
 

Beszámoló a 2014. április 26-án megrendezett II. Cserkúti „kisbúcsú” és kézműves vásárról, 

mely a fenntarthatóság jegyében volt megrendezve. 

 

Második alkalommal került sor a Cserkúti „kisbúcsú” megrendezésére, de ez máris más volt! 

Más volt, mert az árusokon kívül, más kiállítók is voltak azért, hogy felhívják a vásározók 

figyelmét a természet és környezetvédelemre, az új mozgalomra, mely az aktív turizmus 

terjesztését tűzte ki célul azzal, hogy a természet értékeit is védjék.                                        

   

Megjelent a Magyar Madártani Egyesület Baranyai Csoportjának három tagja, akik játékos 

ismeretterjesztő feladatokat hoztak kicsiknek és nagyoknak. Bemutatták egyesületük 

munkáját úgy, hogy felkeltsék a látogatók érdeklődését, bevonva őket a feladatlapok 

kitöltésébe, a megrajzolt védett madarak élethű színezésébe. Puzzlekon „elevenedtek” meg 

a kirakott énekes és ragadozó védett madarak képei. Totót lehetett kitölteni így számot adva 

arról, hogy mennyire ismerik a természet és madárvédelmet a feladatra vállalkozók. Fel 

lehetett iratkozni a MME hírlevelére, (kb. 50-en meg is tették ezt) hogy ezen keresztül 

értesüljenek az aktuális madárvédelmi teendőkről és programokról. Elegáns, szép tűzzománc 

kitűzők megvásárlásával lehetett támogatni mindazt a komoly, sokszor nehéz és önkéntes 

munkát, amit a mai napon és az évnek még sok napján végeznek a MME lelkes tagjai.    

A fenntarthatóság jelentőségét támasztotta alá a másik új kiállító is a Mecsek Zöldút 

Egyesület. Róluk igazán elmondható, hogy új színfoltok ezen a területen, mert egy új 

mozgalomhoz csatlakoztak, és mert tavaly alakult meg az egyesületük. Kiállították a házilag 

készített napaszalót egy nagyobb és egy kisebb kivitelben. Sokan érdeklődtek az elkészítés és 

az aszalás folyamata után is. A Zöldút tagjainak célkitűzése, hogy a mozgásukban korlátozott 

embereket is bevonják a túrázásba „gyalogosan” és kerékpáron is. Bemutattak egy „bittyós” 

hintát, melybe kerekesszékkel lehet beülni és így lehet hintázni. Ezt nemcsak 

mozgássérültek, hanem az ép vásározók is kipróbálták és igazán nagy sikere volt a gyerekek 

körében! 



 

Talán még ennél is nagyobb sikert aratott a gyermekek és felnőttek körében is a házilag 

készített népi játékok. Volt itt minden! Logikai játék, pecázós medence, gólyaláb, 

egyensúlyozó játék, egy és több személyes csoszogó, célba lövős játék és ki tudja még mi… a 

fotók árulkodóak az élményről, a jó kedvről és az odaadó munkáról, amit a Zöldút tagjai 

végeztek!  

   

Az árusok sokan voltak, egészen pontosan 16-an. A Cserkúti Önkormányzat felső udvarát 

teljesen betöltötték sátraik. A vásár szervezői ügyeltek arra kit hívnak meg, nem volt 

műanyag játékot, giccset árusító résztvevő. Volt viszont csuhé figurát, gyógy és szárított 

fűszereket, ékszert, mézeskalácsot, natúr szappant, kerámiát, különleges lekvárt, mézet, 

kertészeti nővényeket, textíliát, favillát – fakanalat, horgolást és rongyszőnyeget, babzsákot, 

házi finomságokat árusító kézműves és kistermelő. Mindannyian jókedvűen, kedvesen, 

elbeszélgetősen, családias hangulatban árulták portékáikat, és úgy tűnt jól érezték magukat, 

örültek, hogy ott lehetnek!   

A családias hangulathoz hozzájárult, hogy a Mecsek-Nyugat Falusi Vendéglátóinak 

Egyesülete, (akik egyike voltak a szervezőknek) mindenkit megvendégelt kemencében sült 

friss, finom lepénnyel. Folyamatosan körbejártak és kínáltak mindenkit. Volt illatos, finom 

kakaós csiga szintén kemencében sütve, és otthonról hozott prósza a nagymama régi 

receptje alapján elkészítve. Szállt az ínycsiklandozó illat és senki sem maradt éhesen! 

   



 

Fellépet a falu lakói és más nem itt lakók előtt is jól ismert Zsuzsi néni, aki Turka kecskéjével 

tette még emlékezetesebbé ezt a napot! Ha ez még nem lett volna elég Zsuzsi nénitől, akkor 

fel lehetett feküdni a szalmazsákos dögönyözőjére és ő jól megdögönyözte, masszírozta az 

önként jelentkezőket, a bátrakat vagy a rosszakat (?) meg is csalánozta! 

Fergeteges hangulat kerekedett, amikor a Cserkúti Szimpatikusok elkezdtek zenélni. Sokan 

énekeltek velük és voltak, akik táncra is perdültek. A hallgatóság vastapssal köszönte meg az 

élményt!    

A gyerekeknek volt még kőfestés, hímzésoktatás, hajfonás bemutató. A hajfonást nagyon sok 

gyermek és felnőtt kérte és igazán látványos, szép, csinos frizura született! 

   

A délelőtt folyamán többen részt vettek, a tóhoz szervezett faültetésen, ahol az év fáját, a 

mezei juhart ültették el. (2 db) Tavaly is volt már faültetés és akkor is az év fája került földbe, 

a berkenye. A terv az, hogy a tó környékén ezekből a fákból szép liget legyen. Minden fához 

kis tábla kerül majd, jelezve, hogy melyik évben volt az év fája és a fa neve. Jó hír, hogy a 

tavaly elültetett berkenye fácska él, szépen hajt, növekszik! 

Jó volt látni ezt az összefogást, a megjelent kb. 150-200 főt, a remek hangulatot, ezt a szép 

természeti környezetet! 

    

A rendezvény a „Léptékváltás zöld ritmusban – A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 

fejlesztése” (DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001) című pályázat keretében valósult meg. 

 


