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„Kik messze voltak, most mind összejönnek 

a percet édes szóval ütni el, 

amíg a tél a megfagyott mezőket 

karcolja éles, kék körmeivel.” 

Kosztolányi Dezső: Karácsony (részlet) 

Tisztelt Cserkútiak, kedves Barátaink! 

Köszöntöm Önöket, szeretett polgárait ennek a szépsé-

gekkel megajándékozott és nehézségekben sem szűköl-

ködő falunak és környékének!  

Azt hiszem, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy 2014-

ben szólhatok önökhöz. 

Egy érdekes évet zárunk december 31-én. Színes és vál-

tozásokban gazdag esztendőt hagyunk magunk után.  

Tavasszal és ősszel voltak a választások. A helyi önkormányzati választás lehetősége 

községünk polgárait felrázta, az embereket már érdekelte a tét! 

Az októberben megválasztott testület köszönetét két irányba kell címeznem. Először 

is nagyon nagy köszönet azoknak az önkénteseknek és segítőiknek, akik az új testü-

let kihirdetéséig vállaltak fontos feladatokat és dolgoztak a közért! 

Az új testület  hálás azon polgártársainknak, akik továbbra segítenek csapatunkat 

egységessé varázsolni, a nehézségeket félresöpörni, munkánkat átláthatóvá és haté-

konnyá tenni. Az újság terjedelme nem elég, hogy az ide kívánkozó neveket felsorol-

jam. Remélem, hogy később kidolgozandó helyi elismerési formáink keretet adnak 

majd hálánknak és tiszteletünknek!  

A rövid két hónap alatt, ami már mögöttünk van sokat tettek közösségünk tagjai 

azért, hogy embereink jobban érezzék magukat Cserkúton.  Testületünk  tagjai ma-

gukénak érezhetik a közös munka eredményeit, polgáraink megbecsülését és szerete-

tét! 

Mielőtt az évértékelés kísértése erőt vesz rajtam, Kívánok Önöknek, kedves Cserkúti 

Lakosok Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet a Cserkúti Önkormányzati Képviselő-

testület nevében: 

Hagenthurn József polgármester 
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Szent Borbála ünnepe Cserkúton 

Régi bányász hagyomány van feléledőben Cserkúton, ahonnan igen sokan jártak az 
uránbányász időkben a Mecseki Ércbányászati Vállalat - és annak jogelődjeinek - kü-

lönböző munkahelyeire dolgozni. 
Tíz éve került fel az önkormányzat falára az a 
márványtábla, amely először volt hivatott meg-

emlékezni a bányáról és a bányászokról. 
Hat éve volt annak, hogy maroknyi buzgó akti-

vista összeállt és elkészítette az elhunyt urános 
dolgozók névsorát. Meghatottan gondolok vissza 
arra a sok segítségre, amit akkor a falu lakóitól 

kaptunk. A neveket tartalmazó rézből készült 
táblát is elhelyeztük a márvány alá. 
Idén, 2014.december 6.-án ismét megemléke-

zést tartottunk a Hivatal falánál. A váltakozó 
erősséggel hulló esőben csak a legelhivatottabb 

emlékezők jelentek meg az ünnepségen. Né-
meth István érzelemben gazdag köszöntője után a Mecseki Uránbányászok Egyesülete 
nevében megjelent Ulrich Károly mondott beszédet. Szavai a Szent Borbála történettől a 

hazai bányászat fejlődésén keresztül egészen a legutóbbi bányászati-energetikai fejlemé-
nyekről szóltak. 

A régi/új szervezőbizottság tagjai felsorolták az 
azóta eltávozott valamikori dolgozókat. Ezután 
a Bányászhimnusz hangjai alatt helyezte el ko-

szorúját a Cserkúti Önkormányzat, valamint a 
szervezők nevében Hagenthurn József és Kis 
László, majd a Mecseki Uránbányászok Egye-

sület nevében Csöndör János és Ulrich Károly. 
Az egész ünnepség hangulatát meghatározta a 

Ritter János vezette ércbányász zenészekből ál-
ló kis fúvós együttese, akiknek ezúton is kö-
szönjük a maradandó élményt. 

A hivatalos ünnepség méltó befejezése egy szo-
lid, de színvonalas fogadás volt, amire a szerve-

zők a megjelent vendégeket hívták meg. 
Ahogy az ünnepség vége felé megemlítettem, a szervezők mun-
káját folytatni kell és ennek érdekében felvesszük a kapcsola-

tot a Mecseki Uránbányászok Egyesületével. Minden cserkúti 
nevében köszönöm az eddigi munkát Kávé László, Kis László, 
Teszlák László, Újhelyi László és Németh István volt urános 

dolgozónak.  
Kívánok nekik jó egészséget a következő időszak szervező tevé-

kenységéhez.  
 
Cserkút község polgármestereként kívánok Önöknek: Jó sze-

rencsét! 
  

Hagenthurn József  volt MÉV III. üzemi vájár  
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 Gyermekklub híradó - december 

2014.12.07.-én került megrendezésre az immár hagyománnyá vált Mikulás Ünnepség a 

Kultúrban.  

Szép számmal jelentek meg csillogó szemű, 

várakozással, kíváncsisággal teli, izgatott 

gyermekek, és Szüleik.  

Miután mindenki kényelmesen elhelyezke-

dett, kezdetét vette a remekbe szabott kis 

műsor, énekkel, zenével, tornával, amelyet a 

mondhatni régi jó ismerőseink, Büki Richárd 

és Koch Ivett adtak elő. Mivel Cserkúton csu-

pa jó gyermek lakik, ezért a Krampuszlány 

kifejezett kérésére sem kapott senki virgá-

csot. 

Volt aki verssel, volt aki gitárral, furulyával 

készült a Mikulásnak. A hozzávetőlegesen 1 

órás műsor végén (amiben még a kedves 

anyukák, apukák is részesültek apró kis 

kedvességben, persze csak miután tanúbi-

zonyságot tettek együttműködési képessége-

ikről) jó öreg Mikulásunk egyenként kiosztot-

ta a gyermekeknek szánt csomagot. Az elő-

adás végeztével sokak örömére lehetőség 

adatott a közös fényképek elkészítésére is, 

sőt konkrét ígéretet kaptunk a jövő évi ismételt látogatásra! Aki valamilyen oknál fogva 

kapott meghívót, de nem tudott részt venni 

az eseményen, annak "Szorgos Segédmanók" 

juttatták el az ajándékcsomagot. A hangulat-

ról Németh István fotói adnak tanúbizonysá-

got. Köszönet Önkormányzatunknak a közre-

működésért! 

Hegedüs Bernadett 
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Hagyományteremtő Adventi Kézműves Délután 

2014.12.13-án délután tartottuk idei első-
második-utolsó kézműves délutánunkat. Első, 
mert szeretnénk hagyományt teremteni, misze-

rint ünnepekhez kapcsolódóan összeüljünk a 
gyerkőcökkel, és készítsünk sok szép dolgot, 

második, hiszen Márton nap kapcsán már zár-
hattunk egy sikeres rendezvényt, és utolsó, hi-
szen vége az évnek....  

Üröm az örömben hogy mivel szombat munka-
nap volt, ezért sokaknak iskolai kötelezettségük 

akadt. De akadtak vállalkozó szellemű résztve-
vők így is szép számmal. Külön öröm, hogy a 
szülők, nagymamák is bekapcsolódtak, és több generáció együtt alkotott. 

Megható volt számomra, és egyben szívet me-
lengető, hogy Kávé Gitta néni külön ajándéko-
kat készített a résztvevők számára, melyet a 

gyerekek nagy örömmel fogadtak. Így került az 
ajándéktasakokba textilből készült kiscsizma, 

szaloncukor, alma, manó, kistáska, illetve egy 
só-liszt bagoly, és egy apró csokoládé. 
Nagy örömömre szolgált, hogy meglepetésként 

Németh Bia és Szakács Éva is csatlakozott a 
programhoz, és természetes alapanyagokból 
különböző ajtó-asztaldíszek születtek. Remé-

nyeim szerint alkotunk még közösen a jövőben. 
Bár az időnk nem volt túl sok, de ügyesen gaz-

dálkodtunk, hiszen készültek gipszből képek, 
hűtőmágnesek, só l iszt gyurmából 
mécsestartók, díszek, mézeskalácsot díszítettek 

a gyerekek, és Biáéknál szinte végig teltház volt. 
Melitzné Kávé Ági,és Bajor Bernadett külön kö-

szönetet érdemel, hiszen rengeteg segítséget 
nyújtottak az előkészületekben, illetve magán a 
rendezvényen is. Nagy örömöt okoz, hogy van 

igény hasonló rendezvényekre, és ahogy látom 
alakulunk, gyűlünk mi anyukák és talán apu-
kák is.... 

A jövőbeni tervek lassan de biztosan alakulnak, és azt gondolom hogy az eddigi lendü-
lettel, ötletekkel, tartalmas délutánokat tölthe-

tünk együtt mindenki legnagyobb megelégedé-
sére. 
Legközelebbi rendezvényünk előre láthatóan a 

Farsang lesz, melyről további részleteket a ké-
sőbbiekben közölni fogunk. 

Köszönet Németh Istvánnak a fotókért,és Cser-
kút Önkormányzatának a támogatásért! 
Mindenkinek kívánok Áldott, Békés Ünnepet, és 

gyermekmosolyban, kacagásban gazdag Újévet!  

Hegedüs Bernadett 
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Kedves Cserkútiak! 

Az év vége felé közeledvén 2014.12.14-én 
megrendezésre került a már hagyománnyá 
vált Idősek Napi összejövetelünk. 

Örömmel konstatáltuk, hogy végre ismét be-
népesült a Kultúrház, és minden adott volt 

ahhoz, hogy a jelen lévő meghívottak egy kö-
tetlen, beszélgetős délutánt töltsenek el. Pol-
gármesterünk, és jómagam köszöntöttük 

vendégeinket, majd mindenki nagy örömére a 
cserkúti gyerekek adtak színvonalas, sokré-

tű, - talán mondhatom - minden igényt kielé-
gítő műsort a falu időseinek tiszteletére. Bor-

zasztóan büszke voltam minden fellépőre és megnyugtató a tudat, hogy építeni lehet rá-

juk később is. Kiváló az utánpótlás! Itt en-
gedjék meg nekem, hogy őket név szerint is 
említsem, mert nagyon sok munkájuk volt 

abban, hogy ez a rendezvény így sikerült. A 
fellépők: Melitz Rita, Sütő Jenny, Pénzes Vi-

vien, Béres Fanni, Béres Szabina, Tóth Bí-
borka, Szalai Dóri, Zámbó Száva, Arató Do-
nát és Tóthpál Csabi. Ki kell emelnem Újhe-

lyi Balázst, aki rosszulléte ellenére is hősie-
sen, becsülettel helyt állt. Nem feledkezhe-
tünk meg azokról a szülőkről sem, akik időt, 

fáradtságot nem kímélve felkészítették őket. 
Köszönet Melitzné Kávé Áginak, Bajor Bernadettnek, és Hegedüs Bernadettnek. 

A remekül sikerült előadás után, jóízű falatozás kezdődött saját házi készítésű sütemé-
nyekből, illetve különleges falatkákból és pár 
pohár ital mellett kötetlen beszélgetés zajlott 

sok vidámsággal. A remekbe szabott büfékí-
nálatot köszönöm a Faluszépítő Egyesület 

tagjainak, Szakács Évának, és Németh 
Biának, a felszolgálást pedig a CS.I.K.-es fi-
úknak, és Tóthpál Csabinak. 

Köszönöm mindenkinek, aki eljött,és jó han-
gulatot teremtett. 
Végül engedjék meg nekem, hogy megragad-

jam az alkalmat,és Cserkút Község Önkor-

mányzata nevében Boldog, Áldott, Meghitt 
Karácsonyi Ünnepeket, és Eredményekben 
Gazdag Új Évet kívánjak. 

 
Tisztelettel: Hegedüs Zsolt alpolgármester 
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A Mecsek Zöldút Egyesület  

novemberi elnökségi ülését Cserkúton, a Biobia Portán tartotta. 

Ez alkalommal célunk volt bemutatkozni a  frissen megválasztott új cserkúti testü-
letnek, ezért nagy örömünkre szolgált, hogy Hagenthurn József polgár mester úr és 

Storcz Zita képviselő eleget tett a meghívásunknak. Az est a szokásos, családias he-
lyi termékekkel és helyi termelők által készített, terített asztalos, vacsorázós hangu-
latban telt. Eme röpke pár órába belesűrítettük az egyesület létrejöttének történetét 

és beszámoltunk a 2014-es évben  szervezésünkben zajlott eseményekről, rendezvé-

nyekről. 

Az estét az elnökség tagjai mellett színesítette részvételével kedves barátunk Gonda 

Tibor, az Orfűi Turisztikai Egyesület elnöke és több környékbeli szervezet vezetője, 
képviselője. Kiss Ferenc, Husztót polgármestere, Nyírő Tamás (lekvárbetyár) a 

kovácsszénájai képviselő testületből, továbbá Tóth Attila hetvehelyi famíves vállalko-
zó, Simon Attiláné a kővágószőlősi Nyugdíjas Klub elnöke, Kővári Zoltánné az Kővá-

gószőlősi Általános Iskola igazgatója, lelkes aktív tagjaink és sorolhatnám. 

Legközelebb januárban Magyarszéken találkozhatnak velünk, a következő vezetőségi 

ülésünkön. 

Eme pár sorban szeretnénk megköszönni Cserkút község Önkormányzatának a be-

fogadást és az abszolút pozitív hozzáállást az egyesület további működéséhez! 

Mecsek Zöldút 

Kicsiny létszámú nézőközönség volt kíváncsi az Ében Fafúvós Trió hangversenyére, 

mely esemény december 13-án 18 órakor vette kezdetét a Kultúrházban. A művészek 

az előadott zeneművekkel, May Viktória hozzáfűzött kommentjeivel egy igen kellemes 

szombat esti programot varázsoltak valamennyiőnk számára. Kár a mérsékelt érdek-

lődésért ... 
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Cserkúti csodákról, magvak ültetéséről és a Kaptár Egyesületről... 

Sokat törtem a fejem, hogy milyen megszólítással kezdjem a levelem, s végül ennél ma-

radtam: 

Kedves cserkúti „ismerőseim, barátaim, üzletfeleim”... – ahogy Nyuszi üdvözölte baráta-
it a Micimackóban... Nyuszi egy kertészkedő, szervezkedő, fontoskodó egyéniség a me-

sében, és én is kicsit ilyennek érzem magam ebben a történetben, amibe hogy-hogy 

nem, belekerültem... de kezdjük az előzményekkel... 

Lovas Katával már több, mint tíz éve, hogy megismerkedtünk, ő a Kaptár Egyesület ve-

zetője, én pedig kézművesként jelentkeztem nála a Vendel-napi búcsúra. Igazán el-
mondhatom, hogy ez a találkozás meghatározó volt mindkettőnk számára, nagyon jó 
kapcsolatot sikerült kialakítanunk, s barátságunkat azóta is ápoljuk. Éveken keresztül 

voltam résztvevője az általa szervezett, remek hangulatú kézműves vásároknak. Aztán 
az élet bennünket is elsodort pár évre külföldre, s mikor visszatértünk, a sors fricskája-

ként amatőr kézművesből fesztiválszervezői munkakörbe csöppentem. Feladataim közé 
tartozott a pécsi kézműves kirakodóvásárok szervezése, s ilyenformán újra munkakap-
csolatba kerültem Katával és a Kaptár Egyesület tagjaival. Tavaly megszületett harma-

dik kislányunk, így jelenleg szakmailag „pihenőpályán” vagyok, ám a régi ismerőseim-

mel napi kapcsolatban maradtunk.  

Nem egészen egy éve Kata felkeresett, mert egy komoly dilemma kapcsán a vélemé-
nyemre volt kíváncsi. A probléma megoldása közben felvetődött egy ötlet, ami annyira 
megragadta a képzeletünket, hogy nem volt kérdés: ennek az ötletnek muszáj megvaló-

sulnia, és ha közös az akarat és a jó szándék, ebből az „ötletmagból” csodaszép 
„növény” nevelkedhet, ami mindenki megelégedésére itt Cserkúton fogja a gyümölcseit 

érlelni!  

Hogy mindenki számára érzékelhető legyen a történet súlya, pár mondatban szólnom 
kell a több, mint 25 éve működő Kaptár Egyesületről, ami közel 50 népi iparművészt és 

kézművest tömörít Baranya szerte. Az évtizedek alatt méltán szerzett országos, kiváló 
hírnevet táboraival, kiállításaival, rendezvényeivel. Legfőbb céljuk a kézműves 
hagyományok továbbadása és a még fellelhető értékek mentése, óvása. Fő 

tevékenységük a gyermekek és felnőttek számára tartandó kézműves foglalkozások, 
táborok szervezése, de a nevükhöz kapcsolódik a már említett, európai hírű Vendel-

napi Búcsú is, ami idén kerek évfordulót ünnepelt, ez volt immár a 30. alkalom. Eddig 
Magyarlukafán volt a székhely, ám idén költözni kényszerültek. Az évtizedek alatt 
tetemes eszköz készletük halmozódott fel pályázati és egyéb forrásokból. Rendelkeznek 

szövőszékekkel, korongozó székekkel, van saját elektromos égető kemencéjük, s jópár 
szekrénnyi eszközük és alapanyaguk, amiknek természetesen egy olyan alkalmas 
helyet kell találnunk, ami nem csupán „raktára” lesz a tárgyaknak, hanem teret 

biztosítanak arra, hogy a tárgyak „életre keljenek”, kicsik és nagyok használhassák, 
általuk játszva tanulhassanak, szórakozhassanak, művelődjenek. A humán erőforrás 

adott; képzett és lelkes iparművészek, pedagógusok állnak a háttérben, készen állva a 

táboroztatásokra, iskolai-turisztikai bemutatókra, játszóházak lebonyolítására. 

Nos, Kata és családja Pécsre költözött, s felmerült a kérdés, mi legyen az Egyesülettel? 

Pécs nem az a helyszín, ahol ezt a fajta munkát igazán hitelesen lehetne végezni. Ehhez 
mindenképpen falusi környezetre van szükség. Küldetésük hitelt érdemlőbben tud meg-
valósulni és beágyazódni egy kisebb közösség életformájába, mint egy urbánus miliőbe. 

Ezeknek a népi mesterségeknek tér kell, csend kell, nyugalom, tiszta levegő és elsősor-
ban olyan befogadó közösség, amely magáénak tudja érezni ezt a fajta értékrendet, azo-

nosulni tud vele, kreatív partneri kapcsolatban tud gondolkodni, közös terveket tud 

szőni, és képes a megvalósulásuk érdekében köveket mozgatni.  
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Élesen villant belénk a felismerés: Cserkút egy ideális helyszín, ahol mindez akár meg is 

valósulhat. Közel van a városhoz, mégis viszonylag elszigetelt kis „ékszerdoboz”, valóban 
falusias látképpel, nyitott emberekkel, falusi turizmussal foglalkozó családokkal, akik 

szintén ezen értékrendek alapján igyekeznek programjaikat kínálni az idelátogatóknak.  

Már csak az volt a kérdés: vajon mások is ilyen kézenfekvőnek gondolják a tervünket? 
Látják-e a benne rejlő lehetőségeket? Első körben megkérdeztem azokat a helyi ismerő-

seimet, barátaimat akiket szakmailag érinthet, érdekelhet ez a téma, és nagy örömömre 
igazán meleg fogadtatásra leltem, ezúton is köszönöm a bíztatásukat. A falu vezetősége 
sem zárkózott el az ötlettől, ám a közelgő önkormányzati választás miatt a végleges dön-

tést későbbre halasztottuk.  

A kaptárosok első nyilvános bemutatkozásként a falunapunkon tartottak gyerekeknek 

kézműves játszóházat, s most novemberben a helyi kézműves gyermekcsoport vezetőivel 
karöltve remek hangulatú Márton-napi „bütykölést” szerveztünk az „apró népnek”. Késő 
ősszel új Polgármesterünkkel is többször egyeztettünk, tisztáztuk, kinek mik a tervei, 

elvárásai, igényei, feladatai az üggyel kapcsolatban. Természetesen megkérdeztük az itt 
működő, helyi szervezetek, egyesületek vezetőit is, mit gondolnak a tervünkről, támo-

gatják-e, hogy Cserkút egy újabb egyesülettel gazdagodjon. A vezetők szinte kivétel nél-
kül lelkesek voltak, ám mindannyian úgy nyilatkoztak: a végleges döntéshez elengedhe-
tetlen a helyi lakosság támogatása, ezért mindenekelőtt szükséges egy alaposabb megis-

merésre alkalmat adó nyilvános bemutatkozás. Ezt követően került sor november 29-
én, szombaton délután a Kaptár Egyesület kiállítással egybekötött előadására, melyre a 
helyi egyesületek vezetőin és tagjain kívül a falu népe is hivatalos volt. Nagy örömünk-

re: szépen megtelt a Kultúrház terme érdeklődőkkel, s a gondosan felépített, vetítéssel 
színesített bemutató utáni beszélgetésekből, kérdésekből világosan kiderült, a helyi 

erők is látnak fantáziát, komoly kitörési lehetőséget ebben a témában. Elhangzott olyan 
hozzászólás is, ami szerint egyenesen ostobaság és könnyelműség lenne elszalaszta-
nunk ezt a felkínálkozó, nagyszerű lehetőséget, ami mindenképp emelné, nemesítené 

Cserkút jó hírnevét. 

Polgármester Úr is biztosított bennünket az abszolút támogatásáról, s egyben felkérte a 
helyi egyesületeket, készítsenek elő egy közös, befogadó szándéknyilatkozatot. Tudomá-

som szerint ez már folyamatban is van. Nyilván, a megoldás részleteinek kidolgozása 
még kezdeti fázisban tart, ám úgy érzem, egy sikertörténet küszöbén állunk, s nagyon 

bízom benne, hogy hosszú távú, eredményes munka vár ránk. Számítunk a helyi, lelkes 
és kreatív társak segítségére, munkájára, a vezetőink kézzel fogható együttműködésére, 
és úgy vélem, nem is olyan sokára valóban élvezhetjük azokat a „gyümölcsöket”, amiket 

ez a kapcsolat teremni fog számunkra.  

 

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánok, és eredményekkel teli, boldog új eszten-

dőt! 

 

Szeretettel: Tapodi Gabi  

Cserkút, 2014-12-14 


