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Tudósítás a Házból 2...
KLaci jóvoltából a minap rábukkantam egy
tizenkét évvel ezelőtti, újságunkra, melynek
vezércikke viselte ezt a címet. Elolvastam, és
nem hittem a szememnek.
Úgy látom, azok a gondolatok, az ott taglalt,
megoldatlan problémák sajnos ma is időszerűek. A cikk közéleti viszonyaink áldatlan állapotáról, a megosztottságról, az előítéletekről, a
bizalmatlanságról, egymás elutasításáról, a klikkesedésről, az ordenáré stílusról és annak kártékony következményeiről szólt.
Elevenítsük fel, hogy is folytak annak idején a
harcok! Emlékezetem szerint „ízesebben”,
markáns egyszerűséggel törtek felszínre az indulatok, mindennapos volt az „anyázás”, a melegebb éghajlat meglátogatására ösztönzés, a
dolgok naturális nevén nevezése pedig egyértelműen tükrözte ki mit gondol viselt dolgainkról. A harcoló feleket a jogosnak vélt felháborodás, az igazságkeresés, a meggyőződés motiválta - ki-ki vérmérséklete, nyelvi kultúrája sajátosságaival színesítve mondandóját -, az biztos, hogy abban az időben kevés nyomdafesték fogyott...
Akkoriban születtek meg a még ma is sokszor
emlegetett „híres” mondások, mint pl.: egy
tiszteletre méltó „gyüttment” hölgy felvetésére,
aki szóvá tette, hogy a faluban rókák kóborolnak, kedves polgártársunk azt találta mondani,
hogy: „ha nem tetszik a róka, menj vissza a panelbe” b...meg”!. Egy tollforgatót, aki merészelt némi kritikát gyakorolni a testület „civil támogatáspolitikája” ellen egy felhevült lakos keresetlen egyszerűséggel ezen szavakkal illette: „menj
te a ...ba a szennylapotokkal együtt!” Ezeknek a
nagy, harcos erőpróbáknak még volt bukéjuk,
sokszor a humort, az abszurditást sem nélkülözték, az attakokból nagyrészt ép lélekkel, az
emberi méltóság súlyosabb sérelme nélkül,
nyolc napon belül gyógyuló sebekkel lehetett
kiszállni, az idő múlása és a tapasztalat, egymás
jobb megismerése pedig viszonylag hamar elsimította, itt-ott jó viszonnyá szelídítette az egymásnak feszüléseket.

Ezeken a beszédeken - bár korántsem nevezhetők anyanyelvünk legékesebb gyöngyszemeinek - legalább el lehetett igazodni...
Akkor mégis mi változott? A lényeget tekintve
nagyrészt semmi, csupán kifinomultunk, a világos beszéd helyett megtanultunk ügyesenokosan „kommunikálni”...
A szemtől-szembe csihipuhi helyébe a cinizmus, a maró gúny, a képmutatás, a gyilkos mosoly, a lenézés, a türelmetlenség, egymás lehetetlen és megalázó helyzetekbe hozása, a manipulálás, a káröröm, a másik elveszejtésének
szándéka, a félelemkeltés, kétes információk
lebegtetése lépett. Megosztottak, ellenségesek,
kegyetlenebbek lettünk, az irigység, a pletyka, a
csúsztatás, a bizalmatlanság soha nem látott
virágzását éljük, ugyanakkor a tisztes, segítő szándékú kritika, a jogos számonkérés mintha elmaradozna…
Feljelentünk, tiltakozunk, követelőzünk: ide
senki ne hozzon embert, állatot, növényt, ha
meg hozott, vigye el máshova; az együttérzés,
a jókívánság - ha elvétve akad is - nem egyszer,
álságos, kétértelmű, gúnyos arcot ölt - ráadásul
még illik is megköszönni... Okosokra-butákra,
hasznosakra-haszontalanokra, urakra bunkókra osztattunk, isten tudja, hogy kik, miért és milyen kritériumok szerint válogatnak,
minősítenek…
Következmények nélkül(?) egymás arcába vághatjuk a legkegyetlenebb, sokszor nem is valós
ítéleteket, nem kell már egymás szemébe sem
nézni - ugyanis ennek talán lenne némi moderáló, fékező hatása -, a kútmérgezést hálás szövetségeseink a facebok, a kertek alatt surranó
ímélek, a „suttogó propaganda” elvégzik, és
akikről a verdikt szól, tehetetlenül, legfeljebb
suta, rövid tőmondatokkal válaszolva, védtelenül várhatják a cunami végét...
Most is azt mondom, amit tizenkét évvel ezelőtt: ültessünk virágot a harctérre!
-sigora-

A tartalomból

Tudósítás a
Házból...

1

Debütált a
régi

2-3

Útnak indultunk!
Liturgikus
4-5
rend CserkútKővágószőlős
Gyermeknap -2017
Falunap –
2017
Új szolgáltatás
Lakossági
fórum

6-7

8

Gyermekklub híradó

9

Ismét röntgenszem

10

Felhívás
tárgyi emlékek gyűjtésére

11

Zöldhulladék gyűjtés

12

2

FALUKÉP

Debütált a régi...
SIGORA IRMA
Ing, nyakkendő, virág, ásványvíz, egy kis rágcsa az
asztalon, visszafogott csend a teremben. A Hivatal is
megérkezik, nyugodtak, barátságosak, komótosan
kipakolnak. A kakasülőkön a szokott helyüket már
elfoglalták a „rebellisek”- lehet, hogy ma nem lesz dolguk?
Kis Jutka, a választási bizottság elnöke akkurátusan
ismerteti a tényállást, az eredményt: ez mutatja a falu
akaratát, mármint azokét a polgárokét, akik a voksukat leadták. A számok nagyon szórnak, van ahol éppen megvolt - vagy nem - az a „paraszthajszál”, van
aki toronymagasan verte a mezőnyt, majd elenyésző
többséggel befutottak a többiek.
Ezek a számok intő, megszívlelendő jelzések. Jelzik a
megtisztelő bizalmat, ami nagy úr: nehéz kiérdemelni,
de egy pillanat alatt el is lehet veszíteni. Megszerezni
leginkább ígéretekkel a „szép jövő” kecsegtetésével
lehetett és jaj lesz, ha azok a körülmények és lehetőségekhez képest nem teljesülnek!
Most minden szem az elöljáróinkra szegeződik, látni
szeretnénk, hogy ebben a konszolidált helyzetben mit
tudnak tenni a falu érdekében, tudnak-e azokkal a
lehetőségekkel élni amivel eddig a „helyzetre” hivatkozva nem sikerült. Nincs több mentség, nincs több
esély! A változáshoz azonban mi is kellünk. Kövessük kritikus, segítő szándékú figyelemmel a testület
munkáját, fejezzük ki véleményünket, akaratunkat
közvetlenül, vagy közvetve, vegyünk részt a fórumokon, keressük, „ostromoljuk” a képviselőinket, rendszeresen számoltassuk el őket, kérdezzük meg, hogy
sáfárkodtak a közössel. Tegyük mindezt kulturált
hangnemben, bántás, hátsó szándék nélkül!
Esküt tesz a polgármester, a testület, majd az új-régi
alpolgármester. Jogilag is érvényesen: Hagenthurn József polgármester, Hegedüs Zsolt alpolgármester, dr. Mink
Gyöngyi, Tóthpál Csaba, Kelenfi Norbert, képviselők. Gratuláció, puszi, felhatalmazó levelek átadása: az ünneplésnek vége, jöhetnek a dolgos hétköznapok.
Nézem a napirendet, ma nincsenek sikamlós témák,
sintérért nem kiált senki - szusszanhatnak a kutyások.
Azt sem firtatják hol késnek a lejárt idejű határozatok, nem is ennek van most itt az ideje. A kocsma
téma is - bár égetően sürgős - jobb időkre elnapolva.
Tárgyalták és meghatározták viszont a polgármester
és a testület tagjainak jövedelmét (a korábbiakhoz
képest nem változott), a testület és a polgármester
mozgásterét gúzsba kötő szabályokat: módosították
az SZMSZ-t.
Szóba került az Interreg pályázat, melynek megvaló-

sítása, de a törvényi változások is szükségessé teszik
a Helyi Építési Szabályzat és a Rendezési Terv módosítását, valamint egy új arculati kézikönyv elkészítését is. Tekintettel arra, hogy ezek a kötelező változtatások meglehetősen költségesek, a polgármester nyomatékosan kérte, hogy minél több javaslat
érkezzen, nehogy néhány éven belül „újrázni” kelljen.
Együttműködési megállapodások keretében önkénteseket bíztak meg, akik segítenek speciális szakmai
feladatok elvégzésében.
A nyilvános ülés egy civil hozzászólással zárult: gratuláció, biztosítás a konstruktív együttműködésről, a
támogató szándékról.
A krónikás arról tudósít, amit az ünnepélyes pillanatokban észlelt, azonban kíváncsi volt, hogy vélekedik az „utca embere”, ezért néhány embertől név, és a teljesség igénye nélkül -, egy mondatos
véleményt kért a történtekről. Íme.
...egy mondatban nem tudok válaszolni, véleményem szerint
ez az eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy a többi
jelölt nem állított maga mellé csapatot, a régi polgármester
azért győzhetett, egyébként az eredménnyel elégedett vagyok.
...megérte!
...egy ”kukántúli” véleménye: az élet igazolta ezt az eredményt, ennek így kellett lenni, ha már megkérdeznek, mondanám, hogy mi is szeretnénk a Faluképet olvasni.
...megkaptuk a lehetőséget, de nem éltünk vele, a falu nagy
többsége mást szeretett volna, elvárom, hogy a pillanatnyi
örömök - pl.:- falunap és hasonló rendezvények - helyett értelmes dolgokra költsék ezután a pénzt, nagy problémának
látom, hogy a testületben kevés a hozzáértő szakember, félek, minden marad a régiben, nem lesz pozitív változás.
...a polgármester „csont nélküli” testületet kapott, most már
semmi akadálya, hogy tegyék a dolgukat, viszont azt sajnálom, hogy a Bia visszalépett, rá, az ő tudására szükség lett
volna, úgy érzem, cserbenhagyta a falut.
...nem tagadom, csalódtam, nem őrá szavaztam, szerettem
volna leváltani, de ha már ő lett a polgármester a falu érdekében személyesen, a szakmai tudásommal is támogatni
fogom - azt javaslom mindenkinek, hozzunk ki belőle és a
testületből mindent, amit lehet, egyébként várom, hogy történjen már valami jó.
...nem a régi polgármesterre szavaztam, de örülök, hogy így
alakult, különösen szerencsésnek tartom a testület összetételét, az én ízlésem szerint alakultak a dolgok, nagyon bízom
bennük, azonban többek nevében kijelenthetem, hogy segítünk, de kegyetlen kritikusok leszünk, nincs több dobás.
...nem érdekel, el sem mentem szavazni.
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Útnak indultunk!
SZAKÁCS PÉTER
A címben szereplő kifejezés szimbolikusan, és szó szerint is értendő. Szimbolikusan útnak indultunk, Cserkút közössége, az önkormányzattal, partner szervezetekkel közösen. Egy olyan útra léptünk, mely remélhetőleg sok fáradtságot követően mindannyiunk hasznára válik és megelégedéséről szól majd megérkezéskor.
Milyen út ez? A cserkúti képviselő testület még az időközi választásokat megelőzően konzorciumi, partnerségi szerződést kötött a Gyeregyalog.hu Egyesülettel
egy nemzetközi projekt részeseként.
A program Cserkutat leginkább érintő eleme: az önkormányzat udvarán található istálló, szín felújítása,
közösségi térré alakítása, pályázati forrásból. Egy hagyományőrző konyha, kiállítótér, közösségi helyiség
kialakítása a fő projektelem. Fontos cél azonban, hogy
a kialakított terek ne idegentestként álljanak majd, hanem az önkormányzat anyagi hozzájárulásával nagyrészt a mi közösségünket szolgálja egy olyan térben,
ahol sokféle program megtartására nyílik lehetőség elsősorban a helyiek számára. E tudósításnak nem célja, hogy a terveket, az építkezés ütemezését, célokat
bemutassa. Azt vállaltam, hogy a projekttel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatom a falu közösségét.
Ennek kapcsán, június 10-én a szó szoros értelmében
is útnak indultunk, az említett Gyeregyalog egyesület,
az orfűi turisztikai szervezet képviselői; Cserkút polgármestere, képviselők, önkormányzati dolgozók, civilek.
Utunk célja a határon túl, a Drávaszögben található
partnerek felkeresése, bemutatkozás, a vidék értékeinek, korábban megvalósult, már működő projektek
megismerése volt.
Rövid autózást követően a horvát határt átlépve egy, a
Darázs falu szomszédságában található templomot
néztük meg, mely a vidék, Baranya török alóli felszabadulásának állít emléket. Ezután Batina melletti kilátópontról pillantottuk meg a Dunát, észak felé fordulva
pedig a Mecsek vonulatait látva integettünk hazafelé. A
kitérő után, Vörösmarton ismerkedtünk meg egy korábbi projekt során megvalósult Ökoturisztikai látogatóközponttal, ahol a Dunamente növény és állatvilágáé
a főszerep. Vezetőnk szívélyesen mutatta be nekünk
helytörténeti gyűjteményüket is, melyet a háború vihara igencsak megtépázott, az eredeti kiállítási anyag töredéke maradt csak meg, de a szakszerű vezetés által
így is színes képet kaphattunk Vörösmart történetéről,
népi értékeiről.
Utunkat folytatva a hercegszőlősi történelmi pincében
tettünk látogatást, ahol a finom borok ízlelése mellett

ismertük meg a borvidéket, a hatalmas pincerendszert,
a pincészet múltját, jelenét. A késő délutáni órákban
Vörösmartra tértünk vissza, ahol a Gatorfeszt „nyitott
pincék” rendezvény keretein belül egy családi pincészetet kerestünk fel, majd vendéglátóink finom babgulyás vacsorára invitáltak minket. Rövid séta következett a vacsora után a hagyományos, falusi pincék között, majd indultunk haza Cserkútra.
A szó szoros értelmében vett utazásunk ezzel véget ért
ugyan, de a közös projekt, a megvalósulás útja még
előttünk áll, reményeink szerint azt követően, mindenkit megelégedéssel tölt el majd a „megérkezés”.
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Liturgikus rend Cserkút-Kővágószőlős
2017. június 18-július 16.
KÁVÉ JÓZSEF

Dátum

Ünnepnap

Június 18

Úrnapja

Június 25

Keresztelő Szent János születésének ünnepe

Idő-pont

Liturgikus esemény

Helyszín

9.00

Összevont szentmise
(körmenettel) Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút, Kővágótőttős
híveinek

Kővágószőlős

17.00

A cserkúti templom búcsúja, öszszevont ünnepi mise Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút, Kővágótőttős híveinek

Cserkút

Kővágószőlős

Július 2.

Sarlós Boldogasszony ünnepe

11.00

A kővágószőlősi templom búcsúja, összevont ünnepi mise Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút, Kővágótőttős híveinek

Július 9.

Évközi 14. vasárnap

8.00

Igeliturgia

Cserkút

Július 16.

Évközi 15. vasárnap

8.00

Szentmise

Cserkút

Szentmise a cserkúti templomban
A templom névadó védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak
ünnepe, a templom búcsúja.

2017. június 25-én, vasárnap 17.00 órakor
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Gyermeknap - 2017
PALLOS EDINA
Felnőtt szemmel nehéz elmesélni milyen is volt az
idei gyereknap. Én, mint egy nagy gyerek anyja, aki
már kinőtt a légváras, szappanbuborékos, építőkockás korszakból, csak azt láttam, hogy itt biza piros
pofijú, izgatott, jókedvű gyerekek nyargalásznak föl
alá, vidáman csacsogva, anyukának izgatottan mesélve mi is történt az elmúlt 10 percben, amíg nem találkoztak.
Amíg a gyerekek a hét állomásos próbát teljesítették,
a szülők, nagyszülők beszélgetve, mosolygós szemmel figyelték a gyerkőcöket, de nem volt miért aggódni, jó helyen, biztonságos környezetben, felügyelet mellett mókázhattak, ugrálhattak, vagy éppen lovagolhattak. Hatalmas siker volt a cukorka ágyú,
szinte még a földre se volt esélye lepotyogni a cukornak, röptében kapták el a gyerekek. Aki lemaradt róla, falunapon pótolhatja, ott is lövünk pár kiló apró
cukrot.
Két légvár, játszóház, lovaglás, (köszi Kefír J), kézműves foglalkozások, arcfestés, ügyességi játékok,
csillámtetkó, mi kell más egy boldog naphoz? Egy jó
ebéd a bátor és ügyes cserkúti csibészekkel és a szülőkkel, és egy kis fagyi, levezetésképpen.
Köszönet az egész napos helytállásért minden segítőmnek, a Cserkúti Gyermekklubnak a játékpecáért,
arcfestésért, és csillámtetkóért. Köszönet illeti az Országos Mentőszolgálat, a Rendőrség, és a Tűzoltóság
munkatársait, akik egész nap türelemmel, hozzáértéssel és kedvességgel foglalkoztak a gyerekekkel. Kö-

szönjük a Cserkúti Polgárőr Egyesületnek, az édességet, és a köröket a szolgálati autóval. Nagy pacsi Mészáros Timinek és segítőinek a rengeteg kakaós csigáért (megjegyzem, ha ötször annyit sütünk, az sem lett
volna elég, olyan finom volt J ), és köszönjük Pál Józsinak és Antal Lászlónak az epret a fagyihoz.
Őszintén megmondom, nem gondoltam volna, hogy
ilyen sok gyereket és felnőttet vonz egy ilyen rendezvény. Pécsről, Bakonyáról és más településekről is
érkeztek hozzánk, hogy kicsit kikapcsolódhassanak
nálunk.
Privát üzenetben kaptunk egy visszajelzést, ami mindent elmond ….
„Kitettek magukért a szervezők, mindenki, aki reggel
óta azon dolgozott, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Mindenkinek köszönöm, hogy a csemetéim jól
érezték magukat, s hozzá teszem, nem az ingyen fagyi, vagy az ingyen ücsi volt a lényeg!!!! Persze számít, s főleg a több gyerekes családoknál. De itt a mai
napon senki nem mondta gyerekének „na, most elég,
már nem mehetsz vagy nincs több!!!!!!!!!!!”. Nagyon
jó programok, kreatív ötletek, és életkortól függetlenül feltalálta magát a gyerek... Hálásan köszönöm
mindenki munkáját, kedvességét, türelmét. Kívánok
még sok-sok ilyen és hasonló programot a gyerekeknek hogy Legyen miről mesélni....”
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Új szolgáltatás!
Kedves Cserkútiak!
A jövő héttől (2017.06.12-től) bevezetjük az ebédhordást a kővágószőlősi iskola konyhájából, a falubusszal.
Eddig 9 család jelentkezett a szolgáltatásra, de szívesen
vesszük újabb érdeklődők belépését is!
Egy menü ára 590 Ft, a konyháról 10:30-kor hozhatjuk
el a kosztot és igyekszünk minél hamarabb a házakhoz
eljuttatni. Mindenkinek szüksége van 2 db éthordóra,
hogy a napi cserét le tudjuk bonyolítani (és a sofőrünknek ne kelljen várakozni a kiadagolás miatt). Ajánlott az
éthordó legnagyobb – leveses – darabja mellé adagonként még egy ételtartót küldeni.
Jelentkezni előre (legalább két nappal az ételszállítás előtt), a cserkúti Polgármesteri Hivatalban
lehet két darab éthordó kíséretében.
Fontos, hogy sofőrünk pénzkezelést nem vállalhat, ezért a befejezett hónap végén kinek-kinek
saját magának kell az anyagiakat Híres Péter élelmezésvezetővel rendezni!
A szociális étkeztetésről azt tudom mondani, hogy az éves szerződés lejárta után – tehát csak
jövőre – tudjuk a Potykát a szőlősi konyhára lecserélni, természetesen csak akkor, ha ezt az
ellátottak igénylik..
Várjuk a jelentkezőket, jó étvágyat a finom ebédhez!
HAGENTHURN JÓZSEF
POLGÁRMESTER

Lakossági fórum
HAGENTHURN JÓZSEF

Kedves Lakóink!
A közlejövő feladatainak tervezése, majd megoldása érdekében A Rendezési Tervünket, így a
Helyi Építési Szabályzatunkat is módosítani szükséges.
Ennek előkészítését LAKOSSÁGI FÓRUM-on kívánjuk elkezdeni és annak eredményét, a vélemények beépítés fogjuk kifüggeszteni a végleges elfogadás előtt.
A FÓRUM IDŐPONTJA 2017.06.23. 18:00, HELYE A KERTI SÁNDOR KULTÚRHÁZ.
Kérem Önöket, hogy akinek ebben a témában mondanivalója, javaslata van, az most tegye meg!
A fenti dokumentumokat egyelőre a Polgármesteri udvarán levő istállóhoz kapcsolódó pályázat
miatt és egy, a Platón tervezett út kivitelezése végett kell módosítanunk.
Az egyébként drága és hosszú folyamat akkor lesz sikeres, ha a helyiek igényeiről is ebben az
időben döntünk!
Várom Önöket a Falunap előestéjén a Kultúrházban!.
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Gyermekklub híradó
KÁVÉ ÁGI-DÁKAI NIKI-HEGEDÜS BETTI
Elérkeztünk az "Ismerd meg Cserkutat " programsorozatunk újabb állomására. Június 3-án kora délután
Antal Lászlónál jártunk. Látogatásunk célja az ismeretszerzés, illetve szemünk gyönyörködtetése volt, hiszen
Laci bácsit többek között mint helyi Kaktuszmágust
ismerhetjük. Hatalmas tudással, tapasztalattal rendelkezik eme növények kapcsán. Joggal mondhatjuk,hogy
nincs olyan dolog,amit ne tudna Szúrós barátainkról.
Csipet csapatunk szívélyes fogadtatásban részesült Laci
bácsi és Ibolya néni már a kapuban várt minket. Laci
bácsi 50 éve foglalkozik kaktuszokkal. A kezdeti 6-8 db
-os létszám ma már 4000db-ra emelkedett. Közel 400
fajta nevelkedik kezei alatt. A szó szoros értelmében
neveli őket, hiszen a növények beporzásától kezdve, a
magok összegyűjtésén,és elvetésén keresztül az új egyedek gondozásán át neveli, és ápolja őket. A különböző
fajtákat egymással keresztezi, és így kísérletezve szebbnél szebb virágú kaktuszok születnek kezei alatt.

a nedvességet.Kavicsot pedig azért érdemes a föld tetejére tenni, mert az magába szívja a napsugarak melegét,
így biztosítva az egyenletes hőmérsékletet a növény
számára. Láthattunk ősz pót, tejkaktuszt, agykaktuszt,
csillagkaktuszt, karácsonyi kaktuszt.
Astrophytumokat, Coryphantakat, Echinopsisokat,
Echinocereusokat, Escobariákat, Ferocactusokat,
Lobiviákat, Mammilláriákat, Opunthiákat,
Tricocereusokat. Itt kiemelnénk,hogy az Echinopsis
fajtából egyedül Laci bácsinál lelhető fel a legtöbb virág
-szín Magyarországon.
A szemet gyönyörködtető látvány mellett megnéztük,
illetve pár mondat erejéig érintettük Laci bácsi galamb
állományát is.

Ezúton is hálás köszönet Laci bácsinak, és Ibolya néninek a kimerítő, minden kérdést megválaszoló előadásért, a szemet gyönyörködtető látványért, és a meglepeMegtudhattuk,hogy megfelelő körülmények között tés ajándékokért, melynek egyaránt örültek kicsikakár 200-300 éves kort is megélnek ezek a növények. nagyok! Kátai Laci bácsi pedig remek fotóival tette emFontos, hogy milyen talajba ültetjük, és megfelelően lékezetessé a látogatásunk.
öntözzük őket (kb. 2 hetente), és időnként vitaminnal Programsorozatunk következő állomásán a fafaragással
is lássuk el tüskés barátainkat. Télen ők is téli álmot ismerkedünk testközelből, hiszen Somogyvári Sanyi
alszanak, tehát viszonylag sötét, és száraz helyen kell avat be minket a munka rejtelmeibe. Szóval ismét érdeőket tárolni. Öntözni csak a levélkaktuszokat szabad kes/értékes délután elé nézünk! Részletekkel jövünk
ebben az időszakban. Amikor tavasszal ismét kihozzuk később!
őket a szabadba, akkor 2 hétig érdemes árnyékolni
őket, hogy fokozatosan szokjanak a napfényhez. Azt is Végül minden helyi kicsinek, és nagynak kívánunk tarmegtudtuk, hogy cserép helyett inkább műanyag talmas időtöltést a nyárra.
edényben szeretnek lenni,hiszen a cserép elszívja tőlük Éljen a Vakáció!
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Újra röntgenszem!
HEGEDŰS ZSOLT-SOMOGYVÁRI SÁNDOR
„Felmelegítettünk” egy régi hagyományt, a röntgenszem programot. Sok évvel ezelőtt a Faluszépítő Egyesület és

az önkormányzat képviselői rendszeresen bejárták a falut és feltérképezték a javításra, megoldásra váró, elsősorban műszaki problémákat.
Ez alkalommal mi végeztük a bejárást, ennek eredményeként az alábbi, javaslatokat tesszük. Tudjuk, hogy a felsoroltak közül van, amit szinte órák alatt orvosolni lehet, de a legtöbb olyan, amely akár éveket is igénybe vehet. A röntgenszem minden
hónapban nézelődni fog, a megállapításokra visszatérünk, az illetékeseken számon kérjük mit tettek és a változásokról rendszeresen tájékoztatjuk önöket.
1. Tűzoltókocsit az udvarba bevinni, vagy tűzoltónál féltető.
2. Útjelző táblákat megigazítani, ha lehet kicserélni.
3. Büszkeségpont mellett borút táblát lefesteni.
4. Közúti jelzőtáblákat függőlegesbe állítani.
5. Kiszedett virágtartók helyét földdel feltölteni (Timi előtt).
6. Petőfi utcai parkolónál a betonszegélyt lebontani.
7. Gyenis Emilék előtti bokrokat megnyírni.
8. Petőfi utca jobb oldalán a szegélyt megcsinálni
9. Petőfi-Vörösdombi átereszt kitisztítani.
10. Beton árkok gaztalanítása.
11. Petőfi utca vége, aszfalt csere -Misetáéktól felfelé.
12. Vörösdombi úton átereszeket, folyókákat kitisztítani, falu táblánál virágokat folyamat öntözni.
13. József A. utcában ágakat visszavágni,kocsibejárók cseréje,szegélyek hiánya.
14. Alkotmány utca kocsibejárók, két oldalt szegélyek.
15. Alkotmány dél átereszeket kitisztítani, járda végére rácsot tenni.
16. Új utca folyókák, átereszek tisztítása.
17. Új utca alsó rész vízelvezető árkokat kitisztítani.
18. Hídkorlátok cseréje.
19. Templomnál a kereszt körüli kerítést lebontani.
20. Új halőrház építése.
21. Új utcai telkek mögött napelem park, tónál szélerőmű.
22. Tóhoz vezető árok tisztítása.
23. Megkérjük azt a lakost, aki a tuja hulladékot kirakta, hogy azt a zöld
konténerbe tegye.
24. Mosóháznál ároktisztítás.
25. Fűnyírás hiányos, kidőlt fákat elvinni.
26. Akiket érint figyelmeztetjük, hogy a zöld hulladékot ne a mosóházhoz hordják.
27. Zrínyi utca árkok kitisztítása.
28. Komplex szemétszedés a faluban.
29. Zrínyi-Petőfi sarok aszfaltozása.
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TÁRGYI EMLÉKEK GYŰJTÉSÉRE

Kedves Cserkúti Lakosok!
A Cserkúti Helytörténeti Gyűjtemény bővítésének szándékával fordulunk
Önökhöz.
A település minden nemzetiségének tárgyi emlékeit szeretnénk összegyűjteni, kiállítani és leltárba venni a falu történelmének dokumentálása és megörökítése céljából.
A hosszú távú tervek között szerepel az időszaki kiállítások szervezése, tematikus gyűjtések végzése, rendezvényszervezés, néprajztudományos szakmai
támogatás a falu tájházának, gyűjteményének kialakításában stb.
Amennyiben az Ön birtokában is van huszadik század eleji, ötvenes évekbeli vagy korábbi tárgy, eszköz, dísz, fénykép, viselet a következő témakörökben, kérjük juttassa el a gyűjteménybe, vagy értesítse a település vezetőit és személyesen látogatjuk meg, a tárgyhoz kapcsolódó történeteket,
emlékeket lejegyezzük.

Tárgyi emlékeket gyűjtünk
Életmódról (építészet, táplálkozáskultúra, öltözködés)
 Kézművességről (mesterségek, kereskedelem)
Gazdálkodásról (állattartás, pásztorkodás, közlekedés, szállítás)
 Népi játékok köréből
 Népi vallásosságról, népszokásokról




Tisztelettel és köszönettel a Kozármislenyi Közművelődési Nkft. Munkatársai

Baka Sára és Fehér Viktor
NÉPRAJZOSOK

06 20 212 14 08 - Fehér Viktor
etnohaz@gmail.com
Cserkúti kontaktszemély

Pallos Edina
Cserkút község Önkormányzata
70/515 1600
kertisandorkulturhaz@gmail.com
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Hírek, hirdetések

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a cserkúti Hivatal hátsó
udvarán, a füves területen folyamatosan rendelkezésre áll egy zöldhulladék gyűjtő konténer.
Minden cserkúti számára elérhető, kérjük a zöldhulladékot ebbe tegyék, NE a közterülten tárolják!
A konténerbe csak zöldhulladék helyezhető el, levágott nyesedék, metszési hulladék, stb.
Háztartási hulladékot,
veszélyes anyagot, építési törmeléket tilos belerakni!
Impresszum
Falukép
CSERKÚT KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó
Cserkút Község Képviselő Testülete

Főszerkesztő

Hagenthurn József
Felelős szerkesztő
Pallos Edina
Elérhetőség
7673 Cserkút, Zrínyi u. 2.
+36 70/515 1600
 kertisandorkulturhaz@gmail.com

Ezúton szívélyesen invitálok mindenkit, hogy látogassa
meg 2017.június 24-én a Cserkúti Falunapot.
Gyermek- és felnőtt programok sokasága, árusok és bemutatók várják a kíváncsiakat.
Több vendéglátó kínálja a portékáját, várja az éhes és
szomjas érdeklődőt. A Híres Péter által készített hagyományos ebéd a cserkúti lakók számára idén is ingyenes. Listánk csak a bejelentett lakókról van, ezért aki tartózkodási
címen szerepel, az hozza magával a lakcímkártyáját.
A névre szóló meghívókat időben eljuttatjuk állandó lakóinkhoz.
A szervezők nevében: Hagenthurn József polgármester

