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Falukép 

Tisztelt Cserkútiak, Kedves Barátaim! 

Ismét  elérkeztünk  egy nagy és hagyományos ünnephez, a Húsvéthoz! 

A Húsvét a katolikus hitvilág egyik legnagyobb ünnepe, amit szerte a világon 
sok-sok millió hívő ember tekinti sajátjának. Krisztus feltámadása a bűnöktől 

való megváltást és a halál feletti győzelmet is jelenti. 

A világi emberek számára azért jelentős ez az ünnep, mert a tavaszvárás, a ta-
vasz eljövetelének ünnepe. 

Húsvét kitűnő alkalom a családok találkozására, a gyermekek megajándéko-
zására. Remélem, hogy a jó időben alapos sétákat tehetünk, hogy a hagyomá-

nyos sonka – tojás falatozás nyomait „kijárjuk” magunkból. 

A lányoknak és asszonyoknak kellemes, kíméletes locsolókat, a locsolóknak 
erős tojás adományt és gyenge frissítőket kívánok!  Cserkúti fiúk, férfiak sok 
sikert a locsoló túrákhoz! Kövessük a hagyományt és őrizzük meg a szép szo-

kásokat! 

Sok szeretettel kívánok  minden cserkútinak nagyon  kellemes ünnepet! 

Hagenthurn József 
polgármester 
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Vox populi - a nép hangja 

Rég volt, talán igaz sem volt, de mint a mesében a végén minden jóra fordult - elkészült a falufelmérés.  

Közel egy éve vállalkoztunk egy hatalmas munkára: véleményt, javaslatokat kértünk a lakosságtól, hogyan kép-
zelik el falunk jövőjét, milyen szorító gondok vannak, amelyeket a falu vezetésével karöltve meg kellene oldani, 
mire fordítsuk a pénzünket, és még sok-sok kérdést tettünk fel, amire válaszokat vártunk. Munkánk hasznos 
volt, minden kérdésre értékelhető, érdemi választ kaptunk - 39 oldalra rúg az összefoglaló.  

Gondolom, sokan felteszik a kérdést: mi lesz a sorsa? Asztalfiókban végzi - mint számos társa -, porfogó lesz 
egy aktákkal megtömött iratszekrény legfelső polcán, vagy - reményeink szerint - hozzájárul a tudatosabb terve-
zéshez, a célszerűbb gazdálkodáshoz, a lakosság igényeinek mind teljesebb kielégítéséhez. Mi, a felmérést végző 
munkacsoport ez utóbbit szeretnénk...   

Szeretnénk, ha a sok-sok ötlet, javaslat - ha nem is azonnal, kampány-szerűen - megvalósulna, a pozitív változá-
sokat a falu lakói minél előbb érzékelnék. A változáshoz azonban nem elég egy lelkes tervező-szervező civil 
csoport, az önkormányzat pozitív hozzáállása, hanem alapvető szervezeti és szemléletbeli változásokkal, a ha-
gyományokat, a bevált, elfogadott szokásainkat tiszteletben tartva új feladatokkal is meg kell barátkoznunk. Ez 
egy hosszú folyamat, melynek során érdekek sérülhetnek, de ezek vállalása nélkül marad az „eddig jó volt mi-
nek változtatni” langyos víz… Választhatunk: vagy megújulunk, vagy marad minden a régiben.  

Válasszuk az előbbit!  

Az elmúlt huszonöt év megtanított bennünket arra, hogy nem érdemes csodákra, a külső változásokra, az itt-ott  
bepottyanó pályázati támogatásokra várni, a sikertelenségekért másokra mutogatni, a krónikus mulasztásokért 
egymást okolni: elsősorban a saját portánkon kell söpörni. A felmérés felhozott sok-sok, mindenki által érzékelt 
problémát, amire válaszolni, megoldásukért minél előbb cselekedni kell. Többek között, a teljesség igénye nél-
kül: mi lesz a sok megrogyott portával, amelyeket a tulajdonosodok erő és pénz hiányában nem tudnak karban 
tartani, felújítani? Mi lesz a sok elhanyagolt, magántulajdonban álló kertekkel, területekkel, hagyjuk elrothadni a 
földön a szinte már „bio” gyümölcsöket? Hogyan tudjuk helyben tartani a fiatalokat? Tudunk-e értelmes mun-
kát adni, a családok jövedelmét gyarapítani? Lesz-e pénzünk megőrizni természeti és épített értékeinket, újakat 
alkotni? Tudunk-e a gyerekektől az idősekig a mindennapi gondjaikat enyhítő szolgáltatásokat, támogatásokat 
adni? Tudjuk-e a külső forrásokat optimálisan hasznosítani, van-e épkézláb elképzelésünk az elapadásuk utáni 
hét - vagy még több - szűk esztendőre? Ki tudjuk-e használni falunk egyedülálló földrajzi, természet és kulturá-
lis adottságait? Tudjuk-e fejleszteni a turizmust, a helyi vállalkozásokat, termelőket, az új vállalkozásokat támo-
gatni? Mi lesz a „kukántúliak” társaságával?  Tudnám még folytatni, de a papír korlátai most csak ennyit enged-
nek. 

Mi történik ezután? A locsolók összeszedik a piros tojásokat, mi pedig magunkat. A testülettel megtárgyaljuk a 
felmérés alapján összeállított javaslatokat, a cselekvési tervet, a forrás és szervezeti igényeket, majd döntenek a 
megvalósítás ütemezéséről. A felmérés sorsát, anyagát megnézhetik és a további eseményeket nyomon követhe-
tik Cserkút honlapján. 

Nem szeretem a közhelyeket, de most hadd éljek az egyik legnépszerűbbel: „a remény hal meg utoljára”… 

-sigora- 
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Mi történt? 
Sűrű volt a február. Fontos kérdésekben döntöttünk. Többek között megtárgyaltuk a költségvetést, a civil szervezetek 
beszámolóit, sofőrt választottunk a falubuszra, pályázatokkal foglalkoztunk, egyéni kéréseket vizsgáltunk meg, a törvényi 
változásokat átvezettük a Helyi Építési Szabályzatba.  

27/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal megalkotta a 3 /2016./02.17./ 
rendeletét Cserkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről. 

28/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy 50 millió forintot  5-ször 10 
milliós csomagokban Kamatozó Kincstárjegybe helyez. 

29/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Horváth 
Trade Kft. felé fennálló jótállási biztosítékot nem fizeti ki, ugyanis a cég a javítási munkálatokat nem végezte el. 

30/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Faluszépítő és Kör-
nyezetvédelmi Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

31/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú  döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Nyugdíjas Klub 
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló  beszámolóját elfogadta. 

32/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Gyermek Klub 2015. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

33/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Gyermek Klub 2016. 
évi önkormányzati támogatási kárelmét elfogadja, a támogatás összegét 150000,-Ft-ban, azaz százötvenezer forintban 
állapítja meg. Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 

34/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Cserkúti 
Kézműves és Gazdaklub elszámolását elfogadja azzal, hogy a polgármester igazolja a felvett összeg szabályos elszámolá-
sát. A képviselőtestület a 2016. évre benyújtott támogatási kérelmet hiánypótlással elfogadja, ha a kérelmező a pályázati 
adatlapot szabályosan benyújtja. 

35/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Mecsek Nyugati és Falusi Ven-
déglátók Egyesületének elszámolását, a 2015-dik évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta. 

36/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Polgárőr Egyesület 
2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadását az egyesület kérésének megfelelően 
a határidőt  2016. május 30 – ig  meghosszabbítja. 

37/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal a Cserkúti Polgárőr Egyesület 
részére, 2016. évre 500000,-Ft, azaz ötszázezer forint  önkormányzati támogatást állapít meg. A képviselőtestület megálla-
pítja, hogy az egyesület részéről elfogadja az útnyilvántartással történő elszámolást. 

38/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal megállapítja, hogy a Családsegítő 
Szolgálat munkatársa minden hónap 3-dik keddjén, 9-10 óráig a cserkúti polgármesteri hivatalban ügyfélfogadást tart. 

39/2016. (02. 17.) számú határozat 
Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal az Esztergár Lajos Családsegítő 
Szolgálat 2015. évről szóló beszámolóját elfogadta.  

Most csak a határozatokat közöljük, ha bárki bővebben tájékozódni szeretne keresse a polgármestert, a testület tagjait, 
szívesen állunk rendelkezésükre.  

Legközelebb „helyszíni tudósítás” formájában adunk képet a testületi munkáról. 
Hagenthurn József  

polgármester 



 4 FALUKÉP  

Suszter, kalauz, ács - ezek 
egyszerűen, a mindennapi 
tapasztalatok alapján köny-
nyen értelmezhető foglalkozá-
sok. De mi ez a bártender? 
Pesti és külföldi milliomosok, 
sznobok luxuskocsmája? 
Netán tisztes megélhetést 
nyújtó foglalkozás? Igen, mint 
megtudtam, a bártender ez 
utóbbi, egy nagyon érdekes és 
izgalmas, különleges szakma. 
Idegenbe szakadt „falunkfia 
Krómy Kornél (Samu) űzi 
ezt a titokzatos foglalkozást. 
Lehet erre karriert építeni? 
Lássuk a medvét! 

 Hogy jött ez az ötlet? Talán a cserkúti kocsmázási 
időkből származik, a fröccsök, sikolyok, felesek 
érintettek meg és tereltek a vendéglátás felé? 

 Nem, a vendéglátásnak nem ez a formája vonzott, 
inkább érdekelt a szállodák, az éttermek világa, hiszen 
a szüleim ízig-vérig vendéglátósok voltak, elsősorban az ő 
példájuk hatottak rám a pályaválasztáskor. Amióta az 
eszemet tudom, mindig szerettem a konyhában lábat-
lankodni, főzni, új dolgokat kipróbálni. Kisiskolás ko-
romban már különleges fűszerekkel „kínait” főztem a 
családnak, új ételeket találtam ki, Pestre jártam „fűszer- 
és anyagbeszerző” körútra... 

 Ennek ellenére nem egy étteremben, egy elegáns 
szálloda halljában, hanem a világ egyik legneve-
sebb bárjában beszélgetünk. Ezek szerint az étele-
ket az italokkal cserélted fel? 

 Igen, úgy érzem, ez egy életre szóló választás. A főisko-
lai évek alatt fesztiválokon, nagy rendezvényeken pul-
tos, mixer feladatokat vállaltam, megtetszett ez a mun-
ka. 2014-ben jelentkeztem a Buddha-Bar Hotelbe, ami 
akkoriban a Boutiq’Bár után a második top bár volt. 
Ott aztán gyorsan rádöbbentettek, hogy szakmailag 
sehol sem vagyok, de biztattak, hogy látnak bennem 
fantáziát, tanuljak nyelveket, fejlődjek, és ha még mindig 
ezt akarom, jöjjek vissza. Angol tanulás, Máltában mun-
ka, bártender tanfolyam és tapasztalatszerzés követke-
zett. 2015-ben kezdtem el versenyezni, itt figyeltek fel 
rám a Boutiq’-ból. Most az inasévemet töltöm itt, azaz 
„legalul” kezdtem, a „mesterek” keze alá kell dolgoz-
nom. Közben ital- és anyagismeretet, keverési techniká-
kat és még sok mást kell tanulnom, ha a negyedéven-
ként esedékes vizsgákat leteszem, (amiből az első épp 
most volt, sikerrel) egy év után magasabb pozícióba 
kerülhetek. Az ételeket pedig korántsem cseréltem le, 
az italokban használok sót, a borstól kezdve a bazsali-

komon, korianderen, rozmaringon keresztül a karfiolig, 

tojásig, tücsökig mindenfélét. Ezek szorosan össze-

függő, egymásra épülő dolgok. Jellemzően, ami a kony-
hában működik, az a bárban is és vice versa.  

 Mi a különbség a pultos, a kocsmáros és a bár-
tender között? Bár nem vagyok gyakori kocsmába 
járó, emlékeimben felrémlik a bádogtálcákra ömlő 
sörhab, a „szőrös pohármosogató”, a handaban-
dázó, sírva vígadó spicces közönség - összelöttyin-
teni a kólát a vörösborral, a gint a tonikkal, a 
bort fölereszteni a szódával olyan nagy tudo-
mány? 

 Még hogy összelöttyinteni! A szakma ilyen fogalmakat 
nem ismer. A kocsma és a bár között ugyanaz a kü-
lönbség, mint a kifőzde és a Michelin- csillagos étterem 
között: a bártender egy magasabb szintű gasztronómiai 
igényt elégít ki. Természetesen a maga helyén mindket-
tőre szükség van, mindegyiket lehet színvonalasan mű-
ködtetni, ugyanaz a vendég itt is-ott is megfordulhat. 
Nekünk tájékozottnak kell lennünk az italok történeté-
ről összetevőiről is, több mint négyszáz italból kell 
komponálnunk és rituálisan kínálnunk a vendégeket. A 
koktélok minden összetevőit - szirupok, ízesítők, gyü-
mölcsök, stb. - mi készítjük elő, megtervezzük a szerví-
rozást, díszítést, saját italokkal kísérletezünk, ez a mun-
kafázis sokszor tovább tart, mint maga a szerviz. 

 A vendég egyáltalán tudja, hogy mit mivel, meg 
tudja fogalmazni az igényét, vagy ki kell találni, 
mit szeretne? 

 Sok a tudatos vendég, ők a kedvelt, megszokott italai-
kat keresik, őket kísérletezésre buzdítjuk, van menünk 
is, de a többség elvárja, hogy ajánljunk, kínáljunk. Ezek 
az egyedi kérések a legizgalmasabbak. A rövid és fel-
színes találkozás alapján kell eltalálnunk az ízlését, eh-
hez kell emberismeret, hatalmas tapasztalat, stílusérzék, 
ezt most tanulom igazán, nem csak könyvekből, ha-
nem a gyakorlatból, és az életből egyaránt. 

 Úgy érzem, ez a kulináris élmény luxus, a gaz-
dagok kiváltsága. 
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 Egyáltalán nem! Sokkal többen megengedhetik maguk-
nak, mint azt gondolnánk. Itt nem a mennyiségen van 
a hangsúly, hanem a kuriózumon, az élményen. Étte-
rembe sem járunk minden héten, ezzel ugyanígy va-
gyunk. 

 Külföld? Hosszú távú tervek? Most sokan, ha-

nyatt-homlok mennek... 

 Ez alól én sem vagyok kivétel. A főnököm vett egy 
üzletet Bécsben, ha minden jól megy, néhány hónap 
múlva ott fogok dolgozni. Ez nem menekülés, hanem 
egy lehetőség, amit - amíg fiatal és független vagyok 
- ki szeretnék használni, most kell minden alkalmat 
megragadnom a tanulásra. A jövő? Érdekel a pszicho-
lógia, ilyen irányban szeretnék továbblépni - talán 
Ausztriában? Pszichológiát szeretnék tanulni, de ezzel 
nem a szakmaváltás a célom, hanem a vendégekkel és a 
munka társakkal való kapcsolataim jobb megértése, 
javítása, tökéletesítése. Egyelőre. 

 Pécs? Lenne itt erre kereslet? Haza tudnál jönni. 

 Úgy érzem, jelenleg nincs, bár az éjszakai életben érez-
hető némi „mocorgás”, egyre inkább tapasztaljuk, hogy 
a belvárosi szórakozóhelyeken hétvégén nincs szabad 
hely, ezt mindenesetre jó látni. Tervezünk Pécsre be-
mutatókat, koktélesteket, elsősorban azért, hogy fel-
mérjük az érdeklődést - de ez a jövő zenéje. 

 Versenyek? 

 A versenyek szorosan hozzátartoznak ehhez a hivatás-
hoz, aki ad magára az vállalja, mondhatni kötelező, 
hiszen ez ösztönöz az újabb és újabb italköltemények 
„kitalálására”, az egyéni ízvilág, stílus, fejlesztésére. Egy 
éve én is elkezdtem. 2015-ben az Országos Koktélbaj-
nokságon kategória győztes voltam, az összesítettben 
pedig negyedik. Ez ösztönzött arra, hogy újból neki-
vágjak: Bols Budapest harmadik és első hely, ez utób-
bival egy amsterdami tanulmányutat is nyertem. Lettor-
szágban, Rigában a nemzetközi tapasztalatszerzés volt 
az elsődleges, tanulságos volt. 2016: Országos Koktél-
bajnokságon ismét kategória győzelem és összesítésben 
- szoros versenyben - második hely. Az első helyezett 
jut ki a világbajnokságra. Jövőre már nincs mese. Jelen-
leg két nemzetközi versenyre készülök - nem szeretnék 
semmit elkiabálni -, remélem legközelebb ezek sikerei-
ről is beszámolhatok. Ehhez rengeteg munka és gya-
korlás szükséges, ezen a szinten ugyanis nem csak az 
ital és az italkészítés a fontos, hanem a bemutatót an-

gol nyelvű prezentációnak is kísérnie kell. 

 Nem féltelek… 

 Ez jólesik! 

 Ha jól látom, Somogyvári Sanyi faragott fa nyak-
kendőjét viseled - lám, mégis maradt valami Cser-
kútból… 

-sigora- 
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Húsvéti készülődés a Gyermekklubban  
Ebben a hónapban, a Gyermekklubban a húsvéti készülődésé volt a főszerep. Március 19-én tartottuk a témához kapcso-
lódó kézműves foglalkozásunkat. Sokféle dolgot készítettek a gyerekek. Kávé Gitta nénivel az ünneppel összefüggő filcfi-
gurákat varrtak, emellett minden résztvevő ajándékba is kapott egyet. Öröm volt látni hogy a fiúk is nagy érdeklődéssel 
fogtak tűt a kezükbe.  

Faragó Barbinál fészkek, asztaldíszek, kisebb, de annál inkább ötletes figurák születtek. Kávé Ági - sok, egyéb más apró-
ság mellett - gipsztojással, tojástartókkal és kis figurákkal készült. Kárpáti Kinga rögtönzött kémiaszertárában pedig illa-
toztak a készülő locsolóvizek. Később a lányok átvették a hatalmat az illatfelhő felett, és az illatok saját elképzelésük sze-
rint kerültek az üvegekbe.  

Csatlakozott hozzánk Pallos Edina is, akivel vidám ajtó-, és ablakdíszek, üdvözlőkártyák készültek. Jó kis délután volt, 
köszönjük a részvételt mindenkinek! A rendezvényt támogatták: Hajdú Zsuzsa virágkötészeti kellékekkel, Magai Marika 
néni - mint mindig, most is - házi finomsággal.  

Következő programunkról már szórólapon, illetve Facebookon, plakáton is értesülhettek. Tehát: ha esik, ha fúj, irány a 
természet! Ha már természet, akkor csempésszünk bele egy kis tanulást is: Biobia vezetésével gazgyűjtő kirándulás lesz, 
mely után csupa helyi finomságokból, a gyerekekkel közösen gazebédet készítünk.  

Hegedüs Bernadett 
CsGyK  

S zeretnék pár sorban megemlékezni szeretett férjem, Futács László halálának első évfordulójá-
ról. 34 évi házasság után, rövid, de súlyos betegségben hagyott itt.  

Férjem 1956. április 3-án, Pécsett született, 2015. május 3-án halt meg, most lenne hatvan éves.  
Születése óta Cserkúton élt, nagyon szeretett itt lakni. Dolgozott asztalosként az Ércbánya I. üze-
ménél, a BÉV-nél, a Műanyag Nyílászáró Üzemben, majd évekig Cserkúton az Önkormányzatnál 
közmunkásként a falu csinosítása érdekében.  

Nyugodjék békében!  

Gondoljunk rá szeretettel! 
Futács Lászlóné 
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TAVASZI LOMTALANÍTÁSTAVASZI LOMTALANÍTÁS  

2016. 04.18. (hétfő) 
Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot az adott napon reggel 6 óráig he-

lyezzék ki a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdeké-

ben a szóródó anyagokat gyűjtődobozba, vagy zsákokba tegyék.  

Nem helyezhető ki 

 építési törmelék 

 állati tetemek 

 zöldhulladék 

 veszélyes hulladékok (akkumulátor, gumiabroncs, 

növényvédőszeres, festékes dobozok, stb.) 

 elektronikai hulladék (tv, hűtőszekrény, stb.) 

A LOMTALANÍTÁS INGYENES!  

 

 

 

A HÚSVÉT HÉTFŐN ESEDÉKES SZEMÉTSZÁLLÍTÁS MÁSNAP, 
KEDDEN LESZ! 

 


