2021. november

Kirándulás a Pilisbe
(Túrázni saját busszal)

November 13-án ismét útnak indult a Geresdlak Dózsa SE túraszakosztálya. A szomorkás idő ellenére felkerestük a Pilisben 1968-ban
felépített díszletvárat, amely az Egri csillagok című film forgatására készült a vár ostromának tömegjeleneteihez.
A pilisborosjenői séta után jólesett az ebéd Pilisszentivánon. Innen
indultunk a parlamenti látogatásra, melyet dr. Hargitai János FIDESZKDNP-s képviselő úrnak ezúton is köszönünk. Felejthetetlen élményt
nyújtott az ország házának bejárása. Megcsodáltuk az épületet kívül és
belül is. Belegondolni is érdekes, hányan koptatták már ezeket a lépcsőket, folyosókat előttünk. Bekukkanthattunk oda is, ahol a törvényekről vitatkoznak honatyáink. Egész közelről gyönyörködhettünk a Szent
Koronában. A koronázási jelvények az uralkodói hatalom szimbólumai voltak, amelyeket a koronázás alkalmával ünnepélyesen adtak át az
új uralkodónak. A magyar koronázási jelvények alkotják az egyik legrégebben fennmaradt középkori eredetű együttest Európában. A jelvények közül a korona mellett a jogar, az országalma és a koronázási kard
található meg. A koronázási palástot jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.
A sok szépséggel eltelve indultunk haza.
Köszönjük a szervezést Dr. Habjáneczné Kóbor Ilonának, Icának.
Barna-Mendly Erzsébet
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A
grinnyei gőzgombóc (részlet)
10. SEPOQ
Érkezik Tódor a zöld pickupjával a Fő térre, hátul a
platón a teljes Sepoq. Elégedett
mosoly az arcukon. Felvillanyozza őket, hogy közel a sör,
és hogy hamarosan zenélnek. A
kocsi megáll, leugranak, körbenéznek, felmérik a terepet.
A Fő tér kicsi és takaros, ami
rendjén is van, tekintve, hogy
a falu is kicsi és takaros. Elsőként ott a Polgármesteri Hivatal, természetes is, hogy a Fő téren kell lennie. Másodsorban a
Szent Bertalan-templom, mert
hát az is hol máshol legyen.
Szépen felújítva, hátul gondozott sírkerttel. Magdi cukrászdája, a Matyi ABC. A posta is
csak három házzal arrébb.
A templom előkertjét most
sűrűn állították sátrakkal, sülnek-főnek bennük az ételek,
kelnek a knédlitészták. A tizenkettedik fesztivál nagy visszatérői, a Gyímesháza All Stars,
épp kipakolnak. Az előző két
év nyertesei, a Szerényi knédliharcosok javában gyúrnak, de
gőz csap ki a Hausfrauen Küche
sátrából is.
A színpadot éjjel felépítették, de az utolsó simítások hátravannak. Épp a világításon
dolgozik két srác, lógnak az öt
méter magas állványzaton, állítgatják a reflektorokat, cserélik rajtuk a piros, zöld, kék szűrőket.
– Ez se nekünk lesz – jegyzi meg Lecter. – Délután négykor még javában világos van.
Mire a fények látszani fognak,
hét óra lesz.
– Idén az Omega jön. Dj
Bobo lemondta – sajnálkozik
Tódor. – Lehet, hogy délután
játszotok, viszont ti vagytok a
második legmenőbb banda, ha
nem számítjuk a finn Tanssikabinetti zenekart, akik hát
elég viccesek, és nagyon szeretjük őket, már vagy negyedszerre vannak itt. Marha nevük van, Tánc a szekrényben.

Hhja. Négy, kék-fehér öltönyös
fazon. Talán ők az egyetlenek,
akik bírják a pálinkát és nem
esnek össze a hatodiknál. Majd
bemutatlak benneteket egymásnak.
– Köszönjük, polgármester
úr!
– Ne köszönjétek, és főleg:
hívjatok Tódornak. Ha leteszem a kocsit és visszajövök,
koccintunk! Addig ismerjétek
meg Nórit, aki mindent elmond
és mindenben segít. Ha sör kell
vagy pálinka, ő elirányít majd
titeket. Ha gőzgombócot akartok vagy éhesek vagytok, akkor
is neki szóljatok. Nóri! Gyere!
A rockerek! Aztán még nem berúgni a koncert végéig!
– N Jay – mondja Nóri és
odabiccent a Sepoqnak. A polgármester széttárja a kezét,
hogy ő Nóri, de mindegy, akkor
szólítsák úgy. Ahogy ő gondolja.
Marciék N Jaynek szólítják Nórit, és sört szeretnének.
Talán pálinkát, és – bár még
nem éhesek – egy-két gombócot is megennének. De az ráér
a sör után.
N Jay elmondja, hogy idén
egyetlen, nagy sörös sátrat állítottak a Fő téren, a gőzgombócok átellenes oldalán, Magdi
cukrászdája előtt.
– A Szent András sörfőzde!
– ismerik fel a cégért Marciék.
– Igen – mondja komolyan a
lány, majd úgy folytatja, mintha csak a Wikipédiát olvasná.
– Tavaly több díjat is nyertek a
cseheknél a Monarchistával, de
2017 magyar sörét is ők készítették, a Málnás búzát.
– Azt nem kérünk.
– Igen – mondja N Jay,
majd hozzáteszi: – A legfinomabb az Ogre, de az összes sörüket meg lehet kóstolni, és a
legtöbb csapon is lesz. Pálinkasátorból viszont több van. Pellérdiek Pelixíre tényleg finom,
meg Mohácsról sikerült elhívni a Czigelédi Pálinka Kft.-t
is. A magam részéről – mondja fahangon Nóri, azaz N Jay
– a Pörge Jóska-féle pálinkát
ajánlanám, a szőlőt mégpedig,

ami tavaly lett a Falu szeszedíj nyertese.
– Falu szesze? – csillan a
szeme Marcinak. – Megkóstolom.
– Még csak tíz óra, délután
négyre csak kijózanodunk. –
helyesel Geri.
– Akkor gyertek! – indul N
Jay. A fiúk gitárokkal és cintányérral mennek a Pörge szőlőért, meg a sörökért, és olyan
boldogok, mintha az italok
Disneylandjébe érkeztek volna.
– Pörge Jóska jófej, és a pálinkája fasza. – Marci így jellemzi az aszott bőrű, kissé vörös orrú, nagy beszédű embert
a cukrászda klotyójában Kobrának, aki bőszen helyesel, és
röhögve hozzáteszi: micsoda
arcok vannak Garasdlakon!
Azonnal ideköltözik. És persze
a harmincas éveiben járó Nóriba szerelmes tudna lenni, de
nem lesz, mert, ugye, ott van a
csaja. Ha viszont szingli lenne... Igen, mondja Marci, kézmosás közben, de ő meg tavaly
nősült, és ilyen gondolatok nem
futnak át a fejében. Vagyis, ha
jobban átgondolja... De nem.
És nevetnek jóízűen.
Lecter megissza a második szőlőpálinkát, amikor Mór
Tomi néven bemutatkozik nekik a hangmérnök. Kér egy pohár Ogrét, és azt mondja, ha
végeztek, akár be is próbálhatnának, a színpad hangtechnikailag készen van, és a Presonus keverőpotik paramétereit
majd felírja, szóval beállhatnak bármikor. Jó ötletnek tartják, felhörpintik a pálinkákat,
a szomszéd sörsátor csaposától
engedélyt kapnak, hogy elvigyék az üvegkorsókat a színpadig, ha majd visszahozzák
utántöltésre. Persze, hogy vis�szahozzák.
Lépcsőznek fel a nagy, legalább tizenkét méter széles,
hat méter mély színpadra. Nagyon menő, hangoztatja Marci, Geri hangosan lelkendezik,
hogy nem is látott még Pearl
Roadshow dobokat feketében.
És a két alap cin mellett ott egy
plusz beütő, jessz!

– Az Omega miatt hozattuk Pécsről, kifejezett kérésük
volt. A Táncos szekrényeknek
is jó lesz, gondolom, akkor nektek is – sorolja a tényeket Mór
Tomi, miközben a vezetéknélküli mikrofont csavarja rá az
állványra. Marci jelzi, hogy ő
a saját Shure mikijét szeretné használni, és hogy lenne egy
plusz effektpad, ami meg vonalból szólna. De hozott kábelt.
– Oké, akkor bekötjük azt is.
– Tomival lehet beszélni.
Lecter és Kobra időközben
feltekerik a gitárokat, pengetnek kettőt, hogy a hangerőt beállítsák. Lecter Marshallja szépen szól, Kobra mélynyomója
mintha nem adna elég mélyet,
de Mór Tomi azt állítja, ő majd
kifelé feltolja, úgyhogy ütni fog
a basszer. Geri se hall, se lát,
püföli a dobot.
Egy jó húszperces próbálgatás után felhangzik a Machina,
amit Zsírsátán, a szintis kiválása után átírtak, így klasszikusabb, rockosabb színezetet
kapott. A gőzgombócos sátrakból kilépnek az asszonyok, karba tett kézzel megállnak, mintha ízlelgetnék a nótát, ínyükre
való-e. Az első refrén utáni gitárszólónál ráncolódni kezd a
homlokuk, és szinte egyszerre
visszatérnek a gombócokhoz. A
sörsátorban a csapos ütemre bólogat, a pálinkások egykedvűen
pakolásznak. N Jay áll a színpad előtt, pontosan középen, és
rezzenéstelen arccal figyeli a
zenekart. A világosítók befejezik a lámpaszerelést, mászni kezdenek lefelé. A Machina
dallamos, rock and rollos lüktetése betölti a kis tér zeg-zugait,
a basszusok rezgetik az ablakokat, a magas hangok szárnyra
bírják a verebeket.
Mór Tomi feltolja a mélyeket, a lábdobok és a basszusgitár
szépen együtt szólnak. Az arányok jók, Marci éneke tisztán
kivehető. Az erdő széléről felhangzó sikítást és az azt követő tompa, zúgó dübögést tökéletesen elnyomja a rockmuzsika.


(Folytatjuk)
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December 6. A Finn függetlenség napja
Magyarországgal ellentétben, december 6-ának a Mikulás (azaz Joulupukki) országában semmi köze nincs a Mikuláshoz. Ez a nap a független Finnország születésnapja. Pontosan 104 évvel ezelőtt, 1917-ben ezen a napon kiáltották ki
Finnország elszakadását Oroszországtól. Finnország 1154
óta svéd uralom alatt állt, majd 1809-től a függetlenség kikiáltásáig a cári Oroszország önálló Finn Nagyhercegsége
volt. 1919 óta ünneplik ezt az ünnepet, amelyhez hagyományos programok tartoznak: a nap zászlófelvonással kezdődik, majd megemlékezésekkel folytatódik a hősök emlékműveinél, koszorúzás, valamint ünnepi istentisztelet követi
egymást. Minden évben más-más városban tartanak katonai
parádét, a diákok pedig estére fáklyás felvonulást szerveznek.
Finnországban ekkor adják át az állami és katonai kitüntetéseket, csakúgy, mint Magyarországon az állami ünnepeken. Ezen a napon estére az egész város ünnepi fénybe öltözik. Pontban 18 órakor két szál kék-fehér gyertyát gyújtanak
meg a házak ablakaiban, ezek a szabadságot és összetartozást
jelképezik. Nagyjából ezzel egy időben kezdődik a fogadás is
az elnöki palotában Helsinkiben, ahol a köztársasági elnök

közel 2000 meghívott vendéget - veteránokat, a kormány
tagjait, minisztereket, parlamenti képviselőket, nagyköveteket, az év kiemelkedő személyiségeit, művészeket, sportolókat, és más kitüntetett embereket pl. tanárokat, egészségügyi
dolgozókat - fogad, és egyesével kezet fog velük. A kézfogást és az utána következő bált a televízió is közvetíti, ami
a legnépszerűbb adás az évben. Szinte mindenki követi a
tévéközvetítést, egyidőben az otthoni ünnepléssel. Néhány
éve, a 100. évfordulón az egész világ Finnországot ünnepelte,
Finnországban pedig egész éves nagyszabású ünnepléssorozat zajlott. Idén ez az ünnep is más lesz, mint a megszokott,
jóval egyszerűbb: nincs nagy fogadás, meghívott vendégek,
de van egyszerűbb ünneplés, és tévéközvetítés. Mindenki
otthon ünnepel, ki-ki pezsgővel, vagy glögivel (forró karácsonyi ital) koccint, és ünnepi ételek kerülnek az asztalra.
Mit fogyasztanak a finnek ilyenkor? Az ünnephez különleges, többségében régi, hagyományos jellegű ételek kötődnek: karéliai pirog, karéliai ragu, vagy különlegesebbként
rénszarvaspörkölt, halak mindenféle formában, a tévénézéshez pedig kis falatkák járnak, sós és édes töltelékekkel.
Fontos, hogy az ételek hazai alapanyagból készüljenek. Sütemények is bőségesen akadnak az ünnepi asztalon: termé-

szetesen tortának lennie kell egy születésnapi ünnepen, ez
többnyire valamilyen finn bogyós gyümölcs - áfonya, eper,
mocsári hamvas szeder vagy homoktövis - felhasználásával
készülő tortacsoda. Itt egy kedvenc receptem, ezzel gratulálok a 104 éves Finnországnak:
Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi!
Áfonyás sajttorta (Mustikka-juustokakku)
Előkészítés: 30 perc
Hűtés: 4 óra
Adagok: 12

Hozzávalók:
keksz alap:
• 15 dekagramm zabkeksz
• 60 gramm vaj
• 0,5 teáskanál kardamom-mag
töltelék:
• 250 gramm áfonya (fagyasztott is jó)
• 2 deciliter görög joghurt
• 2 deciliter tejszínhab
• 600 gramm mascarpone vagy natúr krémsajt
• 2 evőkanál cukor
• 5+2 gramm zselatin levél
Leírás:
1. Törjük össze a kekszet. Keverjük hozzá az olvasztott vajat és a kardamomot. Nyomkodjuk a keveréket egy kb. 23 cm
átmérőjű, sütőpapírral kibélelt tortaformába.
2. Áztassunk be 5 db zselatint hideg vízbe.
3. A tejszínt verjük fel. Elektromos keverővel keverjük simára a krémsajtot és a joghurtot.
4. Forraljunk fel kb. 5 evőkanál vizet a mikrohullámú sütőben. Tegyük bele a hideg vízből kivett, kicsavart lapzselatint. Öntsük a keveréket a krémsajt-joghurt keverékbe, folyamatos keverés közben.
Végül keverjük hozzá óvatosan, lassan a tejszínhabot.
5. Áztassunk be hideg vízbe 2 db zselatinlapot.
6. Pürésítsük botmixerrel az áfonyát (kiolvasztott) és a
cukrot.
7. Forraljuk fel a keverék felét egy kis lábosban, vagy a
mikróban. A forró áfonya keverékhez adjuk hozzá a kicsavart zselatint. Keverjük el az áfonyapürével.
7. Öntsük a krémsajt-töltelék felét a kekszalapra. Tegyünk a tetejére 3-4 kanál áfonyapürét foltokban, majd egy
kanállal kicsit keverjük márványosra a krémsajttal. Öntsük a
tetejére a krémsajt töltelék másik felét, majd újból áfonyapüré-pöttyök és márványosítás következnek. A fennmaradó
áfonyapürét pedig oszlassuk el egyenletesen a tetején.
8. Tegyük a hűtőszekrénybe és hűtsük min. 4 órát.
9. Tálalás előtt díszítsük a tortát friss bogyókkal és ehető virágokkal.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Márton nap
November 12-én, pénteken tartottuk iskolánkban a hagyományos Márton napot. A megszokott szülő-diák-pedagógus közös programot a vírushelyzetre való tekintettel
módosítanunk kellett. A délutáni program a napközi után
az iskola aulájában kezdődött, ahol a gyerekek lámpást készítettek, libát barkácsoltak, interaktív feladatokat oldottak
meg. Sötétedés előtt szabadtéri mozgásos játékra hívtuk a
résztvevőket. Tojáskereső verseny volt az udvaron, jutalmat
azonban csak a libát rejtő tojásokért kaptak a versenyzők.
Napnyugta után indultunk az újonnan készített lámpásainkkal és terménykosarunkkal a templomba, ahová már az
érdeklődő szülők is elkísértek minket. Erb József plébános
úr megáldotta a terményeinket a templomban, ahol Márton
legendáját felelevenítve dalokat énekeltünk együtt, majd a
bátrabbak egyedül is. Vidám énekléssel vonultunk vissza az
iskolába, ahol zsíros kenyér és meleg tea várta az udvarban a
gyerekeket és a szülőket.
Pappné Tomin Melinda
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Szent Mártonnak ünnepén…
A gyakori felsőlégúti betegségek miatt igen változó
létszámban járnak a gyerekek óvodába. Így a tervezett
és spontán programokon is
többen-kevesebben tudtak
részt venni, élményeket szerezni.
Az őszi pihenő után
Szent Márton legendájával ismerkedtek meg. Egyik
kedvenc témaköre ez az óvodai ünnepkörnek, hiszen az
önzetlenség, mások segítése,
a szerény és alázatos hozzáállás életünk eseményeihez
rendkívül pozitív érzelmeket hordoz. Változatos módon lehet ezt már az óvodás
gyerekeknek is közvetíteni
és ez a sokoldalúság segíti
őket érzelmi intelligenciájuk
fejlődésében. Szent Márton történetének többszöri
elmesélésével, eljátszásával,
kukoricaszem gyűjtő, fújó,
és libaház foglaló versen�nyel, dekoráció készítéssel,
libás dalokkal, versekkel, színezőkkel, kis műsor gyakorlásával, boldogan töltötték a
foglalkozásokat és a szabad
játék idejét a gyerekek. Még
igazi libát is láthattak, Pesti Misi bácsi csodás baromfiudvarában, ahol évről-évre lehetőségünk van ilyen és

más, ritkán tartott szárnyast
megfigyelni, róluk, tartásukról információkat gyűjteni.
Sajnos azonban a hét fénypontja, a szülőkkel közös
lampionos felvonulás és libalakoma elmaradt, mert hét
végére nagyon lecsökkent a
létszám. Bizakodunk, hogy
jövőre még nagyobb sikerrel zárhatjuk Márton projektünket.
November 10-én – szintén csökkent létszámmal –
a pécsi Bóbita Bábszínház
„Hamupipő” című előadását
nézték meg a gyerekek. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hisz a járványhelyzet miatt közel két éve
nem volt lehetőségünk színházi élményben részesíte-

ni óvodásainkat. Az előadás
színvonala a bábszínházhoz
méltó volt, a látványos színpadi megoldások lenyűgözték a kis közönséget.
Az idei évben „némi” nehézséget okozott a zeneovi
foglalkozások megszervezése. Sajnos anyagi hozzájárulásra van szükség ahhoz,
hogy a gyerekek által nagyon
kedvelt foglalkozásokat biztosítani tudjuk. Széleskörű
összefogással sikerült mégis megoldást találnunk. Német Önkormányzatunk,
Geresdlak Község Önkormányzata, Fazekasboda, Maráza, Szellő, Kékesd
Községek
Önkormányzatai, valamint Kettné
Schmidt Tímea vállalkozó

is anyagi segítséget nyújtottak. Ezúton is hálás szívvel
mondok köszönetet ezért.
Így vált lehetővé, hogy havonta két alkalommal legyen
zeneovi foglalkozás. Reméljük, hogy megalapozhatjuk
egy jövőbeli kis gyermekzenekar létrejöttét a zene iránti
szeretet és érdeklődés játékos
kialakításával Szabó-Beck
Angéla zenepedagógus aktív közreműködésével. Reith
Ivettnek külön köszönöm az
aktív szervezőmunkát.
További nagylelkű segítségnyújtásért is köszönetet
mondunk: August Krivecnek és Hockné Mühl Heninek játékokért, Kiss Józsefné
Annának játékokért és szőnyegért, Cseke Istvánéknak
tökökért, Bartos Marcsinak,
Fischer Vikiéknek, Reith
Ivettéknek pedig a finom
gyümölcsökért.
Bízunk benne, hogy az
előttünk álló adventi ünnepkör is sok szép élményt nyújt
majd óvodásainknak. Kérjük
azonban, hogy a betegségek
elterjedését megakadályozandó, tüneteket produkáló gyermekeiket továbbra is
tartsák otthon a szülők!
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Nyertes pályázataink
A
TOP-3.2.1-16BA1-2018-00057 kódszámú,
„Geresdlaki Könyvtár és Kiállítási épület energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítása során a Könyvtár és a
Kiállítási épületek felújításának
készültségi foka november elejére elérte a 100%-ot. Az épületek műszaki átadása 2021.
november 2-án megtörtént.
Mindkét épületen homlokzatés padlásfödém hőszigetelést, akadálymentesítést, nyílászárók cseréjét, fűtéskorszerűsítést (új kondenzációs kazán
beépítése, új vizes fűtési rendszer kiépítése lapradiátorokkal) hajtottunk végre.

A Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz
beszerzésére az MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázaton
14.732.831 forintot nyert egy teljesen új Solis S90 traktor és
tolólap vásárlására Geresdlak Község Önkormányzata.
Szintén a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFPKEB/2021 kódszámú pályázatán 3.470.015
forintot nyert önkormányzatunk. Ebből többek között sörpad garnitúrákat és színpad elemeket tudunk vásárolni, valamint 1 évre szóló
közművelődési bértámogatásra fordítjuk.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „Civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű,
FCA-KP-1-2021/2-000369
pályázati azonosítószámú gépkocsibeszerzés – pick up – vásárlásra Geresdlak Község Polgárőr egyesülete 4.980.000 forintot nyert.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű, FCA-KP-1-2021/3-000400 pályázati azonosítószámú, „Eszközmegújítás a sporttelepen” című pályázaton
1.999.800 forintot nyert a Geresdlak Dózsa SE fűtéskorszerűsítésre, fűnyíró traktor és gyepszellőztető vásárlására.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű, FCA-KP-1-2021/4-000023 pályázati azonosítószámú, „A Gőzgombóc Fesztivál háttérmunkáinak
támogatása” című pályázaton 1.974.450 forintot nyert a Német Klub Kulturális, Barátsági Egyesület.

Elszaladt a nyolcvan év
Ismét Geresdlak közismert lakóját kerestük fel
polgármester úrral, hogy felköszönthessük a nyolcvanadik születésnapján.
Pesti Misi bácsi is elérte
ezt a szép kort. A köszöntő
után kérdeztem életéről. A
színes mondatok közül válogattam, hogy bemutathassam őt azoknak is, akik kevéssé ismerik.
A mostani Német Házban született sváb anya és
magyar apa legkisebb gyermekeként.
Kaposváron kezdte szakmai tanulmányait 1957-ben,
hentes-mészáros
tanulóként. Mivel a Pécsi Húsipari
Vállalat tanulója volt, így az
iskola befejezése után a pécsi vágóhídra került. Elbeszéléséből megtudtuk, hogy
1961-ig kézi erővel dolgoztak minden munkafolyamatban. A nehéz fizikai
munkát cserélte fel 1968ban egy kicsit könnyebbel
– a Pécsváradi ÁFÉSZ üzemeltetésében működő laki
húsbolt és vágóhíd vezetője lett. Ezt az állást a vágóhíd állatorvosának segítségével nyerte el. Az egység
bezárása után Németországban próbált szerencsét, ahova akkor még közvetítő útján lehetett menni dolgozni.
Mikor a megszorítások miatt 1995-ben nem kapott
tovább munkavállalói engedélyt, hazatért. Hat éven
át sertésfelvásárlóként tevékenykedett. A szegedi, a pápai, a kiskunfélegyházi és a
kaposvári üzemek részére

vásárolt fel sertéseket a magángazdáktól.
A kétezres évek elején
felmerült benne egy saját kis
vágóhíd létesítésének ötlete,
mely egy idő után veje tetszését is elnyerte. Nekiálltak a megvalósításnak, a tetőt Weintraut János bácsi, a
szomszéd asztalos készítette,
másnapra leesett a hó.
Fiatalon, 20 évesen vonult be Szombathelyre katonának, itt ismerkedett meg
a Bükfürdőről származó feleségével. A bükfürdői esküvő után Hidasra költöztek,
majd Geresdlakra.
A nagyobbik lánya Mohácson tanít, kisebbik a
szomszédjában lakik. Egyik
fiúunokája Budapesten vegyészmérnök, másik klímásnak tanul. Lányunokái közül
a nagyobbik Pécsen közgazdászként dolgozik, a legkisebb most fogja befejezni az
általános iskolát.
Nagy hobbija a vadászat,
a tv-ben a természetfilmeket
nézi szívesen.
Reméljük, még sokáig
készíti a finomabbnál finomabb felvágottakat!
Barna-Mendly Erzsébet

„Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.”

Angelus Silesius

Meghívó

A Pacsirta kórus szeretettel meghívja
Önöket a 2021. december 5-én
(vasárnap) 15.00 órakor
kezdődő adventi zenés áhítatra a geresdi templomba.
Vendégünk a mohácsi Singende Quelle kórus.
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Hírek röviden



Idén is elkezdtük a mézeskalácsfalu sütését. Az alapanyagokat a Német Klub Kulturális Egyesület mellett
az NMI által meghirdetett Mézeskalácskészítő szakkör
és mézzel Reisch Zsolt támogatta.

Mézeskalácskészítő
szakkör indult


A Mézeskalácsfalu megnyitójára 2021. november
28-án, vasárnap 17 órai kezdettel szeretettel várjuk
Geresdlak lakóit.

Decemberi miserend
11. szombat

16.00

18. szombat

16.00

24. péntek

18.00

Geresd

12. vasárnap 	 8.00

Püspöklak

19. vasárnap 	 8.00

Püspöklak

25. Karácsony 	 8.00

Geresd

Geresd

Püspöklak

A Nemzeti Művelődési Intézetnél meghirdetett
„Tudásunkkal kézenfogva a
közösségekért” felhívásra a
Mézeskalácskészítésre esett
a választásunk.
A szakkörök fő célja a
művelődő közösségek élénkítése, a közösségek építése,
a hagyományok és a hagyományos mesterségek megőrzése és a nemzeti identitás
erősítése.
A szakkörvezetői online
felkészítő tanfolyam elvégzése után sikeres vizsgát tet-

tem, így átvehettem az NMI
által biztosított alapanyagokat és eszközöket, (liszt, ételfesték, mézeskalács fűszerkeverék, kakaó, kötények,
nyújtófák és gyúródeszkák)
amelyek 5 fő részére 20 alkalomra elegendő.
Mézeskalácsaink már készülnek, izgatottan várjuk az
advent első napján megnyíló
mézeskalácsfalu kiállításunkat, amelyre szeretettel várunk mindenkit!
Bartos Mária-Magdolna
szakkörvezető

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. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@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

Geresdlaki Hírmondó
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Egy asszony két faluban
A Nemzeti Művelődési
Intézet igazgatónője, Nemes
Krisztina interjúja a hamarosan megjelenő kiadványból,
mely az elmúlt évben lezajlott
közművelődési szakember képzést mutatja be. Megyénként
1-1 asszisztens szólal meg ebben, Baranyából Bartos Mária-Magdolna.
Bartos Mária-Magdolna,
akárcsak a mesében a legkisebb királylány, Erdélyből,
Sepsiszentgyörgyről indult
szerencsét próbálni. 10 évig
élt Budapesten, majd a szerelem hozta Baranyába, és
2013-ban költözött Fazekasbodára. Az alig 200 fős
lélekszámú kis faluban hamar megismert mindenkit.
Ezért is fogadta örömmel,
hogy közművelődési szakember lesz, akinek a fő feladata a közösségépítés. Faluja mellett a szomszédos
Geresdlakon (amely Gőzgombóc Fesztiváljáról híres)
is ő látja el a közművelődési feladatokat. Ahogy mesél
munkájáról, tapasztalatairól,
kitűnik, hogy sokoldalú, barátságos, nyitott személyénél
jobbat aligha találhattak volna erre a sokszínű vidékre.
– Hogyan kerültél a programba?
– 2020 júniusáig GYESen voltam, akkor keresett
meg az akkori, sajnos már
néhai
polgármesterünk,
hogy vállaljam el a község
mozgó könyvtárát. Örömmel mondtam igent, mivel a
7 és 4 éves gyerekeim mellett nem nagyon lett volna
lehetőségem másik településre, esetleg Pécsre bejárni
dolgozni. Fél év könyvtárosi munka után ugyancsak a
polgármesterasszonyunk ja-

vaslatára jelentkeztem az
induló KFKP programba.
Nem bántam meg. :)
– Hogyan viszonyultál az OKJ-s képzéshez?
Mennyire találkozott az
elvárásaiddal, amit ott tanultál?
– Mivel nem tanultam
magyarországi
iskolarendszerben, nem tudtam,
mit várjak az OKJ-s képzéstől. Először idegenkedtem, hogy be kell járni, ott
beszélni ízes székely akcentusommal. Szóval nem
indultam teljes örömmel.
Kezdetben on-line formában zajlott, utána már
szinte vártam, hogy kontakt órák, képzési napok legyenek. Első napon megtört
a jég. A csoporttársak, az oktatók, mindenki nagyon jó
fej, szerethető, csapatjátékos
volt, és az a mai napig is.
– Mi volt a leghasznosabb
tanács a közösségekkel kapcsolatban az oktatóidtól, amit
meg is fogadsz majd a munkád során?
– Nem emlékszem, melyik előadótól hallottam, de
azt tudom, hogy a zabhegyezőről beszéltünk. Ezt a példát nagyon megjegyeztem,
hogy legyünk mi a közösségünk zabhegyezői.
– Szoktad nézni a JógyakorlatON felület adásait? Volt
már olyan, amit adaptálhatónak találsz a saját településeden? Melyiket tervezed konkrétan megvalósítani közülük?
– Szoktam nézni a JógyakorlatON adásait, nagyon
szeretem. Szinte mindegyik
nagyon jó „gyakorlat”. Sokat közülük meg szeretnék
valósítani a két községben,
de leginkább a buszmegálló
Pilvax kávéházzá alakítása

tetszett a március 15-i program keretén belül.
– Amennyiben részt veszel
a településeden szakkör indításában, vagy magad is szak
körvezető vagy, melyik foglalkozást hirdették meg a hat
közül (mézeskalácskészítés,
gyöngyfűzés, nemezelés, hímzés, csipkeverés, vesszőfonás)?
És miért?
– Részt veszek, persze,
hogy részt veszek :))) a szakkörök indításában. Geresdlakon mézeskalácssütő szakkör indult, mivel már évek
óta megsütik az egész falut
mézeskalácsból, ezért egyértelmű volt, hogy most hivatalossá tesszük. :)
Fazekasbodán facebook
oldalon meghirdettem a
szakkör indítási lehetőségeket. Két hímzésre szavazáson kívül mindenki más
a vesszőfonásra szavazott.
Szerencsénkre van egy bácsi a faluban, aki ért a ves�szőfonás csínjához. Amikor
megkezdjük a szakkörünket,
szívesen eljön megmutatni,
hogyan is kell kosarat fonni.
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– Jövőre is szeretnétek
csatlakozni, ha lesz rá lehetőség, vagy akár a felhívás nélkül is indítotok majd
valamilyen közösségteremtő
szakkört?
– Jövőre is szeretnénk
csatlakozni természetesen, ha lesz rá lehetőség.
Akkor lehet, hogy egy
másik műfajt próbálunk
ki mind a két településen.
– Te mit tartasz a legfontosabbnak, ha közösségteremtésről van szó? És mit
a közösségek megtartásával
kapcsolatban?
Szerinted
hogyan tartható össze hos�szú távon egy közösség?
– Ez a legnehezebb kérdés, amit feltettél. :) Először
is szerintem bizalom kell,
hogy legyen a közösség tagjai között is és a közösség
és köztem is. A mai világban nagyon nehéz bizalmat
szavazni bárkinek. Érdeklődésüket fenn kell tartani hosszú távon, mert hiába
verbuválom össze a közösséget, ha már a második találkozás esetleg nem érdekes
számukra. Amúgy szerencsém van, mert kis település
Fazekasboda, szinte családias a légkör. Geresdlakra már
úgy csöppentem be, hogy ki
vannak alakulva a kis csoportok. Ki gőzgombócot gyárt
ha itt a fesztivál ideje, de
akkor is perceken belül kötényt akasztanak a nyakukba, ha csak egy reklám anyagot jönnek filmezni. Ki pedig
mézeskalácsfalut épít advent
idején. Ezen kívül túráznak,
kirándulnak, egyesületekbe
csoportosulnak. Most indul
egy új egyesület Virágos Geresdlakért Egyesület néven,
aminek már én is alapító tagja leszek. :)))
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