrműsor.
A pogácsaverseny fődíját a születésnapját ünneplő sümegi
Varga Károlyné érdemelte ki, míg a főzőverseny legjobbjának
a rezi Őszirózsa Nyugdíjas klub bizonyult, s így vezetőjük Lancz
Ferencné vehette át az Ízmester címet dokumentáló oklevelet.
Bartha Gábor polgármester a jövő évi viszontlátás reményében
Emléklappal és jelképesen egy palack Cserszegi Fűszeressel
köszönt el a csoportoktól. Virágcsokorral fejezte ki köszönetét
a rendezvény élén álló szervezőknek, Kapcsándy Máriának és
Balázsy Mária Évának.

www.cserszegtomaj.hu

Tisztelt cserszegtomaji lakosok!

Könyvtári Információk

Örömmel számolhatok be a III. Fűszeres Gyermek néptánctábor sikeres befejezéséről!
Amennyiben ez a tendencia folytatódik jövőre biztosan nem fogunk egy csoportban elférni, hiszen idén elértük a 30 fős határt,
ami fölött már nem kezelhető egészségesen a csoport! Itt kell megköszönnöm a lehetőséget és segítséget az Önkormányzatnak a ház
rendelkezésre bocsátásáért, valamint segítőimnek, Noéminek,
Rozinak és Sárának (idősebb Nagyváthy-s táncos lányoknak) akik
felváltva támogatták munkánkat, hiszen egyedül ennyi gyermekkel
nem is tudtam volna ilyen színvonalú programot létrehozni!

2017 évben a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár ismét
meghirdette a Vár-Rád a Könyv-tár-túra című 3 fordulós könyvtár- és olvasás népszerűsítő vetélkedőjét, 9-12 év közötti tanulóknak. Az első két fordulóban levelező formában kellett a
versenyzőknek feladatokat megoldani. A legjobb eredményt
elérők vehettek részt a döntőben május 29-én. Könyvtárunkat
két 6. osztályos tanuló Reinprecht Zsolt és Szarka Simon képviselte a versenyen. A döntőben számot adva tudásukról egy 3
napos olvasótábori részvételt nyertek.
A Könyvtár nyári nyitva tartása:
Július 10-ig hétfő-péntek 10.00-17.00 óráig. Július 11–től az
Iskola nyári ügyeleti napjain, - Július 19, augusztus 2, 16-án látogatható a Könyvtár.
Minden kedves olvasónak kellemes nyarat kívánok!
Ódorné Bognár Eszter

Koroncz Katalin - 2016 óvónője
A tábor gerincét idén somogyi táncokból és játékokból építettük
fel, valamint udvari játékokkal készség és képességfejlesztő gyakorlatokkal egészítettük ki. A gyerekek között egyre több fiú van, amit
nagy örömmel vettük, hiszen így sokkal egészségesebb produkciót állíthattunk össze, amit a tábor zárásakor a szülőknek is bemutathattunk! Péntek délután megtöltöttük a kultúrházat, aminek a
színpadját esélyünk sem volt használni, hiszen a gyerekek teljesen
megtöltötték a rendelkezésre álló nagytermet a szülők, nagyszülők,
rokonok és barátok pedig éppen csak befértek a terembe.

A 2011 tavaszán indult Családháló.hu egyszerre online családi
magazin és közösség. Célja, hogy munkájával a fiatal családokat
támogassa, ösztönözze a gyermekek vállalását. Oldaluk a családok lehetőségeiről, nehézségeiről, örömeiről szól. A Családháló
díjat 2013-ban alapították. Célja nyilvános elismerésben részesíteni olyan embereket, intézményeket, akik a gyermekekért
történő munkájuk során különösen sokat, vagy kiemelkedőt
tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és a Családháló olvasóinak jelölése és szavazata nyomán, mely a Családháló csapatának döntése alapján kerül kiosztásra ünnepélyes
keretek között a Budapesten megrendezésre kerülő díjátadó
rendezvényen.
2016 óvónője Koroncz Katalin, aki 2016 szeptemberétől óvodavezető helyettesként végzi munkáját a cserszegtomaji Pipacs
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében.
Gratulálunk a díjhoz! Tovább munkájához sok erőt és kitartást
kívánunk!

Köszönjük még a szülők által hozott sütiket, üdítőket, amiből a bemutató után minden jelenlévőnek jutott pár finom falat!
Itt számolhatok be még arról is, hogy az év közben velünk táncoló „kemény mag” felavathatta a Hagyományőrző Egyesületünkön
keresztül, önkormányzati támogatásból elkészült új viseleteket! A
ruhatár folyamatos bővítés alatt van, így aki rendszeres tagunk lesz
az évközi munkában (szeptembertől júniusig) azok számára méretre varratunk még viseletet.
A többi gyermeket a Nagyváthy Néptáncegyüttestől kölcsönkapott
ruhákba tudtuk „színpadra” állítani, amit ezúton is köszönünk!
Remélem, hogy a bor és/vagy sörfesztiválon bemutathatjuk minden kedves érdeklődőnek az elkészült produkciót, aki a tábor zárásakor nem láthatta a gyerekeket!
Álljon itt pár kép a tábor életéből, a „kemény magról” új viseleteikben, valamit a bemutató hangulatáról, hogy hozza meg azok kedvét is a néptánchoz, akik eddig még valami oknál fogva nem tudták
rászánni magukat a kipróbálására!
Még egyszer köszönöm mindenkinek, akik hozzájárultak a tábor sikeres lebonyolításához!
A Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület nevében:
Néptáncos üdvözlettel: Hardi András

11

Cserszegtomaji Krónika

Sotokan karate tábor

Nagykanizsán íjászkodtunk

A Cserszegtomaji Shotokan Karate Egyesület tagjai idén is részt
vettek a már hagyományosnak számító nyári napközi edzőtáboron.

Óriási megtiszteltetés érte csapatunkat, ugyanis meghívást kaptunk a Kanizsa Íjász Egyesület elnökétől Németh Gábortól egy hónapja, hogy vegyünk részt ingyen a versenyükön. Térítés mentes
volt a nevezés és az ebéd is.

A közös program reggel 9 órától délután 16 óráig tartott. Az
edzések délelőtt és délután egy kezdő és egy haladó csoportban
zajlottak, amelyen a különféle alap technikai és taktikai elemek
(ügyesség, reflexek) készség szintű elsajátítása és gyakorlása
valósult meg. Különös hangsúlyt fektettünk az ismétlődő gyakorlatokra (erő, kitartás, kondíció), amelyek a motorikus képességek fejlesztésére irányultak. A lágy és dinamikus mozgások
váltakozásával a finom mozgások fejlesztését céloztuk meg.
A karatéban fontos az ízületek megfelelő mozgékonysága, a
szalagok, izmok lazasága és erőssége, ezért az edzésen fontos
szerepet kaptak a különböző nyújtó- és erősítő gyakorlatok. A
készségfejlesztés mellett érintettük a konfliktuskezelést, a problémamegoldást, az önkontrollt és a helyes önvédelmi magatartás alkalmazását.
Büszkén konstatáltam, hogy a nagy meleg ellenére mindenki
igyekezett fegyelmezetten, kitartóan és a legjobb tudása szerint
elvégezni az előírt gyakorlatokat. Örömmel töltött el az is, hogy
több tanítványom is kitűnő, dicséretes bizonyítvánnyal zárta az
iskolai tanévet.
Köszönet illeti a helyi Önkormányzatot és az Általános iskola vezetőségét a támogatásért és segítségnyújtásért.
Bányai László - S.E. elnök

Lénárd Gábor szobrász kiállítása Balatonbogláron
Cserszegtomajon élő és alkotó Lénárd Gábor szobrász kiállítása a közelmúltban nyílt meg Balatonbogláron . Az „Útközben”
címet viselő tárlatra az alkotó munkásságának eddigi alkotásaiból válogatott. A kőből és fából készült alkotások hűen tükrözik az alkotó lelki kisugárzását, tehetségét. Az érdeklődők
szeptember 16-ig tekinthetik meg a szobrokat a balatonboglári
Pincetárlatban.

Ezzel a szép gesztussal szerették volna támogatni a Cserszegtomaj
Történelmi Íjász Csoportot, hiszen ők is fontosnak tartják az íjászatban az utánpótlás képzését, és ezzel sok éves munkánkat is
elismerték.
Június 4-én végül 21-en mentünk el a Kanizsa 3 D Kupára, és 18-an
versenyeztünk szülők és gyerekek.
Nagyon szép eredmények születtek: Török Hanna I., Benkő Regina I., Széplasz Áron I., Rénes Lenke II., Molnár Karolin Ráchel II.,
Pajor Arina II., Kovács Fanni II., Pálfi Dorián II., Fábos Levente II.,
Jenkovszkaja Alissza III., Széplasz Ákos III., Rizmayer Zita II. helyezett lett.
Ezzel a kis cikkel szeretnénk köszönetet mondani a kanizsaiaknak
és Németh Gábor elnök úrnak.
Németh Mónika

Asztalitenisz verseny
A Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség és a Kanizsai Sörgyár S.E.
Nagykanizsán a Bolyai Általános Iskolában szervezte meg május
27-én a 2017 évi Zala Megyei egyéni bajnokságot, ahol a Cserszegtomaji S.K. kilenc asztaliteniszezője vett részt. Az aranyat ifjúsági fiú mezőnyben Cserszegtomaji sportoló Penteli Marcell hozta el, Szita Dóra ifjúsági lány kategóriában bronz érmet szerzett,
az ö korosztályában serdülő ezüst érem, újonc lány csoportban
Dancsák Katalin bronz helyezést ért el. Gratulálunk és további sok
sikert.

Cserszikék tábora

A Cserszikék tánccsoport július 24-28-ig tartja moderntánc
táborát a Szabó István Általános Iskola tornatermében minden nap 9-15 óráig. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Varga Enikő
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Labdarúgó eredmény
A Cserszegtomaji SK a 2016-2017 szezonban a Megyei II.
északi-csoportban a 6. helyen végzett.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FC Keszthely
Böde
Zalaszentiván
Nagykapornak
Z.szentmihály
Cserszegtomaj
Páterdomb
Z.szentgyörgy
Andráshida TE
Police-Ola
Zalaapáti
Rezi
Várvölgy
Sármellék

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
18
18
15
15
13
12
11
10
8
8
5
7
4

2
4
2
3
2
1
3
2
3
4
3
4
0
3

4
4
6
8
9
12
11
13
13
14
15
17
19
19

114 - 43
88 - 33
83 - 30
81 - 49
63 - 51
64 - 54
49 - 45
53 - 49
61 - 49
38 - 74
46 - 72
32 - 74
47 - 126
35 - 105

62
58
56
48
47
40
39
35
33
28
27
19
18
15

„A jó őszi szereplés után nagyobb reményekkel vártuk a tavaszi
szezont, ami úgy gondolom, felemásra sikerült. Jó pár fájdalmas pontvesztés után lecsúsztunk a dobogó környékéről a 6.
helyre, és ott is zártuk a bajnokságot. A tavaszi szezon arra is
jó volt, hogy megint tudtunk tanulni a hibáinkból és remélem,
hogy a következő bajnokságban ezeket a hibákat már megpróbáljuk mellőzni. Összességében a mérkőzéseket tekintve felemás érzéssel tekintek a csapat teljesítményére.
Dolgozunk tovább a nyár folyamán, valamint várjuk a következő
bajnokságot. Még egyszer, köszönöm játékosaimnak az egész
éves teljesítményt, a vezetőknek pedig, hogy kulturált körülményeket biztosítottak a sportoláshoz.” - Fejérvári Ferenc edző
(Forrás: Zalai Hírlap online Zaol.hu)

Közérdekű információk, telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal: tel.: 06 83 330 001 • fax: 06 83 531 906
email: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu
hétfő

8.00 – 11.00

13.00 – 16.00

kedd

8.00 – 11.00

nincs ügyfélfogadás

szerda

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

csütörtök
péntek

nincs ügyfélfogadás
8.00 – 11.00

nincs ügyfélfogadás

Szabó István Általános Iskola: tel.: 06 83 330 003
Az iskola nyári ügyelete:
július 5., 19., augusztus 2., 16., szerda 9.00-13.00
Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde: tel.: 06 83 330 166
Kocsis Zsuzsa művelődésszervező: tel.: 06 30 610 4673
Simon Aladár községgazda: tel.: 06 30 681 2193
Horváth Ferenc településüzemeltetési vezető: tel.: 06 30 299 2576
Közétkeztétési központ: 06 83 531 080
Polgárvédelmi Egyesület: 06 30 914 0914
Rendőrség körzeti megbízott: 06 30 650 7552
Posta: 06 83 330 006
Körzeti felnőtt- és gyermekorvos:
dr. Kiss Ferenc háziorvos - 06 30 339 8308 vagy 06 83 531 020
Rendelési idő:
kedd: 10.00-12.00, szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-12.00
Orvosi ügyelet: Városi Kórház Keszthely, (Keszthely, Ady u. 2.)
munkanapokon 16.00 órától - másnap reggel 7.00 óráig
hétvégén és ünnepnapokon az első munkaszüneti nap 8.00 órától
az első munkanap reggel 7.00 óráig. Tel.: 06 92 321 000 vagy 104
Fogszakorvos (Körzeti rendelés):
Dr. Nagy Ákos - Tel.: 06 30 959 5974
Rendelési idő:
hétfő, szerda: 12.00-18.00, kedd, csütörtök, péntek: 7.30-13.30
Rendelés helyszíne: 8360 Keszthely, Sopron utca 2.
Szolgáltatók hibabejelentő:
közvilágítás meghibásodás: https://kozvilhiba.hu/
DRV (vízszolgáltató): tel.: 06 40 240 240

Mentő:
Rendőrség:
Tűzoltóság:
Általános segélyhívó:

104
107
105
112

Cserszegtomaj nagyKözség Önkormányzat ingyenes kiadványa
Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1. • Tel.: 06 83 531 908
Felelős kiadó: Bartha Gábor polgármester
Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa • E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu
Szerkesztés, nyomtatás:
EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1
Tel.: 06 30 948 5000 • E-mail: info@ecodigital.hu • www.ecodigital.hu
Következő szám megjelenése: 2017. szeptember • 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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XI. CSERSZEGTOMAJI

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

Helyszín: Cserszegtomaj, Általános Iskola udvara
július 29. szombat
18.30
19.30
19.45
20.45

Gyenes négyes
Sörnapok ünnepélyes megnyitója
Brass Dance rézfúvósok show műsora
Mohácsi Attila színművész (Győri Nemzeti Színház tagja)
zenés műsora Máté Péter válogatott dalaiból  
21.45 Sörnapi bál a Signal együttessel

Kézm

július 30. vasárnap
18.30
19.30
20.30
21.30

Cserszikék és a Rezidance látványtánc műsora
Móger Péter tangóharmonika művész műsora
Antal Timi akusztik koncert – X-Faktor második helyezettje
Sörnapi bál a Chili együttessel

Kézműves sörökkel, ízletes ételekkel,
hangulatos programokkal,
kézműves kirakódó vásárral,
ringlissel, légvárral
várjuk kedves Vendégeinket!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
További információ:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.
Tel.: 0036 83 531 908
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu
www.cserszegtomaj.hu
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XII. CSERSZEGTOMAJI

BORNAPOK
2017. július 7-8-9.
Helyszín: Cserszegtomaj Szabó István Általános Iskola udvara (Iskola u. 17.)
Július 7. (péntek)

18.30 Tátika Népdalkör boros csokra
19.00 A bornapok ünnepélyes megnyitója
Köszöntőt mond: Dr. Brazsil József Da Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere és
Bartha Gábor Cserszegtomaj nagyközség polgármestere
közreműködnek a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai és a Balatoni Borbarát Hölgyek
19.30 Hegyközségi borverseny eredményhirdetése
A díjakat átadja Bernáth Tibor „örökös hegybíró”, Cserszegtomaj díszpolgára
19.45 Borban az igazság - Tihanyi Vándorszínpad műsora
21.30 Hajnalig bál a Helios együttessel

Július 8. (szombat)

18.30 Cserszegtomaji Kék Balaton Citerazenekar népzenei műsora
18.50 Kanizsa Táncegyüttes
19.30 Nagy Ibolya Déryné díjas operett primadonna, Mészáros János Elek Csillag születik
negyedik széria győztese és Szalai Antal prímás és cigányzenekara,
21.30 Hajnalig bál a Chili együttessel

Július 9. (vasárnap)
18.30
18.45
19.10
19.45
20.00
20.30
21.30

Gyöngyös Népdalkör műsora
Original Lustigen Senioren – Balatonkeresztúr
Zozo Dobson retro operett
cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub nótás egyvelege
Zozo Dobson rock and roll show
Csocsesz élőzenés mulatós műsora
Hajnalig bál a Silver Band együttessel

Borházak és pecsenyesütők 18.00 órától várják a vendégeket
Kézműves kirakódó vásár, ringlis, légvár
Kedves vendégeinknek nagyon jó szórakozást kívánunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Információ:
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
Dr. Bakonyi Károly utca 1. • Tel: 06 83 531 908
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu
www.cserszegtomaj.hu
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XII. CSERSZEGTOMAJER

WEIN-FESTTAGEN
7., 8. und 9. Juli 2017

Veranstaltungsort: Cserszegtomaj,
Schulhof der allgemeinbildenden Schule „Szabó István” (Iskola u. 17.)
Programm am 7. Juli, Freitag:

18.30 „angeheiterter” Strauss der Volksliedgruppe „Tátika”
19.00 Feierliche Eröffnung der Wein-Festtage
Begrüssung: Dr. József Brazsil, Vorsitz-Grossmeister des Zalaer Wein-Ritterordens
„Da Bibere” und Gábor Bartha, Bürgermeister der Gemeinde Cserszegtomaj
unter Mitwirkung der Mitglieder des Zalaer Wein-Ritterordens „Da Bibere” und
der Damen der „Balatoner Weinfreunde”
19.30 Bekanntgabe der Ergebnisse des Weinwettbewerbs der Bergkommunen
Die Preise verleiht der „ewige Bergrichter” Tibor Bernáth, Ehrenbürger von Cserszegtomaj
19.45 „Im Wein liegt Wahrheit” - Programm des Tihanyer Wander-Theaters
21.30 Tanz bis Mitternacht mit der Gruppe „Helios”

Programm am 8. Juli, Samstag:

18.30 Volksmusik-Programm des Cserszegtomajer Zitter-Orchesters „Blauer Balaton”
18.50 Tanzgruppe „Kanizsa”
19.30 Auftritte der Operetten-Primadonna Ibolya Nagy sowie des Gewinners
der vierten Staffel „Ein Stern wird geboren” János Elek Mészáros und
der Zigeunerkapelle mit Primás Antal Szalai
21.30 Tanz bis Mitternacht mit der Gruppe „Chili”

Programm am 9. Juli, Sonntag:
18.30
18.45
19.10
19.45
20.30
21.30

Programm der Volksliedgruppe „Gyöngyös”
„Original Lustige Senioren” aus Balatonkeresztúr
Retro-Operette „Zozo Dobson”
Wein-Allerlei des Cserszegtomajer Rentnerklubs „Im Goldenen Alter”
Unterhaltungsprogramm mit Life-Musik von „Csocsesz”
Tanz bis Mitternacht mit der Gruppe „Silver-Band”

Weinhäuser und Imbisse erwarten die Gäste ab 18:00 Uhr
Handwerkermarkt, Ringelspiel, Luftburg
Wir wünschen unseren lieben Gästen fröhliche Unterhaltung!
Programmänderungen sind vorbehalten!
Weitere Informationen:
Gemeindeverwaltung Cserszegtomaj
Dr. Bakonyi Károly utca 1. • Tel: 06 83 531 908
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu
www.cserszegtomaj.hu
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