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CSERKÚT KÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

20 14 NOVEMBER

Tisztelt Cserkúti Polgárok!
A december kitüntetett hónapja az évnek, hiszen a Karácsony és az azt megelőző Advent jelentős esemény hívők és nem hívők körében egyaránt.
Ennek okán a Kultúrban is felszaporodnak a rendezvények a karácsonyi ünnepkörben:

Advent első hétvége:
2014. november 29-én (szombat) 13:00 órától a Cserkúti Faluszépítő Egyesület, A
Cserkúti Gyermek Klub és a Cserkúti Ifjúsági Klub tagjai díszítik fel a játszótéri fenyőfát, és a játszótér egyes részeit.
15:00 órai kezdettel bemutatkozik Cserkút faluközösségének a Kaptár Egyesület,
mely rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A rendezvény után ünnepi díszbe öltözik a Kultúr is.

Advent második hétvége:
December 6-án (szombat) 9:00 órától 12:00 óráig Adventi Kézműves Vásár a
Kultúrban a Cserkúti Kézműves és Gazda Klub szervezésében.
15:00 órakor hagyományteremtő szándékkal, idén először megemlékezünk Szt. Borbáláról, a bányászok védőszentjéről. Kis ünnepség keretében megkoszorúzzuk a hivatal falán elhelyezett emléktáblát. Az ünnepség után szerény fogadás lesz a Kultúrban.
December 7-én (vasárnap) 15:00 órától Mikulás ünnepség, ahogyan tavaly is volt. Az
érintettek időben megkapják a névre szóló meghívót.

Advent harmadik hétvége:
December 13 (szombat). Ez a hétvége főleg a gyerekről szól. 15:00 órától, ahogyan
Hegedűs Bernadett írja a 4-5 oldalon olvasható írásában ...
18:00 órától az Ében Fafúvós Kvartett hangversenyét élvezhetjük, ugyan csak a
Kultúrban.
December 14-én (vasárnap) 15:00 órától a hagyományos Idősek Napi rendezvény,
szintén a Kultúrban.

Advent negyedik hétvége:
December 20 (szombat). Sajnos az erre a napra szánt műsor - amit kertvárosi iskolások adtak volna - nem jött össze, ezért B vagy C verzió lesz, ami a közeli napokban
dől el ...
-nem-
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Élményeim az első időről
Tisztelt Olvasó!
Az utóbbi időben leginkább a régi/új cserkúti honlapon, azelőtt pedig a Facebook különböző oldalain szóltam a mondanivalómra kíváncsiakhoz.
Tudom, hogy közösségünk nagyobb része nem rendelkezik internet hozzáféréssel, ezért
most újságunk ezen oldalán keresem az Önök figyelmét.
Röviden számolok be arról, ami a választások óta történt falunkban és környékén.
A választásokat követően megtörtént a hivatalban az átadás-átvétel. Átvettük a megbízó
levelünket, aztán a Helyi Választási Bizottság elnöke felesketett bennünket választott
tisztségünkre. Bemutatkozásunkat az előző újságban olvashatták. Az alakuló ülésünkön már fontos döntéseket hoztunk. Megválasztottuk az alpolgármestert Hegedűs Zsolt
személyében és az összeférhetetlenséggel és vagyonosodással foglalkozó bizottság tagjait, akik Szileczki Mónika vezetésével végzik munkájukat. Meghatároztuk a polgármesteri
fizetést és az alpolgármester, valamint a képviselők tiszteletdíját. A fentieket törvény írta
elő számunkra! Nem tekinthettünk el a napi gondok intézésétől sem, így ezekről is javaslatok és döntések születtek.
Erősen sürgetett az idő a Batvölgyi út építésével kapcsolatban. Vásárhelyi Balázs képviselőtársunk sok szervezőmunkát fektetett abba, hogy az úttal kapcsolatban minél
jobb helyzetbe kerüljünk. Sok megbeszélés és tárgyalás előzte meg a november 21-i átadást.
Vásárhelyi Balázs szintén ismeretsége révén a Plató szennyvíz ügyeinek intézésében is
segített. Balaskó László ügyvéd úr azóta szorgalmasan dolgozik a szerződések létrejöttén.
Szociális természetű feladatunk - a még a választások előttről ránk maradt - szociális
tűzifa akció levezénylése, aminek még nem értünk a végére. Összesen 14 m3 fát oszthatunk szét a jogosult igénylők között, de még nem tudunk intézkedni. Remélem, hogy a
következő újságban már az elosztásról írhatok!
Bevezettük a fogadó órák rendszerét a hétfői napokon. Nagy érdeklődés övezte a polgármesteri és képviselői fogadó órát, amin sorra vettek részt vállalkozó kedvű képviselőink.
Hegedűs Zsolt a kulturális és sport, Storcz Zita a szociális és külterületi, valamint Vásárhelyi Balázs a gazdasági- beruházási munkacsoportok képviselőiként is várták az
érdeklődőket.
Újításnak szántuk és népszerű a polgármesteri hivatal új telefonja, ami most már üzenetrögzítővel dolgozik.
Önkormányzati dolgozóink először a Mindenszentek – Halottak Napi ünnepek temetői
munkáiban, majd a templom környéki beruházás gyepesítésének megvédése során alkottak látványosat. Ha már itt tartunk, akkor be kell számolnom arról, hogy az előző
héten befejezték az idei fűnyírást, így a gépek karbantartását el tudják végezni, ha nem
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kell a műhelyen kívül dolgozni. Elkezdték a József Attila utca felső végén a
Trócsányiékhoz vezető út elején található áteresz felderítését, hogy Balázsék az útjukat
el tudják készíttetni. A jövő héten végeznek. Most szombaton elkezdték és hétfőn befejezik a útszéljelző oszlopok elhelyezését a Batvölgyi út kényes szakaszain. Legközelebb az
adventi készülődés és a tűzifa elosztás lesz a fő feladat. További tevékenységük jobb
szervezése érdekében tervet fogunk készíteni, amiben közösen meghatározzuk a teendők sorrendjét és a végrehajtás ellenőrzését.
Az egyesületi élet is élénkül. November elején megjelent nálunk a Kaptár Egyesület vezetője Lovas Kata és Tapodi Gabiéknál mutatkozott be. Ezt az alkalmat a Márton Napi
Gyermekfoglalkozás követte, ahol sok cserkúti gyerek és szülő mellett három segítő
Kaptár-tag is alkotott. Hivatalos bemutatkozásuk november 29-én a Kultúrban lesz.
A Nyugdíjas Klub új vezetőt választott Kis Jutka személyében és kölcsönösen biztosítottuk egymást az együttműködési szándékunkról.
Megalakult az új Cserkúti Ifjúsági Klub is. Tagjai már dolgoztak is az október 23-i falusi
rendezvényen és ígéretünk van arra, hogy az Idősek Napján szintén számíthatunk rájuk.
A Faluszépítő és Környezetvédő Egyesület bejárta a falut és a „Röntgenszem” mozgalom
keretében eljuttatta hozzánk észrevételeit. Márton napján a faluszépítő lányok megvendégelték és nagyszerű műsorral szórakoztatták a fiúkat.
A múlt héten tartottuk az első „rendes” testületi ülésünket. az ülés témáiról hivatalosan
a következő újság számban olvashatnak.
Egy fontos dolgot már érintettem, de még egyszer szóba hozom. A Batvölgyi utat pénteken (Nov.21.) hivatalosan átvettük a műszaki ellenőrrel együtt a vállalkozótól. A testületi ülésen megállapított minőségi kifogásunkat dokumentumban rögzítettük. Dolgunk
még van a biztonsággal, mert szalagkorlát elhelyezésére lesz szükség a veszélyes szakaszokon. Kérek itt is minden közlekedőt a szabályok betartására és az egymásra való vigyázásra!
Következő jelentkezésig minden jót kíván Önöknek: Hagenthurn József polgármester
Cserkút 2014.11.23.
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Tisztelt Cserkútiak!
Nagy örömmel tudatom minden segítő nevében hogy 2014.11.08-án nem várt siker övezte Márton napi kézműves délutánunkat, amelyet a falubeli gyermekeknek szerveztünk.
Régóta érlelődő gondolatok vannak bennem
gyermekprogramokat illetően, és mivel megadatott a lehetőség hogy olyan emberek álltak
mellém, akik láttak a dologban fantáziát, így
a megvalósítás sem váratott sokáig magára.
Nem gondolok itt nagy dolgokra, hiszen csak
összeálltunk páran,és körbenéztünk otthon
"kreatív
szemmel".
Megtisztelő
hogy
Hagenthurn József polgármester zöld utat
adott a programnak.
Megragadnám az alkalmat hogy nevesítsem őket,hiszen nélkülük falakba ütköztem volna a megvalósítás terén, illetőleg mint "kezdő zöldfülű" rengeteg tapasztalattal gazdagodtam.
Ezúton tartozom köszönettel Sütő Blankának,
Hagenthurn Szilvinek, Mészáros Timinek,
Melitzné Kávé Áginak, Kávé Józsi Bácsinak,
Tapodi Gabinak, Benkőné Bődör Krisztinek, Németh Istvánnak, Komlai Szilvinek, Mérész Ivánnak.
Külön köszönetemet fejezném ki a Kaptár Egyesület résztvevő kézműveseinek.
Velük reményeim szerint találkozunk még a későbbiek folyamán is, hiszen elmondásuk alapján sikeresnek ítélték meg a rendezvényt, jól
érezték magukat. Pozitív gondolatokkal búcsúztunk tőlük a program végeztével.
Sőt! A résztvevő szülőknek is köszönettel tartozom a bőséges büfé kínálat kapcsán.
Megható volt számomra,hogy a kezdés után nem sokkal hirtelen tele lett a Kultúrház.
Hihetetlen energiát ad az érzés,amikor körbenézve azzal szembesül az ember,hogy közel
30 gyermek,anyukákkal,mamákkal egyszerűen csak jól érzi magát,miközben amellett,hogy rengeteg mindent készítettek, beszélgettek egy jót.
Igyekeztünk változatos programmal felkészülni. Festettünk lámpást, agyagoztunk, origamiztunk, nemezeltünk, terményképek készültek, só liszt gyurmából születtek gyönyörűségek, és még sorolhatnám.
Talán nem állítok valótlant azzal, ha azt mondom, hogy a szülők is kikapcsolódtak picit.
Közel 4 órán át tartott a "munka", ez is bizonyítja, hogy van igény hasonló programokra a
jövőt illetően is. Örömmel tölt el hogy a Faluszépítő Egyesület is biztosított támogatásukról.
Itt ragadnám meg az alkalmat,hogy bejelentsem lesz folytatás! Nem is túl sokára!
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2014.12.13.-án szombaton 15 órától 17.óráig az Adventi készülődés jegyében
szervezzük következő foglalkozásunkat.
Rengeteg mindenre lesz lehetőség, a díszek
készítésétől, egyéni saját kezű ajándékok készítéséig. Karácsony lévén mi is készülünk
némi meglepetéssel a gyerekeknek, amit természetesen hazavihetnek
Helyszín: Kultúrház
Akik rendszeresen szeretnének értesülni
programjainkról, illetve egyéb gyermekeinkkel kapcsolatos dolgokról megtalálják csoportunk a Facebookon, Cserkúti Gyermekklub néven. Szívesen látunk minden csatlakozni vágyót.
Tisztelettel:
Hegedüs Bernadett

Tisztelt cserkúti kutyatartók!
Kéréssel fordulok Önökhöz, és egyúttal fel is hívom minden gazda figyelmét a felelős állattartásra. Igen sok panasz érkezik az Önkormányzathoz
a kóbor,veszélyes ebek kapcsán. Már ott tartunk,hogy megtámadnak embereket. Az olyan kutyákról van szó sajnos, akiknek van gazdájuk.
Nem célja az önkormányzatnak sem a büntetés, sem pedig a kutyák befogása. De amennyiben a szóbeli, írásbeli figyelmeztetéseknek nem lesz
foganatja, és a helyzet nem változik belátható időn belül, az önkormányzat megteszi a megfelelő lépéseket az ügyben.
Tájékoztatásul: egy kutya elszállítási költsége 30-35.000 forintra rúg,
mely a gazdát terheli. Tisztelettel kérek minden ebtartót, ne jussunk el
idáig. Ez sok kellemetlenséggel,és nem mellékesen költséggel jár együtt.
Szeretném felhívni a gazdák figyelmét hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, a jelenlegi helyzet normalizálását illetően, ellenkező esetben
gondoskodni fogunk a kóborló, veszélyes ebek elszállításáról, és ismétlem, ennek költsége az ebtartó gazdát terheli!
Tisztelettel:
Hegedüs Zsolt alpolgármester
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Junior Világbajnokság Miami 2014. október 22-25.
A közelmúltban életem egyik legizgalmasabb és élményekben gazdagabb kalandját élhettem át az USA-ban. Engedjétek meg, hogy erről most beszámoljak nektek röviden.
De hogy érthető legyen a történet, kezdjük is mindjárt az elején. Az idei évben a hazai
és nemzetközi válogatókon, valamint az Európa Bajnokságon nyújtott teljesítményem
alapján jogot nyertem az indulásra az ez évi Világbajnokságon, ami nem máshol, mint a
napfényes Miamiban, azaz hogy teljesen pontosak legyünk, a Miamival szomszédos Fort
Lauderdale-ben került megrendezésre. A magyar delegáció 13 főből, 6 férfi és 5 női versenyzőből, valamint a női és férfi válogatott keretedzőéből állt össze. A repülőgépünk
Október 20.-án 7:15-kor, egy hétfő napon indult Budapestről, mely egy 13 órás repülőutat foglalt magában, egy átszállással Rómában. Odafele ez a 13 óra egy örökkévalóságnak tűnt… A repülőnk délután 3:45-kor landolt a Miami Nemzetközi Repülőtéren. Nem,
nem elírás történt, mikor azt írtam 3:45, hiszen Miami és Budapest között 6 óra időeltolódás van. Ez gyakorlatilag rányomta a bélyegét a későbbi pihenésre, hisz nem volt
könnyű emiatt az átállás. A landolás pillanatában ért az első meglepetés, hisz úgy gondoltam Miamiban mindig süt a nap. Ennek ellenére épp borult és esős időre érkeztünk
meg, mely aztán a későbbiekben fokozatosan naposra változott. A reptérről transzfer
vitt minket a hotelba, ami közvetlenül a tengerparton helyezkedett el, hatalmas tágas
szobákkal . Az első két nap, a versenyre hangolódással, súlybeállítással telt, kis városnézéssel egybekötve. Én az ott tartózkodásunk 3. napján, a Világbajnokság nyitányán,
23.-án versenyeztem, sajnos a sorsolás úgy alakult, hogy rögtön elsők közt kellett a szőnyegre lépnem, így nem volt időm, magamba szívni a légkört, ráhangolódni a versenyre.
Magáról a versenyről a válogatott keretedzőm elnökségi ülésen elmondott szavaival tudnék talán pontos leírást adni:
„-Ricsi jól kezdte a mérkőzést, több helyzete is volt, amit nem sikerült dobásra váltania,
ami meg is bosszulta magát és a taipei versenyző egy jól elkapott ütemet fogva kisbelsősöpréssel ipponra dobta el a magyar versenyzőt. A jól sikerült EB után többet vártunk
tőle, de hozzáállása a munkához egész évben példaértékű volt.”
...a Judo sajnos ilyen, egy pillanatnyi kihagyás könnyen megbosszulja magát.
Miután leversenyeztem, vasárnapig szabad programunk volt, így volt időm körbenézni,
ismerkedni az amerikai légkörrel. Sokat fürödtünk az óceánban, körbejártuk a várost.
Tapasztalataim és élményeim teljes mértékben pozitívak voltak mind az ottani emberekkel, mind magával az országgal kapcsolatban. Az emberek barátságosak, közvetlenek,
segítőkészek. Még az amerikai éjszakai életbe is lehetőségünk nyílt belekóstolni, amely
az ottani Halloween ünnep miatt hatalmas élmény volt szintén. Ott létünk alatt az időjárás végig 26-34 fok körül mozgott, az óceán meleg, 25 fokos volt. Október 26.-án este
9:50-kor, hat nap ott tartózkodás után eljött az idő, hogy élményekkel és tapasztalatokkal gazdagon magunk mögött hagyjuk Miamit. A hazafele út már gyorsabban eltelt, hisz
az időeltolódás miatt gyakorlatilag majdnem végig éjszakában repültünk, így az alvásé
volt a főszerep. Ismét egy római átszállás után 27.-én hétfőn délután 17:00-kor érkeztünk meg Magyarországra.
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Ha egy valami biztos az az, hogy az ott eltöltött 6 nap örök élmény marad és remélem, hogy a későbbiekben a judóból kifolyólag ismét visszatérhetek majd erre a
gyönyörű helyre.
Tisztelettel:
Gard Richárd

Kérdezünk!
Közeledik az év vége, az ünnepek, de a beszámolások ideje is. A közösséget képviselő
elöljáróinknak számot kell adniuk arról, mit végeztek, hogy sáfárkodtak a rájuk bízott
értékekkel, forrásokkal, mi az, ami sikerült, mi az, ami nem. Ugyanakkor tervezni és
a jövőről is dönteni kell, meg kell fogalmazni, milyen irányba menjen tovább a falu!
De mindezt hogyan? Csak úgy „érzésre”, ösztönösen, fenntartva a rossz beidegződéseket, „az eddig így volt jó, minek változtatni” hagyományt? Netán az íróasztal mellett,
„felülről” született fantazmagóriákat erőltetni a lakosságra? Úgy gondoljuk, ezek közül egyiket sem - a testület mást akar! Azt szeretné, ha a rövid és hosszú távú fejlesztések, a költségvetés, a település- és gazdaságfejlesztés, a szociális szolgáltatások, a
kulturális rendezvények, programok - a mindenkori jogi és pénzügyi lehetőségeketkorlátokat figyelembe véve - a lakosság igényeire, szükségleteire épülnének.
E cél eléréséhez azonban tudni kell, mit gondolnak erről az érdekeltek, a falunk lakói.
Ezért kérdezünk! A közeli hónapokban kérdezni fogjuk Önt, a családját, fiatalt, időset, „őslakost”, „újlakost” arról: hogy látják a jövőt, mit szeretnének, milyen ötleteik
vannak a jobbításra, a lakosság közérzetének, megélhetésének javítására, valamint
azt is, mit tudnánk ezért közösen tenni? Úgy tervezzük, hogy egy munkacsoport meghatározza a szempontokat, megszervezi és irányítja a felmérést, a javaslatok összesítését és a visszacsatolást.
Reméljük, ha bekopogunk az ajtajukon, szívesen látnak minket, idejükből rászánják
azt a fél órácskát, amivel segíthetik a munkánkat: azaz kérdéseinkre össze tudjuk
gyűjteni - Önöktől, „első kézből” a legilletékesebbektől - a falu jövőképének kialakításához elengedhetetlen, hiteles válaszokat.
-sigora-

Az RHK KFT hírleveléből
Fókuszban a KKÁT bővítése
Pakson a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) - a normál üzemmód
fenntartása mellett - jelenleg két projekt
megvalósítása van folyamatban: a talajcsere és a fizikai védelmi rendszer átalakítása.
A talajcserére azért van szükség, hogy a
később megépítendő tároló modulok
megfelelő tömörségű és minőségű talajra kerüljenek. A fizikai védelmi rendszert pedig bővíteni kell a KKÁT területének növekedése miatt.
A munkálatok megkezdése előtt egy
ideiglenes védelmi kerítést és járőrutat
kellett építeni, ezt követően áprilisban a
KKÁT üzemi területének durva tereprendezésével és az arra épülő kerítés felhúzásával indult a munka. További fontos feladatok: a csapadékvíz elvezető
rendszer és a tűzivíz hálózat bővítése, a
járőrút növelése, a körföldelő hálózat és
a térvilágítás megfelelő kialakítása.
Ugyan feszített ütemben, de határidőre
elkészült a kerítés az új nyomvonalon. A
fizikai védelmi rendszer bővítése során
a most megépült kerítésre, a kamera és
lámpatartó oszlopokra kerülnek fel az
érzékelő eszközök. Ezt követően lehet
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üzembe helyezni az új rendszert.
Mindeközben a talajcsere-munkálatok
eljutottak odáig, hogy a közművek kiváltását és a korábbi, 2010-ben végzett
talajcserét határoló szádfal megtámasztását követően meg lehetett nyitni a teljes talajcseréhez szükséges, a KKÁT terepszintjéhez képest 5 méter mély munkagödröt. A fővállalkozó mintegy tízezer köbméternyi talajt cserék ki, így a
KKÁT bővítésének harmadik ütemében
kiépítendő tároló modulok alatt most
már megfelelő minőségű a talaj.
A közeljövőben ehhez a cseretalajhoz
kulékavicsot kevernek, majd úgynevezett Keller-féle mélyvibrációs technológiával tömörítik. Ez után speciális szondával ellenőrzik a tömörséget. Amenynyiben ez megfelelőnek bizonyul, újabb
25 cm-es talajréteg kerül rá, hagyományos hengerléssel. Ezzel a módszerrel
még további tizennyolcezer köbméter
anyagot kell beépíteni a végleges terepszintig.

