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2 Falukép 

Tisztelt olvasó, idén könnyebb dolgom van, mint a korábbi években, mert az igazi testületi munka a második 
félévben elkezdődött. 

Köztudott, hogy májusban időközi választás volt községünkben és ennek eredményeképpen új, hatékony mun-
kára vált lehetőség.  

Azóta több nehéz, illetve fontos döntés meghozatalára készülhetett testületünk. 

A legfontosabb beruházásunk idén az Alkotmány u. É.- i részének járda- és autóbejáróinak megépítése, vala-
mint a Kerti Sándor Művelődési Házat övező parkolók átburkolása volt. Sor került aszfaltjavításra is a Petőfi 
utcában. A vállalkozó a Best Contrast 75. Kft. volt , a műszaki ellenőre Szakács Béla, helybéli mélyépítő mér-
nök. A 15,4 Mió Ft-os támogatás – amit A Nyugat Mecseki TIT –en keresztül kapunk a bodai kutatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatási tevékenységünk fejében , elszámolása napjainkban zajlik. 

A korábbi elvárásokhoz képest lassabban halad a Gasztroturisztikai Élménytér uniós pályázat végrehajtása. 
Többszöri változást kellett átélnie a más néven Interreg pályázatnak, ami nem cserkúti hibából alakult így. Van 
még időnk, bár a jövő év végén át kell adnunk az intézményt, amit 5 évig saját erőből kell üzemeltetnünk az 
„Eat green” (magyarul : Egyél zölden, vagy Egyél zöldet) nevű projekt látogatóinak számára. Ezek után kell 
gazdaságilag is hasznossá tenni a falu számára a beruházást, a látványkonyhává  alakított udvari istállót és a téli-
esített, kibővített látogatók részére új  szolgáltatásokkal gazdagított  „Színt”. Van tehát min töprengeni a falu 
mindenkori döntéshozóinak. A pályázatban megfogalmazott célok a legfontosabbak, de a falu önerejére is nagy 
szükség van és lesz (fűtés, gépészet , belső WC-k és külszíni létesítmények, meg az ehhez tartozó tervezési 
munkák).  

Az idei nyáron sor került a faluban egyre népszerűbb Mária kert vezetékes vízzel való ellátásának kiépítése, a 
következő évben tervezzük egy ivókút felállítását is. 

Fontos előrelépést tettünk a kocsma megvásárlásával (9 Mió Ft) és a Pásztorház visszaszerzésének (bírósági per 
keretében) ügyében. 

A játszótér is új eszközökkel bővült, vásároltunk új kisgyermek hintát, csúszdát és megépítésre került a napvi-
torlás árnyékoló is. Kicseréltük a homokozóban a homokot, és az összes játék valamint a kerítés is át lett festve. 
A festési munkákért külön köszönet Pénzes Viviennek, Béres Szabinának és Béres Fanninak. 

Ősszel Guhr György helyi építési vállalkozó elvégezte a Batvölgyi út padkázását, ezzel is javítottuk a biztonsá-
gos közlekedést az autósoknak.  

Kicsinosodott a boltunk is, modern, ízléses bútorokra, polcokra cseréltük a régi berendezéseket, a bolt kínálata 
mára elérte, hogy mindenki elégedett legyen vele. 

Októberben átadásra került  a Gyerek klub munkájának és az Önkormányzat támogatásának eredményeként a 
Varázs-Garázs gyermek és ifjúsági játszóház. 

Mostanában sem állt meg az élet akár a társadalmi életet, akár a gazdasági életünket nézzük. Nemrég adtuk át a  
Büszkeségpontunkon a Bányász Emlékművet, amit a cserkúti volt uránbányászok emlékére állítattunk. Itt sze-
retném megköszönni civil szervezeteink közreműködését az emlékmű tervezésében és Gálffy Béla mester mun-
káját. 

Befejezésre került – az egyébként kötelező – Településképi Arculattervi Kézikönyv elkészítése, amit Bánfalvi 
Zoltán főépítész úr készített Görgényiné Fehér Zsófia építész, cserkúti származású építész  mérnök hathatós 
segítségével.  

Jelenleg folyik a látványtavunk felújítása, újra kell kotorni a medret, meg kell javítani a zsilipet, a partoldalakat is 
meg kell erősíteni. Ezzel a munkával Novák László helyi vállalkozónkat bíztuk meg. 

Néhány gondolat az idei év rendezvényeiről és szociális támogatásainkról: 

A májusi főzőverseny idén új helyen, az önkormányzat udvarán került megrendezésre, hatalmas sikerrel. A ver-
senyen részt vett baráti falunk Tornyiszentmiklós főzőcsapata is. Számunkra különleges zalai ételekkel ismertet-
tek meg bennünket, nagyon ízletesek voltak. 
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Falunapunk a szokásos minőségi szórakoztatást biztosította lakóinknak, átadásra kerültek a nem olyan 
régen alapított Cserkútért Díjak. Idén Kávé József és felesége Kávé Gitta, Pál József és Kertiné Bíró 
Emese részesült a megtiszteltetésben. 

Lassan hagyománnyá válik, hogy augusztus közepén buszos kirándulást teszünk Tornyiszentmiklósra, 
falunk méltán híres tanítójának , Kert Sándornak a szülőfalujába, ahol a mai napig is ápolják emlékét. 
Tornyiban ekkor tartják a falunapot és Cserkút képviseletében Szabó Zsuzsa bábművészünk tartott 
előadást. Szokás szerint könnyesre nevette magát mindenki. Köszönjük Zsuzsa! 

Augusztusban támogattuk az iskoláskorú gyermekek szüleit a tanév kezdés költségeiben, gyermekek-
ként 8000 Ft-tal. 

Október elsején az Idősek Napján köszöntöttük és ünnepeltük a falu 60 év feletti lakóit, műsorral és 
finom ebéddel kedveskedtünk nekik, kellemes zenével szórakoztattuk őket, volt tánc, mulatság is. Min-
denki örömére idén is fejenként 8000 Ft támogatást biztosítottunk időseinknek. 

Önkormányzatunk ebben az évben is támogatta azokat a cserkúti fiatalokat, akik egyetemi tanulmá-
nyokat folytatnak és beléptek a Bursa Hungarica programba. Diplomájuk eléréséhez az Önkormányzat 
tanulónként havonta 10000 Ft-tal járul hozzá. 

A szociális tűzifa pályázatunk idén is sikeres volt, a sok rászoruló jelentkezőknek már ki is szállítottuk a 
tűzifát. 

Megalakult a Czana-domb Horgász Egyesület, sok sikert kívánunk nekik. 

Szintén hagyománnyá válik falunkban az adventi ünnepség sorozat, a résztvevők száma egyre nő, a fa-
lu karácsonyi feldíszítése kápráztató, külön köszönet érte Pallos Edinának , Béres Imrének és Szép La-
cinak. 

A Mikulás idén is megérkezett a faluba igazán látványos lófogattal, Nagy Márió (mert így hívják a Mi-
kulást) minden gyereknek átadta az Önkormányzat által biztosított csomagokat. Köszönjük Jánosity 
Gyöngyi Manó hathatós közreműködését is, nélküle nem lett volna ilyen sikeres a rendezvény. 

A vasárnapi gyertyagyújtások alatt teával, forralt borral, süteményekkel, pompossal kedveskedünk a 
résztvevőknek. itt köszönöm meg a sok munkát Mészáros Timinek, Pallos Editnek, Kiss Jutkának, a 
Somogyvári Pékségnek, Sanyinak és két ifjú pékinasának Zséder Csillának és Tóthpál Csabinak. 

Nem kevés érzelmet váltott ki lakóink egy részéből az a hír, amely szerint szomszédunkban, Kővágó-
szőlősön tárgyalások folynak az urán bánya nyitás  lehetőségéről. Minket szintén érdekelnek az ezzel 
kapcsolatos hírek, ezért szakértő segítségét kértük a tisztánlátás érdekében. Testületünk meghívta Ben-
kovics Istvánt, aki már a White Horse (a korábbi ausztrál vállalkozó cég) idejében is irányította a ma-
gyar szakemberek munkáját. Tudjuk, hogy még nincsen döntés a folyamatos hiánypótlás miatt, de ami 
tudomásunkra jut – autentikus forrásból és politikamentesen - azt közöljük a cserkútiakkal, igény sze-
rint lakossági fórumokat szervezünk. Röviden szedtem össze a gondolataimat és köszönöm az Önök 
megtisztelő figyelmét. 
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Önkormányzati hírek 

Tájékoztató Cserkút Község Képviselő-testületének 2017. november 06-án és 2017. december 04-én 
megtartott üléséről, valamint a november 27-én megtartott falu fórumáról  

November 6. – Képviselő-testületi ülés 

Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 06-án tartott ülésén az alábbi napiren-
dekhez kapcsolódó döntések születtek:   

1. Hagenthurn József polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az előző képviselő-testületi ülésen 
hozott döntések végrehajtásáról, melyet a képviselők elfogadtak.  

2. A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének javaslatára jóváhagyásra került a 2017. évi belső ellenőrzési 
terv. A belső ellenőrzés során a számviteli és pénzügyi szabályzatokban foglaltak gyakorlati alkalmazásá-
nak jogszerűségét vizsgálják.  Áttekintésre kerülnek a megállapodások, a kifizetési alapbizonylatok és a 
nyilvántartások. Az ellenőrzés november-december hónapban realizálódik. 

3. Napirendként szerepelt az önkormányzat első háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás, va-
lamint a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása.  

 

 A felújítási költségek részét képezi az elkészült járda, gépkocsi behajtó és parkolók, valamint a INTERREG 
pályázatban megvalósuló polgármesteri hivatal épületéből közösségi színtér, konyha és mellékhelyiségek ki-
alakítása. 

 A képviselő-testület részéről döntés született a Cserkút 70/2 hrsz-ú ingatlan tűzcsap kiépítési költségeivel 

kapcsolatos kérelemről. Több tényező figyelembevételével (kérelmező tisztában volt az ingatlan építési enge-

délyezési eljárás megkezdésekor a tűzcsap kiépítésének kötelezettségéről és annak költségéről, az önkor-

mányzat nem rendelkezik a fejlesztéshez szükséges forrással, az érintett területen több építés nem várható) 

az önkormányzat nem hosszabbítja meg az érintett területen a gerincvezetéket.  

 A cserkúti székhelyű Zsigapó Alapítvány kérelemmel fordult Cserkút Község Önkormányzatához, közmű-

velődési feladatellátási megállapodás megkötése tárgyában. Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy Hajda 

György Zsigmond famíves restaurátor szellemi és tárgyi hagyatékát megőrizze, kezelje, időszaki és állandó 

kiállításokat szervezzen. A képviselő-testület a közművelődési feladatellátását saját alkalmazottja útján látja 

el, ezért a feladatellátási megállapodás megkötését nem támogatta. Az alapítvány és az önkormányzat együtt-

működésének elvi támogatásáról hozott döntést, valamint a polgármester feladatául határozta meg, hogy a 

megállapodás létrejöttének jogi feltételeit megismerve, kerüljön ismét napirendre a kérelem. Cserkút község 

értékleltárának szerves része Hajda György Zsigmond hagyatéka, annak megőrzését, karbantartását, a telepü-

lés kulturális életében való megjelenítését fontosnak tartja a képviselő-testület. 

 Pallos Edina programszervező önálló napirendként tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a novemberi és 
december havi kulturális eseményekről. Ezek közül kiemelt ünnep a Borbála napi Bányász emlékműavatás, 
valamint az Adventi rendezvénysorozat. Ismét megérkezik a Mikulás a faluba és minden gyermek számára 
(várhatóan kb. 80 fő) 1000,-Ft értékű ajándékcsomagról döntött a képviselő-testület.  

Az önkormányzat költségvetésének fontosabb tételei 

Működési kiadások összesen 75.149 eFt 

 ebből személyi jellegű költség: 21.677 eFt 

 munkaadókat terhelő járulékok: 4.459 eFt 

 dologi kiadások: 46.150 eFt 

Felújítások előirányzata 90.529 eFt 

 beruházás 400 eFt 

 általános tartalék 43.405 eFt 
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 Egyebek napirend keretében a képviselő-testület a 2018 évi falinaptár készítéséről, 3 db új hirdetőtábla meg-
rendeléséről, civil szervezetek beérkezett támogatási kérelméről döntött. A képviselő-testület a Cserkúti Pol-
gárőr Egyesület 2017. II. félévi működését 250.000,-Ft összeggel, a Cserkúti Faluszépítő és Környezetvédő 
Egyesület tanulmányi útját 100.333,-Ft (buszköltség) összeggel támogatta.  

 Cserkút Község Önkormányzata és a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. (Szolgáltató) kö-
zött 2005. február 21-én létrejött Gazdasági Keretmegállapodás alapján az önkormányzat a szennyvízberu-
házás megvalósításához 4.990.860,-Ft összegű kölcsönt vett fel a Szolgáltatótól, mely összeg visszafizetése 
bérleti eszközhasználati díj beszámítással, évenkénti kompenzálási jegyzőkönyv elkészítésével 2015. decem-
ber 31-én járt volna le. A Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. működése ellehetetlenült, a 
keretmegállapodás határozott idejének lejárta előtt, 2009-ben. Ezt követően a Szolgáltató felszámolásra ke-
rült. A Felszámoló 2017. február 22-i dátummal felszólította Cserkút Község Önkormányzatát fennálló, 
1.189.018,-Ft összegű tartozása kiegyenlítésére. A képviselő-testület 2017. március 7-én megtartott ülésén 
kifogást emelt a tartozás ellen, melyről a jegyzőasszony tájékoztatta a felszámolót, további adatokat kérve a 
tartozás összegére vonatkozó iratok megküldésével. A kifogás megtételével kapcsolatban válaszlevél és meg-
keresés nem történt a felszámoló részéről. A Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda (székhely: Debrecen, Csapó utca 
13.) képviseletében eljáró Dr. Nagy Zsolt ügyvéd, 2017. 10.18-i keltezéssel írt levelében, tudatta, hogy meg-
bízója a Takarékfaktor Követeléskezelő és Faktoring Szövetkezet meghatalmazása alapján, Cserkút Község 
Önkormányzatát felszólítja, az 1.189.018,-Ft összegű tartozása 5 napon belül történő kiegyenlítésére. Mivel 
az Önkormányzat igazolni nem tudta tartozását, annak összegszerűségét, sem a megszűnését, az ügy további 
vitelét dr. Mérész Győző jogi képviselő útján próbálta megoldani. Cserkút Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2017. november 6-i ülésén peren kívüli megállapodásról döntött, melyben felhatalmazást ka-
pott az eljáró ügyvéd a tartozás összege 60%-ig történő megállapodás megkötésére. A megállapodás végül is 
50 %-ban realizálódott, mely összeg kiegyenlítésre került. 

2017. november 27. – Falufórum 

A Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK) megvitatása volt a fórum egyetlen napirendje. A Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv célja, hogy az építtetők és építkezők a jelenleg használatos száraz, főleg a szak-
mának szóló rendeletek és jogszabályok helyett, egy mindenki által érthető, könnyen használható és forgatható 
színes, egyszerű ábrákkal és fotókkal kiegészített kiadványból tudjanak tájékozódni. Bemutatja, hogy Cserkút 
meglévő épített és természeti környezetében melyek azok a fontos értékek, amelyeket minden faluját szerető és 
óvó állampolgárnak célszerű tiszteletben tartania. 

A fórumon Görgényiné Fehér Zsófia okleveles építész, a kézikönyv készítője ismertette az igazán értékes, szak-
mailag kifogástalan anyag főbb megállapításait. A TAK elkészítéséhez segítséget nyújtott a helyi Faluszépítő és 
Környezetvédő Egyesület, munkájukat ezúton is megköszönjük. A fórumon jelentős számú érdeklődő vett 
részt, akik véleményükkel megerősítették a tervezőt abban, hogy a helyi lakosság számára változtatás nélküli 
anyag kerülhet elfogadásra a hatósági egyeztetéseket követően.  

Ezt követően ismertetésre került Bánfalvi Zoltán építész részéről a TAK-hoz kapcsolódó helyi önkormányzati 
rendelet tartalma. A rendelet elfogadását követően kihirdetésre kerül, melynek fontos részét képezi, hogy építé-
si ügyekben 2018. január 1-től kötelező lesz az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés. 

A Településképi Arculati Kézikönyv Cserkút Község Önkormányzatának honlapján elérhető, olvasható, megis-
merhető. A rendeletet a képviselő-testület várhatóan 2017. december 18-i ülésén fogadja el. 

2017. december 04. – képviselő-testületi ülés  

A képviselő-testületi ülés ünnepi aktussal kezdődött. Dr. Szilárd István, cserkúti lakos, a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Kara (ÁOK) professzora, „Cserkútért” díjban részesült. A professzor a migrá-
ciós-egészségügyi munkájáért 2017 szeptember 3-án az Európai Parlament Díj átadó ünnepségén „Európai 
Polgári Díj”- kitüntetést vehetett át Pécsett. Büszkék vagyunk munkásságára, személyére, arra, hogy neve és 
tevékenysége kapcsán településünk hírnevét is tovább viszi oda, ahol éppen a munkája miatt tartózkodik.  

Dr. Szilárd István szakmai munkásságát, Dr. Miseta Attila professzor, az ÁOK dékánja, Cserkút polgára ismer-
tette, méltatta.  
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 Az ünnepi ülést követően a képviselő-testület meghallgatta Hagenthurn József polgármester tájékoztatóját a 

lejárt határidejű határozatok teljesítéséről, amelyet elfogadtak.  

 A következő napirend keretében a képviselő-testület döntött 20 millió forint lekötött betét felbontásáról, 

mely az Alkotmány utcai felújítások kifizetése miatt válik szükségessé. 

 Ezt követően a polgármester úr beszámolt arról, hogy a településképi felújítási munkák befejeződtek az Al-

kotmány utcában, kiviteli munka a megállapodás szerint teljesült. Az Önkormányzat döntést hozott a hátra-

lévő 17.833.517,-Ft vállalkozó díj kifizetéséről.  

 A képviselő-testület döntést hozott a Bányász Emlékmű kifizethetőségéről, mivel az emlékmű elkészült, 

felállításra és felavatásra került. Az emlékmű 1.005.000,-Ft+ÁFA összegbe került. 

 Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv, melyet Cserkút Község Honlapján lehet megtekinteni, illetve 

a Polgármesteri Hivatalban is van egy kinyomtatott példány belőle. Az anyaggal kapcsolatban email-en is 

érkeztek észrevételek, elfogadására a december 18-i ülésen került sor, amennyiben addigra valamennyi ható-

sági egyeztetés lezajlik. Az Önkormányzat ezúton is tájékoztatja a település lakosságát, hogy várhatóan 2018 

elején kezdődik a település rendezési tervének felülvizsgálata, melyhez javaslatokat, kérelmeket a következő 

néhány hónapban lehet beterjeszteni az Önkormányzathoz. A Településképi Arculati Kézikönyv rendelet 

formájában kerül elfogadásra. A fórumon elhangzott lakossági véleményeket figyelembe véve, a képviselő-

testület döntést hozott arról, hogy megbízással alkalmazza Bánfalvi Zoltán építészt, aki a település lakossági 

építési, önkormányzati beruházási ügyeit koordinálja, szakmai tanácsadást végez. A megbízás 2018. január 1

-től érvényes, a fogadóórákról, a tanácsadás módjáról, az építész úr elérhetőségéről később tájékoztatjuk a 

helyi lakosságot. 

 Cserkút település fejlesztési programjával kapcsolatban újabb két találkozóra került sor, melyen a tematikus 

munkacsoportok véleményezték az eddig elkészült programelemeket, javaslataikkal, véleményükkel kiegészí-

tették a munkaanyagot. A tervezési folyamat lassan lezárul és december hónapban még elfogadásra kerül-

hetnek a 2018-2019-es költségvetési év fejlesztési elképzelései.  

 A képviselő-testület három fő cserkúti egyetemista támogatásáról döntött, a Bursa Hungarica programon 

keresztül, havi 10.000,-Ft összegben. 

 A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előírásoknak megfelelően felülvizsgálta, az ab-

ban megfogalmazott intézkedéseinek teljesítéséről szintén döntést hozott.  

 Ismét napirendre került a Zsigapó Alapítvány által kezdeményezett megállapodás tartalma. Tisztázódott a 

közművelődési feladatellátási megállapodás feltételrendszere, mely szerint a feladatellátás csak egy részfela-

datra - a hagyaték kezelésére - terjedne ki. A módosítási javaslatokkal kiegészített megállapodás egyeztetése a 

hagyaték tulajdonosaival és kezelőjével még folyamatban van. Döntés a következő testületi ülésen várható. 

 December 11-én új horgászegyesület alakul a településen. Reméljük, hogy minél több fiatal csatlakozik a 

közösséghez. Működésüket az Önkormányzat támogatni kívánja egy helyiség ingyenes használatba adásával. 

Felmerült a horgásztó bővítésének kérdése is, melyhez terület megvásárlása szükséges. Mivel a terjeszkedés 

természetvédelmi területet érint, a bővítés csak szakhatósági jóváhagyással működik. A szakhatóság megke-

resése e tárgyban folyamatban van. 

 Több esetben került napirendre a temető előtti „tipegő” járda kérdése. A polgármester úr árajánlatot kért a 

jelenlegi járdalapok, térkő burkolattal történő kiváltásához. Az összeg azonban olyan magas, hogy azt a 

képviselő-testület elvetette. Mivel műemléki környezetben helyezkedik el, szükséges a szakhatóság bevoná-

sa is minden változtatást érintő munkálathoz. A képviselő-testület a betonlapok felszedéséről és szakszerű 

lerakásáról döntött. 

 

 
Az önkormányzati híreket összeállította 

Hagenthurn József 
polgármester 
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Önkormányzati hírek 

 

Tájékoztató Cserkút Község Képviselő-testületének 2017. december 18-án megtartott üléséről 

 

Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 18-án tartott ülésén az alábbi napiren-
dekhez kapcsolódó döntések születtek:   

 Hagenthurn József polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait az előző képviselő-testületi ülé-
sen hozott döntések végrehajtásáról, melyet a képviselők elfogadtak.  

 A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének előterjesztésében került elfogadásra Cserkút község Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyve, valamint az ahhoz kapcsolódó helyi rendelet. Mindkét anyag megtalálha-
tó az Önkormányzat honlapján. A helyi rendelet a helyben szokásos módon (Polgármesteri Hivatalban 
kifüggesztve) került kihirdetésre. A TAK készítésével kapcsolatosan a képviselő-testület elismerően nyi-
latkozott, a vállalkozói díj kifizetéséről a képviselő-testület határozatot hozott.  

 

 A képviselő-testület valamennyi szakhatósági és főépítészi egyeztetést követően rendeletet alkotott a He-
lyi Építési Szabályzat módosításáról. A módosítást a Cserkút 132 hrsz-on található ingatlan 
(Polgármesteri Hivatal) területének beépítési korlátozása indokolta. Az Interreg pályázat során új beruhá-
zás indul a Polgármesteri Hivatal udvarán található melléképületek felújításával, átalakításával, mellékhe-
lyiségek megépítésével.  

 

 A képviselő-testület döntést hozott a látványtó kotrásáról, a tó körüli terület rendezéséről. A munkálatok 
elvégzésével a Novák és Társa Kft-t bízta meg. A tókotrási munkálatok megkezdődtek, várhatóan év 
végégi be is fejeződnek.  

 

 Jóváhagyásra került a Tettye Forrásház Kft-vel a szolgáltatási szerződés módosítása, melyet a szolgáltató 
kezdeményezett 

 

 A képviselő-testületi ülést követően Bencsik István a Magyar Zrt. képviseletében tartott tájékoztatást az 
uránérc bányászat lehetséges újra indításával kapcsolatosan. A többéves kutatási eredmények után, a tevé-
kenység megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálat szakában tart. A szűk 
körben megtartott tájékoztatót, január hónapban lakossági fórum követi, melyről külön értesítjük a helyi 
lakosságot.  

 

 A legközelebbi képviselő-testületi ülés 2018. január 8-án kerül összehívásra, melynek napirendjei 
között szerepel Cserkút fejlesztési programjának tárgyalása. A fejlesztési program készítésében 
résztvevők számára az anyag előzetesen megküldésre kerül és a képviselő-testületi ülésre is várjuk 
az érdeklődőket. 

Hagenthurn József 
polgármester 
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2018. január 4-én (csütörtökön) 17.00 órakor a Kultúrházban a Leader pályázati kiírásokat ismertető fó-
rumra kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A következő év januárjában és februárjá-
ban az alábbi témakörökben lehet pályázni, vállalkozóknak, civileknek és az önkormányzatoknak: 

 Induló és működő vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése 

 Turisztikai termékek és attrakciók fejlesztése 

 Helyi termék koordinált piacra jutása 

 Régi mesterségek tanulása, a hagyományok és az örökség őrzéséhez szükséges tudás meg-
szerzése 

 Hagyományőrző, művészeti és kulturális csoportok működésének, tudásuk megszerzésének, 
továbbadásának támogatása. Hagyományőrző és kortárs programsorozatok támogatása 

 Településfejlesztési programmal rendelkező települések számára gazdaságfejlesztési, vagy 
közösségfejlesztési célú programok megvalósítása 

 Civil szervezetek működésének, szervezetük fejlesztésének és együttműködésük támogatása 

 Ifjúsági közösségek szerveződésének és programjaik támogatása. Animátorok képzésének és 
működésének támogatása 

 Helyi tájértékek állapotjavítása. Helytörténeti gyűjtemények, tájházak életre keltése progra-
mokkal. A meglévő értéktárak bővítése, közös értékleltár létrehozása 

A tájékoztató fórumra minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Felhívás 

Hagenthurn József 
polgármester 

Fürtös Natália kiállításáról 



 

Falukép 9 

Emlékműavatás - a cserkúti bányászokért 
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Gyermek klub híradó  
Ünnepre hangolódva... 

November utolsó hétvégéjén tartottuk a már hagyo-

mányosnak mondható adventi kézműves délutánunkat. 

Ez az a programunk, amely a legnagyobb előkészületet 

jelenti, egyrészt mert sokféle dolog készül, másrészt 

mindig megtelik a kultúrház. Idén is nagy érdeklődés 

kísérte az adventi koszorúk, ajtódíszek készítését, me-

lyet Faragó Barbi segítségével készítettek a gyerekek. 

Kávé Gitta nénivel filc-díszek és hóemberek készültek. 

Kiss Hajni, és Kávé Ági papírdíszeket készített az ér-

deklődőkkel, Bajor Betti tobozmécsesekkel várta az 

ügyes kezeket, velem pedig cserép-hóembert festettek. 

Igazán büszkék lehetnek a szülők, mert rengeteg gyö-

nyörűség került ki a dolgos kezek alól. 

Magai Marika néni amellett, hogy isteni finom gyü-

mölcskenyérrel készült, bekuckózva Gitta nénihez me-

sét olvasott fel. 

A szokásos meglepetés ajándék most sem maradt el, 

hiszen Gitta néni mókás kispárnákkal és filcfigurákkal 

ajándékozta meg a résztvevőket.  

Adni jó, 

erről többször is meggyőződhettünk ebben az évben. 

Több adománygyűjtő akciónk volt idén. Fontosnak 

tartottuk hogy olyan ügy mellé álljunk, ahol ténylege-

sen célt érnek az adományok. Decemberben az Ifjúsá-

gért Egyesület Családok átmeneti otthonának vittünk 

egy falubusznyi ruhát. Két intézmény közel 100 lakója 

részesült belőle. Folyamatos a kapcsolattartás a mai 

napig is, ahogy a többi támogatott szervezettel is. 

Ennek apropójaként egy albérlethez jutó otthonból 

kiköltöző 3 gyermekes családot sikerült S.O.S. segít-

ségben részesíteni, üres albérletükbe kaptak bútorokat, 

berendezési tárgyakat Kiss Hajniéktól. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik hoz-

zájárultak a gyűjtésekhez. Felsorolni lehetetlen, mert 

rengetegen vagytok !  

2018-ban is folytatjuk!  

H.B. 

Megjött a cserkúti Mikulás 

Advent 
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Hírek, hirdetések 

Kedves Cserkúti  

Szülők és Gyerekek! 

Terveink között szerepel egy 
helyi néptánc csoport indítá-

sa, alsós gyerekek részére.  

Heti rendszerességgel, szak-
képzett tánc oktatóval, hosz-
szú távban gondolkodunk. 

Kérnénk, akit kicsit is érdekel 
a dolog, jelezze nekem, meg-
felelő jelentkezés esetén rö-
vid időn belül indulhatna a 

foglalkozás!  

P.E.  


