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CSERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

Kedves Cserkúti
Választópolgárok!
Az időközi választások miatt említek
meg néhány gondolatot arról, amit lényegesnek tartok.
Nagyon fontos az,
hogy olyan POLGÁRMESTER-re
adják a voksukat,
akiben személyesen
meg tudnak bízni, tapasztalataik alapján
falunk és saját sorsuk napi igazgatását a
kezébe merik adni. Az elmúlt időszakban
a testületi munka helyenként ellenséges
hangulatban folyt, amit a döntések elhúzódása, esetenként elmaradása követett.
Így egy polgármester sem tud(na) dolgozni.
Ellenfeleim gyengeségnek vették azt a
szándékomat, hogy a testületi munkát
normális keretek közé tereljük. Elég sokára derült ki, hogy a saját magát a „falu élő
lelkiismeretének” kikiáltó képviselő többek füle hallatára is csatlakozott az első
perctől ellenem kampányoló képviselő
társához. Ehhez két év kínlódás, próbálkozás tartozott a mi részünkről, - áskálódás, rágalmazás, és személyes sértések
garmadája özönlött a másik oldalról. Az
írásban közreadott bizonyítékok rendelkezésünkre álló irományokkal tudunk mit
kezdeni, de a korábban a boltban, a raktár
csendjéből kihallatszó bántó és igaztalan
megjegyzések és agitáció ellen nincs mit
tenni.
Ezért mondom, hogy a szemüknek, a tényeknek higgyenek, ne a pletykáknak,
mert bizony előfordulhat, hogy azt a bizonyos harasztot rosszindulatú
„zörgetők” kezelik saját (politikai, vagy
gazdasági) hasznuk reményében.

Többet a polgármester személyével nem
foglalkozom, mert ha ő tudja, hogy mi a
teendője és hagyják dolgozni, akkor azzal
nem lesz baj a jövőben.
Sokkal fontosabb, hogy a testület összetétele alkalmas legyen a közös munkára. Az
eskü szövege szerinti működésen kívül
nem is kell több, ám Cserkúton ez nem
sikerült ebben az elmúlt két és fél évben.
Nem kell egymást mindenkinek szeretni,
hogy együtt dolgozzanak a KÉPVISELŐK (minden képviselő a polgármesterrel együtt), de hogy tiszteljék egymás személyét és véleményét az elengedhetetlen.
Aki ezt nem érti meg, annak nincs helye a
döntéshozatal környékén! Akár a polgármester esetében, a képviselők választásánál is az a megnyugtató, ha ismerős és
valóban hiteles a VÁLASZTÓ számára a
jelölt, és nem reménybeli, ne adj isten önjelölt „megváltót” tisztelnek benne.
Ha szeretné, hogy az ön akarata érvényesüljön, feltétlenül menjen el szavazni május 21-én a cserkúti kultúrházba!
Ám nem szentségtörés, ha nem telik be
az a szavazólap és egy, akár több hely
üresen marad! Aki mellé behúzzák az
ikszet, az legyen az Önök biztos jelöltje és
akkor nyugodtan hajthatják május 21-én
álomra a fejüket, mert megtették azt,
amit a többi VÁLASZTÓ, és amit az öszszes KÉPVISELŐ - és POLGÁRMESTERJELÖLT - joggal - elvárt Önöktől!
Közelebbit és a képviselő jelöltjeinkkel
való személyes találkozást
MÁJUS 18-ÁN, 18 ÓRÁRA ÍGÉRÜNK A
CSERKÚTI KERTI SÁNDOR KULTÚRHÁZBAN.
Szeretettel várom Önöket a választást
megelőző csütörtökön!
Hagenthurn József
AZ EGYES SZÁMÚ POLGÁRMESTERJELÖLT

A tartalomból
Hagenthurn József
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Amit megvalósítottunk - Összegzés
Belterületen
1. Szociális s szolgáltatások, segélyezések a tör-

vényi keretek szerint működtek, pld.: a szociális tűzifát a maximális mennyiségben kértünk
és igény-, illetve sürgősség szerint önkormányzatunk kiszállította. Az iskolakezdési segélyt
(fejenként évi 8000 Ft.), minden itt élő gyermekre kiterjesztettük, nemcsak a Cserkúton
bejelentettekre. Továbbvittük a Bursa Hungarica felsőfokú oktatási intézetekben tanuló helyi
diákok támogatását havi 10000 Ft összeggel.
Falubuszunkat rendszeresen veszik igénybe
polgáraink, akik gondjaikat másképpen nem
tudnák ilyen körülmények között megoldani
(bevásárlás, orvoshoz eljutás, költöztetés, falun
belüli közlekedés, stb.). Idén sem tervezzük az
Idősek Napján (október elején) a 60 év feletti
polgárainkat a szokásos (8000 Ft-os) ajándék
és az alkalomhoz illő műsor nélkül hagyni,
ahogy tettük fennállásunk óta.
2. Az átköltöztetett és felújított orvosi rendelő
új ruhafogasokkal tovább gyarapodott és nemrég egy nagyon kedves gyermek játszósarokkal
is, amit az ötletes anyukáknak köszönhetünk.
3. Ha ellátás, akkor nem feledkezhetünk meg a
folyamatos boltos gondjainkról, amelyek megoldódni látszanak az új bérlővel, aki több új
szolgáltatást is be(vissza)vezetett, és a szerződéses partneren keresztül, komoly akciókat is
kínál. Az önkormányzat által birtokolt közüzemek rendbe tétele után a költségek korrekt elszámolása is lehetségessé válik és nem borzolja
tovább a kedélyeket. Amennyiben a boltnál
vagyunk, nem mehetünk el a környezetében
látható változások mellett sem. Elkészült egy
valóban informatív és látványos tájékoztató
tábla. A közlekedést zavaró és az immár újjávarázsolt(!), a korlátot támaszkodó urak több tevékenységének fedezéket nyújtó tüskés cserje
eltávolítását dolgozóink azzal fejezték be, hogy
a növények helyére alacsony, talajtakaró szappanfüvet ültetnek.

4. A virágosítás minden évben fontos munkája
a fiúknak és tetszetős képet ad Cserkútnak. Az
idén esedékes játszótéri hatósági ellenőrzés következménye az, hogy homokot kellett hozatnunk és a csúszdával is lesz még tennivalónk.
A hinták és egyéb játékok megrongált alkatrészeit folyamatosan cseréljük. A felajánlott sok
játéknak nagy öröm és érdeklődés lett a jutalma. A játékszerek elhelyezésére még várjuk azt
az ügyes kezű apukát, aki deszkából egy minden játékot befogadó ládát tudna gyártani!
5. Még a központban maradva meg kell említeni az új kultúrosunk újító-szépítő munkáját és
azt, hogy a ház felvette Kerti Sándor tanító bácsi nevét. Az avatáson részt vett szülőfaluja,
Tornyiszentmiklós népes delegációja és meglátogatták az ez alkalomra összeállított kiállítást
(Köszönet Kerti Mesi!). Ezt a látogatást viszonoztuk többször, majd alpolgármesterünk nem
kis ösztönzésére felvettük a „Baráti Település”
partneri titulust, amit a tavalyi cserkúti falunapon aláírásunkkal is szentesítettünk.
6. A programokról szólva ide tartozik, hogy az
új és megújult rendezvényeken (Majális, Adventi Vasárnapok, a Mikulás- Gyermek- és
Anyák napi készülődés és ünnepek, valamint
nemzeti ünnepeink és Szt. Borbálára való megemlékezés, stb.) régen látott sokaság gyűlik
össze - immár rendszeresen. Pályázat és sok
közösségi munka segítségével sikerült megvalósítani a „Büszkeség Pont”-unkat. Szép lett,
de még vannak tervek…
7. Történtek dolgok a Hivatal épületének táján
is, mert megújult a villamos hálózat a korábbi
(főleg falunapokon fellépő) ellátási zavarok elkerülése érdekében. Megerősítettük a WIFI szolgáltatást a polgármesteri környékén – leginkább
rendezvények idejére koncentrálva – a hangosítást és a közreműködők kiszolgálását segítve. A
Hajda Zsigmond hagyatékaként is tisztelhető
udvari kemence teljes felújítását is megtettük –
Mérész Ivánnak köszönjük!
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7. Mára már tudható, hogy Cserkút elnyerte konzorciumi
tagként
az
Interreg
(Gasztronómiai Élménytár) pályázatot, amibe
önerőt ígértünk és különböző szakmai természetű díjazást kifizettünk.
8. A Mária Kert tavaly a növényesítéssel, a fabútorok és szobrok átadásával, valamint a parkoló
javításával átadásra került. Az önkormányzat
korábbi vállalása, hogy a kert gondozását 5 évig
ellátja. Már eddig is sokan pihentek a csendes, jó
levegőjű, nyugodt környezetben.
9. A Diás földeken annyi pozitívum mindenesetre történt, hogy második éve vagyunk kapcsolatban a bio minősítésekkel foglalkozó szervezettel, további 3 év múltán az itt termesztett
termények a technológia betartása esetén már
„BIO” minősítéssel kerülhetnek bármilyen pultra-polcra.
10. Falugazdászunk segítségével megkezdtük a
területalapú támogatás igénylését azokra a területeinkre, amelyek miatt „állhatna pénz a házhoz”. Most a Nemzeti Földalapkezelőnél van a
labda.
11. Tavaly sok építkezésben vettünk részt: év
közben elkészült az Új utca aszfaltozása, az év
végén a Wolf Bau Team kiváló munkát végzett
az Alkotmány utca maradék –nyugati – járdáival
és autóbejáróival. Ezzel a munkával párhuzamosan elkészült a temetői kereszt felújítása (a Walter kőfaragó cég munkája az 56-os emlékművel
együtt). Mindkét vállalás műszaki felügyeletét
névleges összegért teljesítette Szakács Béla.
12. A falu lakóival közösen sikerült a focipálya
környékét rendbe tenni és csemetékkel beültetni. (A Mária Kert vízellátása segít majd a további növénygondozásban.)
13. A Trócsányi családnak segítettünk, amikor a
hozzájuk bevezető – egyébként magánerőből
aszfaltozott – utat építették.

Külterületeinken
1. A legfontosabb és leglátványosabb tevékenységünk, ami nagyon sok pénzbe, energiába és
élőerőbe is került, a külterületi utak feljavítása
volt a máriagyűdi DKB kőbányából. Sokat reméltünk ettől a zúzaléktól, mert a szakember azt
várta tőle, hogy az idők folyamán össze fog kötni. Sajnos ez nem következett be, és a korábbi

úthibák újra előjöttek a kényes pontokon. Sajnos, az a körülmény sem segített nekünk, hogy a
cserkúti - homok - kőbánya időközben bezárt és
többet nem termel .
2. A külterületek közvilágításával kapcsolatban
(az utakhoz hasonlóan) is elmondhatjuk, hogy a
magas bekerülési összeg miatt nagyon várunk
olyan pályázatot, amiben indulhatunk. Felvettük
egy céggel a kapcsolatot, ha úgy döntünk, akár el
is indulhat a tervezés.
3. A Platón elkészül az új lépcső a buszmegállóhoz, aminek odaillő kapaszkodó korlátot is raktak az önkormányzat dolgozói.
4. További, inkább hangulatjavító intézkedés
volt a Szikúti dűlőbe létesített „posta támpont”
– a zöld kulcsos ládikók - telepítése az ottlakók
számára.
5. Fontosnak tartjuk a külterületen élők megfelelő információval való ellátását, ezért 4 ponton,
a Szikútiban 2 (mindkét bejárathoz közel), a Kis
-má-ban a szemetesénél és a Szőlőhegy, a Kerekes aljában, Pallosék előtt információs táblákat
helyeztünk el, amit nemcsak saját polgáraink és
vendégeik, hanem a különböző szervezetek tájékozódását is segíthetik. Mivel dűlőútjaink jellemzően nincsenek, hanem a helyrajzi számok
alapján tudjuk, hogy mit keresünk, merre járunk,
ezért a táblák ilyen módon készültek. (Dicsérjük
a TQ-Reklám nyomdai és Kerti Sándor asztalos
munkáját az összes tájékoztató táblánál!)
6. A pécsi önkormányzat segítőkészségének köszönhetően fényvisszaverővel ellátott műanyag
széljelzőket helyeztünk el a Batvölgyi út Pécs
felőli oldalára. (Később domború tükröt is tervezünk a kanyarba.)
7. Az áldatlan közösségi hulladéktároló (ki)
használat miatt próbálkoztunk több módszerrel
(polgárőrség, rendőrség felkérése speciális járőrözésre), de a leghatékonyabbnak tartott/szánt
kamerás megfigyelés terén még nem találtuk
meg az igazi vállalkozót (bár már két közel lakót
megtaláltunk, akik vállalnák is a kamerák elhelyezését).
8. Megtérülő befektetésnek bizonyult a Kerekes
dűlő alján található kukák áthelyezése a falu bolt
mögötti, elkerített részére!
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Tennivalók
SÜRGŐS DÖNTÉSEK: még májusban- júniusban!

tó emelkedők és kanyarok kielégítő burkolásának tervezése és kivitelezése).

1. Döntés az NYMTIT felhalmozási támogatás előlegének sorsáról.
10. A fentiek és az élet által hozott sürgős feladatok
megoldása után jöjjön a hosszú távú tervezés jövőre,
2. Végleges döntés a kocsma megvásárlásának ügyé- mert a fentiek elég muníciót adnak a következő testüben, mert: ha nem vesszük meg, akkor azonnal kell letnek - főleg a szünidő kezdetéig és az uborkaszezon
lépnünk a vizes leválasztások (kocsma marad Fehér beálltáig - az intenzív munkához.
Lajos kezén, de a boltnak és a kultúrháznak önálló órát
kell biztosítanunk az új(!) bolt előtti aknában. Van már KÉSŐBBI, TÁRSADALMI VITÁRA ÉRETT
árajánlatunk a Tettyétől, de frissíteni kell és megren- KÉRDÉSEK
delni a munkát, hogy később az épületen belül is dolSok minden lemaradt: a temetőtől (bővítés és járdaragozni lehessen
kás) a járda-és autóbeálló építés-, az Alkotmány utca
4. Felül kell vizsgálni az udvaron a szennyvíz vezeték növényesítésének megvalósításának folytatásán kereszteljes nyomvonalát is, mert nagyon sok „maszek” meg- tül, aztán a Batvölgyi- és falubeli úthibák javításáig, a
oldás van a betonba ágyazva (és nyáron bűzlik is).
közösségi élménytér kialakításáig - hogy a többit ne
soroljam. Régi járdák rendbe tétele, a látványtó körüli
5. A gázfűtés ügye is csak őszig tűr halasztást, mert egy generális megújulás, Épületeink helyiségeinek racionakorszerűtlen és gazdaságtalan kazán fűti a boltot és a lizálása a fejlesztési irányok figyelembe vételével, stb.
kultúrházat, amit két indukciós kazánnal megoldható stb. stb.
lenne és a vezetékek szétválasztását korrekt elszámolás követne. Most, hogy az energetikai pályázatainkhoz Elébe kell mennünk kész tervekkel a különböző elképegyre kevesebb remény fűződik, ezért nem kell a drága zeléseink végrehajtásához, hogy készen állhassunk páberendezésekhez és szakemberekhez ragaszkodnunk. lyázati, vagy támogatási pénzek felhasználására.
Ez vonatkozik a Hivatal épületére is, mert sem a dolgozók, sem a betegek, de még a háziorvosunk sem Felkészülten várjuk a civilek, az egyesületek vállalásait,
szeret fázni! Ez összesen három darab kondenzációs igényeit, hogy régi és új közösségek alakuljanak megkazán vásárlását és beszerelését jelenti nyár végéig. Ha és akár újjá! (Az önkéntes tűzoltóság, az újjászervezőa korábbi Ifjúsági klubhelyiséget használni akarja a dő horgászegyesület (?) és a polgárőrség teljes támogaGyerekklub, akkor az ottani pazarló fűtést is rendezni tásunkat élvezheti – például pályázatok kiírása során és
– a készséges együttműködés alapján.
kell!
6. A féléves költségvetés-módosítás meghozatala, mert Rövid időn belül meg kell valósítani dolgozni tudó –
a második félév más, nagy kiadásai is lemaradtak a ko- és akaró – polgáraink számára a képzési- továbbképzérábbi tervezésnél, de szükséges ezeket előtérbe helyez- si folyamatokba való bekapcsolódás lehetőségét, hogy
nünk! Ilyenek a beiskolázás, az Idősek nap kiadásai, a a segélyeken való tengődés helyett el tudjanak kelni a
bányászemlékmű létrehozása a „Hősök terén”, a Kul- munkaerő piacon. A Start programban bebizonyosotúrház felszerelése az alapvető eszközökkel és búto- dott, hogy nincs igazán érdekelt munkaerő akikre a
rokkal, a méltó használatba vételhez (jön a tél!), a ké- helyi feladatok végrehajtásában számíthatnánk.
sőbbi rendezvények (pld. Idősek napja, bányászemlék- A falubusz kihasználtságán még javítani tudunk: egymű átadása- Borbála ünnep, Adventi hétvégék, stb.) részt a kővágószőlősi iskolai konyhán készült ebéd
költségeinek beütemezése.
szállítása a szociálisan jogosultaknak ingyen és a
7. A Mária Kert vízellátásának megoldása – szintén „normál” étkezést igénylők számára térítés ellenében.
van árajánlat, korábbi, „vicces, 80 méteres slagos meg- Kisebb kirándulások, fürdőlátogatások is felkerülhetoldást támogató” képviselői hozzáállás nem tartható! nek a palettára.
8. Az Interreg (Gasztronómiai élménytér) pályázatunk- Mindenképpen folytatni fogjuk - a testületi üléseket
ból eredő sürgős feladatok + az építési tilalom meg- megelőzően - a lakossági fórumok szervezését, akár
külön tematika szerint is!
szüntetése a rendezési tervben.
Hagenthurn József
9. A külterületről szóló döntések meghozatala az érintettek bevonásával a lehetőségek és igények sorba állításával (pld.: a közvilágítás, vagy a legrosszabban járha-
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Vállalnám…
DR. MINK GYÖNGYI
Tisztelt Választók!
Az új testület első feladatának egy stratégia cselekvési terv elfogadását tartom. A 2014-ben elvégzett és feldolgozott, a lakossági igényeket felmérő kérdéssor, valamint az azóta tartott lakossági fórumokon elhangzott vélemények, bőségesen állítanak feladatokat az Önkormányzat elé.
Ennek megvalósítása komoly kihívás, de nem
lehetetlen.
Engedjétek meg, hogy hivatkozzak a " Légy jobb
mindhalálig " blog gondolataira, amelyekkel
mélységesen egyetértek és ebben a szellemben
szeretném végezni képviselői munkámat.
A másik személy tisztelete, elengedhetetlen magatartás, mivel egy közösség sokszínű és változatos emberek gyülekezete. Ettől működik, hisz
mindenki a maga módján, a saját tudásával, egyéni értékeivel tesz hozzá a csapathoz. Azonban csak akkor válik ez az erősségévé a társaságnak, ha a
résztvevők elismerik egymást, és tisztelettel viszonyulnak a társaikhoz. A vélemények eltérőek, a habitusok mások, de ez rendben is van, amennyiben ezt a tagok el tudják fogadni, és egy irányba tudnak
nézni. Nem kell mindig mindenben egyetérteni, mert az a teljes meghasonulás, mindössze a különbözőségek ellenére azonos irányba kell tolni a szekeret. Tisztelet nélkül nincs egység, egység nélkül pedig
igazi közösség sincs.
Ne legyünk megosztók. Mindig felmerülnek súrlódások, ez elkerülhetetlen. De ne essünk abba a csapdába, hogy bomlasztókká válunk és aláássuk mások tekintélyét csak azért, mert nem nekünk van igazunk. Szomorú, amikor valaki szétzilál egy szervezetet, mert az nem a szája íze szerint működik. Egy
közösség érdekei mindig előbbre valóbbak, mint az egyéné. Ezért nem is kell, hogy mindenki ínyére
legyen. Meg kell találni a középutat, hogy hangulatában és hatékonyságában is hatásos legyen a társaságunk, de ez azzal jár, hogy az ember időnként kompromisszumot köt, a háttérben marad, és nem szít
személyes ellentéteket.
Két civil szervezet aktív tagja vagyok - a civilek bevonása az önkormányzati feladatokba fontos lenne.
Kompromisszum kész vagyok, de nem megalkuvó.
Egyszer már mi is merjünk nagyot álmodni, ne mindig a telefonszámla csökkentésével foglalkozzunk,hanem áldozzunk az energiahatékonyságra, támogassuk a megújuló energiaforrásokat, pályázzunk ezekre, ez igazi költségmegtakarítás lenne.
A kocsmát mindenképpen visszaszerezném, mert ez nem csak az itt élőknek lenne jó, hanem a remélhetőleg a jól menő turizmusnak is-nem lehet csak központi rendezvényekben gondolkodni.
Amennyiben funkciót cserélne az önkormányzat és a kultúrház, még fontosabb lesz a saját tulajdon,
mert minden fejlesztésnél problémák lesznek.
Szerintem annyi kisgyermek van, hogy hamarosan bölcsődéről is gondoskodni kell.
Vegyük meg a kőbányát és csináljunk ott ifjúsági rendezvényeket!
Kár, hogy nincs folyónk mert akkor hidat is építhetnénk! Addig is legalább a cölöpöket rakjuk le egymás felé!
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Vállalnám…
HEGEDÜS ZSOLT
Kedves Cserkútiak!
Továbbra is tenni szeretnék!
Hegedüs Zsolt vagyok, 40 éves, születésem
óta itt élek a családommal, 3 gyermekem van.
Szívügyemnek tekintem a falu sorsát, és az itt élők érdekeit. Ifjú korom óta részt veszek a közéletben, a 2014-es választások óta képviselőként, alpolgármesterként.
Szociálisan érzékeny embernek tartom magam, igyekszem minden
hozzám forduló embernek, aki problémájával megkeres, lehetőségeimhez mérten segíteni.
Részt veszek programok szervezésében, tagja vagyok a munkacsoportoknak. Csapaton belül részt veszek az értelmes, előremutató vitákban, mert csak így alakítható ki a közösség szempontjából legjobb
döntés.
Fontos számomra a közösség, közös gondolkodás, hiszen ki tudhatná a legjobban mi viszi/viheti előrébb falunk sorsát, ha nem az itt élő
emberek. Szeretek csapatban dolgozni,és ehhez kiváló partnereket tudhatok magam körül, akik ugyan
civilként háttérben dolgoznak, rengeteget tesznek, terveznek, ötletelnek, hogy minél élhetőbb legyen
kis falunk.
Terveim


az eddigi szociális, jóléti intézkedések (gondolok itt segélyezés, szociális tűzifa, idősek napja, beiskolázás, bursa, stb.) megtartása



a szociális étkeztetés átszervezése, megújítása 2018-tól, mivel a mostani szerződésünk addig köt
minket



a költségvetésből nagyságrendileg évi 1-2 millió alap létrehozása, melyből a cserkúti homlokzatokat, kerítéseket újítanánk fel, pályázati formában, helyi szakmai bizottság ajánlása alapján.



a helyi utak, járdák, infrastruktúra fejlesztése pályázatok illetve saját erő hozzáadásával - ehhez
nem félnék a lekötött megtakarítás egy részét felhasználni



kül- és belterületi közvilágítás fejlesztése LED-es technológiával - ehhez a tervek már rendelkezésre állnak



az önkormányzat dolgozóit megtartanám abban a struktúrában, melyben most is tevékenykednek



a Batvölgyi út felújításának megtervezése



külterületi utak,vízelvezetés megtervezése

Célom a jövőben sem más, mint ami eddig is volt: tenni szeretnék!
Ha Ön úgy érzi azonosulni tud a fent leírtakkal, kérem tiszteljen meg bizalmával, szavazzon rám!
Tisztelettel: Hegedüs Zsolt
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Vállalnám…
KELENFI NORBERT
Kelenfi Norbert vagyok, 46 éves. 26 éve lakom Cserkúton a Szikuti dűlőben. Sokáig szakácsként dolgoztam, mellette 30 éve lovakkal, belovaglással és versenyzéssel foglalkozom. Persze a szakács szakmát is gyakorlom, különböző rendezvényekre főzök (például a
Kodály Zoltán Gimnázium szalagavatójára 7 éve készítek hidegtálakat).
Mivel Cserkút külterületén lakom a falu életéből keveset látok. 3 éve azonban én vágom a falu legelőit, rétjeit a tó és az önkormányzat környékén, nyírom az erdei
utakat és kiveszem a részem az utca rendben tartásából.

A Szikuti dűlőben 2 éve van szemetes konténer, amit
rendszeresen ürítenek, talán gyakrabban is, mint ahogy
megtelne, ha csak mi itt lakók használnánk, de sajnos
mások is felfedezték, így nemcsak az itteni lakosok
ürítik szemetüket a konténerbe. Mivel a konténer közelében lakom, vállalnám, hogy áramot biztosítsak a
Tóthpál Csaba vagyok, 1966-ban születtem, azóta itt konténer kamerás megfigyeléséhez, mert ez szerintem
élek Cserkúton feleségemmel és három gyermekemmel jelentősen csökkentené a szemétszállítási költségeket.
és igyekszek hasznos tagja lenni kis közösségünknek. Nálunk ugyan van közvilágítás, de ez jól jönne a többi
A ’90-es években már 2 ciklusban tevékenykedtem, dűlőben is.
mint képviselő, abban az időszakban működő cserkúti
önkéntes tűzoltóságnak tagja majd parancsnoka vol- Szeretném, ha az utak is járhatóak lennének minden
tam. Vállalt és rám bízott feladatokat mindig legjobb dűlőben akár a lakók és az önkormányzat segítségével,
tudásom, és akaratom szerint igyekeztem teljesíteni. mert vannak sajnos olyan útszakaszok, amiket nem
Legtöbben talán a hó tolás és síkosság mentesítés kap- sikerült jól megcsinálni természeti adottságuk miatt.
csán ismerhetnek, mert már több mint 20 éve végzem Jelenleg egy lovas sportoktatói iskolába járok, mert a
talán a többség megelégedésére.
közel jövőben tervezek egy lovas sportkör, ill. szakkör
 Célszerűnek látnám az önkéntes tűzoltóság létrehozását Cserkúton, mely különböző rendezvévisszaállítását az illetékes szerv távolsága miatt, nyekben, gyermekek lovagoltatásakor és a lovas élet
tűzesetek, természeti katasztrófák bekövetkezé- megismertetésében vállalna szerepet.
sénél időben megkezdhetnénk a vagyon- és A lovas sport eredményeimről röviden. 5x indultam
életmentést mire kiérkezik az illetékes szerv.
Budapesten a Nemzeti Vágtán Kővágószőlős színei A temetőben való közlekedés javítása, kolum- ben, középdöntőig jutottam. Díjugratásban és távlobárium bővítése, ravatalozó rendeltetés szerű vaglásban is versenyzek. 2013-ban középtávon (80 km)
használatra való kialakítása.
ezüstérmes lettem országos szinten, 2014-ben hosszú
 Pályázat útján a meglévő szennyvízhálózat bő- távon (120 km) magyar bajnok lettem.
vítése.
Ezt a lovas kezdeményezést fontosnak tartom idegen A horgásztó visszaállítása.
forgalmi szempontból is, hiszen vendégházakat üzemind
 Természetesen vállalom a testületi munkával meltetünk
Cserkúton mind
együtt járó egyéb közösségi feladatokat is.
Kővágószőlősön
Dióhéjban ennyit szerettem volna mondani.
és ez egy plusz
Bízom felelősségteljes döntésükben, kérem, támogassz olgá lta tá ské nt
sanak!
működhetne az
Köszönettel: idelátogatók száTóthpál Csaba mára.
Kedves Falumbéliek!
Ezúton szeretnék megosztani pár szót magamról, mivel mint képviselőjelölt indulok ezen az időközi választáson.
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Vállalnám…
SZABÓ KÁLMÁNNÉ
Én nem szeretnék ígérgetni semmi konkrétumot, hiszen ezért van a Képviselő Testület beleértve a mindenkori Polgármestert, mert ugye
Ő is Képviselő, hogy közösen a lakosok építő
véleményét figyelembe véve együtt szeretném
KÉPVISELNI kis falunkat. Meghallgatni a
gondjaikat, leállni az utcán beszélgetni, minden
információt megosztani Önökkel (Veletek).,
hiszen bármi, ami a Testületi Ülésen a négy fal
közt elhangzik, az minden választópolgárra tartozik. Legyen az falun belül vagy külterületen.
Ez a falu mindenkié!
Nem csak a választások előtt kell megkeresni a
lakosságot, hanem ha gondja van, azután is maximálisan segíteni, hisz mi vagyunk értük és nem
fordítva. Sajnos az Egyesületek, melyek jól működtek községünkben, egyre inkább háttérbe
szorulnak. A többi Egyesületről nem tudom, de
a Cserkúti Polgárőr Egyesület, ami 24 éve kitűnően működik az Önök (Ti) biztonságukért
(biztonságotokért), nem kapott annyi megbecsülést, mint az előző években. Mondhatnám bizalmatlanok voltak egyes képviselők.

Tisztelt Cserkúti Választópolgárok!
Amint az mindenki előtt ismeretes a Képviselő
Testület feloszlatta önmagát, amire a rendszerváltás óta még nem került sor (remélem ezután
sem).
Aki még nem ismerne, Szabó Kálmánnénak hívnak, rokkant nyugdíjas vagyok és születésem óta
itt lakom a faluban. Úgy mondják TÜKE cserkúti. Az indíttatásra, hogy képviselőnek jelöltetem
magam, azt maga a szó tartalmazza KÉPVISELŐ. Én magam ugyan Testületi Ülésekre az
utóbbi időben nem jártam családi és egészségi
okok miatt, de nyomon tudtam követni a kis
községünkben zajló eseményeket.
A szó, hogy Képviselő nem azt tartalmazza,
hogy képviselem magam vagy a barátaim a Testületben, hanem azért ad a szavazó polgár bizalmat, hogy Őt képviseljük. Ez mostanában nem
így történt.

Nagyon szeretném, és bízom benne, hogy ha
bizalmat adnak (adtok) nekem, minden erőmmel
azon leszek, hogy ezután is, mint annyi éven keresztül találjuk meg a közös hangot, és dolgozzunk együtt a kis falunkért. Sok éven, évtizeden
keresztül dolgoztunk társadalmi munkában, békességben, szeretetben. Miért ne lehetne újból?
Kérek mindenkit, hogy május 21-én arra szavazzon, arra tegye az X-et, akit úgy gondol, hogy
nem a saját, sokkal inkább az Önök (Ti) érdekeit
(eket) tudja KÉPVISELNI! Szeretném, ha bíznátok bennem és szavaznátok rám! Ne legyünk
az URAI, legyünk a SZOLGÁI kicsiny falunknak, jó gazda módjára ápoljuk, szépítsük környezetünket!
Tisztelettel:
Szabó Kálmánné
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Vállalnám…
DR. NÉMETH IBOLYA MÁRIA
Bia, Biobia a becenevem, legtöbben így ismernek.
Erdőszélén, szőlőhegyben születtem és nevelkedtem a dimbes-dombos Somogy megyében. Felnőttként sokáig városban éltem, Pécsen, és egyre
jobban tolult fel bennem az elköltözés vágya, a
gyerekkorhoz hasonló környezet megtalálása. Tudatosan választottam Cserkutat és nagyon szeretem. Tizenhét éve élek itt.
Szeretem a gyönyörű természetet, ami körülvesz,
a szép utcácskákat, a szép házakat, kerítéseket, a
kerteket….. a találkozásokat az emberekkel az
utcán, az úton, az ösvényeken, a jó beszélgetéseket.
Úgy alakítottam, hogy jórészt itthon dolgozhassak, és amikor ügyet intézek a városban, jó hazajönni. Jó megérkezni az udvarunkba, a házunkba.
A béke szigete. A vendégek is így érkeznek, ezt
élik meg, jó nekik is ebben fürdőzni egy kicsit.
Fenntartható turizmussal foglalkozunk, vendéglátással, a család minden tagja besegít. Négy generációs családban élünk, annak minden örömével,
és napi megoldandó feladataival. A munkánkat
részletesen bemutatja a www.biobia.hu internetes
oldal.
Nyitott, közösségi ember vagyok, érzékeny a körülöttem élők problémáira, különösen a szegénységre. Majdani képviselőként célom, a szép környezet megőrzése és a közösségi élet további színesítése mellett az ezzel való foglalkozás. Tudatosan. Mit tehetünk? Mivel segíthetjük a szegénység enyhítését? Hogyan teremthetünk munkahelyeket, családfenntartásra alkalmas fizetéseket
helyben? Hogyan, milyen szolgáltatásokkal segíthetjük a helyi kisgyerekes anyukákat, hogy időnként egy kis szabadsághoz jussanak? Hogyan segítsük az egyedül maradt időseket? Mit tudunk
még tenni a segélyek osztásán kívül? Lehet, hogy
már problémafeltárással és kis szervezéssel sokat.
A legtöbb probléma alapja a szegénység kis falunkban is. Ha oda tudunk rá figyelni, hogy ne
mélyüljön tovább, jobblétben, jobb érzéssel élhetünk.
Képviselőjelöltként Szakács Péter polgármester
jelöltet támogatom. Hiszek abban, hogy a jelenlegi helyzetben továbblépni elhivatott fiatalok vezetésével lehet. Pétert annak tartom.

FALUKÉP
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Vállalnám…
KÁRPÁTI KINGA
A nevem Kárpáti Kinga, Pécsen születtem és sokáig ott is éltem. Gyermekkorom nyarait egy Cserkúthoz hasonló településen töltöttem nagyszülői gondoskodás mellett. Akkor tetszett
meg az az életforma és felhőtlen szabadságérzet, amit egy barátságos kis falu tud nyújtani! A Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, tanulmányaim után egy multinacionális cégnél
középvezetői státuszban dolgoztam. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem alkalmazottja vagyok és mellette saját vállalkozásomban is munkálkodom. Cserkúton azonban anyaként,
barátként, szomszédként, falubéliként élek! Mivel magam is
sokféle élethelyzetbe kerültem már (és még fogok is), ezért
különösen fontosnak tartom, hogy falunkban mindenki otthon érezze magát! Itt az otthona annak is, aki ide született és
azoknak is, akik tudatos választással költöztek ide. Otthont
nyújt kül- és belterületen egyaránt. A béke szigete azoknak,
akik helyben tudták kialakítani egzisztenciájukat és azoknak is,
akiket megélhetésük Pécshez, Budapesthez vagy esetleg külföldhöz köt! Szeretném, hogy érezze minden itt lakó, szépkorú vagy fiatal, szűkölködő vagy módos, hagyományőrző vagy fejlődés párti, hogy ide tartozik ezért fontos a véleménye! Háromgyermekes anyaként vágyom
rá, hogy sok fiatal lássa meg településünkben a világ közepét! Ezért egy múltra épülő, de jövőbe tekintő, felelősségteljes, együttműködő közösség szükséges! Szeretném a halkan beszélgetők hangját is hallhatóvá tenni!
Az induló polgármester jelöltek mindegyikében felismerem egy-egy jó vezető alaptulajdonságait: jó szándék és
jóindulat; tanult, határozott jellem; szociális érzékenység. Számomra egy ikonikus faluvezetés elképzelt képébe, a jelenlegi polgármester jelöltek közül leginkább Szakács Péter illene bele, ezért indulásommal az Ő esélyeit is szeretném erősíteni.
Hegedüs Bulcsú vagyok, jelenleg a PTE Általános Orvosi Karán tanulok. Cserkúton a Rákóczi utcában 8 éve
élek és el kell mondanom, hogy első látásra beleszerettem. Szeretem az élővilágát, a különleges növényeit, a
kiránduló és túrahelyeit, a templomot, a közelségét
Pécshez. Olyan megfontolásból jelentkeztem képviselőjelöltnek, hogy segítsek a falu kommunikációjában,
egyesíteni az itt lakók érdekeit a település lehetőségeivel
kiváltképp a nyugdíjas, kisgyermekes, peremterületen
élők részére, megismertetni a segítségnyújtás hálózatát Születéshez nyújtott települési támogatás, temetési segély -, kibővíteni a bevásárlóbusz szolgáltatást. Kisgyermekes anyáknak egy baba-mama klub alapításán is gondolkoznék, ami akár gyermekfelügyelettel is párosulhatna, hogy 1-2 órára ügyes-bajos dolgukat elintézhessék.
Fiatalok részére szeretném az Ifjúsági klubbot és szolgáltatásait bővíteni, mert tapasztalatom van a pécsi kamaszok „bulizási” szokásairól, szerintem helyben is meg
lehet oldani a kikapcsolódást. Célom, hogy aktív tagja
legyek Cserkútnak, békés megoldásokra és a jólét figyelembe vételére törekszem.
Jelöltként Szakács Péter polgármester jelöltet támogatom. Hiszek abban, hogy vannak jóakaró, jóemberek,
akik szívvel-lélekkel tevékenykednek a faluért.

Vállalnám…
HEGEDŰS BULCSÚ
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Vállalnám…
Vásárhelyi Balázs

Kedves Cserkútiak!
Anno 2014-ben azzal a céllal jelöltettem magam, hogy
szakmai tapasztalatommal segíteni fogom falunk működését, és úgy gondolom, sikerült nagyon sok mindent elérnem a közel 2,5 év alatt. Mivel azok, akiknek
önös érdekeit sértettem racionális gondolkodásommal,
csak félrevezető információkkal tájékoztatták a lakosságot, így gondoltam leírok pár dolgot múltból, hogy
aki e sorokat olvassa, objektíven láthasson.













Testület kérésére az Új utca aszfaltozási munkáihoz kapcsolódó felméréseket elvégeztem. A
Polgármesterünk által delegált, testület által
megszavazott nyertes vállalkozó műszaki minőségének felügyeletét nem én vállaltam.



Javaslataim és terveim nyomán a külterületi
részek elejére kikerültek az információs táblák.



Javaslataim alapján elkészült egy új információs
tábla a bolt előtt.

Mindezek mellett színes programok indultak meg a
Testület megalakulása után szinte azonnal kez- falunkban, lett „falubuszunk” (egyelőre kihasználatlademényeztem, hogy alakuljon meg egy kulturá- nul) nyert több pályázatunk, sikerült megmenteni a
lis munkacsoport, a települési programok segí- közpénz nagy részét …..
tésére. (azóta is szuperül működik)
Valahol 2016 év közepéig még úgy ahogy, de műköTestület megalakulását követően saját pénzem- dött a testületünk, volt együttműködés, minden dönből, kis csapattal nekiálltam egy lakossági kér- tésről, elképzelésről tájékoztatva volt minden testületi
dőív megalkotásának, melyet sikerült is befeje- tag, de már kezdtek látszani a megjósolt problémák.
zem. Ez a tanulmány közel 150 család vélemé- Polgármesterrel szembe több fegyelmi eljárás indult, a
nyét tükrözi, úgy neveztem el, hogy „Cserkúti saját hatáskörébe tartozó költekezések mértékét
Jövőkép”
SZMSZ-ben kellett korlátoznunk, majd egyes érdekköFelajánlottam, hogy ingyen késztettek egy hon- rök megjelenésével SZMSZ-t kellett módosítanunk,
hogy a közvagyon elköltését ellenőrizhetővé tegyük.
lapot, a meglévő helyett.
2015-ben Kerekes-, Szikúti-, Kis-má, Szőlőhe- Jómagam már erélyesen próbáltam jelezni a testületek,
gyi dűlőkben egy sok milliós beruházással el- hogy a falu pénze, az NEM egyes érdekkörök önkékezdtük a szinte már használhatatlan külterüle- nyes költekezésének a pénztárcája, barátok pénzelés.
ti utjaink felújítását. Lényegesesen jobb utakat Ezt a falu vezetése nem fogadta meg, így döntött a
kaptunk, de nem lettünk kész. Sajnos a Polgár- testület többsége, hogy esélyt ad, hogy a zuhanórepümesterünk nem támogatta a további munkákat, lésből felálljunk, és valós „ÚJ UTAK” vegyék kezdepedig helyi vállalkozó bevonásával, saját mun- tét.
kagéppel minimálásra tudtuk a fajlagos költségeket redukálni. Árokrendezés, javítások, egyes
meredekebb részek lebetonozása elmaradt.
Talán majd most!

Azért vállalom továbbra is a képviselői feladatokat,
mert hiszem, hogy kell egy erős, gazdasági szemléletű
ember még egy kistelepülés életébe is, aki önzetlenül
felügyeli a közcélokat és a közpénzeket.

2015-ben meggyőztem a testületet, hogy készíttessük el a belterületi közvilágítás LED-es
világításra történő átállásának, illetve a három
külterület közvilágítás kialakításának és bővítésének a terveit, hogy idővel ez is megvalósulhasson. Zsolt segítségével elkészültek a tervek,
bármikor megvalósulhat a költségcsökkentő
beruházás, várunk, hátha lesz rá pályázati forrás.

Átnézve a képviselőjelöltek névsorát, jó esély van egy
szuper testület magalakulásának, azonban a Polgármester jelöltek közül csak egy emberben hiszek, hogy
képes önzetlenül, érdekmentesen, nem megélhetési
célból vezetni kis falunk napi ügyeit.

Egy pályázat benyújtásához elkésztettem a kultúrház, és az önkormányzati épület napelemes
rendszer és energetikai, fűtés korszerűsítés terveit, költségvetéseit, így készen állunk egy költségcsökkentő felújításra.

Tettem, teszem és tenni fogom a dolgom.
Maradok Tisztelettel:
Vásárhelyi Balázs
független képviselőjelölt,
okl. építőmérnök, statikus és építész tervező,
beruházási-, építésgazdasági, és ingatlanforgalmi
igazságügyi szakértő
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Vállalnám…
MÉSZÁROS TÍMEA
Mészáros Tímea
vagyok, 43 éves,
25 éve cserkúti
lakos. 3 gyermek
édesanyja,
3
unoka nagymamája. Jelenleg a
cserkúti Polgármesteri Hivatal
alkalmazottja.
Hosszú éveken
keresztül
a
„cserkúti élet”
résztvevője voltam és vagyok a mai napig is. Megválasztásom esetén főállású polgármester lennék, hiszen
nagy teherbírású, egész embert kívánó feladat.
Mint hivatali dolgozó, mint hétköznapi lakos sok olyan
dolgot látok, tapasztalok ami mielőbbi megoldást kíván.
Ezek közül néhány:

Gyermek klub híradó
április
Április utolsó szombatján alkotni hívtuk a gyerkőcöket, Anyák napjára készülődtünk. Jó hangulatban telt a délután, rengeteg ajándék készült
a dolgos kis kezek által.
Kávé Gitta néni segítségével filcből kerekedtek
gyönyörűségek, természetesen az ajándékok
sem maradtak el-ahogy ezt a gyerekek már megszokhatták, Kávé Áginál a színes kartonoké, és
a zsenília virágoké volt a főszerep, Bajor Bettinél mécses tartók készültek, nálam pedig üveget
gravírozhattak, illetve képkeretet készíthettek a
gyerekek.
Ha tehetek egy személyes megjegyzést:
Egyre szebben, ügyesebben varrnak a gyerekek,
és amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy
segítik egymást, ötleteket csereberélnek, közösen dolgoznak...
Ez jó érzéssel tölt el minket.
Alakul a helyi kemény mag!!!
No, de nem szaporítom a szót: beszéljenek a
képek....
H.Bötty

SZMSZ módosítása; közmunka program (nem
START); fűnyírás; Diás földek hasznosítása- kis bevétel a falunak; NyMTIT pénzforrás felhasználása prioritást élvez, testületi határozat is van róla; Civil szervezetek, egyesületek vezetőinek bevonása a testületi munkába amennyiben részt kívánnak venni; Honlap és újság megújítása; Külterületi közvilágítás bővítésének
megvalósítása amihez a tervek már készen állnak; Külterületi utak javítása, állagmegóvása; Külterületen igény
szerint fórum megtartása- a felmerülő problémák mielőbbi orvoslása végett; Szociális rendeletek újragondolása; Pályázatíró cég keresése Cserkútnak- sikerdíjért;
Helyi vállalkozók támogatása.
A megvalósításra váró dolgoknak, feladatoknak se szeri
se száma és az időkeret is szűkös.
Tisztelt választó polgár! Ha egyet tud érteni a leírtakkal, akkor a május 21-én az időközi választáson tiszteljen meg bizalmával és szavazatával!
Mészáros Tímea
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Hazai pályán
Avagy ilyen még nem volt… ezért is motiváló izgalommal vártam május 5-e délutánját, amikor a megjelentek elé léptem, hogy a választások kapcsán megtarthassam fórumomat. Annak ellenére, hogy számos csoport vezetése, ismeretterjesztő előadás megtartása áll mögöttem, hazai „közönségnek játszani”
talán a nehezebb feladatok egyike.
Kampány időszak, polgármesterjelöltként bemutatkozni, programot ismertetni azoknak, akik talán már
ismernek egyik oldalamról, hát ez nem egy rutin feladat „pécsi városnézés” ez annál sokkal több. Az
első pillanatban körbe néztem a teremben, egy-egy bíztató összepillantás, várakozó, érdeklődő tekintetek. Ahogy összegeztem magamban: sokféle korosztály, ismerősök és ismeretlenek, jelenlegi és volt
polgármester, a többi polgármesterjelölt, képviselőjelöltek…
Akkor hajrá! – kezdjük!
A bevezetőmben a helyszínen is elmondtam egyik szándékom az volt, hogy a többek által nem ismert
oldalamat, eddigi szakmai tevékenységemet mutassam be. A másik cél pedig az általam megvalósítandó
vezetési stílus, program ismertetés, valamint egy beszélgetés kialakítása volt. Cserkúton magánemberként sokan ismernek, hiszen 1995 óta élek itt, de a hozzám közelebb állók, akikkel rendszeresen találkozom, beszélgetek, azok sem ismerik azt az oldalamat, melyet a munkahelyen hagyok és nem hozok
haza Cserkútra. Pedig éppen az elmúlt 10 évben munkám során megszerzett készségek, ismeretek, tapasztalatok, azok melyek alapján úgy gondolom, hogy jó vezetője lehetnék falunknak. A
polgármesterjelölti programomból kiemeltem a számomra fontos elemeket:

az önkormányzati gazdálkodás áttekintése, racionalizálása

tájékoztatás és tájékozódás – a helyi közösségi kommunikáció újraépítése

hatékony hivatali munka

közösségi terek használatának újragondolása

jó adottságú közösségi terekben jól működő közösség megalapozása

helyi értékeink (épített, természeti, szellemi) számbavétele, gondozása továbbra is

együttműködés a körjegyzőséggel
A bevezető előadást követően az érdeklődők tették fel kérdésieket. Ez alapján az általam nem érintett
de a jelenlévőket érdeklő kérdések kerültek napirendre.
Véleményem szerint az aznapra vállalt feladatomat jól teljesítettem, köszönöm mindenkinek a részvételt, a hozzászólásokat, kérdéseket!
Szakács Péter
független polgármesterjelölt

Helyesbítés
Az április végén megjelent cserkúti Falukép újság 2 oldalán tévesen jelent meg egy adat.
A helyes szöveg a következő.
Cserkút község Önkormányzat 2017 évi költségvetése a következőképpen alakul:
 Költségvetési bevétel: 258.863 E forint
 Költségvetési kiadás: 258.863 E forint
A költségvetési rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a www. njt.hu
(önkormányzati rendeletek) oldalon.
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Adományok a mentőknek
Kedves Mindenki!
Megszólításom direkt, hiszen sikerült egy olyan projectet megcsinálni, ami túlmegy a Cserkút táblán.
Rengeteg ember mozdult az ügy érdekében Cserkútról, Kővágószőlősről, Bodáról, Pécsről. Ide kapcsolódik egyik kedvenc idézetem Walt Disneytől, mely
szerint: „ha meg tudod álmodni, meg is tudod csinálni!”
Adományokat gyűjtöttünk a Pécsi Mentőállomás részére. A gyűjtés célja röviden: plüssállatokat gyűjtöttünk, melyek a gyermekeket szállító mentőkben kerülnek kihelyezésre. Gyermekszállítás esetén minden
gyerkőc kap egyet, oldva ezzel a félelmüket, csökkentve az ilyenkor fennálló stresszhelyzetet. Összesen 426 db állatka került átadásra április 7-én reggel.
Örömünkre szolgált, hogy volt aki a mentősökre is
gondolt, kávét teát vihettünk nekik.
Érkezésünkkor meglepett arcok fogadtak minket,
mert tudtak érkezésünkről, de ennyi zsákra nem számítottak.

Rendkívül pozitív érzéssel töltött el, hogy az állatkák
épen, frissen mosva érkeztek.
Boronkai Tamás vezető mentőtisztnek, és csapatának
kérését teljesítve ezúton szeretnénk megköszönni az
adományokat, Baranya megye minden mentőállomása részesül belőle.
Külön köszönetem a fentieken kívül Nagy Ivettnek
Pécsről, aki cinkostársam volt, Kovácsné Ferenczi
Juditnak, a cserkúti Via Markt csapatának a raktározásért, Klárikának a felnőttek ajándékáért, Boda község jegyzőjének, Papp Gizinek, aki koordinálta a
bodai gyűjtést, és ideszállította a rakományt.
Végül, de nem utolsó sorban Cserkút önkormányzatának a falubusz biztosítását a szállításhoz, Pallos
Edinának a fotózásért. Remélem nem hagytam ki
senkit…
Egy biztos, folytatás következik!
-Hegedüs Betti-

Az átadás bold

og pillanatai

FALUKÉP

15

IX. Főzőverseny és Kézműves Vásár
Idén új helyszínen, ám a régi jó hangulatban, és jó társaságban rendeztük meg a IX. Cserkúti Szabadtéri főzőversenyt,kiegészülve a hagyományos tavaszi Kézműves vásárral, 2017. április 30-án. A terv az volt, hogy
az Önkormányzat udvarában zajló verseny kicsit közelebb hozza a csapatokat, a cserkútiakat egymáshoz.
Bár a tavunk gyönyörű, és évek óta nagy sikerrel zajlott
ott a főzőverseny, beigazolódott a helyszínváltás szükségessége. Minden csapat külön sátorban, ám egymás
mellett, vidáman főztek, beszélgettek egymással. 19
csapat versengett, köztük tornyiszentmiklósi barátaink
is.
Már korán reggel érkeztek a csapatok, lázasan készülődött mindenki, és lassan felszállt az első füst is. 13 órára kellet a fogásoknak elkészülni, egy adagot szépen
kitálalva a zsűrinek, ami sikerült is mindenkinek. Így a
háromtagú zsűri megkezdte a gyomorterhelő, ám annál izgalmasabb feladatát. Idén a zsűrizésre Pallos Editet, Szilvit(Tornyiszentmiklós), és Híres Pétert
(Kővágószőlős) kértük fel. A teljesség igénye nélkül
néhány különlegesség a finomságokból, volt harcsapörkölt, kapros túrós rétessel, különféle pörköltek,
töltött káposzta, bolognai spagetti, szalontüdő, sztrapacska, főtt csülökkel, csíptetett ponty, hallé...
Érdemes volt lejönni, kilátogatni a helyszínre, hiszen a
csapatok szívesen kóstoltattak, kínáltak meg bárkit, aki
éhes, vagy kíváncsi volt, mi készült a bográcsban.

ben táncra is perdültek. Mire a közönség és a zenekar
is kifáradt , a zsűri is elvégezte a feladatát, és győztest
hirdetett. A díjakat Híres Péter, a kővágószőlősi iskola
élelmezésvezetője adta át. Első helyezést a Mecsek
Zöldút Egyesület (Csapatkapitány: Szakács Gyuláné)
csapata ért el, Zöldutas kapros káposztával házi kenyérrel, és Zöldutas sörrel, Törjéki Béla (Béci) halászléje, és csíptetős pontya második helyezett, míg a Kék
Kakasok (Csapatkapitány: Tóthpál Irénke) kacsapecsenyéje harmadik lett. A különdíjat Tornyiszentmiklós
csapata kapta. A zsűri szóbeli dicséretben részesítette a
Fiatalok csapatát(Csapatkapitány: Takács Krisztián), és
a Jang lánycsapat tálalást végző fiatal lánykáit. Minden
csapat oklevélben és Kósa Évi (Málna Ékszervarázs)
által pirográf technikával égetett fakanalat kapott ajándékba. Az első helyezett jutalma még a vándorserleg,
amit 2018-ban a tizedik főzőversenyen kell megvédeniük.
A főzőversennyel egy időben, egy helyszínen zajlott a
kézműves vásár. A két rendezvény összevonásának
nem titkolt célja az volt, hogy több látogatót, vásárlót
hozzunk a helyi. és környékbeli kézműveseknek. A
szín alatt Kósa Évi ékszerkészítő tartott kézműves
foglalkozást a kisebbeknek. Kovácsolhattak László
János beremendi kovácsmesternél gyerekek villából
karkötőt, és tekergettek rézből gyűrűt, és Kovács Péter
fa faragónál kipróbálhatták ezt a mesterséget is.

A jóllakott tömeg, tényleg tömeg, hiszen kb. 300-an Délutánra a fiúk felállították a májusfát is, reményeink
voltunk, beszélgetve a napsütésben várta, hogy a zsűri szerint a hónap végén ki is táncoljuk :)
meghozza a döntést, amikor bemasírozott az udvarba Találkozzunk jövőre is!
a Band of StreetS zenekar. A fiúk utca, és diszkó zenét
Pallos Edina
játszanak, de nem ám akárhogy, fúvós és
Cserkút község Önkormányzata
ütőshangszerekre újragondolva, mindezt megafonnal
Kultúrház vezető-programszervező
kísérve. Fergeteges hangulatú koncert kerekedett, töb70/515-1600
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