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{KLac} 

 

Senkinek se mondom, 

Soha ki nem ejtem, 

Kis szíved érzi-e, 

Azt is alig sejtem.... 

A fába se vésem, 

Levélbe se írom, 

Így parázslik bennem 

Az én nagy, nagy titkom..... 

 

Szemem büszke fénye, 

Az arcom vonása, 

Úgy rezdül titokban, 

Senki meg ne lássa.... 

A szívem is vigyázva,  

Csak nagy halkan dobban, 

Hogy az én nagy titkom, 

Maradjon titokban..... 

 

Ha mégis megtudod, 

Ne áruld el másnak, 

Csak az éjjeli szép 

Csillagragyogásnak.... 

Így őrizzük hárman, 

Amit ki nem mondtam, 

Mégis megéreztél 

Szívedben, titokban... 

Kerti Sándor:Titkom 

Cserkút, 1962 
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Önkormányzati hírek 

 Cserkút Község Képviselőtestülete a február havi testületi ülésen elfogadta a 2016. 

évi költségvetést. A költségvetés megtekinthető a www.cserkut.hu honlapon. 

 Március 1-vel újra indul a START munkaprogram 7 fővel. 

 Az Önkormányzat két új dolgozóval bővült, Mérész Miklós Iván a falubusz vezetője-

ként állt munkába. Futács Lászlóné a „Nők 40+” program keretében a zöldterületi 

dolgozók munkájában vesz részt. A Nemzeti Művelődési Intézet által finanszírozott 

közmunka program február 29-én véget ér, így a „közösségi munkás” munkakör 

megszűnik. 

 Március hónapban elkezdődnek a Mária kert kiépítésének munkálatai. 

 Az Új utcában új ledes lámpák kerültek felszerelésre. 

 Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Galló Zsófia, 

fogadóórát tart a cserkúti Hivatalban 2016. március 17-én 9.00-10.00 óráig. 

(Fogadóóra minden hónap harmadik keddjén 9-10 óráig) 

Falubusz a lakosság szolgálatában 

2016 február közepén elindult az első bevásárló járat a 

falubusszal. Mindenki jelentkezhet a szolgáltatásra, 

aki szükségét érzi. A busz minden héten csütörtökön 

reggel indul Pécsre, meghatározott helyekre (pl. piac, 

Tesco, stb), de lehetőség van recept kiváltásra is.        

A busz férőhelyeinek száma 8 fő, így a előzetes beje-

lentkezés minden esetben szükséges, az adott héten 

szerdáig. Senki nem marad itthon, ha több a jelentkező, mint a férőhelyek száma, ak-

kor indítunk egy második fordulót is, a déli órákban. Jelentkezi a következő elérhető-

ségeken lehet: Mérész Miklós Iván:70/528-2342, Pallos Edina: 70/515-1600, Önkor-

mányzat hivatal: 72/ 564-125 

 Mérész Miklós Iván vagyok. 25 éve élek Cserkúton, ezen ne-

gyed évszázad alatt a közösség tagjainak nagy részével személyes jó 

viszonyba kerültem. Ehhez hozzájárultak a faluban elvégzett közös 

munkák, a rendezvényeken és azok szervezésében való aktív részvét-

elem és nem utolsó sorban az egymásnak kölcsönösen nyújtott ba-

ráti segítségek is. Ezért bátran merem állítani, hogy a faluban bárki fordulhat hozzám 

segítségért, hisz nekem is nagyon sokat segítettek az itt lakók az elmúlt 25 év során. 

Most, mikor lehetőség nyílt arra, hogy hivatásszerűen is dolgozhassak a faluért, az itt 

élő emberekért úgy gondoltam megpályázom ezt az állást. Február negyedikétől vagyok 

a Önkormányzat alkalmazottja napi négy órában. Ez az állás nem csak a falubusz veze-

téséről szól, hanem az itt élők problémáinak a -lehetőség szerinti- megoldásáról életé-

nek megkönnyítéséről, a közérzetük javításáról is , amolyan "falugazda".Természetesen 

az én empátiámnak is keretet szab a törvényi felhatalmazás, ami a falubusz használatát 

bizonyos mértékben korlátozza! Kérek mindenkit,hogy bátran forduljanak hozzám, és 

én mindig megpróbálok segíteni. Azért fogok dolgozni, hogy falunk még élhetőbb legyen, 

tele mosolygós, megelégedett emberekkel.              Üdvözlettel Mérész Miklós IVÁN        
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Gyermekklub Híradó Február  

 

Február 6.-án szombaton délután tartottuk Far-
sangi álarckészítő délutánunkat. Terveink kö-
zött szerepelt különféle álarcok készítése, illetve 
a Kultúrház feldíszítése is a farsangi időszakra. 
Faragó Barbi segédletével zseníliából különféle 
vicces, mókás fejdíszek, varázspálcák születtek. 

Kávé Ági segédletével álarcok készültek, Tóth 
Bíborka, és jómagam a dekorációt készítettük el, 
várva a következő héten megrendezésre kerülő 
Gyermekfarsangot.  

 

A farsang kapcsán idén a dekoráció és a tombo-
la tartozott a feladataink közé. Itt is szeretnénk 
megköszönni mindazon szülők, nagyszülők, és 
gyerekek támogatását, akik felajánlásaikkal 
hozzájárultak a tombolához. Minden résztvevő 
gyermek kapott tombolát, illetve aki szeretett 
volna még, 50 ft.-/db áron juthatott hozzá. Az 
ebből összegyűlt 6000.- forintot alapanyagok 
vásárlására szeretnénk fordítani. Rengeteg 
plüss, társasjáték, különböző írószerek, iskolai 
rajzeszközök, egyéb apróság gyűlt össze. Igye-
keztünk úgy elosztani a dolgokat, hogy maradt 
még a gyereknapi illetve falunapi 
gyerekpecához is. Persze ha addig valaki szíve-
sen megválna egy-két nyereménynek is beillő 
dologtól, folyamatosan fogadjuk, és tisztelettel 
megköszönjük!   

Következő programunk a böjti időszak vége 
felé közeledve a Húsvéti kézműves délután 
lesz, melyre a meghívót mellékeljük, és szóróla-
pon is tájékoztatunk. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. 

    Hegedűs Bernadett 
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Boda: Bodán a hagyományoknak megfelelően, 
Vincze napi bormustrát tartottak. A nagy számban 
megjelent, helyi, illetve vidéki kertbarátok borait, a 
vesszőket, Hamzau Ralu Atya áldotta, szentelte 
meg. Ezek után került sor egy jó hangulatú vacsorá-
ra és gazdák által hozott borok kóstolására, vélemé-
nyezésére. 
Bakonya: Január 16-án a Nemzeti Művelődési In-
tézet munkatársainak köszönhetően tréning került 
megtartásra a település fiataljainak számára A tré-
ning szervezésének munkájához Katona Krisztina 
volt segítségünkre. Január 23- án versmondó ver-
seny és irodalomhoz kapcsolódó kvízjáték volt. Ja-
nuár 27-én az Idősek Nappali Otthonában kreatív 
foglalkozást tartottak a közösségi munkatársaink, a 
farsang jegyében, teremdekorációt illetve álarcokat 
készítettek. 
Bükkösd: A bükkösdi önkormányzat a költségve-
tés előkészítésével és az idei pályázatokra való fel-
készüléssel foglakozik, ismereteink szerin igen sok 
különböző pályázatkiírás jelenik meg az elkövetke-
ző időben ehhez készítjük a terveket több ingatlan 
tekintetében. 
Cserkút: A Kerti Sándor Kultúrházban megkezdő-
dött a tálaló konyha kialakítása, és a szükséges esz-
közök beszerzése. Február 13-án a gyerek farsang, 
27-én pedig álarcosbál lesz a Kerti Sándor Kultúr-
házban. 
Cserdi: Lakatos Viktória és Bogdán Veronika tanu-
lók szép eredményeket értek el különböző verse-
nyeken. 
Helesfa: Jelenleg a 2016.évi költségvetés összeállí-
tásával készíti a képviselő testület, figyelembe véve 
a jövő évi fejlesztési célokat. A közmunka progra-
munkat is most realizáltuk erre az évre. Február 6-
án Télkergető farsangi karnevált lesz a kultúrház-
ban. 
Hetvehely: Készül a település költségvetése, 
melynek egyik eleme a közfoglalkoztatás. A progra-
mok kivitelezéséhez 41 fő foglalkoztatását vállalta 
az önkormányzat. Épül a településen a szélessávú 
Internet hálózat, mely újabb lehetőségeket rejt az itt 
élők számára. A település Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata szervezésében Nemzetiségi bált ren-
deztek, melyen a zenei hagyományokat ismerő, hí-
res Millich zenekar teremtett jó hangulatot a jelenlé-
vőknek. Felülvizsgálatra és elfogadásra került a te-
lepülés HEP programja, a képviselő- testület két 
évente tárgyalja a településen történt változásokat 
és ennek megfelelően módosítja a Helyi Esélyegyen-

lőségi Programot. 
Kővágótöttös: A képviselő testület megtervezte a 
2016 évi fejlesztési terveket, mely szerint a Játszótér 
és a Kultúrház felújítására kerül sor. A 
Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egye-
sület, fánk sütő versennyel egybekötött farsangi 
mulatságot  tartott. 
Kővágószőlős: Készül a település költségvetése, 
valamint az idei év főbb beruházásai, amik között 
kiemelkedő szerepet kap az ABC áruház előtti terü-
let beépítése. 

NYMTIT TELEPÜLÉSI GYORSINFÓ  

2015.október 

Közmeghallgatás a nagy aktivitású  
kutatásokról 
 
Karácsony előtt alig egy nappal, közel százfőnyi hall-
gatóság előtt tartott beszámolót a Nyugat-Mecsekben 
folyó kutatásokról az RHK Kft. ügyvezető igazgatója 
Pécsett. A december közepén meghirdetett rendkívüli 
közgyűlésen a város képviselőinek, ellenzéki politiku-
soknak és a megjelent helyi zöldeknek dr. Kereki Fe-
renc először a radioaktív hulladékról, annak kezelés-
ről beszélt. Ezt követően részletesen bemutatta, hol 
tart a térségben zajló nagy aktivitású kutatás. Elmond-
ta, hogy egyelőre a kiégett fűtőelemek és a nagy akti-
vitású radioaktív hulladék majdani tárolójának szánt 
terület szűkítésére irányulnak a vizsgálatok, valamint 
arra, hogy igazolják: a bodai agyagkőben biztonsággal 
elhelyezhető egy ilyen típusú létesítmény. Kitért arra 
is, milyen természeti analógiák, illetve nemzetközi 
példák segítik a munkát. Az előadást hozzászólások, 
kérdések követték, amelyekre a Társaság ügyvezetője 
röviden reagált. 
Elmondta többek közt, hogy az RHK Kft. a jogszabá-
lyoknak megfelelően jár el a tájékoztatásban, hogy 
Magyarországon nehéz lenne olyan helyszínt találni a 
tárolónak, amely nincs közel lakott területhez – ráadá-
sul a kőzetviszonyok egyik szóba jöhető területen sem 
lennének ilyen kedvezőek. Kihangsúlyozta, hogy a 
gazdasági és helyi társadalmi hatások kérdését évtize-
dek múlva kell majd megválaszolni. A mostani mun-
kálatok célja annak megállapítása, hogy a nyugat-
mecseki kőzet minden kétséget kizáróan alkalmas-e 
egy nagy aktivitású tároló befogadására. Minden más 
ezután következik majd. 
A rendkívüli közgyűlés végén a városvezetők a pol-
gármester javaslatára határozatot hoztak, hogy Pécs 
városa igényt tart az esetlegesen felépülő tárolóval 
kapcsolatos folyamatos tájékoztatásra, valamint arra, 
hogy a tároló esetleges megépítésének folyamatában 
kifejthessék álláspontjukat. 
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Változnak a medvehagyma gyűjtésé-
re vonatkozó szabályok 
 
A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyes te-
rületein ebben az évben tilos lesz medvehagy-
mát szedni. Védett természeti területeken a 
gyűjtés csak a természetvédelmi hatóság enge-
délyével folytatható. 
Néhány hét múlva ellepi az ország legnagyobb 
medvehagyma-gyűjtő területét, a Mecseket a 
tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetesen fok-
hagyma illatú, vér- és vesetisztítóként is ismert 
gyógynövény, a medvehagyma, amelyet elősze-
retettel szüretelnek az erdőben járók. 

A 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény 
értelmében állami erdőben – nem védett terüle-
ten – mindenki csak saját szükségleteinek meg-
felelő mennyiségű gombát, gyógynövényt – így 
medvehagyma-levelet is – gyűjthet külön enge-
dély nélkül. Ennek mértéke nem haladhatja 
meg a 2 kg/fő-t naponta. Amennyiben valaki 
ennél nagyobb mennyiséget kíván szedni, azt 
csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A 
Mecsekerdő Zrt. által kezelt területekre az en-
gedélyeket a társaság erdészeteinél lehet meg-

vásárolni. 
Fokozottan védett területeken a gyűjtés tilos. A 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájékoz-
tatása szerint Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Kör-
zet egyes területeinek pihentetése szükséges a 
korábbi évek intenzív gyűjtési igénybevétele 
miatt, a tájvédelmi körzet egyéb területein ható-
sági engedéllyel a gyűjtés továbbra is folytatha-
tó. 
Forrás: Mecsekerdő Zrt. 

Medvehagymás csiga-Biobiától 

Tésztája: 

1 kg liszt 

1 kanál házi zsír 

1 tojás 

1 kefír 

1 élesztő 

4dl tejben pará-

nyi cukorral fel-

futtatva 

Mindez jól megdagasztva, egy órát kelesztve. 

Hat cipó, egyenként kinyújtva és megkenve a 

következő kencével. Apróra vágott mangalica 

szalonnát serpenyőben kiolvasztunk, bele ke-

verjük az apróra vágott medvehagymát és va-

jat, épp csak megfonnyasztjuk, miután levet-

tük a tűzről reszelt sajtot keverünk bele. 

A megkent tésztát feltekerjük és szeleteket 

vágunk belőle.  

Zsírral kikent tepsiben megsütjük. 

Nemcsak finom, hanem könnyen emészthető 

is lett.. 

Fotó és recept: Dr. Németh Ibolya (BioBia) 

Biztos medvehagyma?  

Sokan joggal aggódnak, hogy a medvehagyma leve-

lét összekeverik a mérgező gyöngyvirágéval. Bár a 

két növény levelei valóban hasonlítanak egymásra, 

most összefoglaljuk azokat az ismérveket, amivel 

megóvhatod magad és családod a végzetes tévedés-

től: 

- Virágzásuk idején a legegyszerűbb elkülöníteni őket, 

hiszen a gyöngyvirág harang alakú, édes illatú virág-

zatát sokan felismerik. A medvehagyma virágjai a 

szárcsúcson nyílnak, csöppet sem illatosak, hanem 

hagymaszagúak, és csillagalakra emlékeztetnek. 

- Virágzás előtt a legbiztosabb ismertetőjele a med-

vehagymának az illata. Ha nem vagy biztos a dolgod-

ban, dörzsöld meg a leveleket, és ha jön a jellegzetes 

illat, akkor nyugodtan begyűjtheted. 

- A levelek szélessége is árulkodó lehet. A medve-

hagyma ívesen visszahajló levelei ugyanis nem széle-

sebbek 4 centiméternél, a gyöngyvirág levelei pedig 

legalább 6 centi szélesek. Ha biztosra akarsz menni és 

rossz vagy a méretek becslésében, vigyél magaddal 

egy vonalzót is. 
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A Melitta SE sok szeretettel várja a túrázókat Cserkútról is! 

 

Oly régen vártalak  
Lágy tavasz szellő. 

Bat völgyén láttalak 
Hóvirágot keltő. 
 

Ébred a lustaság, 
Jakab hegy álmából, 
Vánkosa fehérség, 

Ágya zúzmarából. 
 

Zümmög, zizzen, zörren 
A természet felkél. 
Csirren, csörren, csobban 

Ősi patak medrén. 

 

Nyújtózik a kistó, 
Hátán gyöngyök égnek: 

Táncoló napmanók, 
Gyermeke a fénynek. 
 

Kék ibolya virul 
A kertek aljában. 
Barackvirág pirul 

Dongó jár szirmában. 
 

Hosszú, mély levegőt 
Szippantunk a légből. 
Áldjuk a Teremtőt 

Vizet ad az égből. 

 

Vidám kakukkszóra 
A gólya kelepel. 

Hóember orrával 
Kisgyerek elszelel. 
 

Kertben előbújnak 
Őszi vetemények. 
Táncolnak a napnak 

Zöldellő termények. 
 

Bárányfelhőt látok, 
Szalonkák csapatban. 
Vidám szívvel járok 

Cserkúti tavaszban. 

Pál Józsi: Cserkúti tavasz 
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Apróhirdetését leadhatja minden hónap 10-ig! 

Amennyiben van olyan írása, cikke, ami kapcsolódik a  falu 

életéhez, közösségéhez, eseményeihez, és szívesen látja nyom-

tatásban, kérjük keresse szerkesztőségünket! 

Cserkúti sportolóink 

Bemutatkozik Újhelyi Bettina 

Öt éve kezdtem el röplabdázni Bedő Gergely 
tanár úrnál középiskolában. Heti egy edzé-

sem volt , ahol az alapérintéseket gyakorol-
tuk (kosárérintés, alkarérintés). Következő 

évbe teljes tagja lettem az iskolai csapat-
nak,ami több edzést jelentett. A Babits röp-

labdacsapatával indultunk amatőr megyei 
diákolimpián, amit minden évben sikerült 

megnyernünk. Akik a megyeiben nyertek to-
vábbjutottak az országosra, így mi mentünk 

Debrecenbe. Tavalyelőtt másodikak lettünk, 
tavaly 12.-ek. Kupákon és tornákon is részt 

vettünk, ahol egyszer megkaptam a torna 
legjobb játékosa díjat. Tavaly országos 

strandröplabda kupán Hajdúnánáson a ha-
todik helyet szereztünk meg. 

Szeptember végén úgy döntöttem elmegyek 
az NBII női PEAC junior csapatba játszani. 

Ez egy magasabb szintet jelentett, heti há-
rom két órás edzéssel. Meccseink nagyjából 

minden hétvégén voltak. Megmérkőztünk 
Szombathely két csapatával (Szose, Haladás 

Vasi), Ikrénnyel , Kalocsával, a Budapesti 
Közgázosokkal és Veszprémmel. Volt hogy mi 

utaztunk, volt hogy ők jöttek hozzánk a PO-
TE csarnokba .Felnőttek sokszor nyertek , de 

minket valahogy elkerült a győzelem. Nem 
állt még össze a csapat. Kétszer játszottunk 

mindegyik csapattal, mert egyszer mi men-

tünk hozzájuk, egyszer ők jöttek hozzánk. Az 

első fordulóban sikerült a Közgázt kicsit 
megszorongatnunk és érezhető volt hogy a 

csapat kezd összeállni. Az eredményét csak 
januárba tapasztalhattuk meg. Nyertünk egy 

szettet, Kalocsa ellen idegenbe. Még egy 
meccsünk vissza van a Veszprém ellen. Még 

a juniorral egy meccset se nyertünk, de egyre 
jobban megszorongatjuk ellenfeleinket. Már-

ciusban elkezdődik majd a bajnokság és 
ezekkel a csapatokkal újra , felkészülten fo-

gunk megmérkőzni.  
Januárban két junioros csapattársam és én 

kaptunk egy lehetőséget, hogy a felnőttekkel 
játszunk. Ők sokkal képzettebbek mint mi, 

de igyekszünk felfejlődni a szintjükhöz. Így 
már a felnőtt csapat cseresorába is benne 

vagyok, míg juniorba kezdő játékosként ját-
szom. Járok junior és felnőtt edzésre is 

mindkét csapatban, igyekszem a maximumot 
nyújtani. Novemberben az öcsém is elkezdett 

röplabdázni az NBI PEAC gyerek (fiúk) csa-
patba. Nagyon jó edzője van és élvezi is ezt a 

sportot. 

Országos bajnok! 

Simonné Axt Éva az úszók rövidpályás senior 

nyílt (nemzetközi) MAGYAR BAJNOKSÁGÁN 

két aranyéremmel (bajnoki cím) és két bronz-

zal gyarapította meglévő érmeinek számát! 

Szívből gratulálunk, és további eredményes 

versenyzést kívánunk! 

Kutya oltás 

Értesítjük a lakosságot, hogy a veszettség 

elleni védőoltás beadásának  

helye és ideje 

2015. március 18 

16.00-17.00 között 

a Kerti Sándor Kultúrház előtt 

Az oltás ára 3500.-/kutyánként 


