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A falu műemléke a 13. századi, román stílusban épült fazsindelyes katolikus templom. A községben 
több, eredeti állapotában megőrzött, vörös homokkőből épített parasztház, illetve iparosház is 
látható.
A falu kreatív és innovatív gondolkodású vendéglátóinak és biogazdálkodóinak köszönhetően 
Cserkút népszerű célpontja a vidéki- és ökoturizmusnak.

Kiadványunk bemutatja Cserkút kulturális és természeti értékeit, illetve a településen aktívan működő falusi vendégházakat. 
Büszkén mutatjuk be a falu új attrakcióját, az Eat Green c. projekt keretén belül létrehozott gasztronómiai élményteret is.

Bízunk benne, hogy Önt és családját is mielőbb vendégeink között köszönthetjük!

A kis hegyi falu környéke ősidők óta 
lakott terület, már a kora vaskorban is 
éltek itt emberek. Sok évszázados 
múltját tükrözik a község levéltári 
forrásokban talált névváltozatai is: 
Cherkutt, Cherkutth, Tserdkugh, 
Cserkuth és Cserkút. Nevét az első úrbéri 
felmérés és a szájhagyomány szerint a 
falu déli határában található cser bokrok 
tarkította dombok tövében megbújó 
vörös sziklák közül előtörő Cser-re 
keresztelt forrásról kapta. 

A pápai tizeddel kapcsolatos 14 századi 
összeírások önálló pappal bíró 
helységként említik a települést. Cserkút 
a 20. század derekáig a pécsi káptalan 
birtoka. A török hódoltság korából 
származó, fennmaradt adónyilván-
tartások tanúsítják, hogy a település 
ebben az időben is folyamatosan lakott 
volt. A 19. század második felében már 
400 lelket számláló település gazdasági-
lag folyamatosan erősödött. A fejlődés 
elsősorban Pécs 18. század végén 
elnyert szabad királyi városi rangjának 
volt köszönhető. 

Korabeli térképek bizonyítják, hogy 
ekkorra már kialakult Cserkút napjaink-
ban is látható alapszerkezete és 
beépítése. A 20. század közepén 
Cserkúton uránbányászati célú ipari 
kutatás kezdődött. A környéken az 
ötvenes évek végétől a nyolcvanas évek 
végéig virágzott az uránbányászat. Az 
iparosodás következtében megnőtt 
munkalehetőségeknek köszönhetően a 
lakosság száma dinamikusan emelke-
dett. A bányát 1997-ben zárták be a 
termelés gazdaságtalansága miatt. Az 
üzemi épületeket lebontották, majd a 
területet rekultiválták.

A Mecsek gyöngyszeme

Cserkút Baranya megyében, a Nyugat-Mecsek ölelésében, Pécstől alig 10 kilométerre 
fekszik.

A 628 főt számláló települést méltón nevezhetjük a Mecsek gyöngyszemének különle-
ges kulturális és természeti értékei miatt. A tiszta, rendezett utcáknak, a virágos 

környezetnek, a helyi lakosok vendégszeretetének köszönhetően az ide érkező vendég 
hamar otthonosan érezheti magát.



Cserkút különleges látványossága a katolikus Keresztelő Szent János templom, amely 
Magyarország egyik legszebb Árpád – kori temploma. A templom a 13. század első 
felében épült, bár egyes írott forrásokból arra következtethetünk, hogy felállításának 
munkálatai már a 12. században elkezdődtek. Kétszintes tornyát csak később, a 14. 
században kapta, elnyerve ezzel végső mai formáját. A szakrális épület északi oldalánál 
néhány ősrégi síremlék látható. A román stílusú, egyhajós templomban egy gyönyörű 
félköríves szentély található. A szentély mellett északon barokk sekrestye, a déli 
oldalon külső falfestményrészlet és bélletes kapuzat ékesíti a letisztult épületet.

A templombelső igazi szakrális értékeket, ritkaságokat rejt. A kopottas falak 14. századi 
freskóiból csak részletek maradtak fenn az utókor számára. A ma is látható freskók 
csendesen kalauzolják vissza a múltba az embert. A felismerhetetlen alakok valószínű-
leg Árpád-házi szenteket ábrázolnak.

A kórus fából készült, a hajó pedig síkmennyezettel fedett. A belső falakat valódi 
kulturális kincsek, színes falképek ékesítik. A szláv stílusú freskók ismeretlen eredetű 
alkotóktól származnak, akik feltehetően a pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyház 
korabeli díszítésében is részt vettek. A kutatók erre a következtetésre a szentély és a 
hajó elválasztását szolgáló diadalív jobb oldalát díszítő, lován ülő Szent György alakját 
ábrázoló falfestmény alatt olvasható latin nyelvű feliratból jutottak: „Anno Domini 
MILE CCC XXX QVIN(T)O” (“Az úrnak 1335. esztendejében … szent tiszteletére”). 1335 
egyben a Pécsi Bazilika falfestményeinek keletkezésének ideje is.

A legjobb állapotban az északi falat dísztő 12 apostol alakját őrző színes freskók marad-
tak meg. Az apostolok képe alatt egy Krisztus alak látható. Az „apostolok fala” melletti 
diadalív bal oldalán Máriát pillanthatjuk meg, karjában a kis Jézussal. A diadalív 
csúcsánál, középen Krisztus alakja magasodik a hívők és a látogatók fölé.

KULTURÁLIS
ÉRTÉKEK

KERESZTELŐ
SZENT JÁNOS TEMPLOM
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Fotók:
Németh István



A Helytörténeti Gyűjtemény a régi iskolának 
otthont adó polgármesteri hivatal épületé-
ben található. A gyűjtemény a hagyományos 
paraszti életmód tárgyi kultúráját öleli fel. A 
kiállítás darabjai között fellelhetők ma már 
ritka mesterségekhez (kovács, 
lószerszámgyártó) kapcsolódó eszközök is.

A rakott tűzhellyel, a cserépből készült 
sütő-és főzőedényekkel, a kancsókkal és 
tejesköcsögökkel berendezett parasztkony-
ha hitelesen tükrözi az egykori mindennapi 
valóságot. A letűnt paraszti világ 
szimbólumaival gazdagon díszített 
szőttesek és keresztszemes textilek által 
ismerkedhetünk meg.

A kiállítást gazdagítják a népi emlékezetben 
még elevenen élő Cser forrásnál történő 
mosás szokásához kapcsolódó eszközök 
(mángorló, sulykoló) és a kenderfeldolgozás 
nélkülözhetetlen kellékei is.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY



A takaros falucska névadója, a Cser (egyes 
források szerint Csar) forrás egykor központi 
szerepet töltött be a lakosok életében. A víz 
szakralitása miatt a forrás már az archaikus 
időkben is szent hely lehetett. A későbbi 
időkben valószínű ennek köszönhetően 
épülhetett templom a faluban.

Az öreg fa tövénél előtörő forrás azonban 
éltető vizet is jelentett az embereknek és az 
állatoknak egyaránt, de a háztartás 
vezetésében is nélkülözhetetlen volt. Az 
asszonyok itt mosták tisztára a család ruháit.

A forrás (kút) mai formáját 1933-ban nyerte 
el, előtérben egy mosóház is épült. Az 
uránbányászat következtében 1968-ban 
vize elapadt, majd a bányaműveletek 
befejeztével 1990-ben újra megjelent.

A Cserkúti Faluszépítő Egyesület 
kezdeményezésére lakossági adományok-
ból és széleskörű összefogással került 
felújításra a cserkúti gémeskút és a népi 
műemlék Mosóház.

MOSÓHÁZ



Cím: 7673 Cserkút, Rákóczi u. 20.
Honlap: www.borbolyavendeghaz.hu

Email: borbolyavh@t-online.hu
Kapcsolattartó neve: Szakácsné Fehérváry Erzsébet

Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-140; +36/30/2170-719

Cím: 7673 Cserkút, Petőfi Sándor u. 6.
Honlap: www.jakabhegyvendeghaz.hu

Email: jakabhegyvendeghaz@gmail.com
Kapcsolattartó neve: Poprócsi Tímea

Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/ 898 - 235; +36/70/ 2041-545

FALUSI VENDÉGHÁZAK
A Cserkúton 

működő falusi vendégházaknak köszönhetően
az utazás az egész család számára pihentető, kellemes élmény 

lehet. A működő falusi szálláshelyek legtöbbje a FATOSZ által minősített, 
összkomfortos, ízlésesen berendezett vendégház. A kényelmes és  tiszta szobákat 

elérhető áron kínálják a szolgáltatók.
A takaros vendégházak falusi vendéglátói nagy hangsúlyt fektetnek a helyi ízek megismer-

tetésére, de a falu hagyományairól és a varázslatos Jakab-hegyről is szívesen mesélnek.
A jelenleg üzemelő vendégházak közül mindenki megtalálja a maga igényeinek megfelelő 

szálláshelyet. Nemcsak a nagycsaládosok, kisgyermekesek, idősebbek, baráti 
társaságok, túrázni vágyó kalandorok találhatnak ideális szállást, hanem a falusi 

vendéglátók szeretettel várják a házi kedvencekkel érkező 
vendégeket is!

Cím: 7673 Cserkút Árpád köz 9. 
Honlap: www.batvolgyi.hu
Kapcsolattartó neve: Axt Éva
Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-136; +36/30/3367-756

Cím: 7673 Cserkút Petőfi u. 9.
Honlap: www.czanadomb.hu
Email: samu13@gmail.com
Kapcsolattartó neve: Kovács Ágnes
Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-148, +36/30/2166-896

Batvölgyi
Vendégház

Borbolya
Vendégház

Jakab-hegy
Vendégház

Canadomb
Vendégház



Cím: 7673 Cserkút, József Attila u. 13.
Honlap: www.mandulahaz.atw.hu

E-mail: buju1014@t-online.hu
Kapcsolattartó neve: Burián Judit

Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72 374-343; +36/30/ 3240-388

Cím: 7673 Cserkút, József Attila u. 5.
Honlap: www.vorosdombi.hu

Kapcsolattartó neve: Szakács Gyuláné (Éva)
Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-142; +36/20/9890-398

Cím: 7673 Cserkút, Árpád köz 11.
Email: vendeghaz@freemail.hu; drmink@freemail.hu
Kapcsolattartó neve: Mérész Iván
Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-150, +36/70/5282-342, +36/70/7729-340

Cím: 7673 Cserkút, Petőfi u. 18.
Honlap: www.vackorhazak.hu
E-mail: somogyvarivackor@t-online.hu
Kapcsolattartó neve: Somogyváriné Koncz Margit
Kapcsolattartó elérhetősége: 06/72/564-138; +36/30/9861-078

Kőkapu
Vendégház

Mandula
Vendégház

Vackor
Vendégház

Vörösdombi
Vendégház



TERMÉSZETI ÉRTÉKEKCANA - DOMB

HORGÁSZTÓ

Cserkúttól déli irányban húzódik a Köves 
földnek is nevezett Cserkúti - dombság, 
amelynek egyik dombját a helybéliek Cana 
dombnak hívnak. Neve valószínűleg onnan 
ered, hogy korábban itt volt található a falu 
sertésállományának kedvelt legelője.

Az erdőkkel borított természetes képződ-
ményt szántók és legelők teszik változa-
tossá. A kemény kőzetből kialakult Cana- 
domb kőzettani ritkaságnak számít, mivel 
ellenálló kőzete megóvta az eróziótól az 
alsóbb szinten elhelyezkedő, puhább 
homokkő réteget.

A geológiai értéket képviselő dombtetőről 
csodálatos panoráma nyílik a Jakab-hegyre 
és a Cserkúti - medencére.

Cserkút utcáin sétálva is élvezhetjük a táj 
szépségét és vadregényes hangulatát, de a 

faluból több túraútvonal is vezet a 
Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó 

Jakab-hegyre. Egy kellemes túrával 
eljuthatunk a Babás Szerkövekhez és a 

Zsongorkő – kilátóhoz is. A kitartó 
túrázókat a hegy mindkét sziklaalakzatnál 

páratlan kilátással ajándékozza meg.

Cserkút látványát egy békés hangulatú horgásztó is emeli. A tó környéke rendezett, folyamatosan 
szépül. Az önkormányzatnak és a helyi civil összefogásnak köszönhetően 2018-ban a tómedret 
kikotorták, így mára a tó újjászületve várja az ideérkezőket. Vízparti sütőhelyek, padok, esőbeállók 
teszik kényelmesebbé a horgászást. A tó halállománya gazdag, olyan különleges fajta is horogra 
akadhat, mint a koi ponty, ám ezeket óvatosan vissza kell engedni a vízbe. A vízparton található 
halőrházban kiválthatók a szükséges engedélyek. A tó partján a friss levegőn sétálva vagy üldögélve a 
Jakab-hegy szépségében gyönyörködhetünk.



BABÁS -
SZERKÖVEK

A történet szerint a 
Jakab-hegy lábánál élt két nagyon módos család a faluban. Egy nap mind-

két család házába bekopogtatott egy ismeretlen koldus, kosztot és kvártéjt ért. A tehetős 
családok nemcsak nem adtak semmit a szegény embernek, de még jól meg is verték és messzire 
elkergették. Erre a szegény ember átkot szórt rájuk azt kiabálva: „Váljatok kővé, amikor a legboldogabbak 
akartok lenni!” Mindkét gazdag embernek volt egy lánya. A lányok ugyanazon a napon mentek férjhez. Az 
esküvőt a Jakab-hegyi barátok templomában tartották. Az első menyegző után a násznép lefelé jött a hegyről, 
amikor a második felfelé tartott. A két násznép éppen ott találkozott, ahol a szakadék mellett a legkes-
kenyebb volt az út. A két dölyfös örömapa egymásnak kiáltozott. „Mi nem térünk ki előletek, tegyétek meg ezt ti” 
– kiáltotta a felfelé menő a lefelé jövőnek. A másik azt ordította, hogy ők bizony egy lépést sem tesznek ennek 

érdekében. Végül szinte egyszerre mondták: „Inkább váljunk kővé, de mi ki nem térünk.” Ebben a pillanatban 
mind a két násznép kővé változott. Azóta is ott állnak vörös sziklaként a hegyoldalban, szelíden �gyelve 

a cserkúti emberek mindennapjait. A mögöttük lévő másik kő pedig a lovakat és a hintót 
szimbolizálja.

Magyarország egyik természeti csodájának számító sziklacsoport az 
amatőr sziklamászók kedvelt célpontja.

A Mecsek - hegység déli lejtőjén, a Jakab-hegy oldalán 
magasodik a fák koronája fölé a különös formájú, vörös 
színű homokkőből természetes úton keletkezett 
sziklacsoport.

A kréta időszakban keletkezett Babás-szerkövek 
szikláinak formája emberi alakokra emlékeztetnek. 
Neve utal egyrészt bábuszerű alakjára, másrészt 
pogány elődeink áldozati helyére (szerkő = oltárkő). Bár 
különös alakjához legenda is kapcsolódik, de valójában 
az évezredek óta tartó geológiai folyamatoknak 
köszönheti alakját. Anyagát meleg és száraz éghajla-
ton, nagy esőzések idején kialakult időszakos 
vízfolyások szállították a partszegélyre, ahol e 
hordalékot később kovasavas oldatok cementálták 
össze. Az így keletkezett, kemény konglomerátum 
lassan pusztul, azonban körülötte az erózió teljesen 
eltünteti a kevésbé ellenálló anyagokat, így a sziklák az 
idők során fokozatosan kimagasodtak. A szél által 
szállított hordalék folyamatosan koptatja, a fagy apróz-
za a kis tornyokat, melyeknek puhább részei gyorsab-
ban vékonyodnak.
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LEGENDA



ZSONGORKŐ
KILÁTÓ

Az 540 méter magasságban található természetes 
kilátóról csodálatos panoráma tárul a túrázók elé. 
Érdekessége, hogy a kilátó maga a szikla. 
Kialakulásának történetét a török időkből származó 
legenda övezi. E szerint egy Zsongor nevű �atalember-
ről nevezték el, aki a kedvesével innen ugrott a mélybe 
az őket üldöző törökök elől.

A vörös homokkő sziklaalakzat 1892-ben egy vaskorlá-
tot kapott a Mecsek Egyesület jóvoltából, így azóta 
biztonságosan gyönyörködhetnek a kilátásban az 
odalátogatók. A kiszögellésre állva jó időben akár a 
horvát hegyeket is láthatjuk. Nem messze a kilátótól 
Remete - barlang található.

„A 
Jakab-hegy alján élt 

egy Zsongor nevű legény. Ennek a legénynek volt egy 
gyönyörű menyasszonya. A Jakab-hegyi várban lakó török basa szemet 

vetett a leányra, és fondorlattal elrabolta, várába vitte. Zsongor csak a 
kedvező alkalmat várta, és egy viharos éjjel elindult a leány kiszabadítására. 

Sikerült is megszökniük, de az utolsó pillanatban az őrök felfedezték a 
szöktetést, és lóra kapva üldözőbe vették Zsongort, aki a leányt maga mögé 

ültette a nyeregbe. Nem sikerült egérutat nyerniük, az üldözők bekerítették őket. 
Zsongor egy nagyon lapos kőhöz ért a lovával, a kő alatt félelmetes mélység. 

Amikor üldözői közel értek hozzá, megsarkantyúzta a lovát, s a szikláról a 
mélységbe ugratott. Kedvesével együtt halálra zúzták magukat, de nem 

kerültek a törökök fogságába. A közeli falu lakói illendően 
eltemették őket a szikla alatti tisztáson, s azóta a 

sziklának Zsongorkő a   neve.”
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LEGENDA



CSERKÚT GAZDAGODIK

A 2017-ben támogatást nyert Fenntartható asztal – kulináris hagyományok és innovációk a 
Baranya Zöldút mentén (Eat Green) c. projekt célja, hogy elősegítse a környezettudatos 
gasztroturizmus révén a helyi értékek és örökségek felfedezését és felértékelődését, 
valamint a helyi lakosok és a turisták környezettudatos és egészséges életmódra való 
ösztönzését.

Ezt a küldetést szem előtt tartva Cserkúton a projekt keretén belül egy kulináris műhely és 
közösségi tér jött létre az önkormányzat udvarában, melynek a műszaki átadására 2019 
júniusában került sor. A régi pajta helyén létrehozott, modern konyhával rendelkező egyedi 
attrakció 80 fő befogadására alkalmas rendezvényteremmel rendelkezik, így méltó 
helyszínéül szolgálhat közösségi főzéseknek, gasztronómiai témájú workshopoknak és 
tréningeknek, illetve rendezvényeknek.

A kulináris műhely egyben kiváló lehetőséget nyújt a helyi termelők és kézművesek 
portékáinak elérhetőbbé tételére és a Nyugat-Mecsek jellegzetes vadon termő, ehető erdei – 
mezei növényeinek, terméseinek megismertetésére, a régi gasztronómiai hagyományok és 
főzési – sütési eljárások felelevenítésére, a kulturális értékek továbbadására. A gasztronó-
miai élménytér előnyeit a helyi lakosokon kívül a környékbeli civil szervezetek és a régió 
lakosai is élvezhetik.

Gasztronómiai élménytér
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