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Megjött a hideg tél egy esős ősz után, 
Fázón fütyül a szél a tarlott fák ágán. 

Nincs egy tenyérnyi föld se, hol hó ne lenne, 
Nincs egy elrejtett zúg, hol szél ne fütyülne…. 

  
Forog, s fölkavarja ijesztőn a havat, 
Kitölti a mérgét s azután elhallgat. 

Ablakpárkányokra szállnak a madarak, 
De sok nem éri meg közülük a tavaszt. 

 
Sajnáljuk meg őket, szórjunk nekik magot, 

Abból, amit Isten jószántából adott. 
Meghálálják nekünk tavasszal vagy nyáron, 

Kevesebb hernyó lesz majd a gyümölcsfákon. 
 

Lassan-lassan eljár a siralmas idő,  
S piszkosra fakul a fehér hólepedő. 

Megbékülve fúj már a téli hideg szél, 
Igaz lassan, de mégis elmúlik a tél.   

 
Tornyiszentmiklós, 1935.12.06. 
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CSERKÚT ÉS A NYMTIT IDÉN 

 

Kedves Olvasó, cikkemet egy kis visszatekintéssel kez-
dem azért, hogy legújabb lakóink és a fiatal falubeliek 
is tudják, mivel foglalkozom írásomban.  

A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési 
és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 1996-
ban alakult a kővágószőlősi Zsongorkő Baráti Kör 
kezdeményezésére. A Társulás célja a lakosság tájékoz-
tatása a két évvel azelőtt kezdődött – nagyaktivitású 
radioaktív hulladék elhelyezésével kapcsolatos – kuta-
tások állásáról térségünkben. A kutatott kőzet az un. 
BAF, a Bodai Aleurolitos (agyagkő) Formáció. 

A kutatást a 2011./70/Euratom tanácsi irányelv alap-
ján kezdték el, ami előírta a tagállamok számára, hogy 
dolgozzanak ki nemzeti politikát a nukleáris hulladé-
kok kezelésével és elhelyezésével kapcsolatban. Ez a 
munka tavaly lezárult a 21/2015.(V.4.) számú ország-
gyűlési határozattal. 

Társulásunk másik három – földrajzi-
lag egymástól messze eső – társulás-
sal együtt anyagi támogatást kap a 
tájékoztatási tevékenységéhez és az 
ehhez kapcsolódó rendezvényeken 
való részvételhez. A mi társulásunk a 
kapott támogatást egyenlő részben 
osztja el a kilenc tagtelepülés között. 
Ez az összeg jó ideje évi 15.400.000 
forint helységenként. A támogatásról 
természetesen el kell számolnunk az 
év végén (és fél évenként). 

 

No, az idén nem volt egyszerű az elszámolásunk, mert 
a társulások tagfelvételi gyakorlatával (nem akartak bő-
víteni a támogatás emelése nélkül) kapcsolatban prob-
lémáink adódtak az adományozó szervekkel. Ennek 

köszönhetően az első félév elszámolása sokkal szigo-
rúbbá vált (a korábbi gyakorlat, miszerint a lakossági 
költségekre –hulladék, vagy közvilágítás, stb.-  össz-
pontosítottunk, nem volt vállalható) és a második fél-
éves szerződést sem tudtuk 2016. november 2.-a előtt 
aláírni. Így a második 7.7 millió forint támogatás fel-
használására, tervezgetésre nem volt sok időnk.  

Óriási tanulság, hogy amikor körülnéztünk, mire is 
lehetne úgy költenünk, hogy az összeg lehívható le-
gyen, nem volt stratégiai döntésünk kéznél! Testüle-
tünk bajba került – volna, ha a cserkútiak a nyilvános 
testületi ülésen nem segítettek volna a tervezésben. 

Két, fontos és végrehajtható elképzelés öltött testet: az 
egyik a temetőben álló kereszt állagmegóvó felújítása, a 
másik az Alkotmány utca D.-i részén a járdák és autó-
bejárók újjáépítésének folytatása. Itt újabb gondba üt-
köztünk, mert a kőbánya bezárt és még ha az időbe 
belefért is volna (ami lehetetlen volt egy rövidített hó-
napban), de nem lett volna kövünk az építéshez. 

 

A temetői kereszt – az 56-os emlék-
művünk megalkotásában jeleskedő 
- Walter József műhelyének kö-
szönhetően időben elkészült  600 
ezer forintért. 

Sokkal nagyobb falat volt falunk 
nyugati részén Kávé Józseféktől  
kifelé a járda – és bejáró építés. Ezt 
a munkát a Wolfbau Team nevű 
vállalkozás hajtotta végre. Ennek az 
ára 7.1 millió forint volt. Így jött ki 
a 7.7 millió. 

Szemre szép, és a munkákat figyelő lakótársaink sze-
rint is alapos építkezés folyt előttük. Az, hogy a támo-
gató elfogadta a beadott anyagainkat, azt jelenti, hogy 
nemcsak a munkavégzés, hanem az egész tervezés és 
kivitelezés rendben zajlott! 
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SZENT BORBÁLA NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

 

December 4-e Szent borbála napja.  Szent Borbála a bányászok, kohászok, tűz-
szerészek védőszentje, a 14 segítő szent egyike. 

Szent Borbálára és az elhunyt bányászokra emlékezünk ezen a napon. Idén 
sem volt ez másként. Cserkúton 2016. december 2-án pénteken délután gyűlt 
össze az emlékező közösség, hogy lerója tiszteletét az elhunyt bányász kollegák 

emléktáblája előtt. Idén a MUBE 
támogatásával sikerült kibővíteni a 
régi táblát, és kikerültek az emlék-
táblára az első tábla készítése óta 
eltelt idő alatt elhunyt bányászok 
nevei. Polgármester úr beszéde 
után Hamzau Relu atya megáldotta a táblát. Az emléktáblánál 
koszorút helyezett el Cserkút község Önkormányzata, a ZSBK,  
a MUBE , és a Bányavagyon Hasznosító Kft. 

A meghívott vendégek az ünnepség után egy kötetlen hangulatú 
fogadáson láttuk vendégül a megjelenteket. 

A kivitelezők előtt le a kalappal és a műszaki ellen-
őrünknek, Szakács Bélának meg hatalmas köszönet! 

Örülök, hogy ilyen kivitelezőkkel és ilyen helyi szak-
emberekkel rendelkezünk, mert ez biztosíték lehet 
eljövendő terveink Cserkúthoz méltó végrehajtásához. 

Mert vannak ilyenek: az Alkotmány utca folytatása, a 
bányász emlékmű elkészítése, stb.  A tanulságot meg 
levonta testületünk: kellenek tervek, kellenek egyezte-
tett elképzelések, hogy még egyszer ne kerülhessünk 
ilyen helyzetbe!  Most komoly segítséggel kivágtuk 
magunkat, de legyünk felkészültebbek a jövőben. 

Már kértem képviselő társaim ötleteit a tervezéshez és 
van is jó pár javaslat, amivel a bel- és külterületen is 
dolgozhatunk. Az utak és a közvilágítás korszerűsítés-
re szorul és a többi témában is várjuk a javaslatokat. 

Ha testületünk túl van a tervezésen, akkor gondolata-
inkat megosztjuk, megvitatjuk közösségünk érdeklődő 
tagjaival. Kérem, hogy polgáraink gyűjtsék össze, hogy 
mit tartanak fontosnak, ami segítene, könnyítene éle-
tük során! 

Az eddigi segítséget köszönöm minden támogató la-
kónknak,  akik a különböző pályázatok során, a terve-
zésben és végrehajtásban részt vettek - és még dolgoz-
nak is - a munkában. 

 

Áldott Ünnepeket kívánok Önöknek magam és testü-
letünk nevében! 

 

Cserkút, 2016.12.15. 

  Hagenthurn József polgármester 

Az emlékező közösség 
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Cserkúti advent 2016 
 

Immár harmadik éve van kis falunknak saját adventi koszorúja, amely mellett változatos prog-
ramok kíséretében gyújtjuk meg az ünnepvárás gyertyáit. 

 

2013 decemberében még a kővágószőlősiek meghívására 
sétáltunk át vagy húszan Szőlősre, hogy mi gyújtsuk meg 
a koszorújukon a harmadik gyertyát. Akkor még nálunk 
nem volt koszorú. A következő évben a kővágószőlősi 
Csipkebogyó Egyesülettől kaptunk egy hatalmas adventi 
koszorút, amely megteremtette Cserkútunkon is a közös 
ünnepvárás hagyományát.  

Idén már a falu lakóival közösen készült az adventi ko-
szorú, és lelkes kezek (Béres Imre és Szép Laci) jóvoltából - 
a gyerekek örömére - már rénszarvasok vontatta szán is 
készült. 

 

Advent első vasárnapján a gyertyagyújtást közös fenyő 
diszítés előzte meg, miközben forralt bort, teát kortyol-
hattunk, és zsíros kenyeret majszolhattunk. Rengeteg kis-
gyermek jött segíteni, sokan saját készítésű díszekkel szé-
pítették a falu fáját. Az első gyertyánkat Polgármester Úr 
gyújtotta meg, miközben lelkes kis csapat énekelt és ze-
nélt. Ekkor gyúltak ki a fenyő és a falu ünnepi fényei is . 
A hideg idő ellenére sokan gyűltünk össze. Jó volt látni a 
sok meghatott arcot és  a gyermekek örömét. 

 

Advent második hétvégéjén, gyertyagyújtás előtt, igazi 
csemegével szolgált nekünk Mosonyi Éva és csapata: be-
vezetett minket a csokoládé készítés rejtelmeibe, miköz-
ben finomabbnál finomabb csokikat kóstolgathattunk. A 
második gyertyát Pallos Edina gyújtotta meg. 

 

A harmadik hétvégén kézműves vásár, frissen sült 
pompos és a Cserkúti Szimpatikusok zenéje várta az ér-
deklődőket. Kávé Józsi bácsi lobbantotta lángra a harma-
dik gyertyát. Közös éneklés, beszélgetés zárta az estét. 

 

Advent utolsó hétvégéjén emlékezetes koncertet hallhat-
tunk saját kis templomunkban a Trio Enigma előadásá-
ban. Bach, Beethoven, Mozart muzsikája, és néhány karácsonyi dallam csendült fel az évszá-
zados falak között.  
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A koncert után ünnepi sátor – forralt borral, teával, kuglóffal, 
pompossal -várta az érdeklődőket a koszorú mellett. A hideg 
idő ellenére is nagyon sokan voltunk. Ezúttal a kővágószőlősi 
Csipkebogyó Egyesület vezetője, Bodor Anettgyújtotta meg a 
negyedik gyertyánkat. Ezt követően Pallos Edina átadta neki a 
„Cipősdoboz „ akció keretében Cserkúton gyűjtött adomá-
nyokat Közös énekkel megható, felemelő pillanatokat élhet-
tünk át. Az ünnepségsorozat zárásaként kisorsolásra kerültek 
a szponzorok által felajánlott ajándékok, melyeket azok kö-
zött sorsoltak ki, akik mind a négy alkalommal részt vettek az 
adventi gyertyák gyújtásán. Volt a felajánlott ajándékok közt 
állatkerti belépő, korcsolya bérlet, vásárlási utalvány, és több, 
a helyi kézművesek által készített termék. 

Én csak 2013 óta vagyok a falu lakója, így a szemem előtt 
bontakozott ki e szép, szívhez szóló hagyomány. Örülök, 
hogy én is része lehetek ennek a hagyományokat teremtő és 
megtartó alkotó közösségnek. Mert együtt örülni, a közössé-
gért tenni jó!  

       Deák Bori 

Köszönet 

Sok mindenkinek tartozom köszönettel az elmúlt adventi időszak alatt nyújtott segítségért. Si-
került felrázni téli álmából a falut, sokan kimozdultak, sokan mellém álltak ha munkáról volt 
szó, és még többen jöttek el a rendezvényekre, hogy együtt legyünk, együtt ünnepeljünk. 

Köszönet illeti az  Önkormányzatot, a polgármester urat, és a képviselőtestületet, hogy lehető-
vé tették és támogatták ezt az ünnepségsorozatot. Nagy és hálás köszönet  az önkormányzat 
dolgozóinak, Béres Imrének és Szép Lacinak, és Mérész Ivánnak, kik szabadidőben is, hideg-
ben és hétvégén örömmel építették, szépítették a helyszíneket,.és Mészáros Timinek a kemen-
cés finomságokat Minden percét élveztük a készülődésnek, soha nem éreztük tehernek, hiszen 
a közösségért a faluért, nektek, és magunknak csináltuk. Köszönet a rengeteg segítőnek a hét-
végéken, Jánosity Gyöngyinek a adventi koszorú készítést, Pallos Editnek a forró italokat, a he-
lyi kézműveseknek, a Cserkúti Szimpatikusoknak, Kávé Józsefnek és Antal lászlónak a remek 
fotókat és nektek, kedves cserkútiak, hogy részt vettetek az rendezvényeken. 

Külön ki kell emelnem az idei pecsétgyűjtő akció nyereményeit. Sokan, sokféle ajándékkal já-
rultak hozzá, és szereztek boldog pillanatokat a résztvevőknek. 

A sorsolást anyagi, vagy tárgyi feltételekkel támogatta: Morvai Zoltán, Tóthpál István, Guhr 
György, Novák László, Cserkút község Önkormányzata, a Zsongorkő Baráti Kör, a 
kővágószőlősi nyugdíjas klub, Kovács Győzőné, az Orfűi Malommúzeum, a ZSKN, a Pécsi 
Zoo, Pallos Erika, Faragó Barbi, Tóth Kata, Dákai Niki, Németh Ibolya, Sigora Irma, Boda 
Csilla. 

            Pallos Edina 



FALUKÉP 6. 

 Gyermekklub híradó- december 

Az advent közeledtével november utolsó szombatján tartottuk kézműves délutánunkat. Az ünnepi időszakra 
hangolódva,a karácsony jegyében. 

A tavalyi évhez hasonlóan készültek szebbnél szebb asztaldíszek, adventi koszorúk, kopogtatók. Ismét bi-
zonyosságot nyert, hogy nagyon ügyes, kreatív gyerekeink vannak. Gyönyörüségek készültek Faragó Barbi 
segítségével, Kávé Gitta néni szebbnél szebb díszeket varrt a gyerekekkel, akik az elkészült munkáik mellett 
ajándékba is kaptak egy egy darabot. Pallos Edina mini rénszarvasokat varázsolt, Bajor Bettivel pedig mécses 
különlegességeket készítettünk a gyerekekkel. Hangulatos,j ó kis délután volt, sok sok dolgos gyerekkel-
felnőttel. 

Ezúton ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak azon embereknek akik idén is segítették munká-
nkat. Folytassuk együtt jövőre is! Mi már készülünk... 

Békés,boldog ünnepet kìvánunk mindenkinek!        Hegedűs Betti 

 

Sok szeretettel várunk minden gyermeket 

2016.12.29-én, csütörtökön 

18.00 és 22.00 óra között 
a Kerti Sándor Kultúrházban 

 

egy közös évbúcsúztató zenés össz 

Gyertek el minél többen és zárjuk jó hangulatban a 2016-os évet! Hívjátok el a bulizni szerető barátaitokat 

és osztálytársaitokat is. 

A belépő és a büfé ingyenes. 
A zenéről DJ Ferdi és DJ Csabi gondoskodik. 

Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy rendezvényünket támogassák egy kis süteménnyel. 

Várunk Titeket szeretettel! 

 

Cserkúti Gyermekklub 

SZILVESZTERI TINI DISCO 
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Kedves cserkúti Gyerekek 
 

Már haza értem az Északi sarkra, így van egy kis idő, hogy írjak nektek. Nagyon elfáradtam a hosszú utazásban, 
amelyben a világ összes kis gyerkőcét látogattam meg segítő manóimmal együtt. Kicsit már pihentem és köz-
ben gyerekek rátok gondoltam. Megint nagyon sok szép okos kedves, vidám gyerekszemmel találkoztam. Sze-
retettel gondolok mindenkire. Arra az elhatározásra jutottam írok levelet a faluk és városok édes aranyos nebu-
lóinak. Köztük nektek is cserkúti gyerekek. Nagyon boldoggá tett, látva a sok ház ablakában a tiszta cipőket, 
csizmákat, az asztalokon finom tejecskét és mézes kalácsot. Boldogság volt látni,  milyen sokan eljöttetek hoz-
zám a játszótéren felállított sátorban, ahol a rénszarvasaim megpihentek. Köszönöm, hogy ennyire készültetek 
jövetelemre, kényelmes pihenővel illetve a nagy gyerekek tudták, hogy fáradt leszek, így kényelmes hintaszéket 
készítettek nekem. A felnőttek is nagyon kedvesek voltak, sok szeretet és jóság van a szívükben ugyan úgy, 
mint nektek gyerekek. Tudjátok az anyukák, apukák, nagypapák, nagymamák is voltak gyerekek… Mit gondol-
tok, sok-sok éve miért viszek mindig ajándékot mindenkinek? Mert boldogság, szeretet tölti be a szívem mikor 
látom mennyire örültök kis ajándékomnak. Lassan befejezem soraimat, mivel még sok kispajtásnak kell levelet 
írnom. Ez évben is nagyon jól éreztük magunkat nálatok veletek. Jövőre ismét elmegyek hozzátok. Legyetek 
mindig kedvesek, legyen bennetek sok-sok szeretet, fogadjatok szót és vigyázzatok magatokra. 

Baráti üdvözlettel : Mikulás a Manók és a Krampuszok… 

Ismét díjat nyert a Mecsek Zöldút egyesület 

Példaértékű munkájának elismeréseként  „a Közösség” kategóriában vehetett át az elismerő díjat a Mecsek 
Zöldút Egyesület, egy olyan élő, működőképes szellemiség-közvetítő műhely, amely lehetőséget nyújt a helyi-
eknek és az odalátogatóknak a lelki és fizikai rekreációra, az 
értékek közvetítésére és a fejlődésre. Az ott élők saját belső 
erőforrásaikból merítve hozzák létre a közösséget, részlete-
sen felkutatták az egyes falvak helyi értékeit, termékeit, szol-
gáltatásait, programjait, hagyományait, gasztronómiáját, a 
turizmus fejlesztési lehetőségeit. Az egyesület színvonalas 
vendéglátással egybekötött programokat szervez, a tervezett 
útvonal a teljes Mecseket bejárja. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak! 

Forrás:Herman Ottó Intézet 

 

A MEZÖ vezetőségi tagjai a díjátadón 

A Mikulás és MiniManó Jövőre találkozunk! 
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Egyházközségi hírek 
 

A karácsonyi-újévi ünnepkörben Kővágószőlősön (és Bicsérden) lesznek a szentmisék, liturgikus 
események, a következő ütemezéssel:  

 

December 24-én, szombaton, Szenteste, 20.00 órakor lesz Kővágó-
szőlősön az esti-éjjeli szentmise, pásztorjátékkal.  

December 25, Urunk születésének ünnepe, Karácsony,  
a szentmise a szokott időben, 9.30-kor lesz Kővágószőlősön 
December 31. Szilveszter - Év végi hálaadás Bicsérden, 18 órakor 
Január 1. vasárnap, Újév. Szűz Mária Isten Anyja ünnepe,  
a szentmise Kővágószőlősön 9.30-kor. 
Január 6, Vízkereszt, parancsolt ünnep, munkanap, mise Kővágószőlősön 17.00 órakor. 

Vízkereszt hetében szoktak lenni a házszentelések. Ilyenkor a pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, 
házakat, az ajtó szemöldökfájára felírja az évszámot és a C+M+B betűket (jelentése: Christus 
Mansionem Benedicat=Krisztus áldja meg e házat). E szertartást lehet kérni, egyeztetni Kávé Józsefnél 
a 72/564-164-es vagy 30/3735739-es telefonon. 

 

Örömmel tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a jövőben Cserkúton minden vasárnap lesz szentmise, 
vagy igeliturgia, a szokott időben reggel 8 órakor, hetenként felváltva.  Az első alkalommal igeliturgia 
lesz január 8-án, vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepnapján. 

Újabb éremeső 
 

    

  Simonné Axt Éva 

 

Törökbálint, nemzetközi verseny. 

Ahogy közelít a budapesti világbaj-

nokság, elnökválság ide vagy oda, 

egyre többen szállnak vízbe, köztük 

számos régi jó úszóversenyző is. 

Keményedik a verseny, jóval nehe-

zebb elcsípni egy érmet pláne ha fé-

nyeset akarunk! 

Eredményhez teljesítmény is kell, 

nos sikerült egyéni rekordot úsznom 

50m hátúszásban és 100m gyors-

úszásban. 

Végeredményben egyéniben egy ara-

nyat, három ezüstöt, váltóban egy 

bronzot és egy negyedik helyezést 

úsztam! 


