Cserkút Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

Így kezdődött...
„Interreget” nyertünk, és ezzel egy új kulturális tér lehetőségét

Tavaly beadvánnyal fordultunk a képviselő
testülethez, hogy falunk induljon az Interreg
pályázatban. A Képviselő Testület 5 igen szavazattal elfogadta a pályázatban való részvételt. Alább olvashatják előterjesztésünket. A
gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy idén őszszel elkezdődnek a munkálatok az istálló felújításával, amiből egy hagyományőrző és egyben modern konyha lesz, és tavasszal pedig
folytatódnak a fészer kibővítésével és
téliesítésével, ahol létrejön egy jól használható
kulturális tér. Vannak olyan rendezvényeink a
faluban, pl. idősek napja – ahol kinőttük a
kultúrházat. Reményeink szerint ebben a létrejövő kultúregységben 80 ember tud együtt
leülni. Örüljünk együtt ennek a lehetőségnek.
„Lehetséges pályázati részvétel az Interreg VA Magyarország-Horvátország Együttműködési programban
Előterjesztés a cserkúti Képviselő Testület 2016-03-31-i ülésére
A falunkban többen is elhivatottak vagyunk a
falusi vendéglátók közül az ökoturizmus terén, keressük a lehetőségeket az ilyenfajta
programok bővítésére. Többen tagjai vagyunk
a Gyeregyalog.hu Egyesület által létrehozott
Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszternek.
Már többször részt vettünk partnerként az
általuk menedzselt pályázati támogatásokkal
megvalósult projektekben, pl. a korábbi
Interreg pályázatban is, ami a Baranya Zöldút
létrehozását célozta meg. A támogatásukkal
készítettük el a falunkban a Kincsvadászatot,
amit már többször a helyi gyerekek is kipróbálhattak, illetve kiváló közösségi programot
jelentett számukra az elkészítése. Sokféle képzésen vehettünk részt, illetve marketing lehetőségekhez jutottunk általuk.
Az Ökoklaszter ismét pályázat benyújtására
készül az Interregben és megkeresett bennünket, illetve polgármester urat az együttműkö-

désre. Ezekben a pályázatokban mindig van
valami konkrét, a „természeti és kulturális
örökség ” megóvását célzó, új értelmet kapó
épületfelújítós elem.
Ötletünk: a Polgármesteri Hivatal udvarában
található istálló interaktív néprajzi múzeum
konyhának való átalakítása és a jelenlegi nyitott közösségi tér bővítése, téliesítése. A kultúrházat kinőttük, szükségünk lenne egy nagyobb közösségi térre, ahol 80 ember le tud
ülni egy rendezvényen. Ebben a pályázatban
ezt az igényünket is kielégíthetjük. A felújított
konyhát tudnánk használni a falu rendezvényein és bérbe tudnánk venni turisztikai szolgáltatóként pl. 8-10 fős főzőtanfolyamok, bemutatók céljára, vagy ahogy eddig is tettük a
kultúrházban zöldutas rendezvények tartására.
A terepet bejártuk az Ökoklaszter munkatársaival (egyikük cserkúti), a polgármester úrral,
a cserkúti hivatal dolgozóival, és falusi vendéglátókkal, és alkalmasnak találtuk a pályázatba való beépítésre.
A pályázatban 30 millió Ft-ot tudunk fordítani erre a beruházásra, 95 %-os támogatással, 5
%-os önrésszel, előfinanszírozással.
A bejáráson történt megbeszélés alapján felvettem a kapcsolatot Koós Miklós építésszel,
akivel egy újabb terepbejárást tartottunk.
Megvalósíthatónak tartja a felújítást, kibővítést a lehetséges pályázati támogatásból.
A pályázat benyújtásához tanulmányterv
szükséges, ami alapja a költségbecslésnek.
Koós Miklós 220000 Ft-ért vállalja a terv elkészítését és 50000 Ft-ért a reális költségbecslés elkészíttetését és mindezt tudja prezentálni
május 15-re. A pályázat beadási határideje:
május 31.
Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet az ötlet
támogatására, pályázati partnerként való részvételre és a tanulmányterv elkészíttetésére.
Cserkút, 2016.03.31.
Tisztelettel: Németh Ibolya
a kezdeményező, turizmussal foglalkozó helyi vállalkozók nevében
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Előkészületek
A közélet, a helyi történések iránt érdeklődők, testületi ülések hallgatói az utóbbi időben mind többször hallhatták ezt a kifejezést. Mit is takar ez? Az interreg szó régiókon, határokon átívelő-t, átnyúló-t jelent. Az EU pályázati rendszereiben számos ilyen típusú együttműködésre láthatunk példát a különböző régiókat tekintve. Nos, a
tavalyi évben már meghozott testületi határozat értelmében a mi településünk is aktív szereplője lett egy ilyen
pályázatnak. Ahogy a korábbi számban már beszámoltam róla, cserkúti „küldöttség” látogatott a határon túlra –
Drávaszögbe - ennek a projektnek kapcsán. A tennivalók azonban egyre sokasodnak a pályázati program megindulásával, így az elkövetkezendő időszakban a partnerekkel való ismerkedés, baráti hangulatú beszélgetéseket
követően az EU kemény, bürokratikus elvárásainak kell megfelelnie annak a stábnak, amely a több régiót, települést érintő projekt, cserkúti elemének megvalósítását tűzte ki célul. Természetesen a projekt minket leginkább
érintő, minden részletére kiterjedő tájékoztató sem maradhat el, de véleményem szerint ez az önkormányzat,
képviselők feladata kell, hogy legyen nemcsak az önkéntes segítőké. Az interreg pályázat a mi életünket leginkább érintő része, nagyon leegyszerűsítve, vázlatpontokba szedve:


Az önkormányzat udvarán található istállóépület felújítása, a vendéglátásokhoz elengedhetetlen konyha
kialakítása.



A nyitott szín beépítése, rendezvényhelyszínként való új funkcióval való megtöltése nagyrészt pályázati
forrásból, önerő hozzárendelése mellett.

A fentiekből látszik, hogy a döntéshozók felelőssége nagyon nagy, hiszen ennek kapcsán a közösség életét
hosszútávon befolyásoló beruházásról van szó. Értem ez alatt, hogy most van lehetőség arra, hogy plusz önerő
hozzárendelésével egy igazán jól használható, hasznosítható közösségi tér alakuljon ki mindannyiunk megelégedésére és hasznára.
Az INTERREG pályázat kapcsán kezdeményezett egy zártkörű, a meghívottaknak szóló tájékoztatást Mink
Gyöngyi, melyet július 17-én tartottunk meg a Kerti Sándor Kultúrházban. A Hágenthurn József polgármester,
Hegedüs Zsolt alpolgármester, Mink Gyöngyi képviselő, turizmusban, vendéglátásban érintettek, civil meghívottak vehettek részt a tájékoztatón.
Sigora Irma, aki előzetesen tájékozódott a főpályázótól, szakszerű és részletes információt adott a jelenlévőknek. A pályázat ütemezését, lebonyolítását tekintve, a pályázat pénzügyi hátteréről, arról, hogy mekkora támogatási összeggel számolhatunk, a projektmenedzser szerepéről, annak javadalmazásáról, az előfinanszírozás, az
önerő biztosításáról. Mindemellett hangsúlyozta, hogy EU-s pályázati rendszerről van szó, ahol hatalmas a felelősség a lebonyolítás során, hiszen egy bürokratikus rendszerről lévén szó, az elszámolást, a pályázati dokumentációt napra készen kell tartani ez pedig felelősséget ró a pályázat szereplőire.
Ezt követően kötetlen beszélgetés formájában tehették fel tájékozódó kérdéseiket a megjelentek.
A fentiekben említett tájékoztató kapcsán invitálta Hágenthurn József polgármester Murányi Zoltánt, Sigora
Irmát és jómagamat egy informális egyeztetésre szintén az INTERREG pályázat témakörében.
Az egyeztetésen igyekeztem képviselni azon álláspontomat, mely szerint a már eldöntött és megvalósuló beruházás sikerességét és jövőjét nagyban befolyásolja a döntéshozók hozzáállása, a lakosság felé történő kommunikáció, ezzel a meglátásommal a résztvevők is egyetértettek, úgy álltunk fel a tárgyalóasztal mellől, hogy polgármester úr összehív egy újabb megbeszélést az önkormányzati képviselők számára, ahol mint döntéshozók tehetik fel kérdéseiket a pályázati anyagot ismerőknek. Ennek az egyeztetésnek jó esetben a következménye lenne
az, hogy minden testületi tag magáénak érzi a felelősséget, és a megvalósulás során segít a lakosság tájékoztatásában is.
Annak érdekében, hogy ezután hatékony szakmai munka indulhasson meg véleményem szerint jó lenne, ha a
testületi tagok állást foglalnának a kérdésben, konszenzus alakuljon ki, majd a civilekkel, önkéntesekkel, érintettekkel együtt kezdődhessen meg a tényleges megvalósítás.
Újságunkban, fórumokon, internetes elérhetőségeinken folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a projekt fontosabb eseményeiről, előrehaladásáról a pályázat keretén belül szervezett programokról.
Szakács Péter
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Az első Interreg program
VÉLEMÉNYEK A PORCSIN PIKNIKRŐL

A Mecsek Zöldút Egyesület Küldetése:
A Mecsek Zöldút egy olyan élő, működőképes szellemiség-közvetítő műhely, amely lehetőséget nyújt a helyieknek, az idelátogatóknak és a méltatlanul mellőzött
csoportoknak a lelki és fizikai rekreációra, az értékek
közvetítésére és a fejlődésre.
Mikor megkaptam a felkérést, hogy pár sorban én is
írjak a Porcsin Piknikről, rögtön a Zöldút küldetésének sorai jutottak eszembe. Aki részt vett ezen program bármelyik napján és itt elolvassa a küldetésünk
sorait, akkor az amit olvas és az amit a hétvégén tapasztalt talán azt lehet mondani, hogy a leírtak és a
történtek között teljes az összhang. Számomra egy
visszaigazolás is, hogy anno mikor Bia vezetése által a
Zöldút alapjait megfogalmaztuk az mára már kézzelfogható, jól működő együttműködéssé vált, ami a kezdeteknél elképzelt gondolatoktól nem tért el. Az én
tisztem a Zöldútban a fogyatékkal élő emberekkel való
kapcsolattartás és a programokon való részvételi lehetőségük megteremtése és ennek szervezése. Nagyon jó
érzés a számomra, hogy Cserkút egy olyan akadálymentes helyszíne a programoknak hogy bátran hívhatom és bíztathatom az ismerőseimet, hogy jöjjenek,
mert minden adott a számukra ahhoz, hogy akár egy
egész napra is ki tudjanak kapcsolódni. Ezt bizonyítja
az is, hogy mind a két nap együtt lehettünk sérült társaimmal és vendégül láthattuk őket a porcsin pikniken.

Kicsit korán érkeztem, és sajnos korán el kellett jönnöm a Porcsin piknikről, ezért teljes véleményt nem
tudok írni. Talán a jövőben egy kicsit későbbre kellene
tenni a kezdést. A porcsinos ételek nagyon-nagyon
finomak voltak, örülök, hogy ezt a "gyógynövényt"
népszerűsití ez a rendezvény. Nagyon finomak voltak
az Ákos sörei. Bízom abban, hogy ez a rendezvény
"nagyra" fog nőni, így népszerűsíti, ismertebbé teszi a
falunkat. Jó, hogy az Önkormányzat udvarán rendezték meg, az emberek jobban tudtak érintkezni (kevés
falubéli embert láttam, lehet, hogy a szabadságok miatt?) Köszönet a szervezők fáradságos munkájukért.

Boda Csilla

Mi kell egy jó piknikhez? Ínycsiklandozó falatok, hideg házi sör, üdítő jó hangulat. Szombaton a porcsin
pikniken mind mindez rendelkezésre állt. Örülök,
hogy ott lehettem. Tóth-Pál Tiborné
A június 29-én tartandó Porcsin Piknik egy hangulatos, családias rendezvény volt. Gyerekek és idősek

Az élménybeszámolót rájuk bízom erről a két napról,
mert úgy gondolom, ennél nem lehet jobban hiteles
semmi. Én abban bízom, és azon fogok dolgozni,
hogy minél több fogyatékkal élő embert ki tudjak
mozdítani és széles skálán egy életre szóló élményt
tudjon nyújtani rajtam keresztül a Mecsek Zöldút
Egyesülete. Poprócsi Timi

Kerek Világ Alapítvány Stefánovics Csaba intézményi programszervező írása a porcsin piknik első
napjáról, amit a Bio Bia Portán töltöttünk.
Pénteken, a Mecsek Zöldút Egyesület egyik hagyományosnak mondható rendezvényére látogattunk páran
Cserkútra, a Biobia Portára, Porcsin Piknikre. Kemencés pizzát sütöttünk, babos gazleves rotyogott a bográcsban. A helyszínen porcsinos ételeket lehetett kóstolni, amit saját magunk állíthattunk össze: különféle
ehető virágszirmokkal és porcsinnal díszített lecsós
kenyérfalatkákat, zsíros kenyeret medvehagyma - bigyóval. Sajnos az idő hamar elrepült és arra eszméltünk, hogy indulni kell vissza. Így nem volt lehetőségünk ott megvárni az elkészült levest, pizzát. A szervezők olyannyira kedvesek voltak, hogy délután a Krisztina térre küldtek, mindannyinknak, kóstolót. Ismét
remekül éreztük magukat. Nagyon szépen köszönjük a
meghívást, Németh Ibolya Biának és Poprócsi Tímeának!

egyaránt élvezhették a különös finomságokat. A hangulatos zene, és Zsuzsinéni produkciója jó hangulatot
és vidámságot hozott. Gerner Józsefné
A Porcsin piknikre már az esemény vége felé érkeztünk, de a szervezők így is töretlen lelkesedéssel kóstoltatták velünk sokszínű finomságaikat. Porcsinnal
készült saláták, házi kenyérrel tálalt kencék, mennyei
szilvalekváros palacsinta került tányérunkra. A férfiak
pedig nagy örömmel próbálták ki a kézműves söröket,
a Zöldút saját sörével együtt. Váratlanul betoppanó
holland barátaink ugyanúgy rácsodálkoztak a piknik
„főszereplőjére”, mint mi is néhány éve: „Ennek a
növénynek neve is van? Én gaznak hittem és eszembe
sem jutott volna a számba tenni…” Itt persze megkóstolták és közben Biától hallhatták is a porcsin
számtalan pozitív tulajdonságát. A délután lezárásaként Zsuzsi néni gondolatait hallhattunk a nemi identitásról. Az előadás élvezetéhez, mint kiderült, magyarul sem muszáj jól tudni és egy kamaszt is azonnal interaktívvá tud tenni. Pusztai Tünde
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Élmény napi túra az én
szememmel

tés, meg lejárás! Isteni finom volt. Kettőt is ettem, csak
a biztonság kedvéért, hogy tényleg olyan finom, mint
elsőre tűnt. Volt még némi sós rágcsálni való, meg
mindenféle gyümölcsök is, amelyek szintén elcsábítotNem terveztem túrázni. Bia segíteni hívott az Élmény- tak. Igen, és eddig csak az ételeket említettem, pedig
napra, ami gasztronómiai szempontból szuper jól sike- innivaló is akadt bőven.
rült. Mondhatni túl jól. Annyi finomságot kóstoltam, Miután már végleg nem maradt hely a gyomrunkban,
ettem, hogy már úgy éreztem, moccanni sem tudok. A tovább haladtunk felfelé. Szerencsére, csak mivel natöbbiek úgy gondolták, megfelelő indok a túrára a túl- gyon nagy szükségünk volt rá, az út mentén végig gyötelített gyomor. „Gyere el, legalább lejárod!” - mond- nyörű, telt szemű, lila szedrek kínálták magukat. Koták többször is. Meggyőzhető vagyok, így hazamentem molyan nem tudom, még hova fértek!
és a túrázós ruhámat magamra öltve, 4 órakor a cser- Bia úgy gondolta, jól fogjuk bírni a hegymenetet, így
kúti gyönyörűséges templom árnyékos fái alatt vártam (szerintem) a létező legmeredekebb útvonalat kiváaz indulást. Hárman már várakoztak ott. Mivel a lasztva haladtunk felfelé a Pálos kolostor romjai felé.
Zöldutasok szívesen beszélgetnek másokkal, szóba Időnként megálltunk, mutatott gyógynövényként haszelegyedtem velük. Kiderült, hogy Svéd?országból jöt- nálható illetve kóstolgatni való növényeket nekünk.
tek ide nyaralni, Szakács Éva vendégei. Egy apuka és Őzekkel találkoztunk, minden létező lehetőségnél
két nagy lánya. De jó! Bia is megérkezett, tovább be- megszemléltük a csodás kilátást, meghallgattuk a meszélgettünk, majd még tovább, menet közben is. Cser- cseki mondákat. Rengeteget fotóztunk, géppel is, de
kútról nyolcan indultunk útnak, Szőlősön csatlakozott leginkább a lelkünkkel magunkba.
még két hölgy hozzánk. Milyen véletlen, az egyikőjük
épp itt nyaralt a barátnőjénél Svéd?országból. Beszél- Fenn a romoknál jött az újabb meglepetés, hiszen Bia
feneketlen hátizsákjából ismét előkerült a porcsin –
gethettek a „nemanyanyelvükön” is egymással.
porcsinos lecsókrém formájában, amit házi kenyérszeA Lila akác mellett elindultunk a hegyre. Na, gondol- letekre kenve ehetett, aki még tudott enni. Én mondtam, végre kezdem a „lejárást”. A meredek út, a meleg juk tudtam. Ahogy a szeder és bodzalekváros kenyeret
majd megteszi hatását, jó kis zsírégetés lesz ez!
sem hagyhattam ki. Na, hát ennyit a bizonyos jó inMondhatnám, hogy így is lett, de nem!
dokról, hogy miért is túrázzam. Nem jártam le semmit,
Első utunk Simon Attiláék portájához vezetett. Bia viszont jó sokat gyalogoltam aznap a friss levegőn,
mondta ugyan induláskor, hogy a hegyen is megkeres- kedves emberekkel, kellemes társaságban, sokat beszélsük a PORCSIN-t, de nem tudtuk, milyen formában gettem, szép élményekkel gazdagodtam, és ha én magam nem is, a lelkem sokkal könnyebb lett.
fogjuk meglelni. Simon Attiláné, Gabi porcsinos-húsos
töltött palacsintával várt minket. Nesze neked zsírégeSipos Gyöngyi

Felhívás
A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELET KÉSZÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSÉRŐL

Az egységes településképek érdekében életbe lépő 2016. évi LXXIV. törvény településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását írja elő minden település számára.
A településképi arculati kézikönyvben rendszerbe foglaljuk azokat az alapelveket, szabályokat, megőrzendő értékeket és arculati jellemzőket, amelyek meghatározzák Cserkút településképét. Tartalmazza a településkép előremutató formálására, az ehhez illeszkedő építészeti
elemekre vonatkozó javaslatokat is.
Az ez alapján készülő településképi rendeletben olyan követelményeket határozunk meg,
amelyek biztosítják a településkép védelmét.
Augusztus végétől kérdőív formájában és szakmai fórumokon tájékoztatjuk a lakosságot és kérjük a véleményüket.
Hagenthurn József
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Falunap 2017
A tavalyi év tapasztalatait felhasználva idén is egy színes, családias színvonalas falunapot rendeztünk, mindenki örömére. Legyen ez az írás egy köszönetnyilvánítás a résztvevőnek, együttműködő partnereknek, egy beszámoló, áttekintés, és egy kis összefoglaló a 2017. június 24-i cserkúti falunapról.
Köszönet illeti Cserkút Község polgármesterét és képviselő testületét, hogy anyagilag lehetővé tették a falunap megrendezését, minden segítséget megadtak, és támogatták a rendezvényt. A falunapi sátor, és a hangosítás idén is a NYMTIT hozzájárulásával, és segítségével került hozzánk. Külön kiemelten köszönetet mondok
az önkormányzat dolgozóinak, Béres Imrének, Futács Lászlónénak, Mészáros Tímeának, és Szép Lászlónak,
és önkéntes segítőinknek, hogy 4 napon keresztül, szívvel-lélekkel sürögtek, forogtak, szereltek, cipeltek, lógattak, nyírtak, rámoltak, vajaztak, szögeltek és söpörtek, szóval minden apró, és nagy dolgot a helyére tettek,
ahogy elképzeltem.
Köszönöm a falu nevében a Cserkút Polgárőr Egyesületnek, hogy őrizték értékeinket, vigyáztak ránk, és rendet tartottak.
A civil szervezetek ajánlása alapján,a képviselő testület idén is több embernek,adott át díjakat, a közösségért
végzett munkájukért. Az idei Cserkútért díjat kapta, Kertiné Bíró Emese, a Kávé házaspár, és Pál József. A
testület díszoklevéllel, egy plakettel és pénzjutalommal díjazta őket. Az Önkormányzatnál eltöltött 20 év elismeréseként Béres Imre díszoklevelet kapott. Gratulálunk mindenkinek, és köszönjük a munkájukat, amit a
faluért, a közösségért tettek.
Megtisztelő volt Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úr látogatása nálunk, aki egy rövid beszéddel
köszöntötte a cserkútiakat. Köszönjük, hogy eljött, mindig szívesen látjuk kis falunkban.
A kemencében sült pompos újra Somogyvári Sanyinak, és ügyes csapatának köszönhető. A segítők Mészáros
Tímea, Deák Borbála, és Tóthpál Csabi voltak, összeszokott kis csapat, remélem sokszor kóstolhatjuk a finomságaikat.
Idén a bőséges, és ízletes ebédet a kővágószőlősi iskola konyhájának élelmezésvezetőjének, Híres Péternek és
kollegáinak köszönhetjük. Precíz, pontos munkával, remek ebédet készítettek nekünk. Jövőre is számítunk
rájuk! Az ebéd kiosztásában a Cserkúti Gyermekklub négy tagja Bajor Betti, Dákai Niki, Hegedűs Betti, és
Kávé Ági remekelt. Csinosan, mosolygósan, türelmesen osztották az ebédet, Őket is várjuk jövőre is! Köszi
Csajok, jók vagytok!
Az önkormányzat kapuját díszítő dekoráció, és a látványos színpadkép, ami az egész sátor hangulatát meghatározta, Jánosity Gyöngyi munkája. Gyöngyi régóta együtt gondolkodik, és dolgozik velem, mindig érzi amit
látni szeretnék, hozzátéve, újragondolva, belerakva önmagát. Köszönöm Gyöngyi most is a remek munkát!
Köszönet a tornyiszentmiklósi barátainknak, hogy eljöttek ismét hozzánk. Ezek az események azok, amik
miatt már rég nem látott barátokként köszöntjük egymást, a közös gyökerek közös jövőt hoznak. Köszönjük
a tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Kulturális Egyesület énekkarának, a színvonalas vidám műsort. Köszönjük
a Cserkúti Szimpatikusoknak, hogy idén is eljöttek, felléptek, megint szimpatikusak voltak mindenkinek,
olyan jó a színpadon helyi embereket látni. Köszönet Zsuzsinéninek, Szabó Zsuzsának, hogy terelgette a színpadon a szereplőket, mókázott, szórakoztatta a közönséget, és standupolt, mindenki derültségére. ;)
Köszönet a profi fellépőknek, hogy pontosan, korrekt módon, magas színvonalon léptek a színpadra, hiszen
ez is fontos része a falunapnak. Köszönjük Ignácz Péternek, aki az ebéd ideje alatt zenélt nekünk, nagy fiának
Ignácz Petinek a lélekemelő, tiszta szívű dalokat. Ahogy Zsuzsinéni mondta „fitnesz program” is
volt :D Pörögtek a Pécsi Fordan Táncklub táncosai, járt a lábuk és a kezük a Fehér Liliom tánccsoport tagjainak, és a country táncos lányok előtt emeljük kalapunk. Arról, hogy ne csak nézzünk, hanem táncoljunk is, a
sokak által ismert is kedvelt Band Of StreetS gondoskodott, nehéz volt ellenállni a táncra hívó trombitaszónak. Az esti Harold bál előtt pedig a Leonardo Pickup Trio hívta a táncparkettre a táncos lábúakat. Köszönjük nekik is!
Köszönjük minden résztvevőnek, vendéglátónak, szolgáltatónak hogy hozzájárult bármilyen módon ehhez a
naphoz, és így volt minden, mint a búcsúban, volt kézműves sör, kosárhinta, limonádé, büfé, vattacukor, jeges kávé, lufi, légvár, játszóház, cukorkaágyú, még felsorolni is sok.
Köszönjük a helyi és környékbeli kézműveseknek is, hogy eljöttek és bemutatták termékeiket.
… és nem utolsó sorban köszönet Önöknek, nektek, kedves cserkútiak, és nem cserkútiak, barátaink, és ismerőseink, kedves „idegenek”, hogy eljöttek, gyertek máskor is, szeretettel várunk jövőre is !!!
Pallos Edina
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Cserkútért Díj 2017
Három éve az akkor
felálló testület úgy
döntött, hogy a településért önzetlenül
dolgozó civilek munkáját egy díjjal, és
mellé egy jelképes
összeggel ismeri el.
Így történt ez idén is,
a Falunap ünnepélyes
megnyitójának keretében Hegedűs Zsolt alpolgármester
adta át az arra érdemeseknek. De ki és hogyan dönt a díj
odaítéléséről? – kérdezem Zsoltot. A civil szervezeteket
kérik, tegyenek javaslatot. Nincs kifejezett szempontrendszer felállítva, az sem szükséges, hogy az adott évre
essen a nevezetes önkéntesség. (Gondolom, mivel ez
korábban nem volt szokásban, sok „dicséret-adósság”
halmozódott fel, amik mellett a faluközösség nem akar
elmenni.) Az első évben Somogyvári Sanyi a faluszépítésben végzett munkájáért, Gard Richárd a sportteljesítményéért és Tóthpál Csabáné a temetőgondnokságért
kapott elismerést. Tavaly Sigora Irma a pályázatok- és
egyéb ügyekben való segítőkészségéért, Gyöngyösi Tamás a felajánlásban elkészített építési tervekért, tanácsokért, Simonné Axt Éva pedig kiemelkedő sporteredményeiért részesült az elismerésben. Idén húsz név került a
kalapba, és bár a civil szervezetek adták a javaslatokat,
tagságon kívüli jelölteket is megneveztek. A szavazatok
arányában alakult ki a névsor, szavazategyenlőség esetén
a testület szubjektív döntése alapján lett végül olyan díjazottunk, aki korábban volt kiemelkedően aktív, ma már
csak csendes „közkatona” – olyan, aki korábban nem
volt aktív, ám az elmúlt években egyre többször halljuk
a nevét – és lett olyan, aki (akik) évtizedes munkájukkal
az állandóságot képviselik: ők „A Kávé házaspár”, Gitta és Jóska. Aki őket nem ismeri, nem is cserkúti –
mondja Zsolt. Míg a díjazást elsősorban a templomért
végzett munkájukkal indokolták, ők ezt tartják a kevésbé
fontosnak. Hiszen pénzért csinálják, igaz, ezt a pénzt
rendre vissza is forgatják a templom javára. Nem is számítottak a díjra. Ha tudtam volna, nyakkendőt kötök –
mondja Jóska. Annak viszont örülünk, hogy együtt kaptuk – mondja Gitta -, mert mindent együtt csinálunk. A
liturgikus rész, az előkészület a misére Jóska dolga. A
terítők, az ostya, mindent a helyére tenni, ezt élvezem –
mondja. Gitta takarít, ebben a lányuk, Ági is sokat segít,
de Gitta legjobban azt szereti, amíg egyedül, csendben a
friss virágokkal foglalatoskodhat. „Ilyenkor van időm
fölfele beszélni.”
Jóska 1991-től templomszolga, 2006-tól sekrestyés. Idén
augusztustól már a harmadik atya szolgálatában, ugyanis
Tímár atya és Relu atya után Gábriel atya veszi át az egyházközséget. Kérdem, kivel milyen volt az együttműködés, és kivel ez, kivel az ment könnyebben vagy éppen

nehezebben – de mi nem a pap kedvéért megyünk,
mondják. Van egy meggyőződésünk, katolikusként a
misehallgatás kötelező dolog, de nem csak ezért, hanem
a hitünkért járunk. Jóskát kérdem, mi hajtja évtizedeken
át a hitéleten felül a szolgálatra? A célom itt tartani a
szertartásokat Cserkúton. Hogy ne felejtődjünk el. Nem
csak a templom miatt, hanem a hívek miatt is. Megérdemlik, bár egyre kevesebben vagyunk, és többen nem is
hozzánk járnak misére a faluból.
Beszélgetünk még a helyi szűkebb-tágabb közösségről,
és a szó átfolyik a régi idők közösségi életének emlékeibe. Mert Gitta és Jóska úgy vélik, igazi elismerés azt a
munkát illette volna, amit az alakuló Faluszépítő Egyesületben, meg még előtte tettek. Gyütt-mentek ők is,
1981-ben költöztek ki Pécsről, és a Hazafias Népfront
kereteiben fásítottak, báloztak, kerítést festettek. És belevetették magukat a kulturális életbe: Hörömpő cirkuszt
csináltak Kiss Jutkával, lángos-evő versenyt hirdettek,
Katalin bált tartottak, meghívták a Nagy Bandót. Kicsit
úgy éreztük - mondja Jóska – majd mi idehozzuk a kultúrát. De hamar helyre tettek bennünket, Perecz Jancsi
majdnem sértődötten mondta, hogy volt itt élet nélkületek, előttetek is! A helyiek is csináltak sok mindent, csak
szép csendben. Akkor értettük meg, hogy ha valamit
szeretnénk, azt együtt kell. A Jakab-hegyi május elsejei
majálisok régi hagyományát már együtt újítottuk fel:
Perecz Jancsi, Vátyi József, Farkasi Pista, Vicze papa és
mi. Hamar gyarapodott a társaság, előbb 8, majd 16
cserkúti ült egy asztalnál fönt a hegyen, út közben egy
demizson bor is elfogyott. Amikor már 200-an, sőt 400an voltunk, nem lehetett már mindenkivel beszélgetni.
Aztán ez is abbamarad, talán, mert megöregedtünk, meg
közben lett a május elsejei halászléfőzés a tónál. De abbamaradt a kultúrházban a heti társasozás, sakkozás, a
kártya-partik, a filmvetítés Antal Lacival. Ebben az időben sokan voltak, akik vállaltak valamit. Jó ez a beszélgetés! – gondolom. Örömmel hallom, hogy egykor igazi
közösségi életet éltek, hiszen meggyőződésem szerint
ezekre a csendes hétköznapokra lehet alapozni, a nagyszabású mulatságok csak koronái kéne legyenek a rendszeres, közös tevékenységre, beszélgetésre alkalmas
együttléteknek. Azóta megváltozott a falusi élet – mondják – annak idején nemigen mondtunk nemet, ha szüretre, disznóvágásra, tetőcserepet rakni hívtak. De a vér
nem válik vízzé, Gitta a Gyerekklub segítőjeként amolyan „depresszió elleni nagymamaszerepbe” lépett, és
szívesen készíti a rendezvénysátruk dekorációját is. Jóska az interneten aktív, afféle derűfelelős. Mindig örülök,
ha kedvesen felköszönt, és megköszön, ha valami olyant
tettem.
Jól esik, hogy nem feledkezik meg róla. Mi sem feledkeztünk meg róluk! Ez a díj a cserkútiak köszönetét fejezi ki, és reméljük, hogy még sokáig egészségben lesznek
nekünk!
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Pál Józsival a tónál randevúzunk, az üdvözlés
után le se veszi szemét a vízről, mondja, mutatja,
hogy nem jól meszezték a tavat, és magyarázza a
zöld, a barna meg a kék algákat, és telefonál, hogyan kéne korrigálni.
Józsi hivatásos halőr, hárman vannak a megyében, akik a szigorú vizsgát letették. Ez az élete,
alapítója volt a helyi Horgászegyesületnek és a
Polgárőr egyesületnek is, ahol ma is aktív. Az
elismerést ezekért, és korábbi képviselői munkájáért ajánlották meg.
Józsi korábbi dátummal indít: amikor a színpadra léptem átvenni a díjat, a 10 éves Józsikát
láttam magam előtt, nekem egy glottgatyám
volt, meg egy papucsom, fürödtünk a vályúban,
amiért a Vicze bácsi megvert minket. Nézem a
mai gyerekeket, és érzem, hogy szükségük van
valakire…..A fejemben meg hangyazúgás –
más dolog pár ember előtt beszélni, és más enynyi ember előtt, ez nehezebb, mint egy nyolc
órás szolit lehúzni!
Persze, hogy nem számított a díjra, azzal sikerült a színpad közelében tartani, hogy majd
Hoppál képviselő urat kell kísérnie. Ha tudta
volna, fölkészül kedves verséből, hogy elmondjon pár sort belőle, amit a szülőfalujáról írt.
Csapongunk a beszélgetésben, elmondja, kiket
látna szívesen az elismertek sorában, kik azok,
akik munkásságuk révén teszik Cserkút nevét
ismertté, mert másoknak is vannak érdemei.
Sajátját 60 %-ban polgárőr munkájának, 30 %ban az ifjúságért tett bármiféle szolgálatáért és
10 %-ban az újságbeli cikkeinek, verseinek tulajdonítja. „Mindig kerestem a feladatot, soha
nem mondtam, hogy nem.” Mindenben az
őszinteség, nyíltság vezeti, az egyesületben is
betartotta és betartatta a szabályokat. Végül
emiatt mondott le a Horgász Egyesület vezetéséről, mert az igazságérzete, a becsülete ezt
diktálta. A hitelességedet magadnak kell felépíteni – mondja-, így lettek a szponzorok is. Aztán mesél a horgászversenyekről, a gyerekekről. Ide, a tóhoz járt töltődni. Egy közösséget a
gyerekeken keresztül lehet megfogni. Olyan
lelkesen beszél az ebben rejlő lehetőségekről,
hamarosan kiderül, egy új horgászközösség
építésén gondolkodik. Ebből legkorábban jövőre lehet valami, hiszen az év elején kell a haltelepítéssel kezdeni. Számítógépre kell vinni a
SZÁK programot, amin a horgászjegyeket lehet
nyilván tartani, így minden ellenőrizhető, szabályos lesz. Utánaszámolunk, éppen 7 éve lé-
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pett hátra, ideje is megújulni! Az biztos, ha egy
jó példát mutató felnőtt áll a gyerekek előtt, talán sikerül átadni azt az értékrendet, amiben
megbecsülik, tisztelik a környezetüket.
Józsi személye tehát „híd a tó felett”, aki hét év
pihenés után ismét feladatot kér. „Hívó szóra
ébredtem, segítség kell azoknak, akiket szeretek.”
Józsi romantikus lélek, akik emlékeznek még a
verseire, tudják róla, mert minden versét a falujáról, az érzéseiről írta. A jóízű nevetések mellett beszélgetésünket is átszövi ez a hangulat.
Azt mondja, ha bármi történne vele, „ne sirassatok, hanem szavaljatok el engem!” Erre sokáig
ne kerüljön még sor, hiszen hatvanévesen még
fiatal ember! Kívánjuk, hogy új feladataiban legalább akkora öröme teljen, mint azokban, melyekkel a Cserkútért Díjat kiérdemelte!
Kérésére zárszóként azt a négy sort idézzük fel,
ami egyszer a Dunántúli Naplóban is megjelent:
Itt születtem én, szívem érted él.
Öreg falu bocsásd meg azt, ha elhagytalak én.
De itt legyen a hantom is, itt búcsúzzak el,
Testemből majd tölgyfa nő, száz is, hogyha kell.
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Kertiné Bíró Emese a jelen embere.

volt viszont, hogy a kultúrházba tablókat készítsen abból az alkalomból, hogy Kerti tanító,
az apósa születésének 100. évfordulóján felvette a kultúrház Kerti Sándor nevét. A család sosem akarta, hogy túl legyen „fényezve” a papa,
de szülőfaluja, Tornyiszentmiklós példája úgy
látszik hatott: már több ízben találkozhattunk a
tanító úr munkásságát őrző egyesületükkel, és
2012-ben falujuk díszpolgárává is választották.
A kultúrházban látható tablók azonban nem
csak neki állítanak emléket. Mesi Cserkút régi
és mai életéről is gyűjtött fényképeket, falunk
múltját és jelenét is bemutatja Kátai László,
Németh István és Sajó István csodálatos fotói
által. Szomorú aktualitás, ahogy Újhelyi Lacit
említi, aki a falu első fotósa volt és tőle is kapott képeket. A régmúlt idők tanúi eggyel kevesebben lettek….Ezért is fontosak ezek az
egybegyűjtött emlékek, hogy tovább tudjuk
mesélni, ahogy Emese engem is végigvezetett
egyszer a tablóképeken. Erre büszke, élvezettel
csinálta, mint mondja, nagyon jó időutazás
volt. Ők őrzik otthon a templom régi vendégkönyvét és a tanító úr által írt Falukrónikát is –
ezeket is érdemes lenne feldolgozni! Itt lakom
– mondja -, már az unokám is itt él, nem mindegy, hogy van-e jó közösségi élet.

Bár régóta itt élnek, csak az utóbbi években
kereste a kapcsolatot a helyi közösségekkel.
Énekelt a Cserkúti Szimpatikusokkal és az aszszonykórussal is (tényleg, hová lettek a Cserkúti Cserfes Csalogányok?), de „igazi hangjára”
később talált rá. Férje révén került közelebb a
faluszépítőkhöz, majd egyesületi tag lett.
Nyüzsgök, jelen vagyok, nekem elég egy hívó
szó – mondja. Bekerült abba a kulturális csoportba is, amely az önkormányzat munkáját
segíti - az ünnepi műsorokkal így lett köze. Az
56-os emlékműsor készítése jó élmény, ami sokakat megmozgatott. A díjat, amit részben a
tornyiakkal való kapcsolattartásért kapott –
nagy dolognak tartja, bár nem tulajdonít benne Köszönjük, hogy munkájával hozzájárul jobbá
magának akkora szerepet: az a Hege (Hegedűs tételéhez!
Lejegyezte Szabó Zsuzsa
Zsolt) kezdeményezése, én a szervezésben is
csak láncszem voltam – mondja. Saját ötlete
Hálás szívvel mondunk köszönetet a cserkúti barátoknak, ismerősöknek, mindazoknak, akik
szeretett halottunk UJHELYI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, gyászunkba osztoztak. Köszönjük a sok szép virágot és az együtt érző részvétnyilvánításokat. Gyászoló testvére és az

Ujhelyi család

A falu újságja olvasóit fájó szívvel értesítem arról,
hogy feleségem, Kátai Lászlóné július 28-án, súlyos
betegségben elhunyt. Temetés nem lesz. A hamvak
elhelyezésére később, az elhunyt akaratával egyezően, szűk családi körben kerül majd sor. Aki közelebbről ismerte, és kegyeleti érzések indítják meg, őt
kérem, a mi Julikánk emlékezetére, egy csendes estén gyújtson gyertyát. Kátai László
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Megújult Cserkút honlapja

A napokban újra indította Cserkút önkormányzata a megújult, ügyfélközpontú internetes felületét, a cserkut.hu
honlapot, melyen az ügyfelek az összes ügyfajtát leírással, jogszabályi háttérrel és a szükséges letölthető nyomtatványokkal együtt elérhetik asztali számítógép, laptop, tablet és okos telefon segítségével is.
Az új, ügyfélbarát honlap friss megjelenéssel tájékoztatja a lakosokat és az ügyeiket intéző állampolgárokat többek között az Önkormányzat aktuális híreiről, a lakosságot érintő jogszabályi változásokról, a képviselő-testület
döntéseiről. A megjelenésében friss és funkciójában ügyfélközpontú honlap megkönnyíti a lakosok tájékozódását és eligazodását a közigazgatási ügyekben.
A honlapon a legfrissebb hírek, információk mellett megtalálhatók a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, az önkormányzati ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, a Falukép helyi újság eddig megjelent számai pdf formátumban. (A régebbi anyagok feltöltése folyamatosan történik, türelmüket kérjük!) Könnyen elérhetők a közérdekű adatok,
a legfontosabb telefonszámok.
Célunk, hogy a településünkről érdeklődők, elszármazottaink, testvértelepülésünk-, de saját közösségünk lakói is
minél gyorsabban értesülhessenek a községünket érintő hírekről/információkról. Arra törekszünk, hogy minél
több információt juttassunk el Önökhöz a település rendezvényeiről, eseményeiről, híreiről, és nem utolsó sorban a testület munkájáról, határozatairól.
A következő oldalakkal kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt bemutassuk településünket, másrészt hasznos és
fontos információkkal lássuk el az érdeklődőket. Látogatása során megismerkedhet településünk történelmi
múltjával, jelenével, értékeivel, kulturális életünkkel.
Reméljük és bízunk benne, hogy az új cserkúti honlap elnyeri tetszésüket, és megfelel az elvárásoknak. Szívesen
vesszük a honlappal kapcsolatos észrevételeiket, ötleteiket, építő kritikáikat. Várjuk azok jelentkezését is, akik
Cserkút történelmével, múltjával kapcsolatban rendelkeznek olyan írásokkal, fotókkal, érdekességekkel melyek
felhasználhatók a honlapon:
A honlap feltöltésén és optimalizálásán, folyamatosan dolgozunk, az esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért
elnézésüket kérjük.
Igyekeztünk minél egyszerűbb és sokkal használhatóbb honlap struktúrát kialakítani, ami tényleg a lakosságot szolgálja. Néhány információ átvétele még folyamatban van a régi honlapunkról – tájékoztatta lapunkat Hagenthurn József polgármester.
Rónai Tibor NyMTIT sajtó
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Egyházközségi rovat
Templomunk névadó védőszentje Keresztelő Szent János.
Születésnapja, június 24, a
templomunk búcsúja, amit
idén 25-én, vasárnap 17.00
órakor szentmisével, - benne
keresztelővel - ünnepeltek a
kővágószőlősi plébániához
tartozó
négy
falu
(Kővágószőlős, Bakonya, Kővágótőttős, Cserkút) hívei és a
meghívott vendégek.

A szentmisét és keresztelőt Roszner Zsolt és Lápossy Péter atyák celebrálták. Az oltárnál és a keresztelési szertartáson cserkúti és kővágószőlősi ministránsok szolgáltak.
Búcsúi szokás, hogy összejönnek a családok egy kis ünnepi falatozásra. Ezt tette a négy falu híveinek „nagy családja is”, amikor az aznapi vihar csendesedése után átsétáltak a kultúrházba, ahol terített asztal várta baráti beszélgetésre, emlékek cseréjére a mintegy 50 főnyi közösséget. (Sajnálom, hogy a hangulatos agapéról nem készültek fotók).
Köszönjük az önkormányzatnak a Kerti Sándor Kultúrház használatának lehetőségét, a cserkúti templomba
járó lányoknak-asszonyoknak pedig a sok finomságot.



Eddigi plébánosunk, Hamzau Relu atya 2017. augusztus 1-től Komlón folytatja papi, plébánosi szolgálatát.
Cserkúton július 30-án reggel 8-kor tartotta utolsó miséjét, ekkor búcsúztak el tőle a cserkúti templomba járó
hívek, és akik ismerték tisztelték. Utódja Barics Gábriel atya, aki a pécsi kertvárosi plébániáról kerül Bicsérdre,
így Kővágószőlősre és hozzánk is.



SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN 77 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT UJHELYI LÁSZLÓ, AKI SOK ÉVTIZEDEN ÁT VOLT
TEMPLOMUNK HARANGJAINAK KARBANTARTÓJA, JAVÍTÓJA. KEDVES LACI, KÖSZÖNJÜK A SOK MUNKÁDAT! NYUGODJ BÉKÉBEN!
Kávé József
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Porcsin Piknik - a kínálatból
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