2020. november

Megemlékezés és emléktábla avatás
Szűcs Ferenc tb. esperes
plébános születésének 100.
évfordulója alkalmából november 8-án délután megemlékezést tartottunk. 14
órakor a geresdlaki temetőben sírhelyénél koszorúztunk, Fazekasboda, Maráza,
Geresd és Püspöklak nevében.
Ezután került sor az emléktábla avatóra, mely a
püspöklaki templom falára került kifüggesztésre.
Dr. Habjánecz Tibor polgármester úr beszéde után
Nyúl Viktor helynök áldotta meg a táblát. Koszorút
dr. Habjánecz Tibor polgármester, Geresdlak Község
Önkormányzata nevében és
Schulteisz Balázs, Német
Önkormányzat nevében helyezett el.
A szentmisét Nyúl Viktor
helynök celebrálta, segédei
voltak Bacsmai László mo-

hácsi plébános és Erb József
helyi plébánosunk. Önéletrajzát Varga Józsefné mutatta be, melyet Szűcs Ferenc-

ről készült kisfilm levetítése
követett.
Végezetül a Paplakban kiállított tárgyak megtekinté-

sével és állófogadással zárult
a nap.
Fotó: Gál Mária
Windischmanné
Schmidt Tünde

Megújult a mézeskalács falu

Mindenszentek ünnepére újult meg a laki temetőben található keresztcsoport. A felújítást a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósította meg a Német Önkormányzat.

Idén 14. alkalommal újra
elkészítésre került a Mézeskalács falu, bár a vírushelyzetre való tekintettel kisebb
létszámban történt a közös
sütés vagy ki-ki otthon sütött. A tavalyi mézeskalács
házakból a legtöbb még szép
állapotban van, így ezek nem
kerültek elbontásra, csak
pótlás történt. Ezévi meglepetés a geresdlaki fesztiválok
életre keltése: Augusztus 20.
Kisgeresden, Szüreti mulatság Geresden és Gőzgombóc fesztivál Püspöklakon.

Fotó: Ria Zahn
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A Finn Függetlenség Napja rendkívüli helyzetben
December 6-án tölti be
százharmadik évét a független Finnország. E nap műsorához általában ünnepi
istentiszteletek, hangversenyek tartoznak meg katonai parádé, azután ünnepség
az elnöki palotában, vagyis a
köztársasági elnök fogadása.
Tavaly kb. 1700-an voltak a
meghívottak. A finneknek
csaknem a fele (2,5 millió
néző) követte múlt évben az
ünnepi eseményt a televízióban. Idén ezt a hagyományos
ünnepet nem rendezik meg,
újat terveznek helyette.
Egy finn újság ősz elején
megkérdezte olvasóit, szerintük hogyan lenne legjobb
megünnepelni a függetlenséget, az ünnepi estre szánt
költséget fölhasználni. Számos olvasó kívánta volna a
szegény kisgyermekes családoknak juttatni a pénzt, vagy
időseknek és egyébként támogatásra szorulóknak. Az
egészségügynek is, a nehéz
körülmények között munkájukat jól végző kórházaknak, ápolóknak szintén adtak volna pénzt.
Azt is javasolták, hogy
Sauli Niinistö elnök külön
gondoljon a még élő háborús veteránokra, hívja föl
őket, vagy találkozzon velük.

Sokan szívesen néztek volna
interjút velük a televízíóban.
Most, november közepén
beszélt az elnök a várható
ünnepségekről: mindent lehet a tévében látni, csak kevés vendéget hívnak az elnöki palotába, a műsorban az
elnök feleségének, Jenni Haukiónak, aki költő is, egybegyűjtött szövegösszeállítása,
kiváló művészek előadásában, ének és kantelemuzsika,
egyéb alkotások, interjúk háborús veteránokkal, villanások több felől Finnországból. Az egészre mégis csak
az ünnep estéjén derül fény.
Az bizonyos, hogy a kék
keresztes zászlók lobognak
egész nap a hagyományos
módon, és este meggyúlnak
az ablakokban a kék-fehér
gyertyák. Szép függetlenségnapot!
Anja Haaparanta

SUOMEN
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
POIKKEUSOLOISSA
Itsenäinen Suomi täyttää 6. joulukuuta 103 vuotta.
Yleensä päivän ohjelmaan
kuuluu juhlajumalanpalveluksia, konsertteja, armeijan
paraati sekä Linnan juhlat
eli presidentin vastaanotto.
Viime vuonna kutsuttuja oli
n. 1700. Lähes puolet suomalaisista eli n. 2,5 miljoonaa seurasi vuosi sitten juhlia televisiosta. Tänä vuonna
ei perinteisiä Linnan juhlia
järjestetä. Niiden sijaan on
suunnitteilla uutta.
Eräs suomalainen lehti
kyseli alkusyksystä lukijoiltaan, mikä heidän mielestään
olisi nyt paras tapa juhlia itsenäisyyttä ja käyttää juhlien
budjetti. Useat lukijat toivoivat rahojen lahjoittamista

vähävaraisille lapsiperheille,
vanhuksille tai muuten tuen
tarpeessa oleville. Myös terveydenhoitoon haluttaisiin
rahaa vaikeissa oloissa työnsä hyvin tehneille sairaaloille
ja hoitajille.
Samoin toivottiin presidentti Sauli Niinistön muistavan erityisesti vielä elossa
olevia sotaveteraaneja soittamalla heille tai tapaamalla
heitä. Moni katselisi mielellään sotaveteraanien haastatteluja televisiosta.
Nyt marraskuun puolivälissä presidentti kertoi odotettavissa olevista juhlallisuuksista: kaikki nähdään
televisiossa, Linnaan kutsutaan vain vähän vieraita,
ohjelmassa on presidentin
puolison Jenni Haukion kokoama tekstikollaasio eturivin taiteilijoiden esittämänä,
laulua ja kantelemusiikkia,
muuta taidetta, sotaveteraanien haastatteluja, välähdyksiä eri puolilta Suomea.
Kokonaisuus paljastuu kuitenkin vasta itsenäisyyspäivän iltana.
Varmaa on, että perinteiseen tapaan siniristiliput
hulmuavat kautta maan ja
illalla ikkunoille syttyvät sinivalkoiset kynttilät. Hyvää
itsenäisyyspäivää!
Anja Haaparanta

Geresdlak története – folytatás
„Puszta: Femes. A laki jobbágyok ezen a helyen telepedtek le. Az uraság engedelmével tartozékként van Lakhoz
csatolva. De mivel nem lehet határait pontosan megjelölni,
nem lehet a szántókat, réteket, amik ott vannak, valamint az
erdőt különválasztani a falu földjeitől; így hát bent foglaltatnak a szántók és rétek, valamint minden más jövedelem a
falu rétjei stb. között. A határok bizonytalansága miatt nem
választható le a laki birtokról. Enélkül nem tudnának a laki
jobbágyok létezni. Femesnek nincs külön jobbágya. A puszta határa különben teljesen olyan, mint magáé a falué. Külön
jövedelme nincs a pusztának.”
Geresden 1733. augusztus 22-én jártak az összeírók.
„A jobbágyok: A magyar jobbágyok mind örökösek és örökletesek. Őket illetően a hely tehát régóta lakott. A németek négy évvel
ezelőtt telepedtek itt le, tehát csupán jövevények. Pagus Konrád,

Hak György és Stephan Ádám két évvel ezelőtt, elsőkként telepedtek le, Pair Miklós, Leiszter János és Kolener Ádám egy évvel ezelőtt, míg végül Schmid György és egy másik Schmid János
Henrik, valamint Grub Pál csak három hónappal ezelőtt csatlakozott az előzőkhöz. Még nem töltötték le a mentesség három
esztendejét, így nem vehető fel tőlük az árenda. Meg kell még jegyezni, hogy a németek csak nyolc napot dolgoznak az uraságnak, nem úgy, mint a többiek, akik meg nem határozott ideig
dolgoznak.
A terület fekvése: Dél felé, Himesháza irányában lapos dombok húzódnak, melyeket kényelmesen aláereszkedő völgyek váltanak fel. Észak felé viszont csupa hegy magasodik és mély völgyek tátonganak. A határ hossza 1 óra és 15 perc, szélessége 15
perc. Kereskedési lehetőség nincs. Az uraság azonban itt is kimér
évente kb. 25 urna bort.”
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Gyümölcs és gyógynövény feldolgozó létesítés
Az önkormányzat 2018.
novemberében adott be pályázatot a Zengő-Duna Vidékfejlesztési
Közhasznú
Egyesület Helyi termékek a
Zengő-Duna térségben tárgyú felhívásra, ahol közel 3
millió Ft összegű támogatásban részesült.
A projekt keretében elvégeztük a Dózsa Gy. u. 29.
szám alatti épület külső felújítását, állagmegóvását. A
későbbiekben az épületben
egy gyümölcs és gyógynövény feldolgozót hozunk
létre, ahol a falu gyümölcsösében megtermelt gyümölcsöt és levendulát fogjuk feldolgozni. Az így
előállított termékek a helyi
boltokban kerülnek értékesítésre.
A felújítás során új tűzfalat raktak, újravakolták az
épületet, felújították a tetőszerkezetet, kialakították a
tető vízelvezetését.
A felújítás eredményeképpen szebb lett a geresdi

TOP-3.2.1-15-BA1-2017-00006 azonosítószámú nyertes pályázatunk keretében 55.703.047 Ft összértékben megújul a Geresdlaki Közösségi Ház, a
Geresdi Orvosi és Művelődési Ház épületeinek energetikai rendszere, napelemek kerülnek felhelyezésre, akadálymentesítés, fűtés korszerűsítést
hajtunk végre (új kazán,radiátorok), hőszigetelés, festést és nyílászáró
cseréket végzünk.

faluközpont, megóvtunk egy
épületet, új munkahelyet hozunk létre és a helyi kiskereskedők kínálatának színesítésével segítjük a lakosok
egészséges életmódját.
A kivitelezési munkák
befejezése után 2020. október 30-án tartottuk a projektet lezáró Zárórendezvényt.
János Ambrusné alpolgár-

mester ismertette a projekt
célját, beszámolt a megvalósult eredményekről, és a beruházás hosszú távú kedvező
hatásairól. Ezután a Dunaszekcsői Fúvósok előadását hallgattuk meg. Végül a
résztvevők megnézték az elkészült épületet.
Fischerné Faragó
Viktória
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Német nemzetiségi és történelmi
közösségi célú programok
Szeptemberben ezzel a
címmel adtam be pályázatot az iskolával, melyet meg
is nyertünk. Kirándulásunkat október közepére az őszi
szünethez kapcsolódva valósítottuk meg. A kétnapos
program számos meglepetést
és újdonságot kínált a résztvevőknek.
Kirándulásunk
helyszíne a Velencei-tó környéke volt. Elsőként információt gyűjtöttünk azokról
a magyarországi németekről,
akik meghatározó alakjai voltak Magyarország történelmének. Az Abgedreht filmfesztiválra nevezett kisfilmek
megtekintése sokat segített
ebben. A programra jelentkezett közel 50 fő csütörtökön a korai ebéd után indult
el a Buszrent különjáratával
Geresdlakról. Kora délután
érkeztünk meg Gárdonyba, Gárdonyi Géza (született
Ziegler Géza) szülőhelyére.
A szülői háza mellett felépítették az egri vár másolatát
farönkökből, ahol a tanulóink várjátékokon vettek részt.
Az Egri Csillagokat felelevenítő török-magyar küzdelem
döntetlenül végződött. Az izgalmas várjátékok után a csoport meglátogatta Gárdonyi
Géza szülőházát és megismerkedhetett a munkásságával, életével. A buszunk ezután Gárdonyból Agárdra
vitt minket, ahol elfoglaltuk
a hotelszobákat és elfogyasztottuk a finom vacsoránkat.
Vacsora után felkészültünk
a másnapi kerékpártúránkra, magyar és német nyelven hangzott el a kerékpáros balesetvédelmi oktatás és
a kerékpározásról szóló tájé-

koztató. Péntek reggel korán
reggeliztünk, mert fél tízre
már vártak minket a Gesztenye Kerékpárkölcsönzőben.
A kerékpárok átvétele előtt
még egyszer elhangzottak a
biztonsági előírások és a fontosabb szabályok, majd mindenki átvette a magasságának
megfelelő kerékpárt. Két csoportra osztottak minket. Külön tekertek a kisebbek és külön a nagyobbak, de mindkét
csoport kapott egy helyismerettel rendelkező túravezetőt. Első utunk a Guinnessrekorder dinnyési Várparkba
vezetett, ahol korhű anyagokból építették fel a történelmi
Magyarország összes várát. A
tartalmas történelmi ismereteket nyújtó várpark után nagyon jól esett mindenkinek
az Ingókő étteremben elfogyasztott ízletes ebéd. A kicsik csoportja az étteremig
mintegy 11 km-t tekert, a
nagyok viszont tettek egy 3
kilométeres kitérőt jó minőségű kerékpárúton ahol lehetőségük volt nagyobb tempóban tekerni. Az ebéd után a
Pákozdi Arborétumhoz kerékpároztunk, ahol megnéz-

tük a tájházat, a vadasparkot
és a kilátójáról az egész Velencei tavat. A pákozdi történelmi emlékhely a kötelező programok közé tartozott.
Az emlékműnél feladatot is
kaptak a gyerekek, melyet a
telefonjukkal könnyen meg is
tudtak oldani. 2-3 fős csoportokat alkotva kapott minden
csoport egy QR kódot, amit
beolvasva elindult a pákozdi
csatáról szóló ismeretterjesztő animáció, ami jól szemléltette a nemzetiségek szerepét
is az 1848–49-es forradalom
és szabadságharcban. Az emlékpark után következett túránk leghosszabb és legszebb
kerékpározása. 18 km-t tettünk meg a Velencei-tó partján, Velence város korzóján, a
tóparti üdülőövezetben, míg

visszaértünk a biciklikölcsönzőbe. A jó csapatokkal öröm
volt tekerni ebben a gyönyörű
környezetben és napsütéses
időben, a végén ugyan fáradtan, 32-35 kilométert letekerve, de épen-egészségesen
szálltunk le a biciklikről. Az
egész napunkat a szabad levegőn töltöttük, sok mozgással, sok új ismeretet szerezve,
közösségi élményekkel gazdagodva. A kétnapos programunkról az őszi szünetben videofilmet készítettünk,
melyet az iskolában levetítettünk a gyerekeknek.
Köszönjük az Országos
Német Önkormányzatnak és
a Bethlen Gábor Alapkezelőnek a támogatást!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Mini – Gőzgombóc Fesztivál
és Márton nap az oviban
Rendkívüli év ez a 2020-as…
Több ezer ember gondolt vágyakozva szeptember végén a Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál ízeire, hangulatára, eseményeire,
élményeire. Hiába… Nem
így a mi kis ovisaink! Időpontján módosítva ugyan,
de idén is megszerveztük
a közkedvelt „Grossmutters Küche” projekthetünket. Nagycsoportosaink, és
néhány kisebb ovisunk is
komoly érdeklődéssel beszélgetett velünk régi időkről. Kérték, meséljünk még!
(Igazi örömünkre szolgált
az a szülői visszajelzés, hogy
otthon is kezdeményezték a
témát.)
Lelkesen
nézegették,
próbálgatták a régi edényeket, használati tárgyakat.
Képességfejlesztő feladatok sokaságát oldották meg,
gyűjtve a jutalmakat, a gombóc-képecskéket. Ételeket
kóstoltak, bekötött szemmel
is. A projekt fénypontja pedig maga a gőzgombóc készítés volt. Élesztő futtatás,
liszt kimérés, tojás feltörés,

dagasztás, nyújtás, formázás, tepsibe helyezés, kenés.
Ebben tudtak segíteni a kis
ügyes (tisztára mosott) kezek, no meg az elfogyasztásában, a Márta dadus által készített babfőzelékhez.
Hmm… jól esett mindenkinek – a munka is, az ebéd is,
a zenés-táncos „buli” is. Játékot hirdettünk a szülői csoportban: aki fotóval igazolva
elkészíti otthon a gőzgombócot, játékot kap ajándékba. Nagyon örülünk, hogy

két anyuka is támogatta ebben a gyerekét: Szöllősi Izabell és Szabó-Bartos Zselyke is vihetett haza ajándékot.
Már nem dolgoztunk hiába… Reméljük, ennél több
gyermekünk is magával viszi
ezt az élményt, és ha nehéz
idők is jönnének, eszükbe
jut ez az olcsón elkészíthető étel - mint nagyanyáinknak régen.

Rendkívüli év ez a 2020-as…
November elején hagyományosan együtt szoktuk ünnepelni szülőkkel a
Márton napot. Nem így az
idén… A szülők csak fotók
alapján értesülhettek e szép
ünnepről, és – reméljük! – a
gyerekek élménybeszámolói alapján. Miközben kreatív dekorációk készültek,
Szent Márton történetét
többször is elmeséltük, kérésükre. Többen már maguk
is képessé váltak az elmondására. A libás énekekben,
mondókákban, versekben,

interaktív, képességfejlesztő és mozgásos játékokban
szintén nagy örömüket lelték. Nem maradt el a libazsíros – sült tökös lakoma
és a lampionos felvonulás
sem.
Rendkívüli év ez a 2020-as…
A járványhelyzetben fokozottan óvjuk a gyerekek
– felnőttek egészségét a szabályok szigorú betartásával,
a gyakori fertőtlenítő takarítással, kézmosással. Minden
óvodás és óvodai dolgozó
egészségének védelmében
továbbra is kérjük a szülőket, tüneteket produkáló
gyermeküket tartsák otthon!
Jó egészséget kívánunk
mindenkinek!
Szolgálati
közlemény:
Scháb Tamásnak, volt
geresdlaki óvodásnak köszönjük az igényes munkáját, a személyzeti öltöző csinosítását! 
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Születésnap
ünneplése zárt
ajtók mögött
Polgármester
úr, dr.
Habjánecz Tibor vitte a virágot és a Geresdlak könyvet az ünnepeltnek, amit
csak átadott, és már jött is
el. Így Bayer Gyuri bácsi lányának segítségével készült
el az alábbi kis írás:
Gyuri bácsi Püspöklakon
született, helybeli lányt vett
el. Kati nénivel azóta is a faluban élnek.
Egy lányuk született, 2
unokával és 2 dédunokával
bővült mára a család. Látogatásuk mindig örömmel
tölti el.
A helyi TSZ-ben dolgozott 25 évig, mint fogatos.
Főállása mellett egész életében gazdálkodott. A háznál
mindig volt aprójószág, hízó
leadásra és saját fogyasztásra
is. Volt olyan időszak, hogy
egyszerre 6 hízó bika állt az
istállóban. Legfőbb kedvenc
azonban a ló volt munkahelyén és otthon is. Ezek se-

gítségével művelte 1 hektár
földjét is.
A TSZ után a Pécsváradi Erdészetnél dolgozott 10
évig, kemény fizikai munkát
végzett, természetesen itt is
lovakkal.
Sajnos, egy kullancscsípés
súlyos betegséget okozott
nála, de sikeresen felépült a
bénulásból. Küzdelmesek a
mindennapok, amit Kati nénivel együtt élnek meg.
Végül egy igaz történet:
Egy nyári éjjel, éjfél körül egy hang azt kérdezte a
telefonban: - Egy ló a csikójával ott legel a benzinkútnál. Nem a maguké? Az
történt, hogy a szeleburdi
csikó kibukott a zárt ajtón
keresztül az udvarra, és elindult világgá. A kanca an�nyira féltette, hogy nem volt
ellenfél a kötőfék, azt elszakította, se a zárt ajtó, azt kitörte, és ment csavargó csikója után. Mikor utolérte,

megálltak kicsit legelészni a
csendes éjszakában, az arra
járók legnagyobb döbbene-

tére. Gazdájuk hívó szavára
jólnevelten visszaballagtak
az istállóba.

November – Őszutó – Enyészet hava
November az utolsó őszi
hónap a naptár szerint. Az
időjárás e hónapban már
egyre téliesebb oldalát mutatja: jellemzően ebben a
hónapban hullik először hó
hazánkban, illetve a hajnali,
2 méteren is mérhető fagyok
gyakorisága is megnő. A hideg szelek a hónap végére az
utolsó színes faleveleket is
letépik.
Az éghajlati statisztikák
szerint a jellemző minimum
hőmérséklet 0-2 C, míg a
jellemző maximum hőmérséklet 7-9 C, 40-56 mm csapadék hullik a hónap folyamán és jelentősen visszaesik
a napsütéses órák száma.

Míg október folyamán még
140-170 órát süt a nap, addig novemberben már csak
50-80 órányi napfény a jellemző. Gyakoriak a szürke, ködfelhős, komor napok,
melyek sokakra álmosító, lehangoló hatással vannak.
A novemberi jeles napok évszázadokig az ősz és
a tél határnapjai voltak. A
betakarítás, a mezei munka
már befejeződött, az emberek a télre, a karácsonyi időre készülődtek. Latolgatták,
milyen kemény lesz a fagy,
megvédi-e a hó az őszi vetést, próbálták a nevezetes
napok időjárásából megjósolni az elkövetkezőket. A

padlásról előkerültek a rokkák, benépesült a fonó, ahol
az asszonyok férjjósló praktikákra tanították a leányokat. A táj télen elcsendesült,
de a fiatal lelkeket megérintette a várakozás izgalma.
A november két jeles
nappal indul: Mindenszentek és Halottak napjával.
Ezek után következik Szent
Márton ünnepe, november
11, mely a magyar néphagyományban tradicionálisan
a gazdasági évet lezáró ünnep.
Az első havazást átlagosan 12-25 között várhatjuk,
1914-ben november 20-

án Zách Alfréd feljegyezte,
hogy befagyott a Balaton.
Időjós nap akad még ebben a hónapban: Erzsébet –
ha ezen a napon esik a hó,
akkor karácsonykor is számíthatunk rá. Katalin nap
időjárásának
ellenkezője
várható az év végi ünnepen.
Ha András napkor esik a hó,
a következő év rossz lesz.
November utolsó napjainak egyikén kezdődik általában az Adventi időszak.
Az emberek egyre több időt
töltenek a fűtött szobában,
s készülnek a közelgő karácsonyra.
Barna-Mendly Erzsébet
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Születésnapi köszöntő
– kicsit másként
A fertőzés megakadályozása érdekében a születésnapi köszöntések is megváltoztak. A fényképet a család
tagjai készítik el, és küldik a
hivatalba. Az interjú is online formában, vagy telefonon
történik. Ezzel is védjük idős
lakóinkat.
Keller Lőrincné, Léna
néni 1935. november 13-án
született Geresden. A szülői háza már sajnos nem
áll. Hárman voltak testvérek, egy bátyja és egy nővére volt, hármuk közül már
csak ő él.
Általános iskolába Geresdre járt, az iskola elvégzése után, 1951-től a
Lovászhetényi Állami Gazdaságban kezdett el dolgozni, ahol mezőgazdasági
munkát végeztek. Általában
gyalog jártak dolgozni, hétfőn hajnalban mentek, és
szombat délután jöttek haza.
Néha, mikor szerencséjük
volt, lovaskocsival vagy traktorral vitték őket, így nem
kellett a hosszú utat gyalog
megtenni. 1957-től egy évig
az építőiparban dolgozott
Komlón.
1958-ban ment férjhez
Oroszlóra. Férje, Lőrinc geresdi születésű volt, de a 40es évek végén kitelepítették
a családját Oroszlóra. Férjével úgy ismerkedtek ös�sze, hogy Léna néni bátyja
feleségül vette Lőrinc húgát. Férje Sásdon dolgozott
a Füszértnél, miközben Pécsett esti tagozaton elvégezte a boltvezetői tanfolyamot. Léna néni 1961-től
az oroszlói élelmiszerboltban dolgozott a férje mellett, mint eladó. 1960-ban
kezdtek el építkezni Geresden, 1963-ban üresedés volt

és jobban bírta a munkát, sokat járt a Grinnyébe, a szőlőbe, az ottani kertbe. Sajnos a
szőlő pár éve ki lett vágva és
kert sincs már.
Szabadidejében
szeret
rejtvényt fejteni, minden nap
elolvassa Dunántúli Naplót.
Este, mikor kezdődik a híradó, akkor kapcsolja be a tvt, szívesen nézi a kvízműsorokat és az esti sorozatokat.
Túrós rolád

a geresdi vegyesboltban, akkor költöztek ide. 27 éven
keresztül, nyugdíjazásukig a
férjével együtt dolgoztak a
boltban.
2 lányuk született, sajnos
férje és idősebbik lánya már
nem él. Fiatalabbik lányával
és lány unokájával él együtt.

Fiú unokája Himesházán lakik, ahol 2 dédunokája van.
Napközben vezeti a háztartást, gondozza a konyhakertet és a virágokat. Régen
több háziállatuk volt, disznók, kacsák, csibék, most
már csak a csibéi vannak.
Amikor még fiatalabb volt

2 db őzgerincformát
(33x8 cm) alaposan zsírozzunk ki, majd szórjuk meg
liszttel.
Tészta: 20 dkg liszt, 10
dkg vaj vagy 7 dkg zsír, 1 tojás sárgája, 1 evőkanál porcukor, 1 evőkanál kakaó, 1
kávéskanál szódabikarbóna,
1-3 evőkanál tej.
A tészta hozzávalóit keverjük össze, gyúrjuk kön�nyen nyújtható tésztává. Felezzük el az adagot, majd
nyújtsuk akkorára őket,
hogy amikor a formába helyezzük, bőven túllógjon a
tészta a formák oldalán.
Töltelék: 50 dkg áttört
túró, 1 kis pohár tejföl, 4 tojás sárgája, 25 dkg porcukor,
2 csomag vaníliás cukor, 1
citrom reszelt héja, 10 dkg
mazsola, 7 dkg gríz.
Ezt keverjük össze, majd
óvatosan forgassuk bele az
5 tojásfehérje keményre vert
habját. A tölteléket a formákat kibélelő tésztákra öntjük,
majd hajtsuk rá a túllógó részeket.
Előmelegített
sütőben
közepes hőfokon kb. 3035 perc alatt készre sütjük,
majd tálcára borítjuk. Ha a
roládok kihűltek, megszórjuk porcukorral, tálalás előtt
felszeleteljük.
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Hírek röviden





Decemberi miserend
december 06. vasárnap
8.00
december 13. vasárnap
8.00
december 19. szombat
16.00
december 20. vasárnap	  8.00
december 24. csütörtök
16.00
december 25. Karácsony	  8.00
december 27. vasárnap	  8.00

Geresd
Püspöklak
Geresd
Püspöklak
Püspöklak
Geresd
Püspöklak

Ünnepre hangoló



Csatlakoztunk a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Program elnevezésű felhívásához, melyben támogatást kértek a felvidéki magyar iskolába
járó diákok részére. A geresdlaki képviselőtestület dr.
Habjánecz Tibor polgármester javaslatára Felsőszeliben élő tanulók iskoláztatását vállalta. Név szerint
Bachraty Csongor, Balczarek Dorina, Fatura Tamás,
Fülöp Levente iskolakezdését tudtuk 10.000-10.000,forinttal segíteni.
2020. 11. 11. Bezárnak a megye szolgáltató helyei.
A koronavírus következtében kialakult vészhelyzet
miatt, a Magyar Kormány 484/2020. (XI. 10.) rendelete értelmében, a Csorba Győző Könyvtár szolgáltató helyei november 11-től bezárnak. A szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról a későbbiekben a
bkszr.csgyk.hu oldalon adunk bővebb tájékoztatást. Köszönjük olvasóink türelmét, megértését! Vigyázzunk
egymásra! Ezidő alatt aki szeretne könyvet cserélni,
keressen meg az alábbi elérhetőségek egyikén: 30/9579-647, 69/349-101, mendlye@mail.com
Önkormányzatunk közel 5 millió forintot nyert az
elhagyott ingatlanok megvásárlására és felújítására
kiírt pályázaton, melyből a gyümölcsfeldolgozó melletti Bánkuti-házat vásároltuk meg. A használhatatlan
főépület elbontásra kerül, a melléképületet felújítjuk.
Célunk egy közösségi tér létrehozása.

Az asztalos keze
Volt egyszer nagyon régen egy kis falusi asztalosműhely. Egyszer, amikor
a gazda nem volt otthon, a
szerszámok nagygyűlést tartottak...
A hosszúra nyúlt tanácskozás során néha elszabadultak az indulatok, mivel
a szerszámok tisztes közösségéből egyesek ki akartak
zárni bizonyos tagokat. Az
egyik elkezdte: El kell távolítanunk Fűrész nővérünket,
mert harap és csikorgatja a
fogait.
Egy másik közbeszólt:
Gyalu nővérünk annyira
szőrszálhasogató, csípős jellemű, hogy nem tűrhetjük
meg magunk között, mert
mindent megszaggat, amihez csak hozzáér.

Kalapács testvérünk –
folytatta egy másik – nehéz
és erőszakos. Én csak ütlegelőnek nevezem. Sérti a

fülem, ahogyan folyton lesújt, mindenkit csak idegesít. Zárjuk ki! És a szögek?
Lehet együtt élni efféle szurkáló sereggel? Bárcsak tűnnétek már el innen!
És a Csiszoló? Meg a Reszelő? Folytonos súrlódás az

élet velük. És űzzük el Üvegvágót is, akit csak az érdekel,
hogyan karmolja meg a mellette állót.
Így vitatkoztak, egyre hevesebben és hevesebben egymás szavába vágva az asztalos szerszámai. A kalapács ki
akarta zárni a csiszolót és a
gyalut, ezek viszont a kalapács és a szögek kiközösítését szorgalmazták.
Végül mindenki kizárt
mindenkit.
Az asztalos érkezése hirtelen félbeszakította a gyűlést. A szerszámok elhallgattak, amikor látták, hogy
gazdájuk a munkapad felé
közeledik.
A mester fogott egy deszkát és a harapós Fűrésszel
kettéfűrészelte. Legyalulta
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a Gyaluval, aki mindenkit
megszaggat. Rögtön utána
működésbe lépett a könyörtelen sebeket ejtő Fejsze nővér, majd a durva nyelű Reszelő nővér.
Üvegvágó nővér követte
őket, aki kapar és karcol. Végül az asztalos fogta a szúrós
Szög testvéreket és a Kalapácsot, amely csak ütlegelni képes.
Gonosz természetű szerszámainak segítségével egy
bölcsőt fabrikált.
Egy gyönyörű bölcsőt,
amely nemsokára egy kisgyermeket fog ringatni. Az
életet fogja ringatni.
Forrás: Bruno Ferrero, Körök a vízen című könyvéből
Közreadta: dr Rajnai Gabriella
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