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Tisztelt Olvasó!
Örömmel köszöntöm Önt a Cserkúti Önkormányzat nevében!
Legutóbbi jelentkezésem óta elhagyott bennünket a tél és beköszöntött a tavasz a maga
szépségével és gondjaival együtt. Testületünk több nagy munka vége felé tart és újabb
feladatok megoldásán dolgozik.
Hamarosan kiértékelik a nagy kérdőíves vizsgálat eredményeit a szakemberek, aminek
ismeretében Testületünk és egész közösségünk alaposabban tervezheti jövőbeli életét.
Természetesen a már régóta ismert „leckék” megoldását nem halasztottuk el, azokat is
sorra vesszük és ahogy tehetségünkből futja, orvosoljuk a gondokat. Itt elsősorban a község teljes területén meglevő közvilágítási- és útproblémákra gondolok. A közvilágítás
kapcsán annyit elmondhatok, hogy több lépést is tettünk az ügyben. Az első az, hogy
keressük a pályázati kiírások ránk vonatkozó fejezeteit, hogy ne essünk abba a hibába,
hogy elessünk lehetséges pénzektől, amit később másra is költhetünk. Tanulmányozzuk
a külterületi közvilágosítást. Mostanában vizsgálunk kedvező, LED-es világítótestekre
szóló ajánlatokat, de ha így nem jutunk előbbre, használni fogjuk a már ismert (36 Wos) világítótesteket, amik már a rendelkezésünkre állnak egy szerencsés és kedvező vásárlás folytán.
Pályázati szempontból nagyon hasonló a helyzet az útjavítások terén is. Még itt sem írták ki a pályázatokat, amikre ehhez a – meglehetősen nagy és minden településrészt
érintő – projekthez szükségünk lesz. Van azonban egy négy falu által megnyert munkagép, aminek a munkaidejéből a ránk eső részét a külterületi utak javítására kívánjuk
felhasználni. Ezt a gépet rövid ideig már használtuk a focipálya körüli földmunkáknál,
ezért nagy reményeket fűzünk hozzá. Nagyon nem szeretnénk a korábbi idők „tűzoltás
szerű” megoldásait követni, mert a csak konzerválja a bajt. Úgy tervezzük, hogy az útkarbantartást a legrosszabb helyeken megelőzné a csapadékvíz elvezetése árkok, átereszek segítségével. Ha nem lesz rá pénz, akkor saját erőből leszünk kénytelenek megoldani a feladatot és ahol elég, vagy nem jut az árkolásból, ott megtartjuk a zúzalékszórás
gyakorlatát. Szakértőket kértünk fel a kérdés tanulmányozására és tervek készítésére.
Várjuk a pécsi szakértők segítségét is ebben a témában, amire ígéretünk van. A munkagép használatának elosztásáról még nincs megegyezés a négy község – Bakonya, Boda, Kővágószőlős és Cserkút – között. Én mindenesetre szeretném a ránk eső időt egybefüggően a külterületeinken árkolással és útépítéssel hasznosítani!
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Mindkét fenti témában –elsősorban a pályázatok miatt - türelmet kérek a faluban és a
külterületeinken élő lakóinktól egyaránt!
Közérdekű az a tény, hogy áprilisban elkezdődött a Start program belvízzel foglalkozó
része. Eddig a Batvölgyi út szélén és a belterület határán találkozhattak közmunkásainkkal. Továbbra is a földmunkák során számítunk rájuk. A mezőgazdasági mintaprogram szintén halad – hála a kedvező időjárásnak. Már földben van a burgonya és a hagymákat , babokat is ültetik,dugdossák az asszonyok, akiket a fiúk segítenek a nehéz
munkák elvégzése során. Reméljük, hogy a betakarításkor is ilyen jó hangulatban és
magas hozammal dolgoznak a közmunkások. A múlt héten megvásároltuk a programban engedélyezett, és finanszírozott eszközök nagy részét. Vettünk kistraktort utánfutóval, gépi permetezőt és szivattyút, amik itt maradnak és továbbra is a falut szolgálják
majd.
Testületünk eddigi döntéseiről igyekeztünk minél időszerűbben tájékoztatni lakosságunkat. Legutóbbi – mindenkit érintő – rendeletünk a tűzgyújtásról szóló. Ennek a lényege az, hogy a belterületen szabályoz(hat)tuk az égetést és október 1-től május 31-ig
engedélyeztük minden pénteken nappal és szombaton délelőtt. A külterületre az országos szabályok vonatkoznak! Rendeletünket eljuttatjuk minden háztartásba.
Mindenkit érdekelhet továbbá a Falunap, amit idén a szokott helyen tartunk meg június 27-én szombaton. Találkozzunk már reggel a Polgármesteri Hivatal udvarán! A programot tartalmazó meghívókat is terítjük a közeljövőben.
Ez alkalommal ennyit kívántam megosztani Önnel gondjainkról és terveinkről. Felhívom
a figyelmét arra, hogy a nyilvánosság egyéb fórumai változatlanul rendelkezésre állnak!
Tájékozódjanak honlapunkról, Facebook oldalunkról, de ha nincs internet hozzáférésük, akkor várjuk Önt a hétfőnként tartott esti fogadóórákon, illetve személyesen a Hivatalban. Körjegyzőségünk egy dolgozója kedden, jegyzőasszonyunk csütörtökön reggel
8 és 9 között várja a polgárokat szintén a Polgármesteri Hivatalban.
Köszönöm megtisztelő figyelmét.
Cserkút,2015. április 27.
Hagenthurn József
Cserkút község polgármestere

VII. Cserkúti Bográcsos Főzőnap!
A versenyzők szeretettel várják a falu lakóit május 1-én a tónál, hogy
megkóstoltassák Önökkel főztjüket, amit legjobb tudásuk és igyekezetük szerin készítettek.
A szervezők
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A Föld Napja Cserkúton
A Facebook-ról sokan sokféle véleményt fogalmaznak meg, de egy biztos, hogy a Mecsek
Zöldút Egyesület működésében nagyon fontos szerepet tölt be. Jogos a kérdés, hogy kerül ez most ide? A magyarázat nagyon egyszerű. Hol volt, hol nem volt, egyszer Németh
Ibolya (Bia) éppen a FB-on nézelődött, amikor
szembetalálkozott egy nemzetközi felhívással
a Föld napjára. Nagyon jó pillanatban találta
meg az a bejegyzés, mert azonnal beindult az
ötletlavina a fejében s már csörgött is a telefonom és sorolta mi minden jutott az eszébe ezzel kapcsolatban. Zárójelben jegyezem meg,
kinek jutnak ilyenek az eszébe, hát persze,
hogy Biának: Hirdessünk meg a Mecsek Zöldúton is egy felhívást a nemzetközi akcióhoz
csatlakozva, szerezzünk támogatókat és ... Én meg, ahogy hallgattam egyre lelkesebb és
elkötelezettebb lettem az ügy érdekében. Pár nap elteltével már készen álltunk az összeállított programmal és a Mecsekerdő Zrt ígéretével, miszerint facsemetékkel támogatják elképzelésünket. Megint a közösségi
oldal segített bennünket, hogy eljuttassuk
felhívásunkat a Mecsek térségében. Így történt, hogy 21 település jelentkezett önként,
mindenféle noszogatás nélkül az akciónkba.
Közben mi is megkerestük a cserkúti Önkormányzatot és segítségüket kértük az ötletünk
megvalósításához. Nem kis dologgal álltunk
elő: tüntessük el a szemetet, a veszélyes
hulladékot az erdőből és a foci pálya széléről, majd oda ültessünk fákat. Nagy örömünkre kérésünk azonnal, - hogy stílusos
legyek - zöld utat kapott a helyi vezetéstől.
Ám a munka még csak ezután kezdődött.
Cserkút, Bakonya, Kővágószőlős és Boda közösen nyertek pályázaton egy munkagépet
és abban a szerencsében volt részünk, hogy Cserkút vehette először igénybe a traktort
melyhez nemcsak jó szakértelemmel megáldott, hanem segítőkész gépkezelő is érkezett.
Itt kell megköszönnöm az Önkormányzat és minden közreműködő segítségét, hogy időben elkészültünk a faültetéshez. Közben Burián Endre (erdész, aki a József Attila utcában lakik) kérésünkre összeállította a fajtalistát, melyből választhattak a jelentkezők.
A csatlakozáskor a falvak azt is vállalták,
hogy lesz egy előkészületi nap a gödrök kiásására, majd április 22-én 17 órakor mindenhol egyszerre történik az ültetés és április 25-én pedig egy szabadon választott programot szerveznek a Föld napjához kapcsolódóan, majd ezekről kapunk egy kis képes és
szöveges beszámolót.
Ezért hívtunk, vártunk mi is mindenkit április 18-án a Foci pályánál, hogy a gépi mun-
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kát kiigazítsuk, előkészüljünk az ültetéshez. Öröm volt nézni, hogy jött kicsi, nagy,
öreg, fiatal, cserkúti, kővágószőlősi, pécsi, szabolcsfalusi és ment a munka szorgosan.
Volt, aki azért, jött, hogy hozzon nekünk rétest, kiflit, süteményt.
Majd eljött a nagy nap és 22-én 17 órakor, 21 faluban összesen 257 db fát ültettünk el. Cserkúton barkóca berkenye, vadalma, vadkörte, virágos kőris, juhar, kis levelű hárs összesen 28 db fa várt az ültetésre.
Miközben figyeltem a szorgalmas segítőket és a sok-sok gyereket a munka közben, érdekes gondolatom támadt. Ez is egy körforgás a természetben, azok a gyerekek, akik itt
játszadozva körültáncoltak minket, mire felnőttek lesznek, már egy szép ligetes lesz itt
az elültetett fákból.
Hazaértem és megint a FB volt a köldökzsinór a kapcsolattartásban. Tájékoztató bejegyzésemet írtam a FB-ra, hogy híresek lettünk, hiszen egymást érték a felkérések,
nyilatkozzak az akciónkról a Mecsek Zöldút Egyesület nevében (Rádió1, Pannon Tv,
Lánchíd rádió, Hír Tv) amikor is kezdtek „ömleni” a fotók a különböző helyszínekről.
Ebben a pillanatban csak egy dologra tudtam gondolni MEGÉRTE, SZÉP MUNKA
VOLT!
Ezúton is mindenkinek köszönöm a segítségét, munkáját, szakmai támogatását és a
megértését, mert nem soroltam név szerint a segítőket, támogatókat, de tényleg, olyan
sokan voltunk és attól féltem, hogy valaki kimarad a felsorolásból.
Az a sikerélmény még várat magára, hogy az elültetett fák megerednek. A locsoláson
biztos nem múlik, mert folyamatosan gondoskodunk az öntözésükről, a Gyermek Klub
már fel is ajánlotta a segítségét. Kedves facsemeték, most rajtatok a sor, HAJRÁ!
Mecsek Zöldút
Szakács Éva

Anyák-napi kézműves délután
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III. Cserkúti „kisbúcsú” és Kézműves Vásár
Április 18-án reggel 7 órakor vegyes érzelmekkel gyülekeztünk az önkormányzat udvarán, hogy kipakoljunk. Lelkesek voltunk, bíztunk, hogy az egyetlen bizonytalan tényezője a rendezvénynek – az időjárás – megváltozik-e. Hát nem ... A kézművesek kockára
fagyva kínálták portékáikat. Jól esett a meleg pompos, amit sütőmesterünk, Sanyi ,
megállás nélkül sütött.
Délután a Cserkúti Szimpatikusok műsora kicsit életet lehelt a közönségbe, amit megtetézett a forralt bor is. A gyerekek miden hol a lufiból hajtogatott kardokkal vívtak, vagy
az Ökocsali játékaival játszottak.
Kevesen voltunk, nagyon fáztunk, ezért úgy döntöttünk, hogy óra után befejezzük a rendezvényünket.
Nem adjuk fel, jövőre is lesz – már a IV. – „kisbúcsú” és Kézműves Vásár.
A megjelenteknek köszönjük a részvételt.
Pallos Józsefné
Cserkúti Kézműves és Gazda Klub
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Visszatérés, a felnőttek közé
Év elején egy hosszabb kényszerpihenőre kényszerültem, térdműtétem miatt. Természetesen, ez nem tétlenkedéssel telt. Az erőnléti edzések napi szinten folytatódtak, amint
járóképes lettem, csak a judót kellett hanyagolnom egy időre. Ezzel együtt járt egy súlycsoport váltás, magasabb súlyba és egy korosztály váltás is.
Sajnos rövid felkészülési idő után, mindössze 2 hete állhattam vissza a judo edzésekbe,
hamar jött az első verseny, melyet már felnőtt mezőnyben kellett megvívnom a sérülésem után. Rögtön egy Európa-kupa.
Az ez évi első felnőtt kvalifikációs versenye, Bosznia-Hercegovinában, Szarajevóban került megrendezésre, 19 ország részvételével. Az én súlycsoportomban, 22 versenyző
képviseltette magát.
Az első mérkőzősemet ugyan fölényesen nyertem a szlovén versenyző ellen, ám éreztem
magamon, hogy nem sikerült még a sérülés előtti formámat visszaszereznem. Második
meccsemen, egy nálam jóval idősebb és tapasztaltabb francia versenyzővel kerültem
szembe, aki később a dobogóra állhatott, így, ugyan alul maradtam vele szemben, mégis
folytathattam a versenyt a vigaszágon. Harmadik mérkőzésemen, hiába voltam jobb az
ellenfelemnél, számos akciót indítottam, melyet megadtak aztán később visszavonták,
az én akcióimat a másik oldalra ítélték, vitatott bíró döntések sorozat döntötte el a mérkőzést az ellenfelem javára, így lecsúszva a pontszerző helyezésről.
Keserédes szájízzel tértem haza a versenyről, hiszen a pontszerzés most nem sikerült,
ám úgy érzem, hogy sérülésből visszatérve, megtettem amit tudtam és becsülettel sikerült helyt állnom a felnőtt mezőnyben is. A munka továbbra is folytatódik, a következő
állomás a Celjei Európa-kupa.
Gard Richárd

Gard Balázs beszámolója
Április 10. Szlovákia. Pozsonyban voltam Duna kupán (csapatbajnokság), ahol felnőtt
férfi 66kg-ban erősítettem a csapatot (az én versenysúlyom 60 kg, de felnőttben a 66 kg
a legkisebb a csapatbajnokságokon). Az első meccsemet egy szlovákkal kezdtem, ahol 1
perc után, belső combdobással ippont értem el, így vége lett annak a mérkőzésnek, a
második mérkőzésemen ismét egy szlovákkal kellett megküzdenem, fizikailag-testileg,
erősebb volt az ellenfelem, de sikerült technikából megoldanom, és a meccs második felében egy grúz technikával ippon értékű akciót hajtottam végre. A harmadik mérkőzésemen egy felnőtt, fekete öves osztrákkal mentem, ahol nagyon nagy csata után, wazari
hátrányból (7 pont, majdnem ippon értékű akció) sikerült a mérkőzést a javamra fordítanom, megnyernem. Kint külföldön a ligázásnak nagy hagyománya van, szoktak belőle
rendezni pénzdíjas versenyeket itt. Összességében úgy érzem,hogy sikerült erre a versenyre jó formát időzítenem, sikerült a az új technikáimat kipróbálnom. Az első ligaforduló után a mi csapatunk vezet, a következő "állomás" Bécsben lesz!
Gard Balázs
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Na, ezt megúsztam!
Orvosi felülvizsgálaton voltam, viszem a leleteket. Az ortopédsebész nem érti, -Ebben az állapotban lévő csontrendszerrel miként tartja
ennyire jól magát?
A víz az oka! Világ életemben szerettem a vizet. ha csak tehettem, vízpart közelében nyaraltam.
Timi lányommal is rendszeresen
jártunk
uszodába. Orvosi javaslatra kezdett úszni
egészsége érdekében. Évek alatt komoly versenyzői szintre jutott, Olimpiai ötödik lett.
A rendszeresség rám ragadt, már több mint
tíz éve minden szabadidőmben az egyetemi uszodába jártam kedvtelésből. Azt vettem
észre magamon, hogy ha kiesik egy nap akkor hiányzik az úszás. Kis célokat tűztem
magma elé, most gyorsabban, most többet, most háton ,mellben, gyorsban. Egyre jobb
időket úsztam, természetesen csak magamhoz képest.
Két éve decemberben észrevettem egy plakátot, mely szenior úszóversenyre csábított Pécsett. Elindulok gondoltam, mit veszíthetek? Váratlanul beesett egy második és egy
harmadik helyezés… Ez a két érem löketet adott, hívtak több egyesületbe így leigazoltam, és a Pécsi Nonprofit Zrt. versenyzője lettem!
Alkalmam lett mint egyesületi tag kedvezményes bérletet váltani a Hullámba. Önedzésbe fogtam most már a hivatalos medenceméretben gyúrtam a vizet. Fejlődésem hasonló
volt mint az előző években, csak a céljaim tudatosabbak lettek.
Ma rendszeresen járok versenyekre, Igyekszem minden rendezvényen ott lenni, nem
fellángolás hanem életforma vált a hobbimból. Magyar és nemzetközi szenior úszóviadalokon veszek részt, időeredményem folyamatosan javul, a Magyar örökranglista
tizedik helyén állok. Több mint 30 érem gazdagítja gyűjteményemet. Rengeteg embert
ismertem meg, élettörténeteket hallottam, amit elértem az csak “kismiska” azon emberekhez képest akik letagadhatnak évtizedeket a korukból, amúgy világbajnokok, esetleg
egy súlyos betegséget tudhatnak maguk mögött a sport által!
Fizikai létünk karbantartása szellemünket is pallérozza. Ha valaki fut, úszik, kertészkedik, vagy kirándul, észreveszi, hogy szabadnak érzi magát, gondolatai szárnyalnak, kedve javul, és váratlan megoldásokra jön rá melyek az addigi problémáitól szabadítják
meg. Nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz!
Tanulság számomra: Persze, kell a siker a dobogó (naná!) de az igazi siker az ha mindenki megtalálja azt a tevékenységet amiben ő megvalósíthatja saját magát, tehát sikeres! Ha ez még az egészségünk megőrzésével is jár az külön bónusz!
Nincs későn elkezdeni de korán van abbahagyni!
Axt Éva
Cserkút, 2015. 04. 26

Az RHK KFT hírei
A radioaktivitással ismerkedtek a diákok a Leőweyben
Az RHK Kft. immár harmadik alkalommal
szervezett rendhagyó fizikaórát Pécs egyik
legpatinásabb
tanintézményében,
a
Leőwey Klára Gimnáziumban. A 2013-ban
indított együttműködés keretében ez alkalommal a radioaktivitásról, mint az emberek hétköznapjaiban is tapasztalható jelenségről hallgathattak meg egy élvezetes
előadást a diákok.
A középiskolás tanulókat Honti Gabriella,
az RHK Kft. kommunikációs vezetője köszöntötte, aki röviden ismertette a társaság tevékenységét, majd átadta a szót dr.
Somlai Jánosnak, a veszprémi Pannon
Egyetem radiokémiai és radioökológiai intézete egyetemi docensének, aki egy gazdagon illusztrált előadás keretében a radioaktív izotópok használatáról osztott meg
érdekes és hasznos információkat a szép
számú hallgatósággal. Előadásában kitért
a radont tartalmazó vegyületek szakszerű
használatának kedvező élettani hatásaira,
de túlzott alkalmazásuk múltbeli következményeiről is szót ejtett, bemutatva a
természetben is előforduló elem számos
tulajdonságát. A rendhagyó fizikaórán az
iskola több tanára is részt vett, akik jelezték, hogy szívesen vennék, ha a társaság
szakemberei és vendégelőadói jövőre is ellátogatnának az iskolába egy hasonlóan
színes előadással.

Nem csak az atomerőműnek van hulladéka

dokra is? A kérdés jogos, a válaszokat pedig dr. Szentgyörgyi Zsuzsa okleveles villamosmérnök, a Magyar Mérnök Akadémia
tagja adta meg őrbottyáni előadásán, amelyet az RHK Kft. és az Izotóp Tájékoztató
Társulás meghívására tartott.
Az ismereterjesztő esten szinte minden
villamosenergia-termelésre használt módszert, erőműtípust végigvett a szakértő, és
a hallgatóság pontos információkat kaphatott az egyes energiaforrások környezetre
gyakorolt hatásáról. Milyen következményekkel kell számolni egy több hektáros
területen elhelyezkedő naperőmű- vagy
szélerőműtelep létesítésekor, milyen terhet
ró a természetre az egyébként sugárzó
melléktermékek keletkezésével is járó szén
alapú áramtermelés – ezek mind olyan témák, amelyekről a laikusok vajmi keveset
tudhatnak, pedig ezekkel is számolni kell,
amikor energiaéhségét kívánja csillapítani
az emberiség. Természetesen a radioaktív
hulladékok és kiégett fűtőelemek tárolására is kitért az előadó, bemutatva annak
hazai gyakorlatát, az ezt a célt szolgáló
magyarországi létesítményeket, mint a biztonság garanciáit. A konklúzió pedig az
volt, hogy az atomenergia hosszú távú
használata mellett egyre jelentősebb szerepet kapnak majd a megújuló energiaforrások is, de mint minden áramtermelési
módszer esetében, ezeknél is körültekintően kell eljárni, nem szabad csak az előnyöket figyelembe venni, hanem az összes
környezetre gyakorolt hatással számolni
kell.

Az atomerőművekből származó sugárzó
hulladékok és elhasznált fűtőelemek biztonságos tárolását szigorú előírások és
rendszeres ellenőrzések garantálják, de
vajon igaz-e ez más energiatermelési móFALU-KÉP
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