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Köd a mezőn, köd a réten, 

Varjú száll az erdő szélen.. 

Kár, kár, kár elmúlott a nyár..... 
 

Hull a levél haldokolva, 

gyászfátyol leng a bokorba,.. 

Kár, kár, kár elmúlott a nyár..... 
 

Nincs madárdal, nincs vadvirág, 

szürke gúnyát ölt a Világ... 

Kár, kár, kár elmúlott a nyár..... 
 

Halkan csorg a forrás vize, 

odalett a kertek dísze.... 

Kár, kár, kár elmúlott a nyár..... 
 

Bősz viharok paripája, 

rátapos a fűre, fára... 

Kár, kár, kár elmúlott a nyár..... 
 

De ha megjő a kikelet, 

elfeledjük a zord telet. 

Nyár, nyár nyár, szívünk alig vár..... 
 

Cserkút, 1962.09.06. 

Kerti Sándor: Kár…kár 

 MEGHÍVÓ 

Cserkút község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját  

a 2015.10.03-án rendezendő  

 É l ő z e n é s  S Z Ü R E T I  B Á L B A  

 A bál ideje alatt büfé működik! 

Előzetes jelentkezés, és jegyelővétel Pallos Edinánál, a 70/515-1600-as telefonszámon,vagy a kertisandorkulturhaz@gmail.com email címen 



2 OLDAL FALU -  KÉP  

 

Kirándulás Tornyiszentmiklósra 

Kedves Cserkútiak! 

Ígéretemhez híven pár szóban beszámolok Önöknek a 2015.08.15.-én történt 
tornyiszentmiklósi kirándulásunkról.  

Reggel 7.00-kor kigördült buszunk az önkormányzat parkolójából, rajta a még kissé 
álmoskás szemű idősekkel, fiatalokkal vegyesen Kis idő elteltével előkerültek az otthon 

készített pogácsák, sütemények, szendvicsek, némi szomjoltó társaságában, az így is 
remek utazás hangulatának fokozására. A hosszú út 
alatt sokat beszélgettünk a múltról, előkerültek jópofa 

történetek, mindenki várta már a megérkezést. Több 
mint 3 órás utazás után buszunk begördült a kis zalai 

faluba,Tornyiszentmiklósra, ahol már vártak minket. 
Sok szeretettel köszöntött minket a lakosság, illetve az 
önkormányzat részéről Aranyosné Fehér Hajnalka alpol-

gármester asszony és a képviselők.  
Érkezésünk után pihenésképpen terített asztal várt 
minket a helyi Kultúrházban, a helyi nyugdíjasok által 

készített házi süteményekkel, kemencében készült ka-
láccsal, és az elmaradhatatlan házi pálinkával,melyet 

Hajnalka édesapja Fehér Sanyi bácsi kínált folyamato-
san nagy szeretettel. Itt volt lehetőségünk átadni sze-
rény ajándékainkat. A képviselő testület hölgy tagjainak 

virágcsokorral, férfi tagjainak finom borral, a helyi lako-
soknak pedig Kis Lászlóné a Cserkúti nyugdíjasklub el-

nökének jóvoltából, Cserkút környéki csemege szőlővel 
kedveskedtünk. Volt időnk szétnézni a kultúrházban, illetve annak udvarán, ahol már 
javában rotyogtak a bográcsban a finomságok, melyeket volt szerencsém végigkóstolni 

a főzőverseny egyik zsűritagjaként. 
11.30-kor ismét buszra szálltunk, kibővülve 
idegenvezetőinkkel, az alpolgármester asz-

szonnyal, (aki nem mellesleg a Kerti Sándor 
Kulturális Egyesület vezetője) és Kulcsár 

Józsi bácsival, akit ki kell emelnem, hiszen 
idős kora ellenére velünk tartott,otthonába 
kalauzolt minket, ahol megmutatta azt az 

emlékművet,amit saját költségén állíttatott 
a nehéz sorsú cselédek emlékére. Az emlék-

mű alján egy márványtáblán olvashattuk az 
egykori cselédek neveit. Őszintén be kell 
vallanom, nehéz szavakba öntenem, amit 

ott éreztem. Volt benne meghatottság, tisz-
telet, sok érzelem, hiszen a mai világban rit-

kaság az ilyen ember, aki ily módon őrzi a hagyományokat,és Kerti Sándor hagyatékát. 

Jó volt ezt megtapasztalni. Amint tovább indultunk picit nemzetközivé vált kirándulá-
sunk hiszen pár percre átléptük a szlovén határt is Pince településnél. Következő állo-

másunk  a volt iskola épülete, ahol az alpolgármester asszony rövid beszédében a gyö-
kereinkről,s annak fontosságáról beszélt. Az épületbe lépve mintha egy időutazásban 
vettünk volna részt. Beléptünk a szépen berendezett egykori tanterembe,ahol a helyi 
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gyermekek adtak ízelítőt Kerti tanító bácsi verseiből. Körbe nézve a cserkúti tekintete-

ken, itt bizony újra meghatottság lett úrrá rajtunk. Koszorút helyeztünk el Kerti Sán-
dor fényképe alatt, így tisztelegve munkássá-

ga előtt Majd Kulcsár Józsi bácsi kalauzolt 
minket a múltba, bemutatta a helytörténeti 
gyűjteményt, és régi történeteket mesélt.  

Jó volt hallgatni.  
A templomban is Józsi bácsi kalauzolt min-
ket. A helyi nevezetességek megtekintése 

után, vendéglátóink igencsak kitettek magu-
kért, kis vendéglőjükben ízletes házi tarho-

nyával, hozzá finom marha-és csülökpörkölt-
tel vendégeltek meg minket. A cserkúti gyer-
mekek még egy fagyit is kaptak bónuszként. 

Immár teli hassal vetettük bele magunkat a 
falunapi műsorba. Sokféle program volt, 

minden korosztály találhatott kedvére valót. A rajzversenyen cserkúti gyermekek is dí-
jazottak voltak, oklevél, és ajándék járt minden résztvevőnek. Kuriózum volt a rédicsi 
plébános gördeszka bemutatója, aki kis tanítványával a Legyetek jók, ha tudtok filmze-

nére gördültek a színpadon illetve a nézők között. Teszlák Laci bácsi meg is jegyezte, 
ha nem a saját szemével látja, tán el sem hiszi. Ezenkívül néptánc, modern tánc, vi-
dám népi jelenet, illetve egy meglepetés produkció is volt. A tornyiszentmiklósi Jó kedv 

- Jó barátság férfikórus, Végh László polgármester úr vezetésével, régi magyar nótákat 
adtak elő, a közönség kitörő tapsvihara közepette. A nagy sikeren felbuzdulva bátor-

kodtam eme dalárdát meghívni a 2016-os cserkúti falunapra fellépőként. Olyan jó 
hangulat alakult ki, hogy a nagy meleg ellenére sem akartuk a hazaindulást, de mint 
mindennek, így ennek a programnak is 

végére értünk egyszer.  
Búcsúztunk kedves Vendéglátóinktól ,és 
ahogy ismét végignéztem a kis csapaton, 

bizony többek arcán láttam a „pedig még 
úgy maradnék” kifejezést. Sanyi bácsi is 

szerette volna ha maradunk még,hiszen 
még a buszra is felszállt utánunk, hogy 
utoljára megkínálhassa csapatunkat a há-

zi pálinkájából. A hazaúton csapatunk 
hölgy tagjai a gyerekekkel közösen vidám 

nótázással múlatták az időt, így szórakoz-
tatva az utastársakat. 
Végül azzal zárom soraimat, hogy megkö-

szönöm Tornyiszentmiklós Önkormányzatának,a helyi lakosságnak, a csodás ,minden 
igényt kielégítő vendéglátást, a színvonalas műsort, a szeretetet, és tiszteletet,amellyel 
irányunkban viseltettek. Azt hiszem minden  résztvevő nevében mondhatom, hogy jó 

kis program volt. Élményekkel, jó benyomásokkal, szép gondolatokkal megpakolva tér-
tünk haza.  

Jó volt megtapasztalni milyen közösségteremtő ereje van egy ilyen kirándulásnak és jó 
volt cserkútinak lenni Zalában is!  
Azzal váltunk el a polgármester úrtól, hogy találkozunk jövőre ugyanitt! Köszönjük 

Tornyiszentmiklós! 

 Üdvözlettel: Hegedűs Zsolt 

 alpolgármester 
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Kenyérünnep 2015 

Minap Pécsen összefutottam régi ismerő-

sömmel. Megörültünk egymásnak, beszél-

gettünk, egyszer csak nekem szegezte a 

kérdést: és milyen volt a kenyérünnep 

(régebben, egy-két alkalommal részt vett 

rajta). Már a nyelvemen volt a válasz: hát a 

szokásos. Aztán végigfutott; sosem volt szo-

kásos. Hol templomi koncert, hol a 

LevendulaSzín-hét tábor cserkúti gyerekek-

kel készült produkciói, hol a dombóvári 

„Reménység” Napközi Otthon fogyatékkal élő lakóinak koncertje, hol népzenészek, 

bábművészek előadása színesítette a kenyérünnepet. 

Az idei, ünnepi szentmisével kezdődött. Volt 

már néhány évvel ezelőtt, hogy mise előzte 

meg a kenyérünnepet, most attól kapott külö-

nös jelentőséget, hogy Kővágószőlősi hívek is 

átjöttek Cserkútra. A mise után szőlősi vendé-

geinkkel együtt, lelkiekben gazdagodva sétál-

tunk át a hivatal udvarába, a kenyérszentelési 

liturgiára.  

A kenyérszentelést követően a test táplálása 

vált fő szemponttá, ennek megfelelően viharos 

gyorsasággal fogyott el a Somogyvári pékség kenyérlángosa, Kávé Gitta napkenyere, a 

többi hozott kenyér, no meg a rávalók. Ennek persze az is oka volt, hogy szép számban 

összegyűltünk, és a korábbi évekkel ellentétben új arcokkal is találkozhattunk.  

Villuth Andrásék ( Röppentő Együttes) muzsikája pedig hab volt a fonott kalácson. 

 -nem- 
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 

Tisztelt Diákok, kedves Szülők! 

Önkormányzatunk az idei évben is támogatja a felsőfokú tanintézetek 

(2016-2017-es tanévben ott tanuló) diákjait, a Bursa Hungarica Pályá-

zat keretein belül. Mi már jelentettük részvételi szándékunkat a kiíró-

nak. A pályázat szociális alapon kerül elbírálásra, de jelentkezni minden 

esetben szükséges. A pályázat két részes, ami azt jelenti, hogy az „A” tí-

pusba a már most is „egyetemi polgárok”, míg a „B” típusba a jövőre si-

keresen - főiskolára és egyetemre - felvételiző  diákok tartoznak. A to-

vábbi tájékozódás segítése érdekében honlapunkon megtalálhatók a pá-

lyázat dokumentumai, de a Hivatalban is olvashatják a kinyomtatott 

példányt! Az eddig ismert feltételek és a határidők is megtudhatók eze-

ken a fórumokon. 

Segítsék későbbi döntésünket azzal, hogy időben eljuttatják a jelentke-

zésüket a Cserkúti Önkormányzathoz! 

Cserkút, 2015. 09.16.  Hagenthurn József polgármester 

Magyar bajnoki bronz 

A közelmúltban, Kecskeméten került megrendezésre a felnőtt I. osztályú judo or-

szágos bajnokság. Népes mezőny gyűlt össze, összesen 131 versenyző képviseltette 

magát a versenyen. A 60 kg-ban 22 versenyző küzdött meg az aranyéremért.  

A sorsolást követően, mint kiemelt (a legeredményesebb versenyzők a kiemeltek), 

előnyerőként kezdtem, így az első körben nem kellett megmérkőznöm. A 2. forduló-

ban így már egy győzelemmel rendelkező ellenféllel kerültem szembe, akit sikerült 

magam mögé utasítanom. A 3. fordulóban, döntőbe jutásért, a szintén kiemelt, Eu-

rópa bajnoki bronzérmes, riválisommal kerültem össze.  

Szoros csatában, vitatható bírói döntés következtében, egy intéssel maradtam alul 

a menetidő leteltével. A következő mérkőzésen így, a bronzéremért küzdhettem. Si-

került ipponnal (maximális pont, azonnal véget ér a mérkőzés) eldöntenem a mér-

kőzést, így a nap végén, a nyakamba akaszthatták a bronzérmet.  

Örültem is a bronznak, meg nem is, tudván hogy egy hajszálon múlott akár az 

aranyérem megszerzése. 

 Gard Richárd 
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Gyermek Klub Híradó– Augusztus  
 

Mint bizonyára sokan értesültek róla, 2015.08.27.-én tartottuk "Nyárbúcsúztató utca-
bál" elnevezésű rendezvényünket, az Önkormány-

zat udvarában. 
Maga a rendezvény ötlete már az éves program 

összeállításakor felmerült Kárpáti Kinga ötlete 
nyomán, de a helyszín kérdése, részletek, sokáig 
nyitottak maradtak. Végül arra jutottunk, hogy a 

szín bizonyulna a legmegfelelőbbnek, hiszen nincs 
autós forgalom, illetve senkit nem zavarunk a ze-

nebonával. Kíváncsian vártuk milyen lesz a fogad-
tatás, hiszen nem csináltunk 
még hasonlót. Azt gondolom, 

nyugodtan mondhatjuk, 
hogy jobban izgultunk mi szervezők, mint a gyerekek,akik már a 
szórólap kézhezvételét követően kíváncsiskodtak, érdeklődtek, 

hogy mi is készül? 
Több résztvevős volt a projectünk, mert a helyszínt illetve a tech-

nikai feltételek egy részét az Önkormányzat,és az önkormányzati 
dolgozók biztosították. Büfével, fagyival, arcfestéssel, csillámteto-
válással mi készültünk, Kinga összeállította a zenei részt a ki-

csiknek, majd Német Ferdinánd a technikai felszerelés hiányzó 
darabajinak felsorakoztatása után fergeteges bulit csinált a na-
gyobbaknak. Sok helyi szülőtől, nagyszülőtől kaptunk hozzájáru-

lást a büfé kínálatához, itt ki kell emelnem Kis Jutkát,aki renge-
teg gyümölcsöt hozott a gyerekeknek, Kávé Gitta nénit a mi 

"Szupernagyinkat" ,aki mindig ott terem ha szükség van rá, hi-
szen szólnunk sem kell,mert rá mindig szá-
míthatunk, "Szuperpapinkat" Kávé Józsi bá-

csit, aki lelkesen fotózta a rendezvényt. A 
Nyárbúcsúztató első felében a kisebb gyer-

kőcök voltak előtérben, nekik való zenék 
szóltak, melyre a bátrabbak azonnal, a ki-
csit szemérmesebbek később táncra perdül-

tek. Ezt követően a nagyobbaké lett a fősze-
rep. Először félénken csak pár gyerkőc mo-
corgott, de az esti szürkülettel párhuzamo-

san megjött a bátorság is, és egész népes kis 
csapat ropta a szín alatt. Bekapcsolódtak az anyukák, apukák is. A nagy forgatagban 

próbáltam számolni hányan lehettünk, de 60-nál feladtam. A nyárbúcsúztatás mellett 
jó alkalom volt, hogy a helyi szülők is beszélgettek egymással, némi pogácsa-meleg 
szendvics-üdítő mellett. Olyannyira tetőfokára hágott a hangulat, hogy egyrészt senki 

nem akart hazamenni, másrészt már ott eldöntöttük, ezt meg kell ismételnünk, hiszen 
a gyerekek is kérik,és a jelen lévő felnőttek is így gondolták. 

Végszóként csak annyit,hogy köszönöm mindenkinek aki a szervezésben, lebonyolítás-
ban részt vett, illetve azoknak akik jelenlétükkel megtiszteltek minket!  
  

 Hegedüs Bernadett 

 Cserkúti Gyermekklub 

 



7 OLDAL CSERKÚT KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  LAPJA 

 

 Látogatóközpont nyílt Bátaapátiban 

Dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár és Potápi Árpád János nemzet-

politikáért felelős államtitkár, Tolna megyei országgyűlési képviselő jelenlétében átad-

ták a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló vadonatúj, felszíni látogatóköz-

pontját. A július 8-i megnyitó ünnepségen résztvevő vendégeknek Dr. Kereki Ferenc 

ügyvezető igazgató arról is tájékoztatást adott, hogy magát a létesítményt már több 

mint nyolcvanezer érdeklődő kereste fel, ezért is volt indokolt egy olyan látogatótér ki-

alakítása, amely a XXI. század technológiáját felvonultatva nyújt információt a ha-

zánkban keletkező, atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású hulladékok bizton-

ságos elhelyezéséről. A térség polgármesterei, képviselői, valamint a sajtó jelenlétében 

megtartott ünnepi eseményen az is elhangzott, hogy Bátaapáti környezetében – a tá-

rolóval szemben tanúsított elfogadás példaértékű, a helyi társulás, a TETT az RHK Kft

-vel együttműködve mindent megtesz az itt élő emberek rendszeres, objektív tájékoz-

tatásáért – ezt Darabos Józsefné polgármester, a társulás elnöke is megerősítette be-

szédében. Érdemes megemlíteni, hogy a hazai látogatók mellett, folyamatos a külföldi 

delegációk érdeklődése is, és visszajelzéseik alapján, méltán nevezhető világszínvona-

lú létesítménynek az NRHT felszíni és felszín alatti tárolója. A fejlesztések eredménye-

ként a látogatóközpont felszín alatti terme is teljesen megújult – várhatóan 2015 őszé-

től áll az érdeklődők rendelkezésére – elősegítve a szemléletesebb ismeretterjesztést. A 

most átadott látogatótérben vetített kisfilm, az érintőképernyők segítségével áttekint-

hető tudásanyag, az interaktív kvízjáték mind olyan kiegészítő, ami hozzájárul a 

radioaktívhulladék-kezelés összetett folyamatának minél hatékonyabb, ugyanakkor 

felhasználóbarát megismertetéséhez. Az RHK Kft. munkatársai folyamatosan várják 

az érdeklődőket, jelentkezni alatogatas@rhk.hu címen lehet 

  

Tájékoztató lomtalanításról! 

A Dél-Kom Nonprofit Kft ez évben is megrendezi CSERKÚT területén a lakosság részére 

térítésmentes őszi lomtalanítási akcióját.  

Cégünk lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi: 

2015.OKTÓBER 5. HÉTFŐ 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, 

hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákok-

ba kerüljenek. 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:építési törmelék, állati tete-

mek, zöldhulladék, veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédő szeres-

festékes dobozok, stb.), elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény,stb.). 
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Mesekönyv a Zsongorkő legendájáról! 

Péntek éjjel tíz óra van. Az imént altattam el a gyermekeimet a kedvenc meséikre, 

így miről is szólhatna eme élménybeszámoló, mint kicsiny falunk ma délután be-
mutatott mesekönyvéről, a KŐ ZSONGOR című gyönyörűen illusztrált könyvről. 

A Kerti Sándor Kultúrházban tartott be-
mutatóra sokan voltak kíváncsiak. Fiata-
lok és idősek egyaránt, mert ahogy az 

könyvbemutató végére megfogalmazódott, 
ez a mese valójában egy családi mese, 
mely minden korosztálynak szól, tele le-

gendával, valósággal és meseszerű fordu-
latokkal. A moderátori szerepet ki más is 

vállalhatta volna fel, mint Dr. Németh Ibo-
lya, vagy ahogy mindenki ismeri, Bia, aki-
re a mesemondók jóvoltából és a frappán-

san megválasztott könyvfejezetből egyér-
telműen rá lehetett ismerni. „Cserkút leg-
szélső házában egy asszony élt, akiről azt tartották, boszorkány, noha nem volt az. 

Csak éppen értett a bűbájhoz: ismerte a füvek erejét…”Hogy ez most a szerzőnek, 
Császár Leventének valós szándéka volt-e, ki tudja, mindenesetre számomra meg-

mosolyogtató volt ez a fejezet, aminek a címe is Cserkútról szól: „Falu a hegy lábá-
nál”.Egy-egy kiragadott fejezet felolvasása között megtudhattuk, hogy hogyan is 
születnek az ehhez hasonló mesék, és hogy honnan indul az élete egy mesekönyv 

írónak, ill. a könyv illusztrációját segítő fotósnak, Kátai Lászlónak. 
Szívet melengető mesélő délután volt, neve-

téssel, teázgatással, dalolással, mely tük-
rözte számomra, hogy két falu, Kővágósző-
lős és Cserkút összefogásából milyen érté-

kes dolgok is születhetnek.  
Egy igen fontos érték fogalmazódott meg 
még bennem, amikor a helybéli gyerekek 

kézbe kaphatták és hazavihették eme nem-
csak fotókkal, de gyönyörű grafikákkal át-

szőtt mesekönyvet… Büszkék lehetünk, 
hogy itt élünk a Jakab hegy lábánál, mely 
megannyi legendát, történetet rejt magá-

ban. Úgy gondolom az innen elszármazó, 
felnőtté cseperedő gyerekek kaptak egy pluszt ezzel a könyvvel, amit betéve a bő-

röndjükbe magukkal vihetnek bárhová is fújja majd őket a szél. És ha majd szü-
lőkké válnak, szívüket elszorítva mesélhetnek arról a helyről, ahol boldog gyermek-
korukat töltötték. 

Cserkút, 2015. szeptember 11. Szíves ajánlással, 

 Pap Zsuzsanna 

 Csabai Milán és Csabai Máté anyukája 


