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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2016. június • VI. évf. 6. szám

Július 8. (péntek) - 8. Juli (Freitag)
18.30	 Cserszegtomaji	Kék	Balaton	citerazenekar	népzenei	műsora	-	Volksmelodien	-	Zitherband	Kék	Balaton	aus	Cserszegtomaj
19.00	 Bornapok	ünnepélyes	megnyitója	-	Köszöntőt	mond:	Bartha	Gábor	Cserszegtomaj	község	polgármestere
	 A	rendezvényt	megnyitja:	Dr.	Brazsil	József	Da	Bibere	Zalai	Borlovagrend	elnök-nagymestere. 
	 Közreműködnek	a	Da	Bibere	Zalai	Borlovagrend	tagjai	és	a	Balatoni	Borbarát	Hölgyek
 Feierlicher Eröffnung (Gábor Bartha Bürgermeister von Cserszegtomaj, Dr. József Brazsil - Großmeister 
 des Da Bibere Weinritterordens des Komitats Zala) unter Mitwirkung des Weinritterordens und 
 des Balaton Damen-Weinfreunde-Vereins
19.30	 Hegyközségi	Borverseny	eredményhirdetése	-	A	díjakat	átadja	Bernáth	Tibor	„örökös	hegybíró”,	Cserszegtomaj	díszpolgára 
 Ergebnisse des Weinwettbewerbs der Cserszegtomajer Winzer. Die Preise werden von Tibor Bernáth, 
 dem “ewigen Weinrichter” und Ehrenbürger von Cserszegtomaj überreicht
19.45	 Cserszegtomaji	Kék	Balaton	citerazenekar	népzenei	műsora	-	Volksmusik - Zitherband Kék Balaton aus Cserszegtomaj
20.00	 Tihanyi	Tóth	Csaba	és	Bognár	Rita	Borban	az	igazság	című	zenés	műsora 
 “In vino veritas”-  Musikalische Darbietung von Csaba Tóth Tihanyi und Rita Bognár
21.00	 Hajnalig	bál	a	Koktél	együttessel	-	Musik und Tanz in die Nacht hinein - die Koktail Band

Július	9.	(szombat)	-	9.	Juli	(Samstag)
18.30	 Cserszegtomaj	Aranykorúak	Nyugdíjas	Klub	boros	egyvelege-	Gesangdarbietung	- Seniorenverein Cserszegtomaj
19.00	 Nagy	Ibolya	Déryné	díjas	operett	primadonna	és	Tarnai	Kiss	László	nóta,	sláger	és	popénekes	estje 
 Operettenaufführung - Primadonna Ibolya Nagy (Déryné-Preis) und László Tarnai Kiss
közben	19.45	-	Ízelítő	Európa	táncaiból	a	Népek	Tánca	Tánccsoporttal	-	Tanzdarbietung - Tanzgruppe “Tanz der Völker” 
21.00	 Hajnalig	bál	a	Signal	együttessel	- Musik und Tanz in die Nacht hinein - Signal Band

Július	10.	(vasárnap)	-	10.	Juli	(Sonntag)
18.30	 Tapolcai	Kinizsi	Néptáncegyüttes	folklór	estje	-	Folklore-Darbietung - Kinizsi Volkstanzgruppe aus Tapolca
19.30	 Cserszegtomaji	Tátika	Népdalkör	-	Tátika Volksliedgruppe aus Cserszegtomaj
20.00	 A	Jó	LaciBetyár	mulatós	estje	-	Mulatschag - fröhliche Unterhaltung mit “Jó LaciBetyár”
21.00	 Hajnalig	bál	a	Silver	Band		együttessel	-	Musik und Tanz in die Nacht hinein - Silver Band

Borházak	és	pecsenyesütők	17.00	órától		várják	a	vendégeket 
Weinhäuser und Imbisse erwarten die Gäste ab 17:00 Uhr

XI.	CSERSZEGTOMAJI

BORNAPOK
2016.	július	8-9-10.	•		am	8-9-10.	Juli	2016.

Helyszín:	Cserszegtomaj,	Általános	Iskola	udvara		•		Ort:	Schulhof	(Iskola	u.	17.)

XI.	WEINFEST	IN	CSERSZEGTOMAJ
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Cserszegtomaji Krónika

Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. május 25-én megtartott soros ülésén az alábbi közérdekű 
döntéseket hozta.

HATÁROZATOK
67/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezető-
helyettesének tájékoztatását az óvodába felvett gyermekek létszá-
máról megtárgyalta és tudomásul vette. 
68/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
69/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Elekes 
István önkormányzati képviselő, mint felperes ellen, 500.000 Ft 
nem vagyoni kár és járulékai iránti peres ügyében, mint alperes, 
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az önkormányzat per-
beli képviseletére azzal, hogy ügyvédi közreműködést is vegyenek 
igénybe. Ennek díját az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja.
A Bíróság az Önkormányzatot nyilatkozat tételre kéri a Cserszeg-
tomaj Krónika 2015. októberi számában megjelent „Elhallgatta - a 
bíróság döntött” cikk vonatkozásába indított perre vonatkozóan. 
A Képviselő-testület nyilatkozatát a már korábban, a Zala Megyei 
Kormányhivatal részére megadott képviselő-testületi határoza-
tokban (6/2016. II.20. kt. határozat, 33/2016. III.24. kt. határozat, 
58/2016. IV.27. kt. határozat) kialakított véleményére alapozottan, 
továbbá a perben, az önkormányzat érdekeit képviselő meghatal-
mazottak jogilag releváns tényeken alapuló kiegészítésével kéri 
megadni.
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert és 
a Jegyzőt a perképviselettel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére azzal, hogy a perről folyamatosan tájékoztassa a Kép-
viselő-testületet.
70/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagy 
András György, I. r., ifj. Nagy András II., és Blanke Erzsébet III. r. 
gyenesdiási lakosok, mint felperesek ellen „közút fenntartás” iránt 
indított perében felhatalmazza a Jegyzőt a perképviselettel kap-
csolatos szükséges intézkedések megtételére, azzal, hogy ügyvédi 
közreműködőt vegyen igénybe, melynek díját az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felkéri 
a Jegyzőt, hogy a perről folyamatosan tájékoztassa.
71/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-
gyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), és c) pontok szerinti „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért fe-
lelős miniszterrel közösen kiírt pályázat keretében pályázatot kíván 
benyújtani a Cserszegtomaj, Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai 
Aurél utca 740/6 hrsz. utak aszfalt felújítás céljából.
A képviselő-testület a Péter Pál utca 1710 hrsz. és Dr. Vajkai Aurél 
utca 740/6 hrsz. utak aszfalt felújítása bruttó 13.587.984,- Ft össz-
költségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11.549.787,- 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a pályázat-
hoz kapcsolódó bruttó 2.038.197,- 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 a pályázat aláírására és a Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságához való benyújtására.

72/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
- A község önkormányzati úthálózatának állagmegóvása érdekében 
a Sümegi, Várvölgyi, Keszthelyi, Rezi útra nyíló utcák elágazóiba 10 
t súlykorlátozó forgalmi táblák kihelyezésével súlykorlátozást vezet 
be a gépjármű forgalom szabályozására.
A súlykorlátozás nem vonatkozik a tömegközlekedési járművekre 
és a községi hulladékszállítást végző járművekre.
- A biztonságos közlekedés és a lakók nyugalma érdekében 30 
km/h sebességkorlátozó forgalmi táblák kihelyezésével sebesség 
korlátozást vezet be a Dr. Bakonyi Károly utcában, Barlang utcá-
ban, Iskola utcában a Pajtika utca Európa tér feletti szakaszán, il-
letve a Kápolna soron és a Gagarin utcában.
- Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
73/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót megismerte, azt az előterjesztés mellélete sze-
rint elfogadja.
74/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-
ja a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. évi tevékenysé-
géről szóló szakmai beszámolóját.
75/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-
ja az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót és pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót.
76/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cser-
szegtomajért” Közalapítványt céljának megvalósulásának lehe-
tetlenné válása miatt megszünteti, mivel az  alapító új célt nem 
határoz meg, illetve a cél módosítására más alapítvánnyal való 
egyesülésre nincs mód.
Felkéri a Polgármestert az Alapítvány - teljes körű elszámolás után 
- megszüntetésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtéte-
lére. 
77/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
évi költségvetés Külkapcsolatok terhére 400.000 Ft összeget  biz-
tosít, a LaGuierche városában tervezett együttműködési progra-
mon való részvételhez a hivatalos küldöttség utazási költségére. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges in-
tézkedések megtételére.
78/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
utasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. 
A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a 
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat 
és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelente-
ne a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza 
meg az illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének. 
79/2016.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Klie 
Zoltán okleveles építészmérnököt bízza meg a főépítészi feladat-
kör ellátásával havi 1 mérnöknap figyelembe vételével 45.000,- Ft/
mérnöknap díjazásért. Ha az elvégzendő munka túllépi a mérnöki 
napi díjazás mértékét, akkor az ezen felül végzett munkát 6.000 Ft/
óra díjért egyenlíti ki  2016.06.01. napjától három évre az elfoga-
dott költségvetés terhére.
Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására és ezzel kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére.
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Tájékoztató az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló szabályokról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot az aktuálissá váló, a közös-
ségi együttélés minőségét befolyásoló lakossági feladatokról.
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

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága 2016. május 19. napján megtartott ülésén az alábbi dönté-
seket hozta:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.05.19)
Beérkezett kérelem: 4
pénzbeli támogatás: 3 fő részére  összesen: 25.000,- Ft
természetbeni juttatás: 3 fő részére összesen:                    80.000,- Ft
mindösszesen:  105.000,- Ft

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága 2016. június 6. napján megtartott ülésén az alábbi dönté-
seket hozta:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása (2016.06.06)
Beérkezett kérelem: 1
pénzbeli támogatás: 1 fő részére  összesen: 50.000,- Ft
mindösszesen:  50.000,- Ft

Molnár Gabriella sk. - Szociális Bizottság elnöke

Változik az országos  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszer

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXV. törvény (HT) 2016. április 1-jétől 
hatályos 32/A.§-a értelmében állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátása érdekében a Kormány koordináló szervet, az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaságot (Koordináló Szervezet) hozta létre. 
A jogszabályi előírások alapján a hulladékgazdálkodási közfeladat ke-
retében az állam
a) meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a 73. 
§ (1) bekezdése szerinti e törvényben megállapított céloknak minő-
sülnek,
b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
d) elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, 
amely többek között meghatározza a közszolgáltatás ellátásának opti-
mális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátan-
dó közszolgáltatási feladatokat,
e) megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rend-
szerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervnek,
f) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és 
arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény),
g) a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irá-
nyainak teljesülése érdekében kialakítja az infrastrukturális erőforrá-
sok optimális használatának rendszerét,
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkénte-
sen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

EB ÖSSZEÍRÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2016. július 18. - augusztus 19. időszakban eb összeírás 
lesz településünkön, melynek során a Polgármesteri Hivatal részéről 
Simon Aladár községgazda ingatlanonként regisztrálja az ott tartott 

ebeket a nyilvántartásban. Kérjük szíves együttműködésüket!
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A nemrég lezajlott Családi Fesztivállal elindultak Cserszegtomajon 
a nyári programok, startolt a szezon hagyományosan gazdag ren-
dezvénysorozata. A település mindennapi élete az egymást sűrű 
sorban követő eseményekkel együtt az üdülőhely ember- és ven-
dégszeretetéről is szól. 
Július 8-10 között pedig már a XI. Cserszegtomaji Bornapok invi-
tálnak szórakozásra, aminek helyszíne a település központjában az 
általános iskolai tornacsarnok előtti sporttér. 
- A borhoz szoros kötődése van a településünknek - utalt a termő-
helyi környezetre Bartha Gábor, polgármester. - Jelképet is hordoz 
a mi rendezvényünk, tőlünk indul útjára a Balaton zalai régiójának 
minden parti településén végigvonuló boros fesztiválsorozat. 
Ez a szíveslátás szimbóluma, sok kulturális műsorral és gasztronó-
miai kínálattal, ugyanakkor kihívás a szakmának, a nagy közönség-
mustrával. Ekkor méretnek meg igazán a legutóbbi évjárat borai, 
közvetlenül a gazdák és a fogyasztók társaságában. 
- A szakmai minősítő versenyek hegyközségi szinten már lezajlot-
tak, a fesztivált használjuk ki arra, hogy a mi területünkön gazdál-
kodók ez alkalommal, a nagy nyilvánosság körében vehessék át az 
elismerő okleveleket - folytatta a polgármester. - De újabb kihívást 
is jelentenek a bornapjaink, hozzá kötődik a Falu Bora kiválasztása, 
a 2015-ös évjáratúakból. 
A bor mellett a jó hangulatról sztárfellépők gondoskodnak, akik 
közvetlen közelségből is ismertek már a cserszegtomaji közönség 
előtt.
- Ahogy nagyon sok vendég, úgy a műsorok több szereplője is visz-
szatérő, akik olyan örömmel jönnek hozzánk, hogy kedvezménye-
sen vállalják a fellépést - tette hozzá Bartha Gábor. - A nyitónapon 
itt lesz Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita, a Borban az igazság című 
zenés műsorral, másnap Nagy Ibolya és Tarnai Kiss László ad nóta- 
és operett estet, a zárónapon A Jó Laci Betyár búcsúztatja majd a 
fesztivált. A báli zene pedig minden estét követ hajnalig.
Július utolsó hétvégéjén, 30. és 31-én a Sörnapokon a habos hűsí-
tő ünnepét tartják. A rendezvények helyszínével kapcsolatosan a 
polgármester elmondta, a napokban fejeződik be az iskolai sport-
pálya bővítése, 360 négyzetméterrel megnövelik a területet, így 
az idén már a rendezvények számára is nagyobb hely fog rendel-
kezésre állni. 
Cserszegtomaj közéletében a szórakoztatás mellett a gondoskodás 
is jelen van. Az önkormányzat szokott módon, Cserszegi Vakáció 
címmel két ízben rendez egy-egy hetes napközis tábort az általá-
nos iskolában a gyermekeknek.
Július közepén az erdélyi Dálnok testvértelepülésről csereüdülte-
tés keretében 10 diák érkezik egy hétre a falu vendégeként. A jóté-
kony célú tevékenységek révén rangos elismerést is kapott idén az 
önkormányzat: elnyerték a Humanitárius Település címet.

- Ez büszkesége a községünknek, azért pedig különösen, hogy igen 
sokak munkája van benne - hangsúlyozta Bartha Gábor. - Cser-
szegtomaj a területi szabdaltsága, a nagy kiterjedése miatt olyan 
település, ahol a távolságok miatt több munkával jár a társadalmi 
tevékenységek szervezése. Ugyanakkor az összetartó erő ezt leküz-
di, a közösségi szellem a faluban együtt van. A fiatalok és az idő-
sek felé fordulás, a rászorulók segítése, a gondoskodás szelleme 
sokoldalúan ott van a mi civil szféránkban. Mindezt megtestesí-
ti a hagyományőrzők, a nyugdíjasaink közössége, a polgárőreink 
tevékenysége, a vöröskeresztes munka, egyebek közt ismeret-
terjesztéssel, odafigyeléssel, a már hagyományos egészségnapok 
megszervezésével, a véradó mozgalommal. Nem kisebbítve sokak 
szerepét, említem név szerint a Marci bácsiként ismert, országos 
szinten is publikáló 84 éves természetgyógyászunkat, Nyitrai Ist-
vánt, akit idén a térségi vöröskeresztes szervezet 222 szeres vér-
adásért tüntetett ki. Példaképek ők, a humánus gondolkodás át-
örökítői, többekkel együtt. 
Cserszegtomaj ünnepeken és hétköznapokon is olyan miliő, mely-
ben jó élni, s jó vendégnek lenni. 

Horányi Árpád – Régió Info

Cserszegtomaj ember- és vendégszeretetet sugároz

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Cserszegtomaj Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2013. (V. 30.) önkor-
mányzati rendeletével a Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal 

munkarendjében

igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet tárgyév 30. hetének első napjától 

augusztus 20-át követő vasárnapig 
2016. július 25. – 2016. augusztus 21. tart.

Az igazgatási szünet alatt kizárólag a születések és a halálesetek 
anyakönyvezése ügyében lesz ügyfélfogadás Merenics Béláné 
anyakönyvvezetővel történő előzetes telefonos egyeztetés alapján 
a 06-83/531-111-es telefonszámon. Egyéb anyakönyvi ügyekben 
(pl. kivonat kérelem, házasságkötésre bejelentkezés, hazai anya-
könyvezés, névmódosítás stb.) történő ügyintézésre az igazgatási 
szünetet követően van lehetőség.

Értesítem továbbá a Tisztelt Lakosságot, 
 hogy 2016. augusztus 8-tól 2016. augusztus 12-ig a 

Polgármesteri Hivatal Zárva tart.
dr. Milus Lajos sk. - jegyző



www.cserszegtomaj.hu

5

BÜSZKESÉGEINK
A Cserszegtomaji Iskoláért Alapítvány kuratóriuma minden tan-
év végén megjutalmazza azokat a tanulókat, akik kiemelkedő 
tanulásukkal, versenyeken elért eredményükkel, szerepléseik-
kel kiérdemlik azt. 
Iskolánk volt tanárára, Palaczki Ferencre  is emlékezünk egyút-
tal ezzel a díjjal, aki 26 éven át nevelte Cserszegtomaj iskolásait, 
fáradhatatlanul őrizte és gyűjtötte a község „kincseit” a gyere-
kekkel együtt.
A 2016-os év Palaczki Ferenc Díjasai a 8. osztályosok közül: 
Merics Ferenc, Kecskés Péter, Frigyesi Máté és a hatodik osz-
tályosok közül egy kitűnő tanulónk hagy el bennünket, hogy a 
gimnáziumban folytassa tanulmányait 7. osztályban: Csíkos Lili
Gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk nekik a 
gimnáziumban is! 

Kitűnő tanulóink
2. osztály: Bálint Anna, Fábos Levente, Farkas Lili, Gumhert 
Noémi, Monduk Márton, Pál Diána Lilla, Pálmai Boglár Panna, 
Szarka Natália, 
3. osztály: Andor Levente, Belovári Panna, Fodor Zsombor De-
zső, Molnár Enikő, Nagy Zsófia Dóra, Németh Kinga, Németh 
Laura Krisztina, Pajor Alex, Paulin Panna, Román Sándor Gábor, 
Szigeti Péter Dániel, Tóth Botond Gábor, , Tóth Zoltán, Varga 
Enikő, 
4. osztály: Baki Panna, Bojt Brigitta, Cseh Szintia, Dézsenyi Zsig-
mond, Frigyesi Dániel, Gumhert András, Horváth Ákos, Huszár 
Kata, Lengyel Judit, Merics Edit, Molnár Botond, Németh Rita,  
Rénes Lenke, Szeredai Zsófia, 5.osztály: Csíkos Luca, Magyarósi 
Máté, Molnár Hanna, Rónai Eszter,  
6. osztály: Csíkos Lili, Fehér Brigitta, Göller Máté, Paulin Bence, 
Rénes Boglárka,
7. osztály: Kiss István  
8. osztály: Frigyesi Máté, Kecskés Péter, Merics Ferenc 

Jelesek:
2. osztály: Barta-Molnár Anna Angelina, Both Kristóf, Czelvikker 
Balázs, Henczy Rebeka, Kovács Liliána, Molnár Kamilla, Sárközi 
Ádám, Székely Levente,
3. osztály: Cziklin László, Dergecz Marcell, Kovács Krisztofer Ta-
más, Orsós Martin, Partics Balázs, Reinprecht Bálint, Tóth Oli-
vér,
4. osztály: Gulyás Dóra, Kovács Fanni, Magyarósi Bálint, Rezne-
ki Kevin, Török Hanna, 
5. osztály: Reinprecht Zsolt, Zombory Nóra, 
6. osztály: Cziklin Kata, Farkas  Szíra Jázmin, Vörös Szonja, 

GRATULÁLUNK NEKIK!
MINDEN DIÁKUNKNAK KELLEMES VAKÁCIÓT KíVÁNUNK!

Juhászné Gyutai Anikó igazgató

40 éve volt…
Május 28-án iskolánk volt nyolcadikos tanulói 40 év után újra 
találkoztak...
A közös emlékek felidézése után körbesétáltak a felújított isko-
laépületben, némi irigységgel tekintve a mai körülményekre. 
Egyikük kislánya idén ballag nálunk... 
Köszönöm a szép virágokat és hogy eljöttek hozzánk! 
Öt év múlva - vagy előbb - találkozunk, ugye?!!

Juhászné Gy. Anikó

Könyvtári vetélkedő
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár márciusban VÁR RÁD 
A KÖNYV-TÁR-TÚRA címmel 3 fordulós könyvtár- és olvasás-
népszerűsítő vetélkedőt hirdetett Keszthely és környéke 9-12 
év közötti tanulói részére.
Az első két fordulóban levelező formában könyvtárral kapcsola-
tos, valamint Csukás István munkásságát bemutató kérdésekre 
válaszoltak a tanulók. A legjobb eredményt elérők kerültek a 
döntőbe.

Iskolánkat Cziklin Kata, Molnár Karolin és Pataki Lili 6. osztályos 
tanuló képviselte a versenyen. Elért pontszámaikkal mindhár-
man a döntőbe jutottak, ahol 150 versengő zalai diák közül a 30 
legjobban teljesítő vehetett részt. Az 5 fős csapatoknak játékos, 
kreativitást igénylő feladatokban kellett számot adni tudásuk-
ról. Versenyzőink ismét bizonyították ügyességüket, felkészült-
ségüket. A második és harmadik helyezést sikerült megszerez-
niük. Jutalmuk augusztusban egy háromnapos balatoncsicsói 
olvasótábor, amelyen gyarapíthatják nyári élményeik sorát.

Ódorné Bognár Eszter
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Ballagás az óviban
Billegünk – ballagunk ….. Június 3., péntek délután zsúfolásig 
megtelt az iskola ebédlője szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérek-
kel, vendégekkel. Mennyi készülődés és izgalom az első balla-
gásért! A faliújságra kikerültek az önarcképek és a Katicások 
„Mi leszek, ha nagy leszek” rajzai, termünkben igazi ünnep- és 
vendégváró rendet raktunk, egy-egy szabad percben pedig a 
verseket, dalokat gyakoroltuk. Délután már egyre hangosabbá 
vált a zsibongás, ahogy megérkeztek egymás után a vendégek. 
Még egy utolsó mély levegővétel – és megkezdődött a műsor, a 
gyermek lakodalmassal – néphagyományaink ápolásával: népi 
rigmusokkal, mondókákkal, dalokkal. A vidám, vicces dalok 
megunhatatlan mosoly forrásaivá váltak a gyerekeknek már 
a próbáink során – de örömére szolgáltak a hallgatóságnak/
nézőknek is. Ezután visszaváltoztak búcsúzó, ballagó ovisokká, 
kibővülve a négy elballagó Micimackó - és Pillangó csoportos 
kisgyerekkel, valamennyien megmutathatták bátorságukat - ki-
álltak egyedül versükkel a népes vendégsereg elé. Szorgalmuk-
kal, talpraesettségükkel, ügyességükkel kiérdemelték helyüket 
az iskolában. Tarisznyájukba került ceruza, pogácsa, szerencse-
pénz és ballagó emlékkönyvecske is. Búcsúzóul átsétáltunk az 
óvodából az iskolába is.

A szülők meglepetésekkel készültek, hogy a napunk még em-
lékezetesebbé váljék. Galambot röptettek, a csoportszobában 
megterítve pedig számtalan finomság és ajándék várt minket. 
Ma már könnyű szívvel engedünk útnak titeket, hiszen itt ma-
radtok a közelünkben, továbbra is lesznek közös programjaink, 
ünnepeink, de a játék mellett már egy érdekes világ vár rátok.

„Billegünk, ballagunk,
Jó így körbejárni!

Itt vagyunk, meg ott vagyunk,
Tessék meg-megállni!
Mint a fűben a madár

Körül néz és messze száll!”
Ballagás után pedig jöhetett a jól megérdemelt pihenés és szó-
rakozás. Az Önkormányzat támogatásával kirándulni mehet-
tünk a veszprémi állatkertbe. Láthattunk ormányos medvéket 
és gyűrűsfarkú makikat látványetetés közben, napfürdőző tig-
riseket és oroszlánokat, baglyokat karnyújtásnyi távolságból. 
Simogathattunk őzikéket, csodálhattunk pingvineket és bébi 
fókákat a hűsítő vízben lubickolva. A déli melegben, mintha 
csak a Szavannán sétálgatnánk, elefántok, zebrák, orrszarvúk, 
zsiráfok figyeltek minket. 
Az igazi ováció mégsem ezeket az állatokat illette. Az újonnan 
megnyílt dinópark, ahol sosem látott állatok makettjei között 
elevenedtek meg az otthoni könyvekben látottak. Katonai sátor 
alatt régészkedhettünk dinócsontvázat keresve, lapátokkal és 
ecsetekkel.

A homokban elszórva pedig „valódi dinófogakat” találhattunk 
– amit magunkkal haza is hozhattunk élményeink mellett. 
Köszönjük a segítséget, ehhez a varázslatos naphoz!

Családi Fesztivál
Június 4-én szombaton több neves napot is ünnepeltünk. Júni-
us 4. a Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírásának évfordulója. Ez alkalomból Bartha Gábor 
polgármester úr osztotta meg emlékező gondolatait a résztve-
vőkkel. Június első hétvégéjén ünnepeljük a pedagógusokat, 
akiket Cserszegtomaj Képviselő-testületének tagjai egy-egy 
cserép virággal köszöntöttek. A köszöntések után a nap további 
része a gyermekekről szólt a gyermekeknek szólt. Osztályközös-
ségek, baráti társaságok bográcsos főzésbe kezdtek. A gyerekek 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt, volt agyagozás, mé-
zeskalács díszítés, csillámtetkó, arcfestés, aszfaltrajzverseny. A 
szülői közösségek büfét üzemeltettek, fagyit osztottak. Lehetett 
pedálos autóval versenyezni, ringlisezni, floorballozni. Az állat-
barátok Tolvéth Gyula jóvoltából kis állatokat simogathattak.
Meglátogatta rendezvényünket Tüsi bohóc, aki lufit is hajtoga-
tott a gyerekeknek. Délre mindenki jól elfáradt, így jól esett az 
ebéd. Az ebéd után desszertet is kapott mindenki, hisz Palko-
vics Zoltánné és Molnár Gabriella palacsintát sütöttek, a nyug-
díjasklub tagjai pedig házi nyújtott rétessel kínálták a gyereke-
ket és szüleiket.  A programot a Napsugár zenekar koncertje 
zárta.  Ezen a napon mindenki megtalálhatta a számára kedve-
ző szórakozást, foglalkozást. 
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Aranykorúak juniálisa ismét Cserszegtomajon
Immáron negyedik alkalommal gyűltek össze a nyugdíjasokat 
tömörítő közösségek, hogy részesei lehessenek az Aranykorúak 
Juniálisán kínált sokszínű programoknak.
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei – és Keszthely térségi szer-
vezete által támogatott, az Aranykorúak Társasága által meghir-
detett egész napos fesztivál ezúttal is Cserszegtomajon kapott 
helyet. 
A Sportpálya mellett felállított rendezvénysátorban zajlott ün-
nepélyes megnyitón Bartha Gábor, a házigazda település pol-
gármestere üdvözölte a Keszthelyi Járásban működő 17 klub 
népes tagságát, valamint a meghívott zalaegerszegi, sümegi és 
zalaszentgróti közösségek tagjait, majd Dr. Varga Andrea a Zala 
Megyei Kormányhivatal Keszthely Járási Hivatalának vezetője 
nyitotta meg szívélyes szavakkal és egy ideillő vers idézetével a 
mintegy 300 fős rendezvényt.
A nagy plénum előtt a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 
Szervezetének jogtanácsosa Tőke Alajos jelentette be, hogy a 
Magyar Vöröskereszt vezetősége dicsérő oklevéllel és pénzju-
talommal ismerte el az évek óta példaértékűen működő Arany-
korúak Társaságának sokrétű közösségi tevékenységét, a pihe-
nő éveiket töltők aktivizálását. Mint tőle megtudtuk újabb két 
Keszthely járási település, Cserszegtomaj és Sármellék nyerte 
el a kitüntető Humanitárius Település címet.    
Míg a szabadtéri bográcsokban rotyogtak a főzőversenyre ne-
vezett csapatok étkei, addig a színpadon egymást váltották a 
bemutatkozó csoportok. A Zsákbamacska címet viselő kultúr-
műsorban a Sármelléki Nőklub, keszthelyi Napsugár Nyug-
díjasklub, a Vindornyaszőlősi Őszirózsa Dalkör, az alsópáhoki 
Nefelejcs Nyugdíjasklub, a Cserszegtomaji Aranykorúak Klub-
ja, a vonyarcvashegyi és a rezi nyugdíjas klub nótacsokorral, 
népdalokkal, slágerekkel szórakoztatta a résztvevőket, addig a 
Várvölgyi Asszonyklub, a Zalavári Kulturális és Hagyományőr-
ző Klub és a keszthelyi Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub Népek 
Tánca Tánccsoportja korúkat meghazudtoló ritmusú táncokat 
mutatott be. A sümegi Aktív Nagyik Klubja mesejátékkal, a 
gyenesdiási Nyugdíjas Klub humoros összeállítással, a keszt- 
helyi TKM Kőrösi Csoma Sándor Klub két tagja vidám versek-
kel, míg a keszthelyi Margaréta Nyugdíjas Klub és a sármelléki 
SÖTYE képviselői szalonviccekkel szereztek vidám perceket.
Időközben elvégezte értékelését a néhai Dr. Bakonyi Károly, 
szőlőnemesítő, Cserszegtomaj díszpolgára emlékére meghirde-
tett termelői borverseny zsűrije.

Az okleveleket a bíráló bizottság elnöke, Dr. Brazsil József a Da 
Bibere Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere, a díjakat Dévé-
nyiné Balogh Gyöngyi a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületé-
nek elnöke adta át az arra érdemeseknek.
A legjobbnak járó Juniális Bora címet a sümegi Dávoti József 
2015-ös évjáratú olaszrizlingje kapta.  
A saját készítésű ebéd elfogyasztása után fakultatív programok-
kal folytatódott a délután.
 A keszthelyi Szövés, Népi Kismesterségek Szakkör tagjainak 
munkabemutatója mellett a keszthelyi Fejér György Városi 
Könyvtár képviselői különféle papírtechnikákkal és az álarcfes-
tés rejtelmeivel, a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti iskola diákjai virágcsodák készítésével 
ismertette meg az érdeklődőket. 
Kígyózott a sor a keszthelyi Egészségfejlesztési Iroda dolgozói 
előtt, akik különféle méréseket végeztek és jó tanácsokkal is 
ellátták a rászorulókat. 
Később a keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Horváth 
István rendőrkapitány és beosztottai, Dömötör Roland és Don-
gó Norbert bűn- és baleset megelőzési előadása keltett nagy 
érdeklődést. Nem kisebb sikere volt a nyugalmazott televíziós 
szerkesztő, Böröndy Erzsébet meridián tornagyakorlatainak és 
a Debrecenből érkezett Kiss Erzsébet nyugdíjas testnevelő, új-
ságíró- író remek előadásának, melyben az öngyógyítás fontos-
ságára került a hangsúly.
A nap végén a generációk kapcsolatának erősítése jegyében 
kedveskedtek ajándékműsorral a cserszegtomaji fiatalok. A 
Cserszikék modern táncokkal, a Szabó István Általános Iskola 
Néptánc Csoportja pedig a népi örökségünkből adott ízelítővel 
vívta ki a nagyik vastapsát.
Végezetül a bírák képviseletében, Cigány György a Hévíz Térsé-
ge Kamarai Tagok Kulturális Alapítványának vezetőségi tagja ér-
tékelte a főzőversenyt, melynek fődíját a várvölgyi Asszonyklub 
csapata érdemelte ki.
A vendéglátó település polgármestere emléklapokat nyújtott 
át a résztvevő közösségeknek és egy-egy palack Cserszegi Fű-
szeressel kedveskedett a szereplő közösségeknek, majd a jövő 
évre szóló meghívásával köszönt el.
Zárszavában Kapcsándy Mária a szervező Aranykorúak Társa-
ságának elnöke mondott köszönetet a házigazdáknak, a köz-
reműködőknek és a résztvevő közösségek tagjainak, kifejezve 
elismerését.
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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

 
ÖN MÁR MEGKAPTA EZÉVI INGATLAN CÉLÚ 

ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁT? 

A TÁMOGATÁS  MINDEN MAGYAR 
ÁLLAMPOLGÁRNAK ALANYI JOGON JÁR 0‐120 

ÉVES KORIG ,ÉS AZ  ALÁBBI CÉLOKRA 
HASZNÁLHATÓ FEL; 

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

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

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

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

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

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

bővítése,felújítása,korszerűsítése,helyreállítása,közműve
sítése, 

 lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása, 
 végtörlesztésre nyújtott kölcsön teljes vagy részleges 

kiváltása, 
 gyűjtőszámla hitel  részleges kiváltása, 

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

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

FELKERESI ÖNT! 

TELEFON: 06/70/55‐22‐221  

Nyugdíjas búcsúztató a közétkeztetésben

Elbúcsúztattuk Boros Lajosnét nyugdíjba vonulása alkalmából. 
Sárika 19 éven keresztül volt a konyha dolgozója. Az együtt töl-
tött évek alatt pontosan, lelkiismeretesen végezte munkáját. 
Készséges, segítőkész volt kollégáival és az étkezőkkel is. Mun-
kahelye második otthona volt, szerette közösségünket. Köszön-
jük Sárikának, hogy mindig, mindenben számíthattunk rá. 
A nyugdíjaskor valójában az élettől egy jutalom. Kívánjuk, hogy 
Sárika sokáig élvezze ezt a jutalmat szerettei és családja köré-
ben. 
Kívánunk jó egészséget, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas 
éveket!                                                        

Palkovics Zoltánné élelmezésvezető
„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárult be előtted.

De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek.
Soha ne fordíts hátat az embereknek.

Szeresd a szépet, keresd a jót!
Ha szükséged van ránk, mi mindig itt vagyunk,

nyisd meg az ajtót!”

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt 
Hírek képekben - Cserszegtomaj III/6 2016. június vagy 
https://youtu.be/bhDNAZ9Fxhs
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Csíksomlyói búcsún
A Cserszegtomaji Rózsafüzér Királynéja és Szent Anna templomok 
egyházközségeinek hívei május 12-16. között közösen vettek részt 
a Csíksomlyói búcsún és ismerkedtek testvér településünkkel, a 
háromszéki Dálnokkal.

Útban Dálnok felé Marosillyén Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
emléke előtt tisztelegtünk, majd a csöpörgő esőben felkerestük a 
Hunyadiak sasfészkét, Vajdahunyad várát is. Szállásunk Gyulafe-
hérváron, a református vendégházban volt, ahol Gudor Botond 
lelkész családja melegszívű fogadtatását élvezhettük és a lelkész 
úr egy feledhetetlen éjszakai városnézést tartott nekünk. Másnap 
reggel ragyogó napsütésben a felújított várnegyedben sétáltunk 
és a Szent Mihály székesegyházban megtekintettük Hunyadi Já-
nos és Fráter György síremlékeit. Utunk ezután Nagyszebenbe, az 
erdélyi szászok fővárosába vezetett, majd a fogarasi várnál pihen-
tünk meg röviden.  Dálnokon Bartók Ede Ottó polgármester foga-
dott bennünket, szállásunk a felújított Gál-kúriában volt. Gyönyörű 
környezetben, kényelmes szobákban pihenhettük ki az utazás fá-
radalmait. Az itt eltöltött idő jó hangulatban,esti poharazgatással, 
beszélgetéssel, nótával repült el. Harmadnap a Kászon-vidék va-
rázslatos táján és a Nyerges-tetőn át vezetett az utunk Csík-székbe, 
ahol a csíksomlyói nyeregben kb. 500.000 honfitársunkkal együtt 
ünnepeltük a pünkösdi búcsút. A 449 évvel ezelőtti első búcsúra 
emlékezve a székelyekkel együtt újítottuk meg ragaszkodásunkat 
a hazához, hitünkhöz és családjainkhoz. Pünkösd vasárnapján el-
látogattunk az alsó-csernátoni falumúzeumba, Kézdivásárhelyen 
a fiatal családokkal zsúfolásig megtelt Szent Özséb- templomban 
ünnepi szentmisén vettünk részt és Gelencén megtekintettük a 
Szent László-freskókról híres Árpád-kori Szent Imre templomot. 
Dálnokon megnéztük Dózsa György szobrát, a műemlék reformá-
tus templomot,ahol Erdély egyik legjelentősebb rovásírás felirata 
látható. Élményekkel gazdagon,lélekben feltöltődve,intettünk bú-
csút Erdélynek, a viszontlátás reményével. Köszönet mindazoknak, 
akik segítették utunkat. 

Partics Gyula

Úrnapi körmenet
Az Úrnapi körmenet majdnem 700 éves hagyományra tekint 
vissza. Köln városában vitték ki elsőként a templomból az 
Eucharistiát – az átváltoztatott Szent Ostyát – díszes Monstran-
ciában-szentségtartóban – az utcákra, hogy felmutatva hirdes-
sék: Jézus él és köztünk van. Az akkori eretnekségek ellen fon-
tos volt hangsúlyozni, deklarálni hitünk lényegét: Jézus Krisztus 
feltámadását. A körmenet útvonalán előző nap felállítottak 4 
sátrat, a négy égtáj felé egyet-egyet. Itt olvasták fel a Szent-
írásnak egy-egy szakaszát, amely az Oltáriszentség alapításáról 
szól.

A néphagyomány szerint is a hit, a vallásosság és az Egyházhoz 
tartozás legkifejezőbb ünnepe az Úrnapi körmenet. A sátrak ál-
lítása a közösség férfi tagjainak nemes feladata volt. Az Úrnapi 
szertartásokra még azok is elmentek, akik év közben ritkábban 
jutottak el szentmisére.
A körmenet ünnepélyességét emelte már több száz évvel ez-
előtt is, hogy a leányok –általában az az évi elsőáldozók – kis 
kosárból virágszirmokat szórtak a baldahin alatt vonuló pap 
elé, aki kezében magasra tartotta a szentségtartót.
Itt Cserszegtomajon a Szent Anna templom közössége évről 
évre ápolja a hagyományokat: Úrnapját megelőző szombaton a 
férfiak és nagyfiúk felállítják a sátrakat a templom körül. Vasár-
nap hajnalban az asszonyok és leányok csodálatos virágszőnye-
get varázsolnak a templom elé, valamint feldíszítik a sátrakat. 
Idén is felemelő volt átélni a munka örömét és fáradalmait, 
majd együtt ünnepelni a szentmisén.
A cserszegtomaji virágszőnyeg országos szinten is egyedülálló.

Debreczeni Katalin - hitoktató
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I. Iskolás Cserszeg „Maraton”
Június 14-én rajtolt el az I. Cserszeg „Maraton” iskolások részé-
re. A Szabó István Általános Iskola tanulói lelkesen készültek a 
sport megmérettetésre. A rendezvény célja a mozgás, a futás 
ÖRÖM. Ezt az élményt szeretnénk megosztani diákjainkkal.
Távok: 1-2. osztályoknak 460 m, 3-4. osztályosoknak 910 m, 
5-6. osztályosoknak 1410 m, 7-8. osztályosoknak 2180 m. 
A távot teljesítők a szülői közösségtől kis ajándékokat kaptak.

Országos döntőben iskolánk kézilabda csapata!
A városkörnyéki döntő megnyerése után a megyei akadályt is 
sikeresen vették a lányok. Pontveszteség nélkül jutottak a Gyu-
lán megrendezésre kerülő országos döntőbe, ahol 15 csapat 
verseng a minél jobb helyezésekért. Így már leány atlétika és 
kézilabda csapatunkkal képviselhetjük iskolánkat, Cserszegto-
majt és megyénket a 4 napos országos megmérettetésen. De 
nézzük sorjában az eseményeket. Május 19-én a már jól ismert 
tornacsarnokban, Lentiben randevúztak a megye legjobb kis is-
kolás leány kézilabda csapatai, szám szerint 4 iskola. Első mér-
kőzésen magabiztos játékkal nyertek a csajok 23:6 arányban 
Nagyrécse ellen. A második játék során szoros meccset vívtunk 
Rédics ellen, de a hajrában bebiztosították leánykáink a győ-
zelmet, 17:14-re diadalmaskodtunk. Így jutottunk el a fináléba, 
ahol az az Egervár várt ránk, akik eddig 46 gólt dobtak a két 
mérkőzésük alatt, de jött Fehér Brigitta szenzációs kapustelje-
sítménye és a lányok higgadtsága, ami párosulva 9:8 arányú 
győzelmet eredményezett. Azt a csapatot múltuk felül, amely 
tavaly megyénket képviselte az országos döntőn. Csapatunk 
legeredményesebb játékosai a Csíkos leányok voltak, Lili 25, 
Luca 13 gólig jutott. Csíkos Lászlónak köszönjük az eddig elért 
szép eredményeket. A csapat nagy része továbbra is kézilabdá-
zik, csak több egyesületben. Gelencsér Zoltán kollégámnak is 
mindent köszönök, ő lehet a kulcs a folytatáshoz. A leányoknak 
5-8. osztályosok ellen kellett és kell pályára lépniük, de csapa-
tunkban 5-6. osztályosok találhatók 1-1 hetedik és nyolcadik 
osztályostól eltekintve. Ezért is óriási az elért siker.

Guggolnak (bj): Kozma Réka, Lázár Petra, Szívós Melinda, 
Szántó Liliána, állnak: Molnár Karolin, Szrapkó Sára,

Csíkos Lili, Csíkos Luca, Török Lili, Vörös Szonja, Fehér Brigitta, 
hátul Gelencsér Zoltán és Takács Tamás

I. CserszegtomajFutás
Körözz nálunk!

A rendezvény célja: minden sportbarát és érdeklődő szá-
mára lehetőséget szeretnénk biztosítani a sportolásra egy 
jó hangulatú futópartin. 

A rendezvény nem verseny, nincs szintidő. Nem a verseny-
szerűen sportolók megszólítása a cél, várunk mindenkit, 
aki szeret mozogni!
Népszerűsíteni szeretnénk a szabadidős sportot, egészsé-
ges életmódot.

A rendezvény időpontja:
2016. október 1. (szombat) 10:00 óra

Részletek és nevezés: http://cserszegtomajfutas.wix.com/futas

X. CSERSZEGTOMAJI

SÖRNAPOK
2016. július 30-31.  •  30-31. Juli 2016

Helyszín: Cserszegtomaj, Általános Iskola udvara  •  Ort: Cserszegtomaj Schulhof

X. BIERFEST IN CSERSZEGTOMAJ

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. • Das Recht der Programänderung wird vorbehalten.

Információ - Information:
Cserszegtomaj Község Önkormányzata - Die Selbstverwaltung der Gemeinde Cserszegtomaj
Dr. Bakonyi Károly utca 1.  •  Tel: 06 83 531 908
E-mail: kultura@cserszegtomaj.axelero.net  • Web: www.cserszegtomaj.hu



www.cserszegtomaj.hu

11

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 nincs ügyfélfogadás

péntek 8.00 – 11.00 nincs ügyfélfogadás

Szabó István Általános Iskola: tel.: 06 83 330 003
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
Szolgáltatók hibabejelentő: 
közvilágítás meghibásodás: https://kozvilhiba.hu/ 
DRV (vízszolgáltató): tel.: 06 40 240 240

Mentő: 104
Rendőrség: 107 
Tűzoltóság: 105
Általános segélyhívó: 112

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
ingyenes kiadványa

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

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

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

Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu
Következő szám megjelenése: 2016. július 

Megjelenik 1200 példányban 
Újságunk internetes változatát a  

www.cserszegtomaj.hu oldalon is olvashatják.
ISSN 2062-8781 Nyomtatott, ISSN 2063-0743 Online

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

marózást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

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

 
FORINTOSÍTOTT DEVIZA ALAPÚ HITELEK 

KIVÁLTÁSA, AKÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL, 
MEGLÉVŐ HITELÉNÉL KEDVEZŐBB 

FELTÉTELEKKEL! 

A HITEL TARTAM VÉGÉIG ÁLLANDÓ 
TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL ÉS KAMATTAL! 

HÍVJA HITELTANÁCSADÓNKAT A 

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

FELKERESI ÖNT! 

A Hősök napján
A magyarság ezer esztendeje alatt, fegyverrel vagy fegyvertele-
nül harcoló összes férfi és nő, aki a magyar haza védelmére kelt, 
tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést. Cserszegto-
majon június 5-én emlékeztünk hőseinkre a tomaji temetőben 
majd a cserszegi templomkertben felállított emlékműveknél. 
Az emlékező gondolatokat Bartha Gábor polgármester osztot-
ta meg a jelenlévőkkel, az atyák imádkoztak a hősökért és az 
Aranykorúak Nyugdíjasklub ez alkalomra összeállított műsorral 
fejezte kis tiszteletét nagyjaink előtt.




