Cserkút Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

2017. október

A tartalomból

Egy éves a Büszkeségpontunk
Tavaly ilyenkor nagyobb szerencsénk volt az időjárással, hiszen ragyogó
időben, nagy érdeklődés mellett emlékeztünk meg ’56 hőseiről, történelmünk egyik meghatározó sorsfordulójáról. Falunk életében régen volt
ilyen felemelő, ünnepi pillanat, köszönhető volt ez a nívós szervezésnek,
a különleges műsornak, díszvendégünknek, dr. Debreczeni László, aki
beszédet mondott és felavatta az emlékművet.
Szakadó eső, és viharos szél köszöntötte az idei ünnepet.
A Kerti Sándor Kultúrházban tartottuk a megemlékezést, csak a vihar
elmúltával sikerült az emlékezés koszorúit elhelyezni.
Köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt!

1956-ra emlékeztünk
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Közmeghallgatás
Pénzügyekről és a vagyon alakulásáról
A 2016-os évet 25.110.000 Ft-os számlaegyenleggel zártuk. Maradványunk az első féléves adóbevételekig fedezetül szolgált az addig jelentkező kiadásokra.
A helyi adók jelentős részét képezik az önkormányzat
bevételeinek. 2017-os évre a tervezett adóbevétele Cserkútnak 29.579.000 Ft volt, ebből az építményadó
10.232.000 Ft a kommunális adó 1.334.000 Ft, az iparűzési adót 18.000.000 Ft-ra, míg a gépjárműadóból befolyt bevételeink várható összegét 2.040.000 Ft-ra terveztük. 2017 évben tervezett bevételeink mintegy 86%-a
folyt be, azaz 25.417.946 Ft.
A Nyugat Mecseki Társulástól kapott összegből
(NYMTIT) második félévre 15.400.000 Ft-ot fordítunk
beruházásra Cserkút Alkotmány utca északi oldal járda és
autóbeálló felújításra.
Rátérnék a kormányzati funkciók kiadásaira:
Jogalkotásnál a polgármester bére, költségtérítése, járulékai, a képviselők tiszteletdíja és járulékai szerepelnek,
ezen felül itt kerülnek elszámolásra a polgármesteri hivatal működési, fenntartási költségei is. Erre a kormányzati
funkcióra az idei évre 16.409.000 Ft-ot terveztünk be,
szeptember közepéig13.000.000 Ft-ot költöttünk el.
Művelődési Házunk kiadásait 8.049.000 Ft-ra terveztük,
ennek a kormányzati funkciónak a kiadásai szeptemberig
4.874.600 Ft-ot tettek ki, az első félévben került megrendezésre a falunap a majális ill. a gyereknap.
A következő kormányzati funkció a zöldterület kezelés,
innen fedezzük a községszépítés kiadásait, a fűnyírást,
virágok, fák vásárlását stb. Az év során 9.726.000 Ft-ot
irányoztunk elő ezekre a kiadásokra és mintegy 8.000.000
Ft-ot költöttünk rá.
A legszerteágazóbb kormányzati funkció a község és vagyongazdálkodás, itt fizetjük az önkormányzati ingatla-

nok kiadásait, mint pl. a tűzoltószertár, pásztorház fenntartási költségeit, a tagdíjakat, karbantartási díjakat, de itt
szerepelnek a fejlesztések, pályázatok kiadásainak elszámolásai is. Erre az évre 13.327.000 Ft-ot irányoztunk elő
és szeptember közepéig 5.700.000 Ft-ot költöttünk.
A legjelentősebb lakosság helyett átvállalt tétel a szemétszállítás, melynek éves összege 5.500.000 Ft, ebből idén
2.140.000 Ft már teljesült.
Közvilágításra 1.405.000 Ft-ot irányoztunk elő ebből
684.600 Ft teljesült.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 3.772.000 Ftot terveztünk, átmeneti segélyre 610.000 Ft-ot, egyéb
önkormányzati segélyre és temetési segélyre 1.542.000 Ft
-ot. Közgyógyellátásra 1.200.000 Ft-ot lakhatási támogatásra 295.000 Ft-ot. Kiadásaink ezekre a kormányzati
funkciókra összesen: 3.700.000 Ft.
Összességében a 2017.évi költségvetés 120.063.000 Ftból gazdálkodhat.
PÁLYÁZATOK
1. Az 1956-os emlékévre benyújtott Büszkeségpont
pályázat és Sinkovits Imre pályázat megvalósítása megtörtént, elszámolása folyamatban van.
2. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat elutasításra került.
3. Közművelődési érdekeltség növelő támogatás pályázat elutasításra került.
4. Interreg pályázat „Eat Green” projekt: 109 ezer € 85
% uniós forrás, 10 % hazai, ami automatikusan jár, 5%
önerő. A pályázat megvalósítása folyamatban van.
Szociális tűzifa pályázat benyújtásra került, elbírálás alatt.
Hagenthurn József
polgármester

Folyik a Cserkút Alkotmány utca É-i oldal járdáimunkát Tóthpál Csaba vállalkozó végzi el.
nak és autóbejáróinak, illetve a bolt és a kocsma  Módosításra került a Települési Arculati Kézielőtti parkolóhelyek térkővel való felújítása. A közkönyv (TAK) és a településképi rendelet határideje,
beszerzésen meghirdetett pályázatot az orfűi szék2017. október 1-ről, 2017. december 31-re. A háthelyű Best Contrast 75 Kft nyerte el. A munkálatérben a munka folyik, a TAK készülőben, az előtok 2017. október 3-án, a szerződések aláírásának
készítő munkák elkészültek, a kézikönyv véleménapjával megkezdődtek. A vállalkozó változatlanul
nyezési szakaszban van, a feladatot a Görgényi
kéri a lakosság türelmét, hiszen a munkálatok néha
Terv kft. végzi.
nagy felfordulással fognak zajlani. Bárkinek pana-  Új funkcióval bővült a községünk honlapja. A fősza, észrevétele van a munkálatokkal kapcsolatban
oldalon található kapcsolat rovat működik, a honkérik, hogy jelezzék Somogyi Sándor műszakvezelap működésével, tartalmával kapcsolatos kérdéseitőnek, a helyszínen, vagy a 70/39 56 004-es teleket tehetik ott fel. Kérjük ezt a funkciót másra ne
fonszámon.
használják pl lakossági panasz, bejelentés, ügyinté A téli hó eltakarítási, és síkosság mentesítésre kiírt
zés. Ilyen ügyekben a honlapon is megtalálható
pályázatra egy ajánlat érkezett be az Önkormányemail címekre írjanak, a képviselő testület tagjaizathoz, így idén - a tavalyi évhez hasonlóan-ezt a
nak, vagy a polgármesternek.
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Önkormányzati hírek
TÁJÉKOZTATÓ CSERKÚT KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2017. OKTÓBER 02-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Cserkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. október 02-án tartotta ülését, melyet
közmeghallgatás előzött meg.

csolódnak a közösségi tervezés folyamatába és a feladatok végrehajtásába.

nagyon kedvezőnek értékelte.

Felülvizsgálatra kerül a település temetőszabályzata,
melynek részeként a képviselő-testület javaslatot tett a
sírhelyek díjára. A javaslat értelmében a díjak összegét
megkülönböztetné a helyben lakók és a más településről ide temetkezők vonatkozásában. A rendelet szakhatósági egyeztetések szakaszában van.

Cserkút Község Önkormányzatának korábbi döntése
Az ülésen tárgyalt napirendekkel kapcsolatos döntése- értelmében Bányász Emlékművet állít fel, melyhez a
ket az alábbiakban foglaljuk össze.
képviselő-testület tárgyalta a beérkezett árajánlatokat.
Hagenthurn József polgármester tájékoztatta a képvi- Az árajánlatok magas összege miatt, döntés nem szüleselő-testület tagjait az előző képviselő-testületi ülésen tett, a polgármestert további ajánlatok beszerzésére
hozott döntések végrehajtásáról, melyet a képviselők kérte. A képviselő testület megbízta a polgármestert,
hogy néhány bányász intézményt, civil szervezetet
elfogadtak. Röviden beszámolt a közmeghallgatáson
megkeresve, kérjen támogatást az emlékműhez.
elhangzottakról, a résztvevők számát és aktivitását is
Két kérelem érkezett be Cserkút-Iparterületről, mely
szerint ingatlan beépítési módjának változtatását, valamint a jelenlegi területek használatának átminősítését
kérték a tulajdonosok. A kérelmeket a képviselőtestület támogatása mellett megküldte a településrendező mérnöknek, aki az aktuálissá váló HÉSZ felül- A cserkúti temetőben, urnák elhelyezésére tett javaslavizsgálatával egyidejűleg foglalkozik azok teljesíthető- tot a képviselő testület, melyre szintén árajánlatokat
ségével.
kért be vállalkozóktól. A beérkezett ajánlatok egyikét
Cserkút Község Önkormányzata ezúton is tájékoztatja sem találták elfogadhatónak, ezért új árajánlatok bekéa település lakosságát, hogy várhatóan 2018 elején kez- résére kérték a polgármestert.
dődik a település rendezési tervének felülvizsgálata, Cserkút Község Önkormányzata megvásárolta a bolt
melyhez javaslatokat, kérelmeket a következő néhány működéséhez szükséges belső berendezéseket 450
hónapban lehet beterjeszteni az Önkormányzathoz.
ezer Ft értékben.
A képviselő testület úgy határozott, hogy Cserkút község területén a téli síkosság mentesítési feladatok ellátásával megbízza Tóthpál Csaba vállalkozót, a benyújtott árajánlat szerint, mely feladat ellátására szerződést
kötött a vállalkozóval. A síkosság mentesítéssel kapcsolatos utasítások adásával, valamint a feladat elvégzésének ellenőrzésével a képviselő-testület Hegedűs
Zsolt alpolgármestert bízta meg. A képviselő testület
döntött a Bat-völgyi út felújításával kapcsolatban Guhr
György Vállalkozóval történt szerződés teljesítéséről,
az elvégzett munka kifizethetőségéről.

Riasztó kamera beszereléséről döntött a képviselőtestület amely a Polgármesteri Hivatalban és a Kultúrházban kerül elhelyezésre. A képviselő-testület döntése
alapján a munkák elvégzéséhez a polgármestert felhatalmazza a vállalkozóval a szerződés megkötésére.

Cserkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízta a település rövid- és hosszú-távú
fejlesztési programjának, a közösségi tervezés módszertanával történő elkészítésére, az önkormányzati
munka segítésére Metzing József és dr. Schleich Mária
szakértőket. A tervezési munka első részeként október
10-én Cserkúton egy tájékoztatási fórumra, majd ezt
követően október 20-21-én kétnapos tréningre került
sor, melynek programját, valamint az ahhoz kapcsolódó tervezett költségeket a képviselők elfogadták. A
tervezési folyamat november és december hónapban
zajlik. A tervezésben résztvevők munkáját és lelkesedését ezúton is megköszöni a képviselő-testület, azzal,
hogy számítanak még további segítőkre, akik bekap-

Döntött a képviselő-testület egy hulladéktároló megvásárlásáról, mely főként a rendezvények utáni szemét
begyűjtésére lesz alkalmas.

A képviselő-testület elismerve a Gyermek Klub aktív
munkáját, közösségépítő erejét a korábban ifjúsági
klubként működő helyiséget a gyermekek számára
használatba adja. A helyiség ablakcseréjét 85 ezer Ft
értékben támogatja. A helyiség használatára használatbavételi megállapodást köt a klubvezetővel.

Kérelem érkezett be az önkormányzathoz tűzi-víz kiépítésével kapcsolatosan. Ez ügyben a polgármester
megkereste a szolgáltatót, árajánlat kérésével, valamint
kérést fogalmazott meg a tervezés és kivitelezés költségeinek méltányos megállapítása miatt. Az önkormányzat 2017. évi költségvetése nem tartalmaz ilyen jellegű
kiadási tételt, ezért ennek finanszírozását önállóan
nem vállalhatja.
Az önkormányzati híreket összeállította: dr. Schleich Mária
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Programunk játékos, de nem játék!
Cserkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi civil szervezetekkel, segítőkkel, a lakossággal szorosan együttműködve kívánja elkészíteni településfejlesztési programját, olyan célok kitűzése mentén, amelyek találkoznak a helyi közösség igényeivel.
Ennek érdekében szólította meg a helyi közösségek
vezetőit, hogy vegyenek részt a tervezési folyamatban.

Igazán jó hangulatú utunk volt odafelé.

A tervezés előkészítésének első lépése a 2017. október
10-én megtartott tájékoztatási fórum volt, azzal a céllal,
hogy a tervezési folyamatot megismerve, felkészülten
érkezzenek a résztvevők az október 20-21-re tervezett
szakmai munkára. A helyszín Zala megye egyik kistelepülése Rezi, ahol példaértékű közösségi vállalkozás
zajlik civilek és a helyi önkormányzat együttműködésében. Az elvonulást azért tartották a szervezők fontosnak, hogy a mindennapi élet gondjait, feladatait letéve,
a résztvevők másfél napig csak Cserkút közösségi dolgaival foglalkozzanak, jövőt álmodjanak, „játékos de
nem játék” együttléttel, oldottan, de kemény munkával.

Amit elvégeztünk

Reziben megebédeltünk, majd megkezdtük a közös
munkát, melynek intenzitása példaértékűnek mondható. Másnapig tartott a vacsorát leszámítva egyhuzamban és a visszajelzések alapján, mindenki még fáradtan
és álmosan is élvezte a közös alkotás örömeit.

Két - helyi társadalom és helyi gazdaság elnevezésű –
munkacsoportban dolgoztunk és mindkét munkacsoport vizsgálta és értékelte az együttműködés és kommunikációs elemeket az adott tématerületen.

A közösségi tervezés módszertanával készítettünk egy
helyzetértékelést Cserkút helyi társadalmáról, demográfiai elemzéssel, köz és egyéb jelenlévő szolgáltatás, humánerőforrás, szociális ellátottság számbavételével, a
közösségi vélemények megjelenítésével és figyelembevételével. Ugyanazon módszerrel, a helyi gazdaság jelA programozási munka során több mint húsz lemzőit, meglévő adottságokat, működő vállalkozáso„településfejlesztő” került megszólításra, akik há- kat, az abból származó bevételeket elemezte és értékelrom munkacsoportban kezdték meg a felkészü- te a másik munkacsoport. A helyzetértékelésre alapozva a településre jellemző társadalmi, gazdasági erőssélést, az alábbiak témakörökben:
geket és gyengeségeket rögzítettünk, amelyekből céloHelyi társadalom, intézményi ellátás
kat fogalmaztunk meg.
Helyi gazdaság
Együttműködés, kommunikáció
A munkacsoportok feladata volt, a rendelkezésre álló 8
– 10 nap alatt, adatok, vélemények, észrevételek gyűjtése az adott témafelelős által megadott szempontrendszer és a közösségi tagok által kifejtett vélemények
alapján. Fontos volt, hogy legyen mindenkinek alapvető ismerete arról a településről, ahol él, amelyet fejleszteni szeretne. Két-három találkozást és egyeztetést követően az összegyűjtött anyagokból elkészült a témák
szerinti helyzetértékelés, amelyet a munkacsoport egyik
tagja prezentáció keretében adott elő október 20-án
Reziben. Játékosan Pallós Edina után „Rezi-PRezi”nek neveztük az előadásokat. (A prezentációk tartalmukban, megjelenésükben igényesek, élményszerűek
voltak, köszönhetően csoporttagok munkájának.)

Ezt követően az együttműködés alapelveit raktuk le,
mindenki mondhatott egy-egy „gyilkos” – romboló
mondatot, amelyeket nem alkalmazhatott a közös
munka során és elmondhatta milyen értékek, elvárások
mentén szeretne együtt dolgozni a többiekkel. Nagyon
tanulságos és értékes egyéni üzenetek fogalmazódtak
meg ebben a körben. Mindenkinek volt lehetősége egyegy csoporttag számára, „pihe-puha” simogató üzeneteket is küldeni.
Éjszakába nyúlóan zajlottak a feladatok, amelyek a fejlesztési program készítéséről, az együttműködést segítő
közösségépítésről szóltak. Mindenki példaértékű fegyelmezettséget, együttműködést tanúsított, amelynek
mérhető hozadéka is lett.
A nap végén és az új nap kezdetén még egyéni tesztet
töltöttünk ki, melyből arra voltunk kíváncsiak, kinek,
milyen szerepe lehet egy közösségben. A program teljesen önkéntes volt, de mindenki jelen maradt és valamennyi közösségi szereptípusra lett „emberünk”, mint
pl. koordinátor, csapatmunkás, specialista, alakító stb.

A leglelkesebb előkészítőkkel végül október 20-án délben, 15-en indultunk Rezibe. A közös utazás előnyeit
kihasználva, a buszon a két nap programjának ismertetésén túl, a résztvevők elmondhatták mire a legbüszkébbek a település közösségéért végzett tevékenységeik
Hajnalodott, mire nyugovóra tértünk.
sorában. Ezáltal is jobban megismerhettük egymást,
megtudhattuk, kinek milyen a kötődése a Cserkúthoz,
Folytatás a következő oldalon!
vannak e településhez köthető sikereik, eredményeik.
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Korai ébredés és reggeli után kezdtünk el ismét dolgozni. A feladat Cserkút jövőképének megfogalmazásával indult, melynek lényege az volt, hogy a munkacsoportok tagjai elmondják, milyen településen szeretnének élni, milyennek álmodják meg 10,20, 30 év múlva azt a közösséget, azt a települést, amelyben élnek.
Ezután, most a jövőkép elérése érdekében kerültek
célok megfogalmazásra. Érdekes, ugyanakkor meglehetősen nehéz is volt a helyzetelemzésből származó
teendőket összegyúrni a reménybeli jövő elérésének
feladataival.

Rendezett közterületekkel bíró, megújuló energiát használó, természeti értékeit óvó település.

Ezután beszéltünk elemzési módszerekről, hogyan
lehet a célokat cselekvési tervvé bontani, de ekkor már
láthatón nagyon fáradt volt mindenki. Megmentőként
az ebéd közelgett. Nagyon finom kemencében sült
ebéddel láttak bennünket vendégül szállásadóink.

Hagyományaikat őrzik, új hagyományokat teremtenek. Benne és együtt élnek a természeti környezettel, s az emberek egészségesek testben és lélekben.

Szállásadónk bemutatkozásával folytattuk a programot. A helyszín kiválasztása célzott volt, a szervezők
meg szerették volna mutatni, milyen egy turisztikai
adottságokkal bíró, Keszthely közeli kistelepülés, ahol
évtizedek óta aktív civil élet, példaértékű együttműködés zajlik a helyi önkormányzattal és egyházzal, amelyből „igazi csodák” születtek. Helyi plébánia épületéből
közösségi szállást működtető, közmunkásokkal helyi
terméket előállító, feldolgozó és értékesítő helyet
fenntartó Várbaráti Kör működését ismerhettük meg,
amely tele van még mindig tervekkel, éltető programokkal és tettekkel. Aznap éppen a falubúcsúra készültek. Mindannyiunkat lenyűgözött a bemutató, a
társadalmi munkában bennünket ellátó egyesületi tagok és az egyesület elnöke részéről.
Hazafelé menetben meglátogattuk a település kocsmáját, mivel egy jó közösségszervező, vezető nem hagyhatja ki a település még működő, fontos funkciókat is
ellátó közösségi terét. Elcsendesedve indultunk hazafelé. A buszon még várt ránk feladat – reménykedtünk, hogy MJ elfelejti – de nem így volt. Lassan éledezve elmeséltük, mit viszünk haza a bőröndünkben.
Jól eső fáradtsággal érkeztünk meg Cserkútra. Hazaértünk.

Gondoskodó, egymásért felelősséget vállaló emberek közössége, ahol nincsenek együttműködést
akadályozó konfliktusok, közeledik a település
bel és külterületi lakossága.
A településen élő közösség tagjai motiváltak, elkötelezettek, tenni akarók, egymást kölcsönösen segítik, az általuk ismert és elfogadott közös célok
megvalósítását támogatják.

Ahol élmény élni, ahol élmény lenni.
Céljaink, amelynek megvalósítására fejlesztési
stratégiát készítünk:
GAZDASÁG, INFRASTRUKTÚRA, KÖRNYEZET








TÁRSADALOM, KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATOK




Azért itt egy előzetes, a két nap munkáját tükröző azóta már csiszolgatott - összefoglaló, amelyet kibontása után falufórumon mutatnak be a településfejlesz- 
tők az itthoniaknak.
CSERKÚT JÖVŐKÉPE



Szelíd turizmusra alapozó, a szükségleteket bio- 
gazdálkodásból kielégítő, fenntartható fejlődést 
biztosító környezethasználatú élhető település,
ahol értékeit őrző közösség él.

Az ipari parkban a nagyobb vállalkozások, a lakott területen a szelíd turizmus kiszolgálása folyik, családi
vállalkozások keretében.

Rendezett közterületek kül- és belterületen
(infrastruktúra fejlesztés, óvás)
Szelíd turizmus eszközrendszerének fejlesztése
Helyi termékek előállításának, értékesítésének menedzselése
Önkormányzati vagyon hasznosítása
A helyi gazdaság szereplői együttműködésének fejlesztése
Az iparszerű tevékenység ipari parki keretekben
való fejlesztése, környezetbarát módon
Természeti, környezeti értékek programszerű óvása, a megújuló energia hasznosításának segítése
Kis közösségek építése (közösségi terek fejlesztése
belterületen és külterületen, inaktív civilek aktivizálása, fiatalok bevonása a helyi közösségi életbe)
Programfejlesztés (közösségépítő elemek beépítése
a meglévő programokba, programokat kivinni a
természetbe, igényfelmérés és elégedettség mérése,
csapatépítés, szemléletformálás, véleményvezérek
bevonása)
Önkormányzat és a civil együttműködés fejlesztése
Kommunikációs eszközök és csatornák fejlesztése,
hatékonyságának növelése
Térségi kapcsolatok fejlesztése
Értékfeltárás, identitás erősítése, imázs javítása, humánerőforrás fejlesztése
Gondoskodó közösség építése (baráti szolgáltatások széles köre, jószomszédi kapcsolatok erősítése,
jó példák terjesztése)
Dr. Schleich Mária
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A nagy kérdés…

Kerti Mesit idézve: mivé lett a jégverem?
Mostanában többször érdeklődtek/érdeklődtetek,mi az oka hogy
picit ritkultak programjaink,illetve eltűntűnk… nem tűntünk el,
csak picit a háttérben dolgoztunk. Gyűjtögettünk ezt-azt, hoztunk-vittünk-cseréltünk, fúrtunk faragtunk pakoltunk. Sőt nemrég a szemfüleseket mosolyogtattuk meg, mikor mindannyian
otthonkában, Magdi- anyusként rohangáltunk a bolt körül…
Egyik gyermekklubos megbeszélésünk alkalmával hirtelen ötletből kiindulva adódott talán eddigi legnagyobb munkaigényű
hosszú távú projectünk alapötlete. Eddigi „saját gyermekünk” az
„Ismerd meg Cserkutat” programsorozat mellé a szülőktől, gyerekektől kapott visszajelzések alapján nem mehettünk el mellette. Adott sok-sok gyerkőc, aztán eme gyerkőcök szülei,akik közül szerencsére sokan ápolnak
baráti kapcsolatot egymással,vagy ha azt nem is, de szívesen megállnak egy-egy szót váltani egymással. Aztán
adott egy hely, ami több mint másfél éve üresen árválkodik, kezdjünk vele valamit…Innen egyenesen következik a megoldás: csináljunk egy mini közösségi teret-játszóházat.
Egy olyan helyet, ahol amíg a gyerekek játszanak addig anyukák, apukák, papák, mamák ihatnak egy kávét, teát,
megbeszélhetik ügyes-bajos dolgaikat, illetve ha kedvük támad együtt játszhatnak gyermekeikkel. Igen, kedves
olvasó, most jogosan merül fel a gondolat: ezt lehetne otthon is… DE! mint már többször bizonyosságot nyert
az évek alatt, hogy együtt közösen jobban, érdekesebben, jobb hangulatban telik az idő, főleg hogy nemsokára
már kezdődnek a hosszú téli esték. Miért is ne tölthetnénk el ezt együtt? Így született meg tulajdonképp secperc
alatt a „Varázs-Garázs Játszóház és Közösségi Tér”, melynek a volt ifjúsági klub fog otthont biztosítani. A
gondtalan működéshez kidolgoztunk egy házirendet és nyitvatartást, mely biztosítja hogy ne zavarjuk a környéken lakókat, és ne ütközzünk az együttélés írott és íratlan szabályaival.
Eredeti funkcióját annyiban kívánjuk tovább vinni, hogy adottságai miatt 2 részre osztottuk, de mégis egy kerek
egész. A felső részben a kicsik kapnak helyet, míg a lenti tér a nagyobbaké. Hogy is néz ki ez a gyakorlatban?
Rém egyszerű, és gyakorlatias. Egy mini ovis csoportszobához hasonlítanám leginkább,melynek egyik sarka a
felnőtt birodalom, ahol megtalálható a teafőző sarok és egyéb, a gyerekek ellátását szolgáló konyhai eszközök.
A nagyok birodalmában helyet kapott egy csocsóasztal, rengeteg társas, kirakó, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, illetve az eddigi alkotós délutánjainkon használt eszközkészlet összessége. De ha épp csak beszélgetni
támad kedvük a kanapén, vagy mozizni egy jót,akkor ennek sincs akadálya. Kiemelt tárgyi berendezésünk a Mese-fotel,mely eredeztethető azon önként és dalolva vállalkozó nagymamáktól,akik már az előkészületek alatt
nyomon kísérték ténykedésünk,és időben jelezték hogy szívesen adnák tovább a magyar népmese remekeit a
fiatalabb generáció számára.
Nagyjából összefoglalva többgenerációs intézmény készült el, már megvannak a 2018-ra idekapcsolódó fejlesztéseink is), s így a finishez közeledve meg kell jegyezzem hogy ez nem jöhetett volna létre azon rengeteg jó
szándékú, terveinket magáénak érző, tenni akaró, helyi, kővágószőlősi, bodai, pécsi, komlói civilek nélkül, akik
időt, erőt nem kímélve velünk voltak a berendezések összegyűjtésétől kezdve a nyitásig.
Kedves Olvasó! a „Varázs-Garázs Játszóház és Közösségi Tér” megnyitó ünnepségét 2017.10.22 vasárnap
15.00. órakor a bolt udvarában tartottuk meg
Amivel kedveskedtünk a vendégeknek:
 egy pár finom falat
 forró tea,üdítő
 jó hangulat
 móka, kacagás
 rengeteg játék
Ha időtök engedi tartsatok velünk, gyertek az új játszóházba!
További információk illetve a működéssel kapcsolatos házirend megtalálható lesz Cserkút község facebook oldalán, illetve nemsokára a honlapon, és a helyszínen.
Hegedüs Betti
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Halottak napja, Mindenszentek
ADY ENDRE: HALOTTAK NAPJÁN
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!
Mindenszentek és Halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe.
A Halottak napja keresztény ünnep: az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekért. Az ünnepet minden évben november 2-án tartjuk, amely a naptárakban is szerepel. Halottak napján szinte mindenki gyertyát,
mécsest gyújt meghalt szeretteikre emlékezve, és a temetőkbe is nagyon sokan látogatnak ki, hogy virágot vigyenek a sírokra.
Egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza a halottak napi ünnepkör. A rómaiak őseiket és a csatározásokban elhunyt hőseiket istenekként tisztelték. Igaz, nem november elején, hanem február 22-én ülték meg a családok a
caristiát, avagy a kölcsönös szeretet ünnepét, amelyek a halottakról is megemlékeztek, de egymást is megajándékozták, és inkább vidámsággal, mint mélabúval ünnepeltek.
A keresztény egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a Halottak napját de a liturgiákban már az időszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre vonatkozó feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános
megemlékezéssé.
A Mindenszentek ünnepét - november 1-jét - sokan összetévesztik a Halottak napjával. Pedig egészen másról
szól ez a megemlékezés. A Mindenszentek ünnepe a történelem során szorosan összekapcsolódott az ősszel
tartott ősi kelta Samhain pogány ünneppel. Úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghalt emberek lelkei ezen az
éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Az ünnepen a lelkeknek ételt, italt áldoztak, hogy megkönnyítsék
számukra a vándorlást. A keresztény közösségek egyes településeken a pogány hagyományt követve, szintén
ünnepeket rendeztek az elhunyt katolikus szentek tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ünnep mindenszentek ünnepeként élt tovább. Azokra a szentekre emlékezünk akik név szerint nem szerepelnek a naptárban.
A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. A 20.
században a Halottak napja előestéje, vigíliája lett. Azt a hetet, amelyre a Halottak napja esik, halottak hetének
nevezik.
DeákBori
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Őszi tanulmányi
kirándulás Biával- avagy
hogyan, miként éltek a rómaiak…

Október 9-én kora délután gyülekezett a helyi csipet-csapatunk, és
kővágószőlősi kedves vendégeink,
hogy picit visszaidézve a régmúltat,
belecsöppenjünk a rómaiak mindennapjaiba, illetve megismerhessük
az akkori gasztronómiai ízeket, szokásokat.
BioBia az indulás előtt mesélt nekünk a korabeli viseletekről, megbeszéltük melyek azok a fontos ismérvek, melyek jellemezték különböző
életkorú emberek ruhatárát akkortájt.
Ezután kezdetét vette közös sétánk,
mely érintette a kővágószőlősi
templomot, aztán a horgásztavak
mentén a Golgotára érve lefelé vettük az irányt a célállomáshoz, ami a
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Római Villa megmaradt romjai voltak. Időutazásunk egyik érdekes eleme a kápolna megtekintése volt, sok
érdekességet hallhattunk, láthattunk.
Majd a gyerkőcök megrohamozták
a romokat. Miközben bevették a
villát a felnőttek együttesen előkészítették a lakomát. Az átrium néhai
fala szolgált asztalunkként, előkerültek a hátizsákokból a finomabbnál
finomabb falatok. Bia megismertette velünk a lakoma sorrendjét, illetve érintettük az étkek díszítését, fajtáit.
S hogy mit is lakomáztunk Apicius
korából? Különböző kencéket (a
céklás-zelleres számomra felejthetetlenül finom volt), sós medvehagyma bimbót, korhű házi pecsenyezsírt, szintén időben stimmelő
kenyérrel, gyümölcsöket, Szakács
Éva kezei közül kikerült fenyőmagos fasírozottat, magvas-mézes
desszertet, hamis sajttortát. A felnőttek megkóstolhatták egy korty

erejéig a rózsavizes mézes vörösbort is. Igazi kulináris kavalkádban
volt részünk.
A lakoma után picit szusszanva elindultunk visszafelé, a már várva várt
árok-túra keretin belül, melyet a
gyerekek nagy örömmel fogadtak.
Utunk során szemrevételeztünk jó
pár érdekességet a növény és állatvilágból. Találkoztunk tehenekkel,
simogattunk szarvast, őzet, megfigyelhettünk ölyveket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Kátai Laci bácsi is velünk tartott, fiatalokat megszégyenítő módon, tapasztalt túrázóként falta velünk a
kilométereket, miközben fantasztikus fotók születtek.
Nagyon jó kis csapat volt, jó időben, jó helyen!
Köszönjük Biának az ismereteket,
régi mégis új ízeket, a lehetőséget,
és szívesen mennénk máskor is!
Hegedüs Betti
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Gyermekklub híradó
Nyárbúcsúztató
Szeptember 2-án délután került sor
a már hagyományosnak mondható
„Nyárbúcsúztató” utcabálunk megrendezésére.
Egyik legkedvesebb - legkedveltebb
programunk, melyre minden évben
nagyon készülünk. Az időjárás igyekezett megtréfálni bennünket, a
helyszín még az utolsó órákban is
kérdőjeles volt, de végül az önkormányzat udvarában rendeztük meg,
ahogy azt eredetileg is terveztük.
Hogy is búcsúztattuk az idei nyarat?
Jókedvvel, mókával, kacagással, rengeteg tombolával, finom sütikkel,
palacsintákkal…
Bajor Betti csillámtetoválásokat készített, Dákai Niki arcot festett, Faragó Barbival horgászhattak, Pallos

Edinával, Drávai Virginiával aranytetoválások születtek. Emellett a
hangmérnöki, és dj feladatokat Németh Ferdinánd és Kiss Zoltán látta
el. A kicsit hűvös idő ellenére a mi
Bagamérink Tóthpál Csabi Arató
Donáttal kiegészülve gombócolták a
poharakba a fagylaltot. Az esemény
fénypontját az esti tombolasorsolás
jelentette. Senki nem távozott üres
kézzel. Majd kezdetét vette a diszkó, ahol gyerek, és felnőtt kortól
független együtt ropta egészen este
9-ig.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
Köszönet a palacsinta-kommandó
tagjainak (Mészáros Tímea, Pallos

Szemétszedés
A Cserkúti Gyermek klub hagyományteremtő szándékkal csatlakozott a Vidékfejlesztési Minisztérium által
indított „TE SZEDD-ÖNKÉNTESEN
TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT” programhoz melynek keretein belül kis falunkat
voltunk hivatottak megtisztítani 2017.09.16. napján.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk
hogy a mindennapokban is odafigyelünk
környezetünkre,így Cserkút a kevésbé
szennyezett települések csoportjába sorolható. A három napos országos akción belül, mi a második napra szerveztük a társadalmi munkát. Hétvége lévén szerettünk
volna minél több embert bevonni a projectbe, hiszen községünk tisztasága a falu
egészének érdeke, amellett , hogy a gyerekeknek való példamutatás szándékáról sem
feledkezünk meg. Önkormányzatunk segítő szándékáról biztosítva minket, ásványvízzel, üdítővel, harapni
valóval járult hozzá az akcióhoz, illetve mint kiinduló
és érkeztető pont, tárolták az összegyűjtött szemetet
annak elszállításáig.
Civil szervezeteink tagjai is örömmel vettek részt, amiért ezúton is nagyon hálásak vagyunk. 22 fő felnőtt, és
lelkes gyerek indult útjára, telerakni az erre az alkalomra kapott zsákokat. Összességében 17 nagy zsáknyi
háztartási hulladékot sikerült begyűjteni. Korábban
eme tevékenységet a Faluszépítő egyesület végezte, de

Edina, Horváth Zsolt), Kis Jutkának a finom szőlőért, amivel minden évben meglep minket, Szép
Lászlónak, és Béres Imrének.
S hogy miért is ez a picit stáb-listás
felsorolás? Mert tényleg jó érzéssel
tölt el minket, hogy oszlopos segítőink mellett újabb szülők, gyerekek
állnak be a csatasorba, és gördülékenyen haladunk. Lélekmelengető,
ahogy a nagyobbak jönnek, tesznekvesznek, érdeklődnek, javasolnak,
ötletelnek.
Ezért szeretjük, ezért csináljuk! Végül kívánunk minden gyerkőcnek
sikeres tanévet, sok jó jegyet, és kitartást!
- Hegedüs Betti -

azt gondoljuk, hogy itt az idő, hogy picit „pihenni”
küldjük őket az efféle feladatok kapcsán,hiszen évtizedek óta folyamatosan tették a dolgukat,és mivel jórészt
50+ -os korosztályról beszélünk, véleményünk szerint
időszerű hogy megtegyék ezt az ifjabb
generáció tagjai.
Tanulságos program volt,hiszen képet
kaphattunk azon kritikus pontokról,amit
a mindennapokban is figyelnünk
kell,mert bizony a Kultúrház,és a bolt
környéke erősen szennyezett italos üvegekkel,és cigaretta csikkel,ahogy a tó
környéke is.
Szeretnénk arra buzdítani minden középkorosztályú helyi
lakost,családot,hogy a közeljövőben amellett továbbra is odafigyelünk környezetünkre, csatlakozzanak hozzánk,hiszen
nem állunk meg, tavasszal folytatjuk! Igen jó kis program, hiszen a
munka dandárja közben jó levegőn lehetünk,beszélgethetünk egymással amire a rohanó mindennapok közepette lehet hogy nincs
mód.
A legközelebbi akcióról a jól megszokott közösségi helyeken, szórólapon fogunk fontos információkat közölni.
- HBetti -
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Idősek napja
Kedves Cserkútiak!
Egy szép, őszi napon tartottuk a már hagyományos
Idősek napját. Óriási öröm volt számomra, hogy ilyen
nagy számú volt a részvétel. Polgármester úr köszöntője után a cserkúti fiatalok: Béres Fanni, Béres Szabina, Tóthpál Csaba illetve Deák Borbála előadását hallgathatták meg az ünnepeltek. Aztán következett az
ebéd, melyet Ignácz Péter zenéje tett élvezetessé, Peti
egészen a rendezvény végéig húzta a talpalávalót. Nem
maradhatott el a Cserkúti Szimpatikusak koncertje
sem, melynek szintén nagy sikere volt. Nagyon jó érzés
volt részese lenni ennek a rendezvénynek, beszélgetni
azokkal akiket gyermekkorom óta ismerek és tisztelek!
Beszámolóm végén kívánok jó egészséget minden
résztvevőnek, és Isten tartsa meg őket köztünk még
nagyon sokáig! Máskor ilyenkor mindig fel szoktam
sorolni a segítőket, akik nélkül nem jöhetett volna létre
ez a rendezvény sem, de most nem teszem, mert ez a
délután nem rólunk szólt!
Üdvözlettel: Hegedüs Zsolt
Cserkút község alpolgármestere

Gólyahír
AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN HÁROM KIS LAKÓVAL GYARAPODOTT FALUNK:
2017.07.12. Jagodics Mira,
2017.07.15. Mihálszky Frida Elza,
2017.09.10. Matics Janka MEGSZÜLETTEK.
GRATULÁLUNK!
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Hírek, hirdetések
Arculati kézikönyv
Elkészült a település Arculati Kézikönyvének tervezete, melyet Cserkút község honlapján lehet megtekinteni,
illetve a Polgármesteri Hivatalban is van egy kinyomtatott példány belőle.
Az anyaggal kapcsolatos észrevételeket, véleményeket november a kihirdetés napjától számított 21 napig lehet
elküldeni, a megadott email címre. Ezt követően egy fórum keretében kerül sor a beérkezett javaslatok megvitatására, a tervezet elfogadására. Az előkészítés során beérkezett javaslatokat, véleményeket ezúton is köszöni a
képviselő-testület, további aktivitásra bíztatva a község lakosságát.
Pályázati támogatási forrásból kerülhet felújításra a Szíkuti dülőben a 0129/1 hrsz-ú út, melynek tervezési,
műszaki előkészítési feladataira az önkormányzat megbízást adott.
Az önkormányzati híreket összeállította: dr. Schleich Mária

FELHÍVÁS
Hálás köszönetet mondok
minden cserkúti lakosnak,
akik édesapám, KALMÁR
JÓZSEF temetésén részt
vettek. Nagyon jólesett hogy
jelenlétükkel kifejezték
együttérzésüket.
Kalmár Zoltán

Impresszum
Falukép
Cserkút Község Hivatalos Lapja

Felelős kiadó

A Reziben megkezdett falufejlesztési programunk továbbfejlesztésével egyidejűleg Cserkút község rendezési tervének felülvizsgálata is napirendre került. Ezekben
a kérdésekben a nagyobb nyilvánosság bevonásával
szeretnénk konzultációt folytatni.
A munkacsoportok - szakértők segítségével - megfogalmazták a falu jövőképét, fő fejlődési irányait, az ezekkel
kapcsolatos tervezési munkálatok várhatóan 2018 januárjában el is indulnak, ezért lenne fontos a lakosság véleményének, elképzeléseinek mielőbbi megismerése.
Szeretnénk, ha ebben az előkészítő munkában minél
többen részt vennének, ezért hívunk és várunk minden
érdeklődőt, tenni akarót, aki szívesen bekapcsolódna

2017. NOVEMBER 15-ÉN, 17.00 ÓRAKOR
A CSERKÚTI KULTÚRHÁZBAN MEGTARTANDÓ KÖZÖS
GONDOLKODÁSBA.

Cserkút Község Képviselő Testülete

Főszerkesztő
Hagenthurn József
Felelős szerkesztő
Pallos Edina
Elérhetőség
7673 Cserkút, Zrínyi u. 2.
+36 70/515 1600
 kertisandorkulturhaz@gmail.com

A szervezők

