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A község a szentlőrinci járásban fekszik 
pécstől északnyugatra, szentlőrinc szom-
szédságában. lakosainak száma 391 fő. 

Cserdi a kezdetektől fogva részt vesz a 
startmunka mintaprogramban, kimagasló 

mezőgazdasági tevékenységet folytat. ezen 
kívül a település élhetőségének javítására is nagy 

hangsúlyt fektetnek, a korábbi években a belvízelvezetés pro-
jekt keretében felújították a vízelvezető árkokat. 2015. évben az 
illegális hulladéklerakók felszámolása projektben az évek során 
a szőlőhegyben felgyülemlett hulladékot távolították el, melyet 
aztán újrahasznosíthatóság szerint szétválogatva, osztályozva 
szállítottak el. Cserdi mottója: Közpénzből a Közért! A település 
élen jár az adományozásban is. A mezőgazdasági projektben 
megtermelt zöldségek nagy részét kiosztják országszerte a rá-
szorulók között. Az élelmiszer csomagokból leginkább a rászo-
ruló gyermekek részesülnek. A településen fontos szerepe van a 
bűnmegelőzésnek is, az úgynevezett „Köcsögmentesítés” prog-
ramban a település fiataljainak nagy része részt vett. 

A 2016. évre a mezőgazdasági projekt folytatását és további fó-
liasátrak felállítását tervezik. Jelenleg 5000 m2 a meglévő 6 db fó-
liaház alapterülete. 2016 évben ez a tervek szerint eléri a 12000 m2  
alapterületet, ami 5 db új fóliaház működtetését jelenti. A szán-
tóföldi növénytermelésre is hangsúlyt fektetnek, nagy volumenű 
burgonya és paprikatermelést terveznek az elkövetkező évre. 
tervezik a mezőgazdasági földút karbantartását is, mely a telepü-
lés földrajzi adottságai miatt a közlekedés javítása szempontjából 
kiemelten fontos. (Baranya megyei Kormányhivatal)

„cserdi nem csoda.”
„A munka egy új igényt teremtett meg szá-

munkra, legfőképp a rendet és a munkához való 
igényt hozta be a falu életébe.

Az elmúlt években olyan új élménnyel gazdagodott a közösség, 
ami a cigányság köreiben még szokatlan – nem kértünk, hanem 
elkezdtünk adományozni. Cserdi minden sztereotípiával szembe 
kíván menni, ami kialakult a közéletben. Arra hívja fel a figyelmet 
Cserdi, hogy csak az tud adni akinek, van és ösztönözni szeretnénk 
más cigány közösségeket arra, hogy ne várják a munkát és a csodát, 
hanem tevékenyen tegyenek érte. Sok minden múlik rajtunk és ezt 
kell erősíteni az emberekben. 2006-ban 98%-s volt a munkanélküli-
ség a faluban. Ma már jelentősen csökkent persze a közmunka sokat 
segített ebben. Sikerült az elmúlt években erre az útra rátalálnunk, 
s azóta gyökeresen megváltozott településünk összképe, közössé-
günk egymáshoz való viszonya, hisz eddig az itt élő emberek zárkó-
zottsága azt mutatta, hogy nem kívánnak részt venni településük 
fejlődésében. De ez mára megváltozott, hisz erősödtek az emberi 
kapcsolatok, és ez minden egyes itt élő embernek fontos – s ezt is a 
közfoglalkoztatás részeként éltük meg.

Cserdi egy teljesen új utat keres és folytat a nullából építünk egy 
cigány márkát, ami Európában egyedülálló lesz cigány lecsó és sa-
vanyító üzem LASIPE lesz a neve, ez egy cigány szó, aminek a jelen-
tése „jóság”

Ezzel a márkával úgy gondoljuk, hogy a társadalmi szerepvallá-
sunk is komolyabb szintre lép, hiszen a gasztronómia képes csökken-
teni a társadalomban az előítéleteket.”
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