
FALU - KÉP 

2015 JÚLIUS   CSERKÚT  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  LAPJA  

MEGHÍVÓ KENYÉRÜNNEPRE 

Szeretettel várunk 2015. augusztus 20-án (csütörtök) minden 

kedves ünnepelni vágyó felnőttet és gyermeket a Polgármesteri 

Hivatal (kemencés) udvarába! 

15:00 Ünnepi Szentmise Cserkút Árpád-kori templomában 

16:00 Kenyérszentelés 

 Villuth András és barátainak műsora 

A Somogyvári (látvány)pékség várja ki-ki sütnivalóját, hogy az-

tán megkóstolhassuk, ami a kemencéből kikerül.  

A kenyérre való lekvárt, „kencét”, miegymást, senki ne feledje 

otthon! 

 

Cserkúti Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület 
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Kedves Olvasó! 

Újra köszöntöm Önt az idei nyár derekán! 

Az ellenőrzések hónapján vagyunk túl.  

Pályázataink közül a Kormányhivatal a vis 
maior pályázat végrehajtását vette górcső 

alá, aztán július végén a Start programja-
ink menetét vizsgálták ugyanonnan. A 

Batvölgyi út felújításának a dolgait rend-
ben találták és a közmunka mintaprogra-
mokat kis adatrögzítési hiányosság megál-

lapítása mellett elfogadták úgy, ahogy csi-
náljuk. Köszönöm az előkészítésben és 

vizsgálatban részt vevő kollégáknak a se-

gítséget! 

Örömteli pályázati hír az is, hogy közsé-

günk nyert a falubusz pályázaton !!! Erre 
még visszatérek! A híreknek ebbe a sorába 
tartozik az is, hogy kulturális közmunká-

sunk, Gaálné Pallos Edina megkapta 
munkáltatójától (Nemzeti Művelődési Inté-

zet) a számítógépet, amit az internet szo-
bába telepített Németh István program-

szervezőnk.  

Most egy kis időrendi felsorolás, ahogy a 

dolgok egymás után jöttek júliusban: 

-02. megtörtént az első szüret, amikor le-
szedték munkásaink a tököt, cukkinit és 

uborkát. 

-09. Nóránt Szilvi kérésére helyet biztosí-
tottunk az Agrárkamara kihelyezett ülésé-
nek a Hivatal udvarán. Egy jó munkakap-

csolat kialakulásának lehettünk tanúi az-

nap a „szín” alatt. 

-11. megszerveztük a „cserkúti kispiacot” 
terményeink és a helyi kézművesek termé-
keinek árusításának szándékával. A zöld-

ségeket Horváthné Teszlák Mariann, a var-
rott dísz-és használati tárgyakat Gerner 
Józsefné, Cila árulta aznap. A szombati 

alkalom népszerű volt és a folytatást az 
érdeklődéstől meg a jelentkezéstől tettük 

függővé. Nem igazán találkoztunk igazi 
vállalkozó kedvvel, ami a piacozást illeti, 
ezért a napközbeni jelentkezésre és el-

adásra tértünk át. A hó végén árleszállí-
tást tartunk 50 Ft-os tökárral, ami igazán 

barátinak mondható! 

-15. Ma kiválasztottuk a „nyeremény 

buszt”!!! Varga Ervinnel, aki a pályázatot 
elejétől a végéig kezelte. Egy Renault 

Traffic Passanger típusú kisbuszt (145 
LE), amit a legutóbbi tájékoztatás szerint 
október végén vehetünk át! Remélem, hogy 

a panoráma kék (acélkék) szín tetszik 
majd a cserkútiaknak! Amit lehetett, bele-
tettünk a járműbe (téli szerelt kerék, vonó-

horog, fellépő, tolatóradar, 5 év casco, 
stb.), hogy minél jobban szolgálja haszná-

lóját és utazóközönségét. Szeretném, ha 
lakóink már most elhalmoznának a későb-
bi használatra vonatkozó igényeikkel, ötle-

teikkel, javaslataikkal. Kérem, hogy ha ír-
nak ebben az ügyben, akkor levelüket 

dobják be a Hivatal postaládájába. A busz 
érkezésekor kész tervünk lesz (használati 
és üzleti szabályzat?)  a minél jobb kihasz-

náltságra úgy, hogy a legtöbbek tetszését 
elnyerje. Még nem tudjuk ki vezeti majd 
állandó sofőrként a járművet, de arra 

(falugondnok)  is szeretnénk pályázni. Még 
egyszer nagy köszönet Varga Ervinnek 

azért, hogy a pályázat nyertesen megvaló-

sult! 

-16. a vis maior vizsgálat napja. 

-17. Hegedűs Zsolt alpolgármesterrel be-
jártuk a Szikuti- és Kis-Má dűlőket abból 
a szempontból, hogy hova lehet világítótes-

teket szerelni, ha a testületi döntés meg-
születik ebben a témában. A faluban is 

használatos világítótestek rendelkezésre 
állnak. Felmértük azt is, hogy a cserkúti 
lakók hogyan helyezkednek el a külterüle-

ten annak érdekében, hogy ők mindenkép-

pen részesüljenek a fejlesztésekben.  

-21. kedves meghívásnak tettünk eleget 
Bakonyán a Látogató Központban, ahol az 
ottani Idősek Otthonának volt ”összevont” 

névnapi bulija zenével, étellel, itallal. Saj-
nos csak Németh Istvánné Marika nénivel 
találkoztunk, mert Sajgó Erzsike nem vett 

részt a mulatságon. 

-23. A kulturális közmunkás segítségével 

kiválasztottuk és megvásároltuk a Kerti 
Sándor Kultúrház új szőnyegeit. Jó spor-

tolást, ücsörgést kívánok rajta! 

-26. Vasárnap végre jó volt az idő és 
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Trócsányi Balázs beleegyezett az általa ke-

zelt drón „szélnek engedésébe”. Most a fa-
lu központja felett fényképezett, de később 

több területet is megvizsgálnánk ezzel az 

okos szerkezettel.  

-28. Start munkák ellenőrzése a Kormány-
hivatal részéről. Még aznap volt egy fontos 
testületi ülés, amivel később részleteseb-

ben foglalkozom. 

-30. Bodán volt a NYMTIT soros ülése, 
ahol fontos döntések előkészítéséről be-

széltünk, aminek az eredményeiről időben 

beszámol a Társulás. 

Ezek után az e hó 28.-án tartott képviselő-

testületi ülés közérdekű ügyeiről: 

- döntés született arról, hogy megvesszük 

azt az ágaprítót, amit korábban kinéztünk. 
Ez egy benzines gép, ami vontatható és 
7,5 cm vastag ágakat tud aprítani. Au-

gusztus első hetében érkezik Cserkútra. 
Amíg saját embereink nem tesznek vizsgát 

a kezeléséből, addig szívesen vesszük kép-

zett segítő(k) jelentkezését! 

- testületünk elfogadta a Faluszépítők lát-

ványtóval foglalkozó elemző- és tervező 
munkáját. Szépek lettek a tervek és ahogy 

pályázati forrást találunk, azonnal nekilá-

tunk a folytatásnak! 

- a hulladéktároló állapotaival kapcsolat-

ban az a terv, hogy a területet bekameráz-
zuk és szükség esetén a rendőrségnek a 
felvételeket megmutatjuk. Nehezen érthe-

tők az állapotok annak tudatában, hogy az 
Önkormányzat a faluban lakóktól a kom-

munális és a szelektíven gyűjtött hulladé-
kot –az üvegen kívül – a házaktól ingyen 
szállíttatja el. Így a kis hulladéktároló szi-

get a külterületi lakók gondján hivatott se-

gíteni! Elhangzott az is, hogy új – Pécsett 
is közelebb levő (Szigeti tanya) – hulladék-

udvar létesült, ahová az érintettek díjmen-
tesen elvihetik a mi tárolóinkban el nem 
helyezhető veszélyesnek minősülő hulladé-

kaikat.  

- rövid vita után elfogadtuk az beiskolázási 
támogatás feltételeit és összegét. Az alap 

az iskolalátogatási igazolás és az a cserkú-
ti szülő kapja, akinek a családi pótlék is 

jár. Az összeg 8000 Ft/fő.  

- vita után fogadtuk el a Nyugdíjasok Nap-
ja intézményének bevezetését. Itt az a cél, 

hogy a valósághoz igazítsuk kifizetéseinket 
az idősebb polgáraink között. Úgy döntöt-

tünk, hogy nem támogatjuk az aktív (korú) 
lakosságot, hanem csak a nyugdíjas  
(rokkant, vagy öregségi ) időseinket. Ko-

rábban is ez a szándék vezérelte a cserkúti 
testülete(ke)t, csak a nyugdíjkor határa 
hagyta el közben a 60 és 55 évet! A támo-

gatás a nyugdíjas napon szintén 8000 Ft 
lesz, amit lakcímkártya és nyugdíjszelvény 

bemutatása után lehet majd felvenni. 

- fontos személyi ügyben is döntés szüle-
tett: Gáspár Gáborné, Andi beadott fel-

mondását,a testület elfogadta és a felmon-
dási ideje szeptember 1-ig tart. Andi egé-
szen biztos, hogy nagy űrt fog hagyni ma-

ga után, munkáját köszönjük, új munká-
jához sok sikert és örömet kívánunk. Az 

eddig hallgatólagosan elfogadott betegsegí-
tő tevékenységét a háziorvos úrnak és a 
PTAT-nak – a régi Kistérségnek kell vissza-

venni. A következő hivatalsegéd munkakö-
re - és ideje nem teszi lehetővé ezt a fajta 

karitatív ténykedést. 

- a hivatalsegédi álláshelyre egy pályázó 
jelentkezett, akit elfogadtunk. Amint lejár 

a felmondási ideje mostani munkahelyén, 
akkor Szileczkiné Mészáros Tímea beáll a 
hivatali munkába. Speciális képzettségei, 

munkatapasztalata  és emberi habitusa 
miatt nagy hasznára lesz a Hivatalnak.  Jó 

munkát Timi! 

- szó esett még a Polgárőrség első féléves 
tevékenységéről, amit a testület elfogadott. 

A második félévi támogatásokért a civil 



Kedves Cserkútiak. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén meghívást kaptunk Tornyiszentmiklós Önkor-

mányzatától az augusztus 15.-én már hagyományosan megrendezésre kerülő falu-

napi rendezvényükre. 

Testületünk nagy örömmel tesz eleget a kedves meghívásnak és úgy döntöttünk, 

hogy ez alkalomra buszt bérelünk és így sok cserkúti lakos tud velünk tartani a ki-

rándulásra. 

Ezen programra időseinket, egyesületeink és klubjaink vezetőit, tagjait hívtuk meg. 

Bízom benne, hogy egy élményekkel teli vidám napot tudunk majd együtt eltölteni. 

Újságunk következő számában jövök az élménybeszámolóval. 

Üdvözlettel:  

Hegedüs Zsolt  

alpolgármester 

szervezetek szeptemberben jelentkezhet-

nek. 

- Tóth – Pál Tiborné, Zsuzsa a külterületi 

dűlőutak átnevezése kapcsán szólt hozzá 
és elmondta, hogy meddig jutott a kuta-

tásban. 

A testületi ülés témái közül ezeket gondol-
tam mindenképpen fontosnak megemlíte-

ni.   

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

  

Cserkút,2015.08.03. 

 Hagenthurn József polgármester 

 


