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Cserszegtomaj Önkormányzatának közéleti lapja 2017. március • VII. évf. 3. szám

Cserszegtomaji
Falunapi Vigalom

Április 21. péntek
17.00 IV. Cserszegtomaji Pálinkamustra – Általános Iskola étterme 
 (Pálinka leadása 2017. április 20-ig a Polgármesteri Hivatalban)

Április 22. szombat - Sportpálya mellett (Európa tér felett)

09.00  Pörkölt főzőverseny kezdése (jelentkezési határidő április 20.)

10.00  karate, íjászat,  légvár, ringlis, arcfestés, egészségfelmérés
11.00  Brumi Bandi Band Gyermekműsora
13.00   Pálinkamustra eredményhirdetése
13.15  Főzőverseny eredményhirdetése
14.00  Remete István festőművész kiállítása (Vajdaság)
14.30 Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde műsora 
 Gyöngyös Népdalkör
15.00  Retroműsor Mohácsi Attilával (Győri Nemzeti Színház színésze)

16.00   Cserszegtomaj Nagyközség polgármesteri köszöntő
16.15  „Cserszegtomaj csillagai” 
 „Cserszikék” Tánccsoport 
 Zumba bemutató 
 Kék Balaton Citerazenekar 
 „Aranykorúak” Nyugdíjasklub 
 Tátika Népdalkör 
 Original Lustige Senioren – Balatonkeresztúr

19.00 Péter Szabó Szilvia - Akusztik Koncert
20.00 Falunapi bál a CHILI együttessel

Falunapi vigalom helyszínén a Vénusz étterem és a Kápolna söröző finom ételekkel és italokkal várja a vendégeket!
Eső esetén a bemutatók és a főzőverseny elmarad, a többi program a sportpálya mellett felállított

rendezvénysátorban lesz megtartva. • A rendezvények látogatása ingyenes! 
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Cserszegtomaj Község Önkormányzata - Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
E-mail: cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu • www.cserszegtomaj.hu • Tel.: 83/531-908
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Tájékoztatás Képviselő-testületi döntésekről
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. február 22-én megtartott soros nyilvános ülésén az alábbi 
közérdekű döntéseket hozta.

RENDELETEK
3/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletét. 
4/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletével megalkotta Cser-
szegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egyes anyakönyvi és egyéb családi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 
rendeletét.
A rendeletek teljes terjedelemben a www.cserszegtomaj.hu ol-
dalon megtekinthetők.

HATÁROZATOK
16/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a Cserszegtomaj Község Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.) számú rendeleté-
nek módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) 32.§. (1) c) pontja valamint a 32.§ (6a) b) pontja alapján 
tárgyalásos eljárás lefolytatásának keretében kívánja módosítani.
17/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cser-
szegtomaj Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 
szóló többször módosított 2/2016 (I.21.) önkormányzati rendele-
te 4. számú mellékletében felsorolt civil szervezetek és egyházak 
támogatásának elszámolását az előterjesztés mellékleteit képező 
összegzés és beszámolók alapján elfogadja. 
18/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati 
rendeletében elkülönített 6.000 eFt-ot az alábbiak szerint osztja 
fel a benyújtott támogatási kérelmek alapján:
Felkéri a jegyzőt, hogy ezen határozat alapján az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.02.) önkormányzati 
rendeletének módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-
testület elé.

Aranykorúak Nyugdíjas Klubja 600.000 Ft

Cserszegtomaji Tátika Népdalkör 400.000 Ft

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Labdarúgó Szakosztály 850.000 Ft

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Lábtoll-labda Szakosztály 550.000 Ft

Z+D Cserszegtomaj Sportklub Asztalitenisz Szakosztály 270.000 Ft

Diáksportkör Moderntánc 550.000 Ft

Diáksportkör Íjászat 250.000 Ft

Kis Szent Teréz Plébánia 200.000 Ft

Magyarok Nagyasszonya Plébánia 200.000 Ft

Szeghalmi Bálint Református Egyház   50.000 Ft

Kék Balaton Citerazenekar 100.000 Ft

Shotokan Karate Egyesület 240.000 Ft

Cserszegtomaji Gyöngyös Népdalkör 100.000 Ft

Cserszegtomaji Polgárőr Egyesület 900.000 Ft

Cserszegtomajért Hagyományőrző Egyesület 450.000 Ft

Vajda János Öregdiákok Egyesülete 290.000 Ft

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződések 
megkötéséről gondoskodjon.
19/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi adóbevételekről szóló beszámolót megtárgyalta és azt 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
20/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az óvodai beíratás időpontját 2017. április 12-13. napokban ha-
tározza meg. 
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai 
beiratkozásról szóló tájékoztatást a község honlapján, illetve a 
helyben szokásos módon, valamint az óvodában közzétegye. 
21/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község 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 önálló bölcsődei 
csoport, 4 pedig óvodai csoport. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az 
intézményvezetőt tájékoztassa, továbbá felkéri az intézményve-
zetőt, hogy az óvodai beiratkozásnál fokozottan vegye figyelem-
be 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.
22/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az egységes óvoda-bölcsődei 
csoport önálló bölcsődei csoporttá alakításával kapcsolatos in-
tézményvezetői hatáskörben szükséges intézkedéseket tegye 
meg. A technikai, műszaki kialakítással, kötelező eszközök be-
szerzésével kapcsolatosan felmerülő költségek tételes kimuta-
tását, annak finanszírozása érdekében terjessze a képviselő-tes-
tület 2017. májusi ülése elé. 
23/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bart-
ha Gábor polgármester 2017. évi hetvennyolc nap szabadságát 
az előterjesztés mellékletének ütemezésében elfogadja.
24/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót el-
fogadja. Megállapítja, hogy 2017. január 30-ig minden önkor-
mányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének eleget tett.
25/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2017. évi külügyi tájékoztatóját elfogadja.
26/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te Parócziné Dömötör Erika 6090 Kunszentmiklós, Béke u. 34. 
szám alatti lakos által felajánlott Cserszegtomaj, 250/2. hrsz. 
„beépítetlen terület” művelési ágú 1432 m2 térmértékű in-
gatlan 2/16-od rész 179 m2, 250/3. hrsz. „beépítetlen terület” 
művelési ágú 529 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 66 m2 
valamint az 1093/2. hrsz. „beépítetlen terület” művelési ágú 
3646 m2 térmértékű ingatlan 2/16-od rész 456 m2 földrészlete-
ket  nem kívánja önkormányzati tulajdonba átvenni.
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Belterületi adómentesség tájékoztató 
a 2017. adóévre

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

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

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

A kérelmet postai úton tárgyév június 9-től szeptember 
30-ig lehet benyújtani az alábbi címre:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatóság 
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 11.

27/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te megtárgyalta a 2017. évben végrehajtandó településképpel 
összefüggő rendeletalkotásokról, módosításokról szóló tájékoz-
tatót és azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfo-
gadja.
28/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyeztetést kíván folytatni a helyi lakossággal a közösségi együtt-
élés szabályairól, amelyhez nyilvános és hivatalos fórumot biz-
tosít Cserszegtomaj Község honlapján (www.cserszegtomaj.hu) 
keresztül 2017. március 31-ig. A beérkezett javaslatokat, építő 
jellegű kritikákat, hozzászólásokat a 2017. április 26-i soros Kép-
viselő-testületi ülésen  tárgyalják.
Felkéri a képviselőket és a Polgármestert a szükséges intézkedé-
sek megtételére.
29/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Torsten-Henner Kraft beadványát és úgy határo-
zott, hogy a témával kapcsolatban hatályos rendeletét nem kí-
vánja módosítani.
30/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Henn Sándor kérését megtárgyalta és a további egyeztetésre 
való tekintettel  kériHenn Sándort, hogy az általa elvégeztetett 
munkáról szóló dokumentációt, tervet, engedélyeket, tervezett 
költségekről szóló kimutatást és a bekerülési költségekről szóló 
számlákat mutassa be, mivel erre vonatkozó iratanyag az irat-
tárban nem áll rendelkezésre.
31/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a dr. Nagy Tibor által képviselt telektulajdonosok 
ajánlatát és a következő döntést hozta:
1. Az 1657/25 hrsz-ú ingatlan esetében az ingatlant határoló,  
már meglévő út aszfaltozásakor nem történt túlépítés, mivel az  
utat több évtizede sajátjaként  folyamatosan és szakadatlanul 
útként használja az önkormányzat és a lakosság is. 
2. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a  Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2015.(XII.17.)  ön-
kormányzati rendeletében meghatározott szabályozási széles-
ség és a telek jogi határa közötti területet az önkormányzat nem 
kívánja megvásárolni.
3. Amennyiben a fent említett terület részt a tulajdonos ingye-
nesen az önkormányzatnak átadja, a telekhatár rendezési váz-
rajz elkészítésének és a változás utáni telekhatár kitűzésének a 
költségeiből az önkormányzat 50 %-os részt vállal és azt a tulaj-
donosok részére számla ellenében megtéríti.
Felhatalmazza a Polgármester, hogy a kérelmező felet a döntés-
ről értesítse.
32/2017.(II.22.) számú Képviselő-testületi határozat
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te hozzájárul, hogy a Cserszegtomajfutás Sportegyesület nevű 
szervezet a 8372, Cserszegtomaj, Vadász u. 1. szám alatti, Cser-
szegtomaj Község Önkormányzatának tulajdonában álló ingat-
lanban székhelyet létesítsen, azt központi ügyviteli helyként 
használja, az ingatlant székhelyként a hivatalos irataiban megje-
lölje, bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az ingatlanban a 
határozatokat hirdetményként kifüggessze.
Felhatalmazza a polgármestert a Sportegyesület bejegyzéséhez 
szükséges székhely megjelöléséről szóló nyilatkozat aláírásá-
ra. A Sportegyesület az épületet további használatra előzetes 
egyeztetés alapján – a többi civil szervezethez hasonlóan – ve-
heti igénybe.
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Tájékoztató az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló szabályokról

A tavasz beállta előtt tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot az aktu-
álissá váló, a közösségi együttélés minőségét befolyásoló lakos-
sági 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

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

Bartha Gábor
polgármester

CSERSZEGTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACSERSZEGTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-
KÉPVISELO TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉT

ÖSSZEHÍVOM.

-

MEGHÍVÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Kérem jöjjön el, vegyen részt Ön is a tanácskozáson!

2017. április 26. (szerda) 16 órára

Cserszegtomaj Nagyközség 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2017. (II.1.) határozatával döntött a nagyközségi cím 
felvételéről. Köszönöm minden Lakostársunknak, telektu-
lajdonosnak, Cserszegtomaj barátainak évtizedes munká-
ját, amellyel segítettek a címet elérni. Közösen elért ered-
ményeinkre legyünk közösen büszkék!

Bartha Gábor polgármester

Egyeztetés a közösségi együttélés szabályairól
Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te egyeztetést kíván folytatni a helyi lakossággal a közösségi 
együttélés szabályairól. Várjuk a javaslatokat, építő jellegű kri-
tikákat, hozzászólásokat a cserszegtomaj@cserszegtomaj.hu 
e-mail címre. A képviselő-testület a  2017. április 26-i soros kép-
viselő-testületi ülésén tárgyalja a beérkezett észrevételeket.

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

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

Tájékoztató
Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális 
Bizottsága által 2017. március 20-i ülésen megállapított támogatások: 

Beérkezett kérelem: 11
pénzbeli támogatás: 7  fő részére  összesen: 280.000,- Ft

természetbeni juttatás: 1  fő részére összesen: 50.000,- Ft

gyógyszertámogatás: 1 fő részére 12 hó x 12.000 Ft 144.000,-- Ft
  2017.03.01. – 2018.02.28.

  1 fő részére 12 hó x 9.350 Ft 112.200,-- Ft
  2017.03.01. – 2018.02.28.

  1 fő részére 12 hó x 7.900 Ft 94.800,-- Ft
  2017.03.01. – 2018.02.28.   

Mindösszesen:  681.000,- Ft

Molnár Gabriella - Szociális Bizottság elnöke
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Kedves Szülők!
A leendő bölcsődések és óvodások részére

„Bekukucskáló” délutánt szervezünk ismerkedés céljából
2017. április 6-án, csütörtökön 16.00 órakor,

még a beíratás előtt.

Nagyon sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Óvónénik, gondozó néni és a dajka nénik

A Pipacs Óvoda hírei
 „A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban.

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

(görög költő)

Az óvodai és a bölcsődei beíratás időpontja:
2017. április 12-13.

A beíratáshoz szükséges személyi okmányok: 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• lakcím igazoló kártya,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek oltási könyve, annak igazolására,
 hogy a kötelező oltásokat megkapta.

Az óvodai és a bölcsődei felvétel jelentkezés alapján tör-
ténik. A mini bölcsődébe 2 éves, az óvodába 3kortól ve-
hetők fela gyermekek. A bölcsődébe és az óvodába tör-
ténő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése 
után válik érvényessé.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a 
felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden 3 éves, vagy annál idősebb gyermek óvodai fel-
vételi kérelmét teljesítette, és még van üres óvodai fé-
rőhely.
Az óvodavezető a gyermek felvételéről, vagy az elutasítá-
sáról a szülőt 15 munkanapon belül írásban értesíti.
Kötelező az óvodai ellátás igénybevétele: 2015. szept. 
1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles 
részt venni.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, képességeinek kibontakozása, 
sajátos helyzete indokolja.
A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a 
gyermekek felvétele folyamatos a nevelési év során.

Szalai Klára - óvodavezető

Kedves Olvasó!
Cserszegtomaj Község Önkormányzata nevében Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok minden kedves cserszegtomaji lakónak, olvasónak!

Bartha Gábor polgármester
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Honismereti szoba az iskola épületében
Honismereti szobánk  -  a régi hivatal 
épületében kialakított  Palaczki  Ferenc 
Emlékterem – kincseinek az iskola tanu-
lóihoz való közelebbi elhelyezését kezde-
ményeztük Polgármester Úrnál.  A honis-
mereti szakkör keretében így gyerekeink 
újra kézbe vehetik a szüleik, nagyszüleik, 
dédszüleik  által összegyűjtött tárgyakat. A 
tanév végéig az iskolai és községi  könyv-
tár olvasótermébe szeretnénk áthelyezni 
és ott kiállítani a kisebb tárgyakat, míg a 
többi kincset biztonságos helyen tárolni, 
míg egy helyi múzeum nyitására nem nyí-
lik lehetőség.
Ehhez a szép feladathoz az önkormányzat 
minden tekintetben segíti munkánkat. 

Juhászné Gyutai Anikó

Siker a rajzpályázaton
A Karitáció Alapítvány óriási megtiszteltetéssel és örömmel fo-
gadta, hogy a Bohócdoktor Rajzpályázat 2017 alkotói pályázati 
felhívására a vártnál sokkal több bohócdoktorkodással kapcso-
latos alkotás érkezett be. A bohócdoktor téma megmozgatta a 
fiatalokat - felnőtteket, de még az ovis gyerekeket is. A kórházi 
segítő bohócdoktor feladatokat nagy kreativitással mutatták 
be az alkotói pályázaton indulók. A szakértői zsűrit Tihanyi Edit 
a Varázsfelhő című könyv szerzője vezette. E pályázatra neve-
zett Barta-Molnár Anna a Szabó István Általános Iskola tanulója 
is, aki a harmadik helyezést érte el.

Alkotás címe: Én Bohócdoktorom

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATKOZÁS
A beiratkozás időpontja:

2017. április 20-21. (csütörtök-péntek)
8.00-tól 19.00-ig

helye: Szabó István Általános Iskola irodái az emeleten 
(A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anya-
könyvi kivonata és az óvodai szakvélemény, lakcímkár-
tya, TAJ- kártya, NEK azonosító, amit előzőleg az Okmány-
irodában kell  igényelni  a gyermekkel együtt, valamint a  
szülő személyi igazolványa.)

Tisztelt Szülők!
Amennyiben még nem döntöttek adójuk 1%-ának felaján-
lásáról, kérjük, hogy rendelkezzenek úgy, hogy ezzel az 
iskola alapítványát támogatják. Az Önök felajánlása is hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Szabó István Általános Iskolában az 
oktatás feltételei javuljanak. 

Alapítványunk adószáma: 18957024-1-20

A  „Cserszegtomaji Iskoláért” Alapítvány kuratóriuma ne-
vében köszönettel: 

Juhászné Gyutai Anikó ig.

A Pipacs Óvoda ismét
elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
Kedves cserszegtomaji lakosok!

Nagy szeretettel kérünk mindenkit, hogy az elromlott 
elektromos árammal működő gépeit szedje össze és majd 
a kijelölt időpontban juttassa el az önkormányzat udvará-
ra, ahonnan május 10-én 8.00 órakor szállítják el azokat!!!

Az elektronikai hulladékot május 5-től május 10-ig gyűjt-
jük össze, előtte és utána nem áll módunkban azokat a hi-
vatal udvarán tárolni.

A befolyt összeggel az óvoda gyermekeit támogatják!

Előre is köszönjük a segítségüket:
az óvoda gyermekei és dolgozói

A videó az alábbi weboldalon elérhető:
www.cserszegtomaj.hu oldalon a média link alatt Hírek 
képekben – Cserszegtomaj február vagy
https://youtu.be/wOOqg5oNGAs
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Simon Katalin a Magyar Kézműves Remek cím birtokosa
Kislánykora óta vonzódik a tárgyalkotáshoz, nagymamája mu-
tatta meg először a tojásírást, ez az első meghatározó emléke. 
Főiskolai tanulmányai alatt ismerkedett meg a népi kismester-
ségekkel. 2005-ben tanító szakon diplomázott, kiegészítve vi-
zuális műveltségi területtel. 2010-től foglalkozik mézeskalács 
készítéssel és tojásírással. Hobbiként indult, de mára már mun-
káit zsűrizteti, indul népművészeti pályázatokon, versenyeken, 
kiállításokon. 2016-ban elnyerte a Magyar Kézműves Remek 
címet. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy karácsony 
előtt képviselhette Magyarországot Észtország fővárosban, 
Tallinnban a mézeskalács kiállításon. 

„Számomra nagy ajándék, hogy a mestereim mindazt, amit 
hosszú évek alatt tapasztaltak átadták nekem és most birto-
kolhatom, sőt azt a teljesség igényével továbbfejlesztve meg-
mutathatom, taníthatom. Célom, hogy a népművészet eme 
ágait tovább éltessem és eljuttassam az emberekhez. Népmű-
vészeti értékeinket őrizni és továbbadni kötelességünk! Szí-
vesen adom át tudásomat az elkövetkező generációnak. Ezen 
igényű munkámhoz igyekszem szakirodalmat is felhasználni, 
azt kutatva fejlődni, hiszen nemcsak az én művészetem ala-
kulása, hanem a kortárs és a jövő népművészeti tárgyalkotó 
tevékenységének megmaradását, előrehaladását támogatom 
ezzel.” - Simon Katalin 

Teleház
Április 11-én 16:00 órától fújt tojások festése, tojás-
hímzés, tojásírás a 2016-ban Magyar Kézműves Re-
mek címet nyert Simon Katalinnal. 
Április 14-én 15:00 órától Húsvéti zenés szabadtéri 
játékok (rossz idő esetén elmarad)

Bugovics Anita 

Nőnap süteménysütő versennyel

2017-ben is közel 250 hölgy és jó pár úr fogadta el az Önkormány-
zat meghívását a Tavaszváró Nőnapi rendezvényre. Az idei évben 
süteménysütő versenyt is hirdettünk, ahol nem a verseny és a 
díjazás volt a lényeg, mindinkább a közösség összekovácsolása. A 
hölgyek mellett az urak is készültek a versenyre, összesen 28-an 
hozták el alkotásaikat, voltak akik több féle sütit is sütöttek.
A zsűriben kapott helyet Vargáné Orbán Anikó mézeskalács készí-
tő és tortadíszítő, Balázs Gyöngyi cukrász valamint Szeles András 
cukrászvállalkozó.

A finomabbnál-finomabb sütemények közül a zsűri kiemelte Tanító 
Károlyné – Francia mákos, Matotek Tiborné – Marlenka, Sillinger 
Zsanett – Vörös bársonyszelet, Moósné Glász Dóra – Méhcsípés, 
Szita Elemérné – Diplomataszelet, Szalai Klára – Gesztenyekrémes, 
Kovács László – sörkifli alkotását.  A felhőtlen szórakozást garan-
tálták a meghívott sztár művészek, Koós János és Dékány Sarolta, 
akik nagysikerű koncertet adtak. Meglepetés vendégként ugyan-
csak fellépett Fodor Zsóka színművész. A rendezvény végén Bartha 
Gábor polgármester és a képviselő-testület férfi tagjai virággal kö-
szöntötték a hölgyeket, majd a terem közepén feldíszített asztalra 
helyezett majd negyven féle süteményből kóstolhattak a kedves 
vendégek.

Tanító Károlyné - Francia mákos

Matotek Tiborné – Marlenka
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A Magyar Értéktár Bizottság által az értéktárba került 
Dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő életműve, az általa 
nemesített Cserszegi Fűszeres, ami legjobb úton halad 
a világhír felé.

Könyvtári Információk
Márciusi könyvajánló új könyveinkből:

Lightfoot, Freda: A borostyán őrzője
Morelli, Laura: A gondolakészítő
Szabó Péter: Állj félre a saját utadból
Furnivall, Kate: Árnyak a Níluson
Fábián Janka: Az utolsó boszorkány lánya
Fiorato, Marina: Beatrice
Moyes, Jojo: Tengernyi szerelem
Rákay Philip: Szabadság tér 89 (I-II. köt.)

A Teleház épületében lévő Könyvtári Szolgáltató Helyen; 
április 1-én és 8-án kézműves foglalkozás lesz a Húsvéti ké-
szülődés jegyében.

Ódorné Bognár Eszter (könyvtáros)

április 1. szombat 09.00 Kézműves foglalkozás Teleházi Könyvtári Szolgáltató hely

április 6. csütörtök 16.00 Véradás Szabó István Általános Iskola étterme

április 6. csütörtök 16.00 „Bekukucskáló” délután Pipacs Óvoda

április 8. szombat 09.00 Kézműves foglalkozás Teleházi Könyvtári Szolgáltató hely

április 8. szombat 15.00 X. Vers- és prózamondó verseny Tornacsarnok

április 9. vasárnap 15.00 Húsvéti játszóház Kultúrház

április 11. kedd 16.00 Fújt tojások festése, tojáshímzés, tojásírás Teleház

április 12-13. szerda-csütörtök Óvodai és bölcsődei beíratás Pipacs Óvoda

április 14. péntek 15.00 Húsvéti zenés szabadtéri játékok Teleház

április 20-21. csütörtök-péntek 08.00-19.00 Általános Iskolai beiratkozás Szabó István Általános Iskola

április 21. péntek 17.00 Pálinkamustra Szabó István Általános Iskola étterme

április 22. szombat 09.00- FALUNAP Sportpálya mellett, rendezvénytér

április 26. szerda 16.00 Képviselő-testületi ülés Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

április 28. péntek 14.00 I. Amatőr Magyar Nóta éneklési verseny Kultúrház

április 29-30 szombat-vasárnap 09.00 Házi asztalitenisz verseny Tornacsarnok

Eseménynaptár • 2017 április

Cserszegi Fűszeres a Magyar Értéktárban

Cserszegtomaj Község Önkormányzat 
ingyenes kiadványa

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

Szerkesztő: Kocsis Zsuzsa • E-mail: kocsis.zsuzsa@cserszegtomaj.hu
Szerkesztés, nyomtatás: 

EcoDigital - digitális nyomda • Keszthely, Bercsényi M. u. 65. C/1
Tel.: 06 30 948 5000  •  E-mail: info@ecodigital.hu  •  www.ecodigital.hu

Következő szám megjelenése: 2017. április 
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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Asztaliteniszezőink 
az országos diákolimpián

Sok szervezőmunkával, a beígért KLIK támogatással és jelentős 
szülői segítséggel utazhattak diákjaink Karcagra a február 17-
19 között megrendezett országos asztalitenisz diákolimpiára. 
Alsós korosztályunk különböző okok miatt nem képviselte me-
gyénket, de a felső tagozatos lány csapatunk és egyéni verseny-
zőink már jelen voltak a megmérettetésen. Országos szinten 
közel 3000 egyéni versenyző és 415 iskola vágott neki a küzdel-
meknek, akik közül a megyei legjobb csapatok és egyéni ver-
senyzők készülhettek az országos versenyre, ahol már igazolt 
asztaliteniszezők is indulhattak, ezzel jelentősen megemelve a 
döntő színvonalát.
Nagy eredménynek tartom, hogy iskolánkat egy lány csapat 
(Horváth Lili, Kozma Réka, Szita Dóra) és Móricz Marcell vala-
mint Szita Dóra egyéni versenyszámokban is képviselték. Min-
den versenyszámban szoros mérkőzéseket játszottak a verseny-
zők, de minden egységünk lemaradt a továbbjutásról, így nem 
kerültünk a legjobb 8 közé. 
Az országos döntőbe került 16-20 csapatot, egyéni versenyzőt 
négyes, ötös csoportokba sorsolták, ahonnan az első és máso-
dik helyezettek jutottak a nyolc közé. Iskolánkból mindenki cso-
portjának utolsó előtti helyén végzett, ami azt jelentette, hogy 
győztes mérkőzéseket is vívtak a szoros vereségek mellett. 
Összességében a sírások mellett mindenki hozta jó formáját, 
amely most erre volt elegendő, de tapasztalatszerzésnek kitű-
nő alkalom volt. Elmondhatta ezt magáról Szita Csaba is, aki 
Cserszegtomajiként és a helyi szakosztály tagjaként a Vajda Já-
nos Gimnáziumot képviselte az általános iskolásokhoz hasonló 
teljesítménnyel.
Az elért eredményekhez minden tanulónak gratulálunk és kö-
szönjük felkészítőik munkáját. Kati néni áldásos munkájának 
köszönhetően, már több éve szereplői vagyunk az országos 
döntőnek. Külön köszönettel tartozunk családjaiknak, akik a 
versenyzők szállításában aktívan közreműködtek.

Az országos asztalitenisz diákolimpián szereplő felsős leány 
csapatunk (bj): Szita Dóra, Horváth Lili, Kozma Réka

Asztalitenisz

A zalaegerszegi Landorhegyi Iskola tornatermében került meg-
rendezésre a Matolcsi Steiner emlékverseny, melyen a Zala me-
gyében játszó, leigazolt játékosok vettek részt. Penteli Marcell 
egyéniben csoport harmadikként nem jutott be az első nyolc 
közé, de két mecset nyert, amely színvonalas játékkal bizonyí-
totta jelenlétét. Szita Csaba is szép játszmákkal bizonyított. 
Mind két sportoló a páros küzdelmekben kitett magáért Szita 
Csaba-Salamon (Nagykanizsa)  a nyolc közé jutott míg Tökés Le-
vente (Hévíz) - Penteli Marcell a második helyezésig jutottak. 
A verseny célja volt a sportbarátságok erősítése és a megyei 
asztalitenisz sport fellendülése. Gratulálunk a szervezőknek és 
minden asztaliteniszezőnek sok sikert és kitartást kívánunk!

Felhívás
Asztalitenisz versenyre!

Szeretettel várunk tavaszi asztalitenisz versenyünkre a 
Szabó  István Általános Iskola tornatermében 2017. ápri-
lis 29-30-án. Szombaton a gyerekek, vasárnap az ifjúsági 
és felnőtt igazolt és amatőr játékosok részére rendezünk 
versenyt. Mindenkinek jó egészséget és jó felkészülést kí-
vánok! Edzési lehetőség, felkészülés a versenyre hétfőn-
ként és péntekenként 18-20-óráig.

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

zást valamint zöldterület 
tisztítást RZ-vel vagy kézzel vállalok.

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

Mindenki éremmel tért haza
A február 18-i újszászi gyermek és serdülő versennyel, 66 versenyző 
részvételével hivatalosan is megkezdődött a 2017. évi lábtoll-labda 
idény, melyen a cserszegtomaji versenyzők közül mindenki éremmel 
gazdagabban térhetett haza.
Leány hármasunk (Belovári Panna, Lázár Petra, Pál Diána) könnyedén 
szerezték meg az aranyérmet. Egyéniben pedig a legjobb 4 között egy-
mással versenyeztek. A legjobbnak Belovári Panna minősült, szoros 
küzdelemben legyőzve Lázár Petrát. Petra a döntőbe jutásért csapat-
társával, Pál Diával játszott, akit győzelmével leszorított a dobogó har-
madik fokára.
Serdülő lányoknál az új összetétel és a kezdeti nehézségek ellenére is 
sikerült a dobogóra küzdeniük magukat. Gyalog Csenge, Gyetvai Bog-
lárka, Rénes Boglárka a harmadik helyen végzett. Sajnos a kedvezőt-
len sorsolásnak köszönhetően egyéniben közülük senki sem állhatott 
a dobogóra.
A fiú serdülő csapatban Sándor Barnabás hősiesen küzdött, és vitte 
magával két társát, Koszorús Mirkót és Román Zsoltot. Barnabás küz-
désének és győzni akarásának köszönhetően a csoportmérkőzésekből 
másodikként juthattak tovább, három játszmában megszorongatva az 
újszászi legjobb csapatot. A körmérkőzések után helyosztó mérkőzé-
sek következtek, melynek végére a fiúk nyakába bronzérem került.
Barnabás a csapatmérkőzések után egyéniben is jól szerepelt. A dön-
tőbe jutásért a későbbi újszászi aranyérmestől kapott ki, így begyűjtöt-
te második bronzérmét a versenyen.

Köszönjük a segítséget Németh Mónikának, Lengyel Lajosnak, Juhász 
Tibornak és az önkormányzatnak. Ők segítették a versenyre való elju-
tásunkat.

Silinger Zsanett

Út Cserszegtomajról a világ élvonala közé
2017. januárjában került megrendezésre a Brazil Jiu Jitsu Európa baj-
nokság Portugália fővárosában, Lisszabonban. Bátran kijelenthetjük, 
hogy ez a verseny a BJJ világ egyik legszínvonalasabb eseménye. A via-
dal 6 napon át zajlott, több mint 4000 versenyző részvételével.  
Partics Roland Hunor is kiutazott Cserszegtomajról és csodás ered-
ménnyel térhetett haza, hiszen a dobogó második fokára léphetett fel. 
Nem egyszerű út vezetett idáig, rengeteg áldozatot kívánt ez a ver-
seny. Roland több mint 2 évig tudatosan az EB-re készült, fizikailag és 
mentálisan is. Minden lehetséges hazai és külföldi versenyen elindult, 
hogy egyre nagyobb rutint szerezzen. Így lett 2016-ban többszörös 
Magyar bajnok, és a londoni nyílt bajnokságról is elhozta az ezüstér-
met. Nehéz manapság jó edzőt és edzőpartnereket találni, a felkészü-
lés legnehezebb része mégsem ez, hanem az utazás volt. Heti kétszer 
látogatott el Romanek Bence klubjába a ZR Team Székesfehérvárhoz, 
illetve egy nap többször is Zalaegerszegre utazott, hiszen Judo edzései 
Nagysolymosi Sándorral a Zalaegerszegi Regionális Judo Központban 
voltak. Szintén Zalaegerszegen található a Cross FUNctional GYM is, 
ahol Horváth Zoltán és Mózer Géza felügyelték Roland állóképességi 
edzéseit, ezen felül a heti rutin mellett havonta felutazott Budapestre 
szemináriumokra Max Carvalho és Zé Radiola brazil mesterekhez is. 
Mi késztet egy 35 éves karate edzőt – aki heti 12-15 óra edzést tart –, 
hogy önerőből véghezvigye mindezt? Miért fontos ez a rengeteg mun-
ka? A kérdésben a válasz… Roland elárulta, hogy edzőként számára 
a legfontosabb, hogy hiteles legyen tanítványainak, hogy jó példával 
járjon elől, így a felkészüléshez komoly inspirációt merített karate csa-
patától. Egy ilyen, több évig tartó felkészülésnek megvan az előnye 
is, hiszen miközben a világot járja az ember, rengeteg új dologgal gaz-
dagodik, amit a saját edzéseibe is át tud ültetni tanítóként. Ezáltal a 
folyamatos fejlődés által mindig tud valami újat hozni a csapatának. 
Ha belegondolunk, egy edzőnél valóban nagyon fontosak ezek a tulaj-
donságok, mint a hitelesség, példamutatás, megújulásra való képes-
ség. Rolandban ezek mind megvannak, mert olyan utat jár be, ami 
mérhetetlen szorgalmat és alázatot kíván. Ennek megkoronázásaként 
hazahozhatta a csillogó ezüstérmet az Európa bajnokságról.

A döntőig magabiztosan menetelt, sorra nyerte a meccseit pontozás-
sal és kopogtatással annak ellenére, hogy az első mérkőzésen komo-
lyan sérült a jobb térde. Sajnos a döntőben a sérülése miatt maradt 
alul magyar származású osztrák ellenfelével szemben, akivel azóta 
sportbaráti kapcsolatot ápolnak és közösen készülnek a következő 
versenyekre, Bécsben. 
A régi mondás úgy látszik örökérvényű, miszerint a kemény munka ki-
fizetődik. Gratulálunk Roland az ezüsthöz!



www.cserszegtomaj.hu

11

X. Vers- és prózamondó verseny
Cserszegtomaj - 2017.

A cserszegtomaji Aranykorúak Nyugdíjasklub az idei évben 
is április 08-án megrendezi a már hagyományos Vers- és 
prózamondó versenyt, így tisztelegve a magyar költészet 
nagyjai előtt. Szeretettel várjuk az irodalmat kedvelőket, 
mind versenyzőnek, mind nézőnek. 
A Versmondó versenyre gyerekek és felnőttek jelentkezé-
sét is várjuk!

A versmondó verseny helyszíne:
Cserszegtomaj, Szabó István Általános Iskola

tornacsarnoka (Iskola u. 17.)

Időpontja: 2017. április 08. (szombat) 15.00
Vers- és prózamondás versenyre  jelentkezés feltételei: 
• szabadon választott vers vagy próza vagy 

megzenésített vers

• maximális időtartam: 3 perc

• a zsűri csak kívülről, segédanyag nélkül előadott 
műveket értékeli

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
Tolvéth Gyula 8360 Keszthely, Tomaji sor 7.

Tel.: 06 70 218 6352 • E-mailen: koroncz.katalin@gmail.com

Szeretettel várjuk!
Tolvéth Gyula

KERTÉPÍTÉSBEN JÁRTAS 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 

 
Feladat: 3-6 fős csapatban összetett 

kertépítési munka végzése 
(tereprendezés, növényültetés, 

építőmesteri munkák, térburkolat 
készítése, öntözőrendszer telepítése). 

 
Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal 

az alábbi címre: 
info@magnoliaart.hu 

 

 

 

„Nótás kedvű volt az apám”
I. AMATŐR MAGYARNÓTA ÉNEKLÉSI VERSENY

Cserszegtomaj 2017.

A Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata az Aranyko-
rúak Nyugdíjasklubbal közösen az idei évben első alkalom-
mal hirdeti meg az amatőr Magyar Nóta délutánt. Várjuk 
szóló és kiscsoportok (maximum 5 fő) jelentkezését.

A Nótaéneklési verseny helyszíne:
Cserszegtomaj, Kultúrház (Vadász u. 1.)

Időpontja: 2017. április 28-án (péntek) 14.00 óra

Jelentkezés feltételei: 
- maximális időtartam: 1 nóta 3 perc
- szóló éneklés vagy kiscsoport (maximum 5 fő)

Élőzenés kíséretet biztosítunk.

Érdeklődni vagy további információ kérhető: Koroncz Ka-
talintól a 06 30 306 1428 vagy Kocsis Zsuzsától a 06 30 610 
4673 telefonszámon.
Szeretettel várjuk a nótakedvelőket mind versenyzőnek, 
mind a versenyzők biztatására!

Napraforgó vendéglő
Gasthaus zur Sonne

Vállaljuk céges és családi rendezvényeket, továbbá 
hidegtálak elkészítését, akár elvitelre is.

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

Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Cserszegtomaj Pálinkája 2017.
2017. április 21-én 17.00 órától Pálinkamustrát hirde-
tünk.
A versenyre a pálinkákat átlátszó üvegben április 21-
én 12.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalba 
Kocsis Zsuzsának. 
A mustrán sajátfőzésű pálinkával – akár több fajtával 
is – lehet nevezni!
Eredményhirdetésre a falunapon (április 22.) 13.00 
órakor kerül sor. 
A pálinkamustrára a jövedéki szabályozásnak megfe-
lelve csak a desztillálóberendezés beszerzését bejelen-
tett, valamint magánfőzött párlat utáni adóbevallási és 
fizetési kötelezettséget teljesített személyek jelentkez-
hetnek. 

Cserszegtomaj Ízmestere
A falunapi rendezvényen április 22-én 9.00 órá-
tól pörkölt főzőverseny hirdetünk.
A versenyen egyénileg és csoportosan is lehet 
nevezni. Az alapanyagról és a felszerelésről min-
denki saját maga gondoskodik.
Eredményhirdetésre a zsűrizést követően a falu-
napon (április 22.) 13.15 órakor kerül sor. 
Kérjük a versenyen indulni szándékozókat, hogy 
jelentkezzen április 21-ig Palkovics Zoltánnénál 
a 06 30 347 8613

ADJ VÉRT,
ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!

2017. április 6. csütörtök 16.00-18.00
helyszín: Cserszegtomaj Általános Iskola étterem (Iskola u. 17.)

HÚSVÉTI
JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti készülődés, húsvéti díszek természetes 
alapanyagból, tojáskarcolás, tojásdíszek és csuhényuszi 

készítés a Kreatív Műhelyben.
A babajátszótéren a legkisebbeket várjuk 4 éves korig.
Aki ki akarja próbálni magát, annak logikai egyéni és 

társasjátékaink jelentik majd a kikapcsolódást.

2017. április 9. (vasárnap) 15.00-18.00-ig 
Kultúrház (Cserszegtomaj, Vadász u. 1.)


