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100 éve született Kerti Sándor

A cserkúti iskola
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Kerti Sándor
(1915 – 1977)
Kerti Sándor 1915. január 6-án született Kerkaszentmiklóson szegényparaszti családban. Apja Kuklek Ignác, anyja Tóth Ágnes.
Házuk a jelenlegi Kossuth utca 62. szám alatt állt. Az a ház egy kis faház volt, amiben
rajtuk kívül még két másik család lakott.
A család anyagi helyzete nem engedte, hogy az eminens kisfiú továbbtanuljon. Így az
elemi iskola 6. osztályának befejezése után az újfalusi Eszterházy – uradalomban dolgozott, mint kisbéres, 13 éves korában pedig már a baranyai gazdaságokban summás borjúpásztor volt. Alsó fokú tanulmányait a helyi elemi iskolában végezte. Az itt töltött évek
mély nyomot hagytak lelkében.
A tanítói pályáig azonban viszontagságos út vezetett. 36 éves korában érettségizett,
majd jelentkezett a pedagógiai főiskolára, de elutasították, mint túlkorost. Az elutasítás
nagyon lesújtotta. Ekkor azonban kapott egy ajánlatot: taníthat egy kis falusi iskolában
képesítés nélkül. Ekkor nagy tanítóhiány volt. Egy gyakorló év után képesítőzhetett. Így
megvalósulhatott gyermekkori álma: Tanító lett, s ismét beléphetett e számára szent
helyre (Cserkúton 1954-ben kezdett el tanítani ...)
A summásélet nemcsak keserűséget hozott a fiatal fiú számra, hanem boldogságot is.
Ott lett először szerelmes. Persze plátói volt ez a szerelem. Még megszólítani sem merte
az imádott lányt, hiszen a kis borjúpásztor hogy jöhetett volna számításba egy főgépész
lányának a számára. Az igazi boldogság is megérkezett, amikor feleségül vette Baksa
Irént. Két fiúk született: Sándor és László.
Ahogy élete vége felé egyre gyakrabban visszatért gondolatban szülőfalujába, úgy foglalkoztatta egyre többet az öregkor is.

A cserkúti iskola osztályterme
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Kerti tanító úr a cserkúti kisiskolásokkal ...

Kővágószőlősi kisiskolások ...
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Tisztelt Cserkúti Polgárok!
Befejeződött a 2014-es esztendő, amit a két
testület munkájának eredményeképp jól
zártunk. Az új évbe önkormányzatunk szerencsésen „csúszott” át. Túléltük az első
feljelentéseket, csiszolódtunk egymáshoz az
új testületben. (Ezt az érdeklődők leginkább a Facebook oldalain láthatták.) Mint
frissen választott képviselői a falunak sok
teljesen új feladattal találtuk magunkat
szemben. Menetközben kiderült sok olyan
hiányosság, amiről nem tehettünk, és a
gondok zömén túljutottunk.
Együttműködésünk a Körjegyzőség dolgozóival és jegyzőasszonyunkkal jó irányba
alakul. Immár hetente két alkalommal is
ügyfélfogadás van Cserkúton (kedden és
csütörtökön reggel 8 és 9 között. Testületi
munkánkat az aktualitásokhoz igazítottuk,
mert eddig a történések áthúzták a rendszeresség iránti igényünket. A nyilvánosságon ettől függetlenül nem esett csorba,
mert lakóinkat sikerült időben tájékoztatni
az őket érintő változásokról. Az újonnan
bevezetett fogadó órák rendszere a kezdeti
lelkesedést követően a „kifáradás„ jeleit
mutatja. Lehet, hogy a munkacsoportok
összejövetelei, az egyre népszerűbb és népesebb közösségi rendezvények átveszik a
kommunikációs lehetőségeket annál is inkább, mert érdeklődő képviselőink ott vannak a falusi megmozdulásokon és megszólíthatók minden témában. Ide tartozik,
hogy a honlap megújult és az újság is megjelenik, amikor megfelelő mennyiségű híranyag kerül a szerkesztő kezébe. Hamarosan elkészülnek a hirdető táblák, amelyek
a külterületek lakóit hivatottak informálni
a külterületi utak bejáratainál (a falu fölötti
szőlőhegy, a Kis-Má – és a Szíkúti dűlő bejáratánál). Ezúton köszönöm – előre is –
Szakács Gyuláék, Haraszti Lászlóék és
Mislyenácz Péter támogatását ebben az
ügyben, ugyanis az ő telkükre kerülnek a
hirdető táblák. Sokat várunk a községünk
területén folyó felméréstől, ami az itt lakók
igényeit tükrözi szándékunk szerint.
Gazdasági helyzetünk a kezdetekkor a tavalyihoz hasonlított. A központi - és az RHK
KHT által nekünk juttatott támogatás a ta-

valyi összeget tartalmazza. A Batvölgyi beruházás költségeiből a vis maior pályázat
útján a java pénz megtérül. Gondot ott látok, hogy a már most látható szükséges kiadásainkhoz a szociális törvény változásai
miatt – a központi döntés szabad kezet
igen, de támogatást nem ad – ezen a rovaton mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk.
Nem tudjuk továbbá, hogy a pályázatok milyen irányban tudnak segíteni nagyobb lélegzetű tervek megvalósításához.
A pályázatok témakörébe tartozik, hogy tervezzük a Start közmunka program keretében a Diás földek feltörését és megművelését, valamint az esővíz elvezetés gondjait
ezen tevékenység kereteiben enyhíteni. Éppen a napokban folyik a Pénzügyi Bizottság
előkészítő munkája a 2015-ös költségvetés
megalkotásának érdekében. Jelenlegi terveink szerint a februári testületi ülésen már
szó eshet róla.
Ahogy látják, már át is estem a következő
hónapba és az egy másik írás témája kell,
legyen. Utoljára egy kis esemény – emlékeztető januárból, ahogy csekélységem megélte:
-Január 6.-án jött először az állatbefogó
(egy előző napi bejelentés nyomán), de hiába adtunk melléje segítséget, egy ebet sem
tudott/kellett befogni. Ezen a napon volt az
első megbeszélésem önkormányzati dolgozóink munkájával kapcsolatban. Informális
testületi ülést is tartottunk sürgős ügyekben.
-01.07. Találkoztam a Posta illetékesével,
mert a Szikúti dűlő lakói közül panaszaik
miatt „támpontos” kézbesítést kérnek. (Ez a
zöld ládák kihelyezését jelenti egy helyre.) A
megoldást nyár elejére ígérték a lakóknak.
-01.08. Kérésemre meglátogattak a Bólyi
Faiskola szakemberei és megtekintették a
Diás földeket a későbbi hasznosítás miatt.
Mislyenácz Péter társaságában beszélgettünk a korábbi művelést érintő élményeinkről, tapasztalatainkról. Abban maradtunk, hogy mind az energia növény, mind a
zöldség-gyümölcs
termesztésre alkalmas
lehet a terület a kellő előkészítés után.
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-01.14. Délelőtt Tóthpál Irénkével beszéltük meg a temetővel kapcsolatos teendőket, a bővítés kérdéseit, mivel az urnatemető betelt és a törvény előírja a köztemetettek parcellájának kijelölését. Úgy döntöttünk, hogy ehhez a munkához Gyöngyösi
Tamást kérjük fel, aki vállalta a segítséget.
A temető felméréséhez a térképet Csongrádi Zsolttól kapjuk majd.
-01.15. Nagy nap volt ez sokak életében! Be
kellett jelenteni a házi pálinkafőzőket. Bodán a MNYTIT taggyűlésén vettem részt,
ahol a paksi támogatás összegét megtudtuk és a tagdíjról is döntöttünk. A 15,4 millió Ft-ból 400 e Ft a tagdíj, amit a tagok
(így Cserkút is) fizetnek.
-01.19. Ettől a naptól az önkormányzat
dolgozói reggel fél nyolcra járnak dolgozni
és délután négy óráig tart a munkaidejük.
Bemutatkozott egy – számomra – új építő
cég, a V+T Kft.
-01.20. A fiúk nekiláttak Sajgó Jenő bácsi
temetése
körülményeinek
javításához
(templom bejárati rámpa építése). Délután
a testület által felkért monitoring cég
(LRMI) beszámolt nekem munkájuk állásáról. Ígéretükhöz híven a hónap végére befejezik a kért (az előző négy év adatait célzó)
vizsgálatot és az eredményt a testületnek
elő tudják adni.
-01.21. Nálunk vendégeskedett a Kaptár
Egyesület küldöttsége, akik megtekintették
az önkormányzat által felkínálható helyiségeket és körülményeket. Azzal váltunk el,
hogy a berendezések pontos méreteit meg
fogják küldeni számunkra a főbb egyéb paraméterekkel. (Ez azóta megtörtént.)
-01.22. Megkezdődött a munka az Ifjúsági
Klubban. Drávai Gábor (senior) és Béres
Imre váltották valóra a fiatalok „színes” kívánságait. Nem mellékesen a bolt alatti elhanyagolt WC-t is tisztán és használható
állapotban kapta meg az ifjúság. A buszmegálló esőbeállója is ki lett festve.
-01.23. Eltemettük Sajgó Jenőt, aki községünk közösségi életében fontos posztokat
töltött be az első önkormányzat képviselőjeként és alpolgármesterként, az egyházközségben sekrestyésként dolgozott, amíg
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egészsége engedte. Nyugodjon békében!
-01.24. Az első „vizes” megbeszélést tartottuk helyi szakemberek bevonásával a Start
ide vonatkozó részéről. Solti Gábor, Szakács Béla, Tóthpál István és Guhr György
mondta el véleményét és javaslatát a közmunkával kapcsolatban.
-01.25. Újra temető! A két nappal ezelőtti
temetés tapasztalatai meggyőztek arról,
hogy a temetőben sürgősen el kell kezdeni
a járdák állapotának és az urnás temetkezés feltételeinek javítását. Gyöngyösi Tamással sikerült megoldási javaslatokig eljutnunk, amit a következő testületi ülésre
be fogok terjeszteni.
-01.26. A temető projekthez és mindkét
közmunka programunkhoz kellenek térképek, amik segítik a tervezést és magát a
végrehajtást. A térképekről és a későbbi kimérésekről tárgyaltunk Csongrádi Zsolttal,
aki a terület avatott szakértője.
-01.28. Délelőtt Mislyenácz Péterrel beszéltük meg a Start mezőgazdasági részével
kapcsolatos tennivalóit. Vele abban maradtunk, hogy Vásárhelyi Balázzsal együtt segít nekem az emberek kiválasztásában, aztán a tervezésben és végrehajtásban (A mezőgazdasági mintaprogram elő is írja szakember igénybe vételét!). Délután a
kővágószőlősi Kultúrházban közös testületi
ülésen vettünk részt, ahol a közös hivatal
és a közös intézmények vezetői számoltak
be helyzetükről. Kiderült, hogy a hivatal
munkájának megítélése a hiányosságok ellenére alapvetően jó, az iskola és az óvoda
gyermek létszámgondokkal küzd.
-01.30. Eleget tettünk tűz-és munkavédelmi jelentési kötelességünknek és beszámoltunk az ellenőrnek. Két kisebb hiányosságra hívta fel a figyelmet, amit igyekszünk
mihamarabb helyrehozni. Köszönet Béres
Imrének, aki egyedül figyel erre a területre!
Hagenthurn József polgármester
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EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Felnőtt Katekézis
A foglalkozások egy-egy témát dolgoznak fel,
a téma meghatározza a tárgyalt gondolatsor
kereteit, mégis rendelkezik akkora szabadságfokkal, hogy a felmerülő kérdéseket megbeszéljük, mi mit gondolunk, és a végén a
helyes irányba terelődve folytatjuk tovább.
Feltett kérdéseinkre mindig megkapjuk a
választ, ami segít minket a bizonytalanságból a biztos felé. A katekézis másfél órája
észrevétlenül telik el, az elhangzottakról pedig jól esik elmélkedni utána magunkban.
Találkozzunk a Buzás Andor Művelődési
házban péntekenként 1700-1830 óráig, beszélgessünk, tanuljunk múltunkról, kereszténységünkről, szélesítsük ismereteinket.
A programba bármikor bekapcsolódhat, csatlakozásra mindig van lehetőség. Alkalomról - alkalomra egyre többen vagyunk és biztos vagyok benne, minden katekézis
után lelkileg feltöltődve térünk haza. Következő találkozó 2015. február 27 péntek 1700 órakor.
Tarjányiné Elter Tünde

Program előzetes
2015. március 20-án kissé rendhagyó találkozó
lesz a Kaszinó keretében. Elfogadta meghívásunkat Dr. Udvardy György megyéspüspök Úr. A
megtisztelő találkozás a Püspök atya előadásával
indul, majd Csonka Ferenc atyára emlékezünk,
aki 1973-1986-ig volt Kővágószőlős plébánosa.
Nevéhez fűződik a templom legutóbbi nagy fejújítása és sok személyes emlék az itt lakók szívében.
Csonka atya, akit a cserkész közösségben inkább
„csak” Feri bácsiként ismertek, már fiatalon bekapcsolódott a 217. sz. Keresztény Munkás Ifjúsági Cserkészcsapat tevékenységébe. 1956. november 2-án a pécsi cserkészkerület egyik újjászervezője. 1956 után, lelkészi munkája mellett, szinte
még intenzívebben folytatta cserkész nevelő és
szervező tevékenységét. Egykori tanítványai idézik
fel a „katakombacserkészet” emlékeit, hallhatunk
a cserkészet történetéről, a szervezet betiltásáról,
Csonka atya meghurcoltatásáról, bebörtönzéséről, szabadulásáról. A szabadulást
követő időszakról egészen haláláig. A közelmúlt velünk élő történelme. A meghívott
vendégek: Arató László cserkésztiszt, Kőhegyi István cserkészsegédtiszt, Várhidy
György cserkésztiszt, valamint Áts György, Dr. Horváth J. Attila és Vadász István
Csonka Ferenc atya tanítványai.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Egy igazán zöld utazás
A zöldutas közösségeket feltérképező országjáró sorozatunk második állomása ezúttal az
ország legdélebbi csücskébe, azon belül is a
Nyugati-Mecsek tájaira vezetett.
A BOCS 18 fős küldöttségét Cserkúton fogadták a Mecsek Zöldút tagjai. Hogy mennyire komolyan vették a látogatásunkat, azt jól
mutatja, hogy a hegység minden oldaláról
érkeztek, összesen legalább 30-an. A Németh
Bia ("BioBia") által vezetett kerekasztal beszélgetésen minden helyi közösség, csoport
képviselője megszólalt. Sokan voltak közöttük a „gyüttmentek”, a pécsi és a budapesti
„bevándorlók” mellett Olaszországból is ideköltözött egy házaspár. Nagyon hasznos tapasztalat volt hallani, hogy több, egymástól
távol fekvő, sokszor csak bonyolult közúti
összeköttetéssel rendelkező település között
hogyan lehetséges egy magasabb, térségi
szintű együttműködés. Nyilván ez egy hosszú
folyamat, amelynek a mecsekiek is viszonylag az elején járnak, de hogy jó irányba indultak el, az biztos, hiszen már ma is képesek egy 20 fős csoport hétvégi programjának
magas színvonalú megszervezésére – amint
az utóbb kiderült.
Cserkút egy pár száz fős, gyönyörűen rendben tartott falu Pécs nyugati kapujánál a
Mecsek lankáin, a Jakab-hegy lábánál. A takaros, gondozott házak és porták rendszeretetet, igényességet és szolid jómódot tükröznek - habár mondjuk Cserkút a környéken
gyakori sváb falvakkal ellentétben mindig is
magyar falu volt, sváb származású lakói az
utóbbi években költöztek ide, többnyire
Pécsről.
A falu fölött magasodó hegyet szombat délelőtt másztuk meg, hogy a hazánkban a felszínen ritkán látható perm-kori vörös homokkőből álló látványos alakzatokat, ormokat megmászva egy a természetes szikla peremen, a Zsongorkő-kilátóból gyönyörködjünk az Ormánságig terjedő panorámában.
A hegy tetején egy pálos kolostor romjait jár-

tuk be, visszaérve a faluba pedig a 13. századi templom eredeti bizánci stílusú freskóritkaságait csodáltuk meg.
Tartózkodásunk rövid ideje alatt Cserkút
mellett sajnos csak két másik falut,
Kővágótöttöst és Bakonyát sikerült meglátogatnunk, ami ahhoz volt elég, hogy mindenképpen vissza akarjunk jönni, egy, a januárnál látványosabb hónapban.
A leglenyűgözőbb tapasztalat az volt, hogy a
házigazdáink minden étkezést teljes egészében helyben termelt, szezonális alapanyagokból varázsoltak elénk. Na jó, a saját őrlésű
lisztet még nem sikerült megoldani, de a kenyereket, péksüteményeket frissen sütötték
nekünk. Megértettük, mit jelent tartalommal
megtölteni a – máshol sajnos gyakran üres
szólamként kongó – helyi termék fogalmat,
ráadásul gasztronómiailag is értelmezhető
módon - magyarul: nagyon finom ételeket
ettünk. Az utazást megelőzően óvatos fenntartásokkal kezeltük az egzotikusan hangzó
„gazvacsora” vagy „ökocsali” elnevezésű étkezéseket, ám amikor a reggeli vagy vacsora
asztalon legalább 30 féle íz sorakozott, és
mindegyik friss vagy hagyományos módon
(mondjuk savanyítással, aszalással) tartósított termék volt, akkor megértettük, hogy
mekkora lehetőség van a hagyományos falusi vendéglátásban, és hogy ezt lehet innovatívan, kreatívan, klisémentesen is tenni.
Kővágótöttösön nevelt háztáji sertésből készült briliáns kolbászok, füstölt hurkák, különleges
lekvárok,
házi
tejtermékek
(világszínvonalú vaj például, amiből lehetetlen volt egy dekát is vásárolnunk, mivel minden azonnal elfogy helyben), és gyógyteák
végtelen variációja. Ettünk az erdőben vagy a
kert végében szedett friss vadnövényeket
(tyúkhúr, erdei hagyma vagy százszorszép
virág), a bodzabokrokon egész évben termő
júdásfüle gombát, és alighanem Cserkút az
egyetlen település a világon, ahol a porcsin
nevű, kiirthatatlan gyomnövényre gasztronó-

miai fesztivált szerveznek.
De sokféle módon dolgozzák fel a fügét
(aszalva, csatninak, lekvárnak és persze pálinkának), a csicsókát (csipsznek, krémnek,
vagy csak magában megsütve), vagy a medvehagymát (a levelét mondjuk megszárítva
és megőrölve a só ízesítésére, a termését "medvehagyma bigyó" fantázianéven - házi,
berkenyéből vagy vackorból készült ecetben
eltéve).
A húsevőknek sem maradt hiányérzete,
ebédre Szakács Éva tálalt fel az udvarukon
kapirgáló fiatal kakasokból, vagy sütött egy

„egyszerű” tarját, házi füstölt sajttal és saját
zöldfűszer keverékkel. Nem maradtunk éhesek...
Mindehhez persze egy egész helyi közösség
kell, akik különféle termékeket állítanak elő,
de ahhoz, hogy mindent egy asztalon kapjunk meg, professzionális koordinációra van
szükség.
Aki valóban kíváncsi arra, mit jelent a helyi
termék, és hogyan fog össze egy térség, annak feltétlenül ajánlatos meglátogatni Cserkutat és a Mecsek Zöldút csapatát. Felejthetetlen élmény lesz!

Meghívó
2015. Február 24.-én közgyűlést tart a MEZÖ – Mecsek Zöldút Egyesület.
Helye: Cserkút, Kultúrház
7673 Cserkút, Alkotmány u.8.
Ideje: 2015.február 24. 17:30
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
3. Levezető elnök megválasztása
4. 2014 évi beszámoló,
5. 2014 évi pénzügyi beszámoló
6. 2015 évi program tervezet elfogadtatása
7. 2015 évi pénzügyi terv elfogadása
8. Egyebek
Amennyiben még nem rendezte a 2015. évi tagdíját, a helyszínen lehetőség van a belépésre, befizetésre, avagy átutalással rendeznie az egyesület bankszámlaszámára:
Szigetvári Takarékszövetkezet MEZÖ – 50800166-15373546 6 000Ft/év
Amennyiben a meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, úgy alapszabályunk értelmében új közgyűlés kiírására kerül sor, melynek időpontja: 2015.február 24. 18:00 óra. A helyszín változatlan. Egyben felhívom figyelmét, hogy a módosított időpont
közgyűlésén már napirend módosításra nincs lehetőség.
Számítunk megjelenésükre.
Kérem, részvételét válaszlevélben jelezze, köszönöm.
Cserkút, 2015.02.08.
Pfeil Róbert elnök
Mecsek Zöldút Egyesület
FALU-KÉP
Felelős kiadó:Cserkút Község Képviselő Testülete
Szerkesztő: Németh István
E-mail:cserkut2008@gmail.com

