
Virágos 
Geresdlak 2018

Emlékfaültetés (oszlopos gyertyán) Geresdlakon a 
Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda udvarán a 
25. jubileumi Virágos Magyarország verseny kere-
tében. Cseke Zoltánné óvodavezető, dr. Habjánecz 
Tibor polgármester (kezében a „Virágos Geresdlak 
2018” díjjal), Kincsey Anita óvónő és az ovisok.

Mézeskalácsfalu
Idén is elkezdődött a mé-

zeskalácsfalu „építése”. Ha-
gyományainkhoz híven es-
ténként összegyűlünk, és 
Polgár Zsuzsa útmutatása 
alapján készülnek a kiállítás-

ra szánt darabok.  Idén is lesz 
újdonság, meglepetés. Ezzel 
a közös munkával kezdjük a 
ráhangolódást az év végi ün-
nepekre.

Barna-Mendly Erzsébet

Nagykőrös díjátadó gálán Kettné Schmidt Tímea, 
dr. Habjánecz Tibor polgármester

2018. november
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Útépítés - 0140. hrsz. Grinnyei út, a külterületi közutak fejlesztése 
GeresdlakonBelterületi járdák felújítása

Meghívó
A Német Önkormányzat 
Geresdlak
tisztelettel meghívja Önt 
2018. november 30-án 15.00 órakor 
a Német Ház és Többfunkciós Közösségi Tér
épületének avató ünnepségére.
Cím: Geresdlak, Hunyadi u. 56.

Az épületet átadja: Dr. Hargitai János, országgyűlési képviselő

Köszöntőt mond:
Kóthyné Herceg Mária, a Hermann-Niermann - Közhasznú Alapítvány alelnöke, 
Ritter Imre, német nemzetiségi országgyűlési képviselő,
August Krivec, Raaba-Grambach nyugalmazott alpolgármestere,
Dr. Habjánecz Tibor, Geresdlak polgármestere és a Német Klub elnöke,
Schulteisz Balázs, a Német Önkormányzat Geresdlak elnöke.

Közreműködik: Pacsirta Kórus Geresdlak, Total Brass Fúvósegyüttes

A felújítás támogatói:
Európai Unio és Magyarország Kormánya, 
Széchenyi 2020
Gemeinnützige Hermann Niermann Stiftung
Gemeinde Raaba-Grambach

Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület
Geresdlak Község Önkormányzata
Német Önkormányzat Geresdlak
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Kátyúzás a Kisgeresdi bekötő úton
Évek óta súlyosan rongál-

ta a kisgeresdi lakosok (és az 
arra közlekedők) autóit, de 
főként az idegeit az a szinte 
járhatatlanná vált út, melyen 
a lakóhelyüket, vagy onnan 
az orvost, munkahelyet, is-
kolát, boltot kényszerültek 
megközelíteni. 

Mint köztudott (vagy 
nem..) a  Kisgeresd utca, 
Geresdlak egyik utcája, 
ugyanolyan adófizető állam-
polgárok lakják, ugyanolyan 
jogokkal és kötelezettségek-
kel mint a község többi la-
kosa. Igaz, hogy csak 25-en 
vagyunk – ki állandóan, ki 
időszakosan lakik itt – de az 
igényeink  nem maradnak 
el a „lenti” szomszédainké-
tól.  Mi is szeretnénk élvezni 
a csatornázás, gázfűtés, erős 
internet, a biztonságos köz-
világítás és a járható út elő-
nyeit, ezzel szemben „csak” a 
csend, a nyugalom, a jó leve-
gő, és a természet varázslatos 
közelsége előnyeit élvezzük.

Mondhatnák, ne lakjon 
itt akinek ez nem elég és ez 
így akár igaz is lehetne..! 

Ezért a „Fel Kisgeresdre 
Egyesület” tagjai elhatároz-
ták, hogy inkább megpróbál-
nak változtatni a  középkori 
állapotokon és megküzde-
nek azért, hogy ez a kis kö-
zösség és a zsákutcája (ami 
egyébként a község egyik 
látványossága és a Geresd-
lakra látogatók kedvelt ki-
rándulási célpontja…)  több 
figyelmet kapjon.

Tudjuk, hogy az anyagi 
lehetőségek korlátozottak, 
mégis szomorúsággal tölt el 
bennünket, hogy a község-
ben zajló pályázati juttatá-
sok, korszerűsítések, útfel-
újítások stb. rendre elkerülik 
Kisgeresdet.

Hosszú évek óta az 
egyesületi tagok önerő-
ből, munkájukkal szépítik a 
környezetüket, festik át a ha-
ranglábat, restaurálják a ke-
reszteket,  mázolják az ön-
erőből csináltatott padokat 

és szeméttárolókat, virágosí-
tanak és nyírják a közmun-
kások által ritkán látogatott 
közterületet. 

2015-ben az egyesület sa-
ját forrásaiból a saját mun-
kaerejét is hozzáadva  ká-
tyúzta végig  a – már akkor 
is mély gödrökkel tarkított – 
bekötő utat. Azoknak a fol-
toknak a  többsége még most 
is megvan.

A polgármester úr, akkor 
annyira fellelkesült, hogy azt 
mondta „ha csak ennyibe ke-
rült, akár évente meg lehet 
csinálni!” 

Miután a bekötő út 3 év 
után ismét járhatatlanná vált 
– főként a nehéz munkagé-
pek miatt – „szaván fogtuk” 
a polgármester urat és meg-
hívtuk az egyesület májusi 
közgyűlésére, hogy az úttal 
kapcsolatos és egyéb kérdé-
seket személyesen megbe-
széljük. 

Tekintve, hogy az idő 
ment és közeledett a hideg 

évszak, az egyesület ajánlatot 
tett az önkormányzatnak, 
hogy az útjavításra szánt 
összegből a bekötő út teljes 
hosszán, egy nyomsávban a  
gödrök kátyúzását megoldja.

A testületi ülésen ajánla-
tunkat megszavazták és pár 
napon belül vissza nem térí-
tendő támogatási szerződést 
kötöttek az egyesülettel.

Bármennyire hihetetlen, a 
kátyúzás nem egy ördöngős 
dolog. Nem kell más mint 
egy korrekt, jó szakember, 
kiváló minőségű földszáraz 
beton, és egy nagy teljesít-
ményű lap vibrátor, mellyel 
betont a kátyúba döngölik. 
Az előkészületekhez néhány 
lelkes egyesületi tag, szor-
galmas asszony, aki kitisztít-
ja a lyukakat,  férj aki, veze-
ti a vizes kocsit, egy másik, 
aki aggregátor és sterimob 
segítségével magasnyomá-
sú vízzel kicsapatja a kátyút. 
Ebbe döngöli bele a szak-
ember, a segédeivel a betont, 
ami 24 óra alatt megköt. 

Ha a bekötő úton nem 
közlekednének, nagy mé-
retű nehéz mezőgazdasági 
munkagépek és erdészeti fa 
szállítók, akkor ezek a töme-
dékek, az idők végezetéig a 
kátyúkban maradnának.

Ezen probléma szigorúbb 
szabályozásában várjuk a 
polgármester úr további se-
gítségét és egyben megkö-
szönjük az önkormányzat-
nak a kátyúzáshoz nyújtott 
anyagi és  tárgyi (aggregá-
tor) segítségét.

Egy szállóigévé nemesült 
idézettel fejezem be,

„Ha kicsi, sárga és savanyú 
is, de a miénk!” (Tanú c. film)

dr. Zinhober Zsuzsanna
a „Fel Kisgeresdre 
Egyesület” elnöke          

A Kisgeresdi út kátyúzása
Geresdlak önkormányzat képviselő testülete támoga-

tói megállapodást kötött a „Fel Kisgeresdre Egyesülettel” 
a kisgeresdi út teljes hosszának kátyúzására. A geresdlaki 
önkormányzat erre a célra 635 ezer forint támogatást 
adott. Önkormányzatunk közmunkásokat és eszközö-
ket bocsájtott még rendelkezésükre. A „Fel Kisgeresdre 
Egyesület” vállalta, hogy a támogatásból és saját erőből a 
kátyúzást C24-es szárazbetonnal megcsinálják. Az ösz-
szefogásnak és a „Fel Kisgeresdre Egyesület” munkájá-
nak köszönhetően újra járható a kisgeresdi út.

Köszönjük az egyesület tagjainak és dr Zinhober Zsu-
zsanna elnökasszonynak áldozatos munkájukat.

dr. Habjánecz Tibor polgármester
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

KÖSZÖNJÜK!  KIITOS! 
DANKESCHÖN!

Az iskola szülői közössége 
példamutató mértékben ösz-
szefogott az októberi társa-
dalmi munkára. Voltak, akik 
anyagilag támogatták, voltak, 
akik sütöttek és főztek, és so-
kan személyesen vettek részt 
a társadalmi munkán. Így ké-
szült el a sportpálya labdafo-
gó hálója, a kerítések, padok, 
nyílászárók festése, és beto-
nozási munkák a kerítések-
hez. A munkák a Pécsi Tan-
kerületi Központ, Geresdlak 
Önkormányzata, a Szülői 
Munkaközösség és a peda-
gógusok összefogásával va-
lósultak meg. Köszönjük!

A geresdlaki iskola jelen-
tős támogatást kapott a he-
lyi finn közösségtől. A finn 
támogatók nevében Mauri 
Vänskä 10 db tabletet adott 
át az iskola diákjainak, akik 
matematika órán mutatták 
meg, hogy milyen módon 
tudnak a tabletek segítségé-
vel tanulni. A játékos felada-
tokba Mauri is bekapcsoló-
dott. Kiitos!

Markku Nyman fény-
visszaverő kulcstartókat és 
megkülönböztető mellénye-
ket adományozott az isko-

lának. A megkülönbözte-
tő mellényeket a gyerekek 
azonnal használni kezdték 
az új Suli Őr programban. 
Kiitos!

Osztrák testvértelepülé-
sünk Raaba-Grambach is 
minden évben támogatja in-
tézményünket. Idén a Gőz-
gombóc Fesztiválon adta át 
az 500 eurós támogatást dr. 
Peter Gspaltl alpolgármester 
és August Krivec testvérkap-
csolati referens. Dankeschön! 

Schulteisz Balázs

Meghívó
Sok szeretettel 

meghívjuk Önöket 
óvodánk és iskolánk 

karácsonyi ünnepségére.
Időpont: 2018. december 

21., péntek 17.00
Helyszín: Általános 

Iskola 
Boldog, békés ünnepeket 

kívánunk!
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Csodás őszutó
Hosszan tartó, ragyo-

gó idő kápráztat bennünket 
nap, mint nap. Mintha nem 
is ősz lenne… annak is a leg-
vége… Szent András hava… 

Hálásak vagyunk érte – 
nap, mint nap! Minden perc, 
amit a szabadban, a termé-
szetben tölthetnek a gyere-
kek, testüket-lelküket építi. 
Minden reggel elhangzik a 
kérdés: kimegyünk az ud-
varra? Természetesen! Egy 
kis foglalkozás, és már in-
dulunk is! Vidám, önfeledt 
játszás a falevelekkel, termé-
sekkel, gereblyézés az ud-
varon. Garantált a délutáni 
csendes pihenő…

Azért vannak különleges 
napok is! 

Bábszínház, mely ház-
hoz jön: Furfangos Para-
ván és A világszép kecske-
béka meséje. A környékbeli 
óvodákkal közösen, a fel-
újítás alatt álló Közösségi 
Házunkban – nincs lehetet-
len! 

Márton nap. Szülők az 
oviban, vendégségben. Őszi 
– Márton napi – libás ver-
sek, dalok, táncok – ma-

gyarul és németül. Közös 
barkácsolás anyukákkal. Va-
rázsoljunk kislibát fakanál-
ból! „De jó, hogy itt vagy és 
segítesz, Anya!” Azt mond-
ta az óvó néni, aki Márton 
napján libát nem eszik, az 
egész évben éhezik. Együnk 
libazsíros kenyeret! Vagy 
sült tököt? Inkább libás sü-
tit? Hm, de finom mind! 
Aztán menjünk az udvarra 

játszani! Gyertek haza, lu-
daim! Tanulj meg te is szi-
szere-puszarázni! Ugye mi-
lyen vicces? Játsszunk ilyet 
otthon is!  Gyújtsunk mé-
csest, vonuljunk fel együtt a 
környező utcákban! Énekeld 
te is: 

„Ég a gyertya, ég, el ne 
aludjék!

Lányok-fiúk sétáljatok, 
Márton minket néz!”

Tudsz németül?
„Martin, Martin, Martin 

ist ein frommer Mann, zün-
det viele Lichter an,

dass er oben sehen kann, 
was er unten hat getan.”

Vannak kihívások a szü-
lők számára is az ilyen tar-
talmas együttlétek alkalmá-
val…

Faültetés. Geresdlak 
„Virágos Magyarország” 
versenyben való részvéte-
léért oszlopos gyertyán fa-
csemetét kapott ajándékba 
a Magyar Turisztikai Ügy-
nökségtől, melyet Polgár-

mester Úr kérésére az óvo-
da udvarán, az utcafronton 
ültettünk el. Sajnálattal bú-
csúztunk el két hatalmasra 
nőtt növényünktől: egy fe-
nyőtől és egy tujától. Kö-
szönjük, hogy átadták he-
lyüket az új facsemetének. 
Szorgos gyermekkezek is 
segítették a megfelelő helyre 
kerülni. Büszkén ígérték, vi-
gyázni fognak rá, nem bánt-
ják, locsolgatják és gyönyör-
ködnek szépségében. 

Örömeink mellett azért 
hibázunk is néha. Legalább-
is a cikkíró óvó néni. Most 
szeretné a Gőzgombóc 
Fesztiválon fellépő gyerekek 
teljes névsorát közzé tenni. 
Sajnos, volt, aki kimaradt az 
előző számban. Elnézést!

Balog Lilla, Fischer Fru-
zsina, Kálmán Larissza, 
Nagy Noel, Nagyéri Kinga, 
Papp Levente, Sárics Roxána, 
Szabó-Bartos Vilmos, Szöllősi 
Emília és Vígh Balázs.

Cseke Zoltánné
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Kedvenc témája a természet
A Geresdlaki Gőzgom-

bóc Fesztiválról idén már 
második alkalommal készí-
tett sok szép fényképet Fürs-
tenhoffer József. A Virágos 
Magyarország pályázatára 
is őt kértük fel a képek elké-
szítésére. Akkor vele jártam 
körbe a falut, alkalmam nyílt 
látni munka közben. Az ok-
tóberi Geresdlaki Hírmon-
dóba is a tőle kapott anyag-
ból válogattunk. Most egy 
kicsit magáról kérdeztem:

– Fotózással általános is-
kolában ismerkedtem meg 
fotószakkör keretében. 
Nagyrészt tájképeket fo-
tóztam akkor is, igaz akkor 
még fekete-fehér képeket 
készítettem. Néhány évti-
zed kihagyás után újra el-
kezdtem fotózni, de már 

digitális technikával. Legin-
kább természet képeket ké-
szítek, növényekről, állatok-
ról, a Mecsekről. Különböző 
kulturális eseményekről is 
szoktam képeket készíteni, 
hagyományőrzésről, népvi-
seletről. Néhány éve fotópá-
lyázatokon is megjelennek 
képeim, természet fotózás 
témakörben, pl. National 
Geographic, a Kárpát-me-
dence épített öröksége pá-
lyázaton több képem is dí-
jazást ért el. Második éve a 
BlickPunkt fotópályázaton 
is sikereket érek el. - mondja 
Fürstenhoffer József.

Amiről nem beszélt: a tv-
ben az időjárásjelentés előtt 
többször lehet látni általa 
küldött képeket.

Barna-Mendly Erzsébet

Szent András hava
November az év tizenegye-

dik hónapja a Gergely-naptár-
ban. Neve a latin novem szóból 
származik, melynek jelentése: 
kilenc, mivel a római naptárban 
az év kilencedik hónapja volt. A 
18. századi nyelvújítók a gém-
beres, a népi kalendárium Szent 
András havának nevezi.

November már a tél előszo-
bája, sokszor előfordul havazás 
is ilyenkor.

A hó eleje a csendes emlé-
kezésé, a második hét-
től jönnek a vidá-
mabb ünnepek 
újborral, libás 
l a k o m á v a l , 
bálokkal, a 
disznóvágás 
kezdetével.

Jeles na-
pok november-
ben:

November 1. 
Mindenszentek napja

A 4. századból ered, amikor 
Szent Efrém és Szent János 
május 13-án, illetve pünkösd 
utáni első vasárnap ülték meg 
Mindenszentek napját. E nap 
neve a görög egyházban ma is 
a Szentek Vasárnapja. A 8. szá-
zadban tevődött át november 
1-jére, mivel ez volt a kelta év 
kezdete, amikor áldozatokat 
hoztak az elhunytak tiszteleté-
re. Végül 835-ben Jámbor Lajos 
császár hivatalosan is elismerte 
az új ünnepet. Mindenszentek 
ezek után az egész keresztény-
ség ünnepe lett.

November 2. Halottak napja
998 óta tartja meg az egy-

ház. Ilyenkor szokás a sírok 
megtisztítása, virággal díszíté-
se, gyertyák gyújtása. A néphit 
szerint ilyenkor hazalátogatnak 
a halottak, ezért a terített asz-
talra kenyeret, sót, vizet tettek. 
Ezen a napon tiltották a mun-
kát, mert megzavarja a holtak 
nyugalmát.

November 11. Szent Már-
ton ünnepe

A magyar néphagyomány-
ban a gazdasági évet lezáró ün-
nep. Eredete az ókori Rómába 
nyúlik vissza. A legenda sze-

rint Róma védői elaludtak, és a 
gallok támadásától az mentette 
meg a várost, hogy a ludak han-
gos gágogására felébredtek. In-
nen az Avis Martis, azaz Mars 
lúdjai elnevezés. Ez a formula 
változott át a keresztény hit-
világban Avis Martinus, azaz 
Márton lúdja alakká. Időjárás-
jósló nap is: „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható.”

November 19. Árpádházi 
Szent Erzsébet napja

A legenda sze-
rint Erzsébet a 

k ö t é n y é b e n 
kenyeret vitt 
a szegények-
nek, amely 
rózsává vál-

tozott, amikor 
atyja kérdőre 

vonta emiatt.
November 25. 

Szent Katalin keresztény 
vértanú napja

Kerékbe törték, ezért a fu-
varosok, kerékgyártók, valamint 
a házasulandó lányok védő-
szentje. Régi időjárási megfi-
gyelés szerint ha Katalin locsog 
(vagyis nincs fagy), akkor a Ka-
rácsony kopog (azaz hideg lesz).

November 30. Szent And-
rás napja

A hagyomány szerint ke-
reszthalált halt átlósan ácsolt ke-
reszten, innen az andráskereszt 
elnevezés. A keleti ortodox egy-
ház védőszentje, kultusza ezeken 
a vidékeken a legerősebb. Vidé-
ken ezen a napon kezdték el a 
disznóvágást, a disznótorok far-
sang végéig tartottak.

A tél kezdetét jelzi, hogy ed-
digre már mindenhol elszámol-
nak a pásztorok a tavaszi-nyári 
időszakban rájuk bízott jószág-
gal, és a gazdáktól megkapják 
járandóságukat. A betakarítás 
is lezárul, leforr az újbor.

November hónapot bizo-
nyos vidékeken „kis farsangnak” 
is nevezték, ugyanis ekkor még 
lehetett tartani lakodalmakat és 
vigasságokat, melyek az adventi 
időszakban tiltva vannak.

Barna-Mendly Erzsébet
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Polgármester: 
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Csernyánszky Gábor 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens: 
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail:  jegyzoiref@erzsebetikoh.hu 

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: glaknemet@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349-318 
E-mail: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Cseke Zoltánné 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Telefon: 69/349-109 
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349-319 
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. 
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet

Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com 

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158 
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész 
Telefon (Himesháza): 69/347-105 

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053 
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán 
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei: 
telefon: 72/465-360; 30/599-6040 
E-mail: css.pv13@gmail.com 

Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8. 
Tel: 69/349-686; 30/235-2686 
E-mail: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség: 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400, 
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918 
Körzeti megbízott Ömböli Ákos 
Telefon: 06-70-616-1447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104

 Hírek röviden
 A nyugdíjas klub november-

ben is ünnepelt. Weigert Mi-
hályné, Ági október töltötte be 
a hetvenedik életévét. A klub 
tagjai mellet polgármester úr 
is felköszöntötte.

 December 2-án 17.00 órakor 
lesz a Mézeskalácsfalu megnyitója

 Elektronikai hulladékgyűjtés időpontja: december 4.,  kedd 
14.00-17.00. Helye: régi iskola belső udvara. Ami elekt-
romos hulladéknak számít a következő: Mosógép, mosoga-
tógép, elektromos tűzhely, hűtőgép, elektromos kis barkács-
gépek, fúró stb., hajszárító, konyhai robotgépek (kenyérpi-
rító, mikro, robotgép,) porszívó, bojler, televízió, hősugárzó, 
fénymásoló, elektromos írógép, varrógép, számítógép és 
alkatrészei, minden, ami elektromos árammal működik. 
Szakszerűtlenül szétszedett, hiányos hűtőgépeket, tele-
víziókat stb. nem fognak elszállítani, ezért kérjük ilyet 
ne is hozzanak! Így már veszélyes hulladéknak számít!

 Közmeghallgatás lesz december 13-án 17.00 órakor 
Lakon, 18.00 órakor Geresden.

 A Pacsirta kórus Adventi műsort ad december 16-án 
14.30 órakor a geresdi templomban.

 December 17. 17 óra Közösségi Házban Málenkij robot 
megemlékezés és nyugdíjas karácsony

Felhívás
A Német Önkormányzat Geresdlak kiállítást rendez a 

Német Ház megnyitóján. Kérünk mindenkit, akinek fotó-
ja van a volt Varrodáról, TSZ irodáról, egykori lakóépületről 
juttassa el november 24-ig Szűcsné Mezei Anetthez a ge-
resdi boltba, Kettné Schmidt Timihez a virágboltba, vagy 
Schulteisz Józsefnéhez. A képeket beszkenneljük, majd ki-
nyomtatjuk a kiállításhoz, így az eredeti képeket vissza tud-
juk adni. A kapott képeket a Német Ház megnyitóján kiál-
lítjuk.

Programok a Német Házban
December 5. szerda, 17.00 óra:
Filmvetítés. Az Abgedreht Ungardeutsches Filmfestival 

2018-as rövid filmjei, közte Geresdlakról készült filmmel. I. 
rész. Időtartam kb. 1 óra. 

December 12. szerda, 17.00 óra:
Filmvetítés II. rész. Időtartam kb. 1 óra
Januárban a magyarországi németek elhurcolásának em-

léknapjára emlékezve további filmvetítések: Történelmi 
Filmklub – a GULÁG emlékévben készült filmek bemu-
tatása.

Közétkeztetés fejlesztése Geresdlakon, második ütem

Decemberi miserend 
 2. vasárnap  8.00 Geresd
 9. vasárnap  8.00 Lak
15. szombat 16.00 Geresd
16. vasárnap  8.00 Lak
23. vasárnap  8.00 Lak
24. hétfő 18.00 Lak
25. kedd  8.00 Geresd
30. vasárnap  8.00 Lak
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Csokonai Vitéz Mihály:

November
Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...”

Születésnaposokat ünnepeltünk
Kovács Gyuláné, Marika 

néni október 26-án töltötte be 
a 85 életévét. Helesfán szüle-
tett kilenc gyerekes családba. A 
húga itt lakott, ő hívta a faluba. 
Megtetszett nekik, és 1972-
ben ide is költöztek Kútvölgy-
be, mert csak ott volt eladó ház. 
Mikor meghalt ennek a ház-
nak a tulajdonosa, ahol most 
lakik, akkor tudtak beljebb 
költözni a faluba. Tíz évig a 
Kesztyűgyárban volt bedolgo-
zó, majd a Pécsi Bőrgyár Ké-
regüzemébe ment, ahol nyug-
díjazásáig tevékenykedett. Két 
házasságából három gyereke 
született.     Tolnamőzsön  há-
rom, míg Szűrben szintén há-
rom unokája van. Nemrég szü-
letett egy dédunoka is.

Mivel nehezen jár, a kert-
ben és a ház körül fia segít 
sokat. Szívesen olvasgat, té-
vét néz, főz. Régen sokat ké-
zimunkázott is. A szomszédok 
be-bekukkantanak. Megkér-
dezik, van-e szüksége valami-
re, beszélgetnek vele.

Amíg többen éltek körü-
lötte, sokszor sütött finom-
ságokat. Az egyik kedvence 
volt a családnak a Lajcsi sze-
let, aminek a receptjét  meg-
osztom:

Hozzávalók: A tésztához:1 
evőkanál kakaópor, 2 e.k.méz, 
2 db tojás, 20 dkg cukor, 5 dkg 
margarin, 2 kávéskanál szó-
dabikarbóna, 40 dkg liszt. A 
krémhez: 2 cs puncs és 2 cs va-
nília pudingpor, 25 dkg mar-
garin, 20 dkg porcukor, 1 l tej. 
A mázhoz: 10 dkg tortabevo-
nó, 3 e.k. olaj.

A tészta hozzávalóit a liszt 
kivételével gőz fölött 5 percig 
kevergetjük és utána a lisztet 
hozzákeverjük és összegyúr-
juk. (Elég ragadós lesz!) Há-
rom lapot sütünk belőle. A 
puncs  és a vanília pudingot a 
fél-fél liter tejjel külön meg-
főzzük, kihűtjük. A margarint 
a porcukorral habosra kever-
jük, két részre osztjuk és a pu-
dingokhoz keverjük. Megtölt-

jük a lapokat a krémekkel. A 
tetejére tortabevonó csokit ol-
vasztunk gőz felett, étolajjal el-
keverjük, és megkenjük vele a 
tészta tetejét.

Novemberi születésnapo-
sunk Veres Lajosné, Irma 
néni.

Látogatásunkat örömmel 
fogadta, neki is ritkán van al-
kalma napközben beszélni va-
lakivel. Ő is úgy él, mint sok 
kortársa, alig várja, hogy a fia 
hazajöjjön a munkából, legyen 
kihez szólnia.

Hajdú-Bihar megyében, 
Homorogon született.  Férjé-
vel egy faluban laktak, 1971-
ben költöztek Geresdlakra, 
mivel ő innen költözött Ma-
gyarország északkeleti megyé-
jébe.

Irma néni késői gyerek volt, 
hamar rákényszerült, hogy 
édesanyját ápolja. A tsz-ben is 
helyette dolgozott. Ide is hozta 
beteg édesanyját, így nem tu-
dott munkába járni. A ház kö-
rüli teendőket látta el, emellett  
tartottak  baromfikat és  hízó-
kat.

Férje a tehenészetben volt 
traktoros – takarmányos.

Minden nap főz, az al-
földi ízek megtalálhatóak a 
konyháján. Egyik kedven-
cük a gyümölcs leves, amihez 
a gyümölcsöket úgy tette föl 
főni, ahogy a legtöbb levest 
szoktuk, zöldségekkel. Húsle-
ves levével öntötte fel, tejfölös 
habarással készült el, hidegen 
ették.

Barna-Mendly Erzsébet

Horgas Béla:

Tél
Pitt-patt,
csitt-csend, a fákon,
az ágon,
az egész világon,
csitt-csend, most hajlik,
pitt-patt, most mozdul,
ütődik, 
hívja csengetőit,
csenget és kovácsol,
ág-bog hull a fáról:

kis üvegcsonkok,
tűhegyes fogak,
a ritkás levegőben
fölvillámlanak;
szél zúg, zeng, most,
szél fönn, lenn, most;
síneken utazik,
fejszefogba ütközik,
forgács lesz belőle:
ej-ha!


