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2017. FEBRUÁR

Volt egy Lány...

Mást akartam írni! Győzelmi jelentést, talán egy
interjút Vele, örömmel tudatni ország-világgal,
hogy sikerült! Hogy az erőfeszítés a küzdelem, a
sok-sok biztatás, szeretet nem volt hiábavaló.
Máshogy alakult...
„Vigyorbogyó”, „Egy boldog rákos lány”
olyan volt, mint a többi huszonéves. Okos,
szép, vidám, törekvő. Hitt a jövőben, karriert, családot álmodott, szerelmes volt,
szerette az életet. Valamiben mégis különbözött a többiektől: sejtjeiben végzetes
családi örökséget, alattomos Szörnyeket
hordozott, s ezek - csakúgy, mint a felmenőihez - egyszer csak hozzá is bekopogtak.
Követelőztek. Az Ő fiatal, életerős szervezete rovására akartak élni, élősködni.
Nem hagyta! Elkezdődött az élet-halál
harc.
A Lány állta a sarat! Blogot kezdett írni, a
műtéteket, kezeléseket sokszor humorosan
kommentálva viccelődött a fájdalommal, a
rá-rátörő kétségbeeséssel. Vállalta a nyilvános szereplést is, példázva azt, hogy még a
legrosszabb helyzetből is ki lehet valamit
hozni... Emlékszem a gyönyörű mosolyára,
a hennafestésre, ami a hajat volt hivatott
helyettesíteni... a tévében ezt ország-világ
is láthatta. A nyavalyákat kicsúfolta, fityiszt
mutatott nekik, gúnyneveket talált ki rájuk,
ezzel is kicsinyítve szerepüket, jelentőségüket, elijesztve Őket a további okvetetlenkedéstől…

Nekem a „kedvencem” a „Tüdőgyuszi”
lett…
Falunkban nőtt fel, szinte gyerekkora óta
ismertük a családot, s így óhatatlanul valamennyien a küzdelem részesei lettünk.
A Rossz Hír hallatán megdöbbentünk.
Nem akartuk elhinni, hogy ez, a generációkon átívelő karma újabb áldozatot készül
szedni. Kezdetben jól működtek a sztereotípiák, bizakodtunk. Statisztikákkal nyugtattuk magunkat, az orvostudomány mai
állása szerint…, hiszen annyian meggyógyultak…, fiatal, erős szervezet…, az amerikai kísérleti program…, s végül az örök, jól
bevált kapaszkodó: talán az orvosok tévedtek…
Teltek a napok, hetek, hónapok. Egyszeregyszer ugyan még felröppent néhány Jó
Hír, de ezek egyre fogyatkoztak. Bealkonyodott... Eljött az idő, amikor szembe
kellett nézni a kérlelhetetlen valósággal: a
Szörnyek győzelemre állnak...
Az utolsó pillanatig megőrizte erejét, tartását, méltóságát. Intézte a dolgát, rendelkezett, mi, hogyan legyen…
Testamentuma felemelő.
Mindenkiről
és
mindenről
„gondoskodott”… Megköszönte földijeinek, barátainak, gyógyítóinak a biztatást, a
támogatást, családjának is kiadta a nagylelkű ukázt: tessék boldognak lenni! Így akarom! A végső búcsút is megtervezte, mely
nélkülözi a komor, közhelyes dramaturgiát
- olyan lesz, amilyen Ő volt...
Január hatodikán este örökre csend lett.
A sors kegyes volt hozzá, utolsó ajándékként még megadta, hogy Apa kezét fogva
köszönjön el az oly szeretett élettől...
-sigora-

A tartalomból

Volt egy Lány...
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Közlemény
Tisztelt Cserkútiak!
Az február 16-án – hosszú idő után újra – teljes létszámú testület jelenlétében tartottuk meg rendes ülésünket. Fontos kérdésekről volt szó, érdekes döntések születtek. Természetesen, miután az ülésről szóló jegyzőkönyv elkészült a részleteket is megismerhetik.
Szerencsénkre sok lakos vett részt az eseményen (mint kiderült, az immár nyilvánvalóvá vált érték- és érdekkülönbség alapján mindkét ellentétes oldalon álló fél támogatói jelen voltak), így legalább a résztvevőknek
nem kell magyaráznom.
Egy döntés miatt nyúlok ma klaviatúrához: az egyebek napirendben elhangzott az a felszólítás, mely szerint a
pénzügyi bizottság javaslata alapján - a „kialakult helyzet miatt?! - le kellene mondanom a polgármesteri pozícióról. Tekintve, hogy az előterjesztő ezt a javaslatát semmivel nem indokolta, a felszólításra nemet mondtam.
Erre válaszul a bizottság tagjai – számíthattak erre a válaszomra – előre elkészített beadványt terjesztettek
elénk, ami a testület feloszlatását célozta. Nyilván a 3:2 es szavazási arány a mi esetünkben döntő volt, így
2017.02.16-ÁN CSERKÚT KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE HIVATALOSAN FELOSZLOTT.
Kérem szavazópolgárainkat, hogy ezt az igen jelentős változást vegyék tudomásul és készüljenek fel egy új
helyhatósági választásra. A testület az új megalakulásáig teljes jogkörrel és felelősséggel végzi a munkáját,
ezért minden információt ezen a fórumon, a szokásos falufórumokon és honlapunkon fogják tőlem megkapni.
Hagenthurn József sk.
CSERKÚT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

szól. A nem mindennapi közéleti esemény miatt a
választásig tartó időszakban fórumok, rendezvények, személyes megkeresések lesznek, folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a fejleményekről,
ennek érdekében a lapot igény és szükség szerint
gyakrabban megjelentetjük.

Időközi választás Cserkúton

„Cserkút Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli az időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásáról szóló határozat közzétételét a
Cserkúti Község Önkormányzata hirdetőtábláján,
Cserkút Község Önkormányzata www.cserkut.hu
hivatalos honlapján, valamint Cserkút Község
„Falukép” című helyi lapjában.”
E kötelezettség teljesítése miatt ez a lapszám szinte teljes terjedelmében a választás előkészítéséről,
a bizottság jog- és hatásköréről, a határidőkről

Előbb-utóbb megismerhetjük a jelölteket is, a minél körültekintőbb választás érdekében bátorítjuk
őket, hogy jelentkezzenek, akár az újságban, akár
nyilvános fórumokon bemutatkozhatnak, elmondhatják elképzeléseiket, mit szeretnének tenni a falu fejlődése érdekében. Mi is megkeressük
őket, szeretnénk a jelöltekkel interjúkat készíteni
és nem utolsó sorban a választással kapcsolatos
hivatalos eseményekről folyamatos tájékoztatást
adni. Természetesen bárki szerepelhet, senki sincs
elzárva a véleménynyilvánítás lehetőségétől, kérjük a lakosságot, javaslataikat, kérdéseiket, észrevételeiket juttassák el szerkesztőnkhöz, Pallos
Edinához.
Hagenthurn József
polgármester
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MÁRCIUS

11.

CSAK MI CSAJOK-LÉLEK ÉS TESTKÉNYEZTETŐ NŐNAP ÚJ!!!

MÁRCIUS

15.

NEMZETI ÜNNEP

ÁPRILIS

14.

NYUSZI-ÜLTETÉS ÚJ!!!

ÁPRILIS

30.

MAJÁLIS VIII. SZABADTÉRI FŐZŐVERSENY ÉS KÉZMŰVES VÁSÁR

MÁJUS

28.

JÚNIUS

GYEREKNAP

24.

FALUNAP
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12.

TORNYISZENTMIKLÓSI FALUNAP -KIRÁNDULÁS

AUGUSZTUS
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KENYÉRÜNNEP ÉS II. POGÁCSASÜTŐ VERSENY

SZEPTEMBER
OKTÓBER

30.

23.

IDŐSEK NAPJA
NEMZETI ÜNNEP

NOVEMBER

17.

MÁRTON NAPI KÉZMŰVES ÉS MULATSÁG

NOVEMBER

26.

CSERKÚTI ADVENT- ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

DECEMBER

1.

SZENT BORBÁLA NAPI MEGEMLÉKEZÉS

DECEMBER

3.

CSERKÚTI ADVENT-ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA

DECEMBER

6.

MIKULÁS

DECEMBER

10.

CSERKÚTI ADVENT-ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

DECEMBER

17.

CSERKÚTI ADVENT-ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
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Itt a farsang, áll a bál….
Mondja a gyereknóta, és valóban állt a bál.
Minden adott volt egy fergeteges, vidám délutánhoz. Deák Erika segítségével és közreműködésével egy pillanatig nem unatkoztunk, játszottunk, táncoltunk, a talpalávaló zenéről Ferenci István gondoskodott.
Majd megérkezett Gálber Attila, a Misina Néptánc együttes vezetője, aki érdekes népi hangszereket hozott, és
mutatott be, majd egy jót játszottunk vele is. Attila igazán jó fej, rengeteget nevettünk, jól szórakoztunk, tekeredtünk mint a kígyó, vonatoztunk hegynek fel és le, fogócskázunk: egyszóval remek móka volt.
Pécsről érkezett hozzánk a Tank Girls nevű lánytrió, ők az úgynevezett „street dance” műfajban tartottak egy
táncbemutatót.
Nem maradhatott el a jelmezverseny sem, a gyerekek versenyeztek, szavaztak egymásra, kis papírszívekkel fejezhették tetszésüket. A versenyt Bíró Míra és Bíró Milán nyerte, mint fáraó és múmia. A tombolán mindenki
nyert, ami igazán nagy öröm volt. A büfében baglyos és katicás szendvics, rengeteg rágcsálni való, barackosepres túrótorta és fánk várta a gyerkőcöket. A farsangi fánkokért köszönet Kis Jucának, Gerner Cilának és
Tóthpál Irénkének. Tóth Katitól pedig igazi házi cseresznyebefőttet kaptunk. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában segítséget nyújtott és hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
-Pallos Edina-
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Téltemető
Kiszebáb égetés és máglyagyújtás

Február végén eltemettük a telet, ami jól
sikerült, hiszen szép tavaszi időnk lett! Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg
idén először, a tél farkán, a máglyagyújtást.
Elégettük a nagy kiszebábot , amit Irme és
Laci épített, a sok kicsi bábbal együtt, ezzel
elűztük a telet, a bajokat és betegségeket.
Elsőre csak szép, csinos, és kedves kiszebábok készültek, pedig a kiszebábnak nem
szabad szépnek lenni, hogy ne sajnáljuk elégetni, másodszorra, az égetésre készültek a
csúfabbak. Eszegettünk Timi szokásos
pomposából, a finom forralt bort és mézes
teát ismét Pallos Editnek és a helyi termelőknek köszönhetjük.
-PEdina-

Nőnapi extra - előzetes

Választási hírek

Cserkút Község Polgármesterétől
7673 Cserkút, Alkotmány utca 8. 72/564-125

Fontosabb határidők

Hirdetmény
2017.03.24.

Szavazóköri névjegyzék
összeállítása

2017.03.27.

Az ajánlások számának megállapítása

EBOLTÁS!

A képviselők és a polgármester jelöltek be2017.04.17.
jelentésének határideje

2017.04.17.

Az ajánlóívek leadásának határideje

2017.05.20. Választási gyűlés tartásának
2400
utolsó lehetősége
2017.05.21. IDŐKÖZI POLGÁRMESTER ÉS
KÉPVISELŐVÁLASZTÁS CSER0600-1900

Értesítem a község lakosságát, hogy

2017. MÁRCIUS 21 - ÉN (KEDD)
16 ÓRÁTÓL - 17 ÓRÁIG EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA LESZ A KULTÚRHÁZ ELŐTT.

KÚTON

ÓRÁIG

Az oltás díja: 4.000-Ft/kutya

Impresszum
Falukép

2013. 01. 01 – től veszettség ellen oltani, bármilyen
beavatkozást végezni csak chippel ellátott kutyán
lehet!

CSERKÚT KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó

A transponder (chip) beültetési költsége

Cserkút Község Képviselő Testülete

Főszerkesztő

4000 -Ft/kutya

Hagenthurn József
Felelős szerkesztő
Pallos Edina

Cserkút, 2017. február 23.

Elérhetőség
7673 Cserkút, Zrínyi u. 2.
+36 70/515 1600
 kertisandorkulturhaz@gmail.com

Hagenthurn József
polgármester

