
Geresdlaki gyors lendületben
Nem gondoltam vol-

na, hogy még a Budapest-
Népliget és Mohács közöt-
ti gyors buszjáratot is rólunk 
nevezik el?!

Anno, Szökőcs Béla bará-
tom hívta fel a figyelmemet 
a „Geresd-expresszre”, ami-
vel sokszor utazott Mohács-
ról Budapestre.

Természetesen tudom, 
hogy ez a kitüntetett elneve-
zés (Mecsek-expressz után) 
a földrajzi elnevezésnek, a 
Geresdi-dombságnak szól.... 
de akkor is! Jól hangzik!

A „Geresdlaki-gyors” len-
dületben. Az év elején, az ál-
mosító, decemberi kényez-
tető ünnepek után elindult 
gyorsvonatunk, felvettük az 
utazó sebességet. Fontos ál-
lomásokon megállunk azért, 
hogy felszálljanak a Ge-
resdlakért tenni akarók. A 
MI vonatunkon mindig lesz 
hely.

Január első hetében már 
elkezdődött a több évtized-
nek, gyerekeinkért szóló tel-
jes felújítása óvodánknak.

Egy hét sem kellett s 
megszületett az ötlet, hogy 

a Paplakban lesz a pótovi. 
Engedélyeztetés, szerződés, 
Erb atya, Cseke Zoltánné, 
szülők, óvónők, dadák, tár-
sadalmizók, szakik, s a cso-
da megszületett. A gyerekek 
imádják az ideiglenes ottho-
nukat.

A „Geresdlaki gyors” 
megy tovább.

Sokan felszálltak, de még 
van hely, s helyjegyet sem 
kell váltani.

A Geresdlaki Önkor-
mányzat hivatalában is tüs-
ténkednek kollégáim.

A már elnyert pályázatok 
előkészítése zajlik. Nemso-
kára a Geresdi Kultúr épü-
letegyüttes, a közösségi há-
zunk, a Geresdlaki könyvtár 
és a Hunyadi u. 21. a kiállí-
tások háza teljes energetikai 
felújítása kezdődik.

A Geresdi Gyümölcsfel-
dolgozó épület felújítása is 
idei feladat. A Leader-pá-
lyázaton kaptunk rá támo-
gatást.

A tavalyi közmeghallga-
táson „nyitott kapukat dön-
gettek” polgáraink. A Baba-
múzeum és a Szőtteskiállítás 

épületének felújítására tet-
tek javaslatot.

A Magyar Falu Program-
ban idén lehetőség nyílik ci-
vil pályázatok keretén belül 
épületek felújítására mint-
egy 6 millió forint erejéig.

A pályázatokat április 
elejétől adhatjuk be.

A szükséges előkészüle-
teket megtesszük, az egy-
ház és az önkormányzat már 
a szerződéseket megkötötte.

Egyre többen szállnak fel 
a Geresdlaki Gyorsra.

Élhető, szerethető falu 
a miénk. Finnek házakat, 
pincéket, szőlőt vesznek, s 
újítanak fel. Már két Ang-
liában (BREXIT ide-vagy 
oda) élő család döntött úgy, 
hogy felszáll a mi vonatunk-
ra, s házat vesznek és felújí-
tanak.

A legörvendetesebb, hogy 
a tavalyi évben hat gyerme-
kes család hozta meg „életük 
legjobb döntését”, s lettek 
geresdlakiak!

Van hely még a vonaton.

Az idei Magyar Falu 
Programot, a Vidékfejlesz-
tési Programot és a Belügy-
minisztérium pályázatait 
(útfelújítás) árgus szemekkel 
nézzük, várjuk, hogy újabb-.
és újabb fejlesztésekkel gya-
rapíthassuk Geresdlakot.

Kisebb-nagyobb örömök 
is érnek minket.

Újból hangos lesz a foci-
pálya, s ősztől a hétvégeken 
mi fociszerető geresdlakiak 
drukkolhatunk majd a mie-
inknek.

„Milyen falu az, ahol még 
egy kocsma sincs?” - kaptam 
meg a magamét.

Nos, április 1-től kinyit a 
Geresdi Italbolt. Az önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
szórakozóhelyet bérbeadjuk.

Jó hír a „Geresdlaki 
Gyorsról” szóló, év eleji be-
számolóm végére: A mo-
torsport szerelmesei május 
3-án Geresdlaki Rallyt lát-
hatnak a Nagypall – Ge-
resdlak szakaszon.

Dr. Habjánecz Tibor

2020. február
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Geresdlak története 
a XIII. századtól

Az egymást követő ha-
talmaskodásokat bizonyít-
ja a következő eset is. „1296. 
évben maga a sokat üldözött 
Óvári Konrád lőn Baranya-
vármegye főispánja, ki azon-
ban minden rajta elkövetett 
méltatlanságok mellett sem-
mivel se volt jobb, mint összes 
kortársai. Ő is megtámadta és 
elfoglalta a birtokaival szom-
szédos Geresdet, mely akkor 
arról volt nevezetes, hogy a 
Geresdy-családból került ki 
Alba Bulgária püspöke. A püs-
pök itthon gazdálkodó testvé-
re, Péter, erélyesen védte meg 
az ő testvére javait.”

Összefoglalva tehát Ge-
resd nevű falut említ egy 
1292-ben keletkezett okle-
vél, majd egy 1295-1297 kö-
zött íródott forrás is. Utób-
bi több falu neve mellett az 
alábbi települések nevét is 
tartalmazza:

Bakonya, Bátya, Bicó, 
Boda, Budmér, Décséd 
(Gyécséd), Doboka, Fe-
ked, Füzes/d/, Gerde, Ge-
resd, Geszte, Hazugd, He-
tény, Hídága, Hird, Kékesd, 
Leelesz, Likitót, Majos /
Majs/, Márok, Marton/Fal-
va/, Masa, Micske, Mirajt, 
Nádasd, Németi, Nógrád, 
Nyárád, Okormellék, Or-
mánd, Páll, Pap(i)Pécsvá-
rad, Somló, Szabák, Szent-
gál, Várkony, Vasas, Versend, 
Zebegény.

Lakkal 1296-ban két ok-
levél is foglalkozott, az első 
Csér, Geréc, Gyula, Hásságy, 
Kátoly, Kéménd, Palkonya 
falvakkal együtt. Geresdet 
1302-ben ismét oklevél em-
lítette Baranyavár, Csama, 
Harsány, Kopács, Töttös és 
Udvar településekkel, majd 
1312-ben Hássággyal, Ha-
zugddal és Németivel sze-
repelt egy jogügyletben. Ez-

után 1316-ban említik újra 
Lakot. Ugyanez történt 
1327- ben, majd 1328-ban 
és 1329-ben. A két telepü-
lés egy 1330-as oklevélben 
több faluval együtt szerepelt, 
így Belvárddal, Csabkutával, 
Geréccsel, Gyulával, Háss-
ággyal, Héderrel, Kéménd-
del, Lencsekúttal, Nakfal-
vával, Nyomjával, Olasszal, 
Palkonyával, Péccsel, Per-
mánnal, Petrével, Szeder-
kénnyel, Szentlászlóval, Ta-
bajddal és Töllel. Geresd 
1330-ban együtt szerepel 
Csabkutával, Csérrel, Háss-
ággyal és Totyoppal.

Egy 1330-as oklevél 
az alábbi települések ne-
vét tartlamazza: Csabku-

ta, Csér, Egerszeg, Geréc, 
Geresd, Göncöl, Hásságy, 
Hé der, Kéménd, Lak, Mo-
nyorós, Nyomja, Papd, Sze-
derkény, Szentlászló, Tabajd 
és Tapasz.

Lak 1334-ben szerepel a 
pápai tizedjegyzékben, te-
hát ekkor pápai tizedet fi-
zető, pappal bíró település, 
mégpedig Noloch néven.

Geresd falu a források-
ban legközelebb 1402-ben 
bukkant fel. A település ek-
kor részben a pécsi püspöké. 
Másik részét ebben az évben 
a rozgonyi csatában vitézül 
harcolt Németi Jakab nyerte 
el királyi adományként.

Egy 1436-ban keletke-
zett oklevél Lakot Posses-

sio Lak néven említette. A 
falu ekkor a Győr nembe-
li Kéméndi család birtoka. 
Ugyanez a helyzet 1465-
ben is.

Geresd és Lak települé-
sek mellett helyezkedett el 
egy másik középkori tele-
pülés, amit Füzes néven is-
merünk. Jelentős falu volt, 
hiszen templommal is ren-
delkezett. A templom alap-
jait megtalálták. Az 1591-
es defter Görcsönydoboka 
északi határába helyezi. Ne-
vét a közeli rét és patak fűz-
fáiról kapta. A népha-
gyomány szerint lakói kis 
emberek voltak, vékony 
hanggal. Ha megkérdezték 
tőlük hová valósiak, füzesi-
ek vagyunk, válaszolták. A 
legenda szerint a liptódi rác 
betyárnak Véménden  volt 
szeretője, és Füzesen át járt 
oda. Olyan erős volt, hogy 
egy szamarat a nyakába vett, 
és néhány lépést vitte. Öreg 
Füzes területén jó szőlők, jó 
borok teremtek. A filoxéra 
járvány idején pusztultak el. 
Később a fekediek vásárol-
tak itt földet és telepítettek 
szőlőt.

Geresdet és Lakot 1526 
előtt csak magyarok lakták.

Az 1526. évi mohácsi 
csatavesztés kapcsán ismert 
tény, hogy a török nem hasz-
nálta ki a győzelméből faka-
dó lehetőségeket, hanem ki-
vonult a Magyar Királyság 
területéről. Buda 1541. évi 
elestével vált egyértelmű-
vé, hogy a szultán hosszabb 
távra kíván berendezkedni 
és tovább terjeszkedni. Vi-
lágos volt az is, hogy egyéni 
kezdeményezésekkel nem 
lehetséges e szándékok va-
lóra váltását megakadályoz-
ni.

„A Mohácsi Boldogasszony-szobor hazahozatala Ge-
resdről”. Mohácsról 1526 augusztus 30-án a csatavesztés 
után a felgyújtott templomból kimenekítik a Mária szob-
rot. A freskó a Mohácsi Széchenyi téri Fogadalmi Emlék-
templomban található
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Szepetneken jártunk
Hogyan alakulhat ki kap-

csolat egy kiállításból? En-
nek jó példája Szepetnek és 
Geresdlak mézeskalácsfalu-
ja. Dr Habjánecz Tibor pol-
gármester úr mikor meglátta 
a TV-ben a szepetneki mé-
zeskalácsfalut, üdvözölte a 
készítőket. Így indult.....

Meghívtuk őket, hogy lá-
togassanak el hozzánk, erről 
a tavaly januári Geresdlaki 
Hírmondóban tudósítottam.

Eljött az a nap, amikor 
viszonoztuk látogatásukat. 
Kora reggel útnak indult 
csapatunk, mivel elég mesz-
sze kellett mennünk. Szí-
vélyesen fogadtak minket a 
gyönyörűen felújított pol-
gármesteri hivatalban. Pol-
gármester asszonyukkal, 
Vlasicsné Fischl Timeával 
bejártuk a falut, elmentünk 
a halastóhoz, a templom-
ban megcsodáltuk a még 
meglévő karácsonyi díszí-
tést. A felújítás alatt álló is-
kola-óvoda épületét végig-
járva bekukkantottunk a 
gyerekekhez is. A bőséges 
ebéd után a helytörténeti 
múzeumban Sóstainé Már-
fi Ibolya mesélt a kiállított 
tárgyakról. Az IKSZT épü-
letében megkóstolhattuk a 
helyi specialitásokat. Ettünk 
kerekrépakrémes kosárkát és 
fózlit. Közben képeket vetí-
tett Kocsi Edit Szepetnek-
ről, így láthattuk nyári pom-
pájában is a települést. Mivel 
a Magyar Kultúra napja volt, 
előadott egy szép Faludí 
György verset is. Viszonzá-
sul én Weöres Sándort idéz-
tem. Ezek után következett 
az alagsori pinceklubban fel-
állított mézeskalácsfalu. Mi-
közben a szépen elrendezett 
épületeket nézegettük, apró 
titkok cseréltek gazdát a ké-
szítésről.   

Erről a találkozóról tu-
dósított a Zalai Hírlap is, 
melynek cikkéből idézek:

„A mézeskalácsfalujáról 
híres baranyai település, Ge-
resdlak mézesbábos küldöttsé-
ge szerdán látogatást tett Sze-
petneken, ahol a községgel és a 
helyi „kollégákkal” ismerked-
tek. A polgármesterek pedig 
arról állapodtak meg, hogy a 
mézeskalácsfalu-sütést orszá-
gos mozgalommá bővítik.

– Nálunk mindig nagy 
megmozdulás a mézeskalács-
sütés, igazi közösségi ünnep, 
melybe a településen élő 34 
finn család is bekapcsolódik – 
hallottuk immáron újra dr. 
Habjánecz Tibortól. – Finn-
országban az elidegenedés ölt 
egyre jelentősebb méreteket, ott 
nem ismerik a 2 kilométerre 
lakót, így a geresdlaki finnek 
számára üdítő az a pezsgés, 
amivel nálunk találkoznak. 
Egyébként van három finn, 
egy osztrák és egy magyar test-
vértelepülésünk, melyekkel na-
gyon tartalmas az együttmű-
ködésünk. Könnyen lehet, hogy 
most itt is elindult valami ha-
sonló…”

Az Új Dunántúli Napló 
így írt a találkozóról:

„Két évvel ezelőtt készítet-
ték el a Zala megyei települé-

sen, Szepetneken a saját mé-
zeskalács falujukat geresdlaki 
mintára. Akkor jelezték Hab-
jánecz Tibor geresdlaki pol-
gármesternek, hogy élőben 
megnéznék a mézeskalács fa-
lujukat, mert addig csak a te-
levízióban látták. A polgár-
mester örömmel fogadta a 
küldöttséget, hiszen ő is Zalá-
ból, Beleznáról származik.

A szepetnekiek tavaly el is 
látogattak a baranyai telepü-
lésre, és nemcsak a mézeskalács 
falut nézték meg, hanem az 
összes kiállítást és megkóstol-
ták a gőzgombócot is.

– Akkor meghívtak min-
ket, hogy mi is nézzük meg 
a szepetneki mézeskalács fa-
lut. Nemrég eleget is tettünk a 
meghívásnak. Nagyon jó há-
zigazdának bizonyult a te-
lepülés, színes programmal 
fogadtak minket, és megkós-
toltuk a helyi gasztronómi-
ai különlegességet, a fózlit, a 
sváb répás kelt süteményt is – 
mondta a polgármester.

A település vezetői elha-
tározták, hogy a mézeskalács 
falvak építését országos moz-
galommá alakítják.”

Egy mindkét fél számára 
gyümölcsöző kapcsolatban 
bízva indultunk haza.

Barna-Mendly Erzsébet

Pécs és Baranya jelentős 
része ekkor még nem került 
megszállás alá.

A terület igazgatási és 
uradalmi hovatartozása így 
alakult 1542-ben:

„E kis Baranyának tehát 
akkor csak három szolgabí-
rósága, illetve járása volt. Az 
elsőben 110, a másodikban 
83 s a harmadik járásban 86 
köz séget jelzett a regestrum.” 
E községek mindegyi-
ke előfordult már a koráb-
bi századok okmányaiban 
azzal a különbséggel, hogy 
népességük rendkívül meg-
csappant, egy-egy község-
ben alig volt 10-15 ház, 
ezek nagy része nem fize-
tett szegénysége miatt; ko-
rábbi gazdagságához képest 
az egész vármegye nyomo-
rultnak mondható, s meg-
látszott rajtuk az óriási ha-
nyatlás.

A birtokosok közül leg-
első sorban a pécsi káptalan 
említendő, mely, ez össze-
írás szerint, 58 községnek 
volt földesura, míg a püs-
pök csak 30 községet bírt, 
melyekből a kiskáptalan há-
rom faluját még e század 
elején elvesztette. Ezen kí-
vül az egyes kanonokok (a 
nagyprépost, kisprépost, a 
vikárius, és az őskanono-
kok) is bírtak községeket. 
„A kisebb számú püspöki ja-
vak Sumony, Budafa, Rege-
nye, Püspök-Bogád és Geresd 
vidékén voltak hézagosan el-
szórva. Volt e kivül sok olyan 
község, melynek lakosai, mint 
újabb időben Szabad-Szent-
Király, kivétel nélkül neme-
sek voltak s kisebb birtokosok 
lévén, egy-telkes nemeseknek 
neveztettek.

Mind e birtokosok a rendes 
kapuadót fizették. Ide nem 
értve az egytelkes nemeseket, 
kiknek adóját csak dénárok-
ban rótták ki s csak itt-ott fi-
zettek egy forintot.”

(Folytatás következik.)
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Malenkij Robot projektnap 4 iskolával
A december 27-én ha-

gyományteremtő szándékkal 
szervezett Malenkij Robot 
emléktúra sikeréből kiindul-
va a Német Önkormányzat 
Geresdlak és a geresdlaki 
iskola a 7. osztályosok ré-
szére is megszervezett egy 
projektnapot. A január 10-
ei projektnapra meghívtuk 
zebegényi testvértelepülé-
sünk iskolásait is, akikkel 
szeretnénk olyan jó kapcso-
latot kialakítani, mint ami-
lyen az önkormányzatok 
között már évek óta mű-
ködik. A zebegényi diákok 
már egy nappal korábban 
megérkeztek Geresdlakra, 
megismerkedtek a telepü-
léssel és a német nemzeti-
ségi kiállításainkkal. Pénte-
ken, a projektnap reggelén 
csatlakozott a geresdlaki és 
zebegényi hetedik osztályo-
sokhoz a pécsváradi és a pé-
csi Belvárosi iskola a hetedik 
osztályával. A közel 80 diák 
első feladata a gőzgombóc 
készítés volt, amit később 
a babgulyás ebéd mellé fo-
gyasztottak el. A délelőtt fo-
lyamán Dr. Márkus Beáta a 
Pécsi Tudományegyetem ta-

nára tartott történelem órát, 
majd a résztvevő iskolák kü-
lönböző módon mutatták be 
saját feldolgozott Malen-
kij Robot történetüket. Ezt 
követően egy teszt formájá-
ban mérték le a tudásukat a 
gyerekek, melynek megol-
dásában sokat segített a pro-
jektnapra összeállított kiállí-

tás. Ebéd után az osztályok 
elkészítették saját batyu-
jukat, amibe becsomagol-
ták az osztályok uzsonná-
ját. A délutáni emléktúrára 
a geresdlaki, zebegényi és a 
belvárosi iskola diákjai in-
dultak el. A gyalogtúra alatt 
a gyerekek átadták egymás-
nak az uzsonnával megpa-
kolt batyut, így mindenki 
érezhette, hogy milyen le-
hetett annak idején egy ba-
tyuval gyalogolni. Az idő-
járás kegyes volt hozzánk. 
Napsütésben, enyhe időben 
a polgárőrség autós és gya-
logos biztosításával sikerült 
megtennünk a Fazekasbo-
dáig vezető 5 kilométeres 
utat. Bodán ajándékcsomag-
gal köszöntöttük a még jó 
egészségnek örvendő 95 
éves Málenkij Robotot túl-
élő Kett Józsefné Ida nénit, 
majd tovább gyalogoltunk 
az emlékparkig. A parkban 
közösen koszorúztak az is-

kolák a Fazekasbodai Német 
Önkormányzattal. Emlék-
túránkat a fazekasbodai mű-
velődési házban zártuk, ahol 
a házigazdák meleg teával 
fogadtak minket. Itt bontot-
tuk ki a batyukat és fogyasz-
tottuk el az uzsonnánkat. Az 
uzsi után Fazekasbodáról 
indultak haza a zebegényi és 
pécsi diákok busszal, a bát-
rabb geresdlakiak pedig gya-
log. Visszavárjuk a résztvevő 
iskolákat jövőre is!

Köszönjük a támoga-
tást a Baranya Megyei Né-
met Önkormányzatnak, a 
geresdlaki, fazekasbodai, 
zebegényi települési és né-
met önkormányzatoknak, a 
konyha dolgozóinak, a gőz-
gombóc elkészítésében se-
gédkezőknek. A támogatás 
mellett köszönet illeti a pe-
dagógusokat az ötlet sikeres 
megvalósításáért és lebonyo-
lításáért! 

Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Új környezet – hagyományos programok
Mint arról a januári Hír-

mondóban részletesen tá-
jékoztattam, megkezdődött 
az Óvoda épületének bel-
ső felújítása. Dolgoznak a 
szakemberek. Első körben a 
rombolás eredménye látszott 
csak, de mára már látjuk a 
fejlődést is, mélyedések tűn-
nek el, padka épül, villany-
vezetékek bújnak el a falba. 
Csempét, lambériát válasz-
tottunk, tervezünk, mérle-
gelünk. Mindezt a gyerekek 
feje fölött, de Értük: minél 
esztétikusabb, komforto-
sabb környezetbe térhesse-
nek vissza tavasszal.

Ők pedig hamar meg-
szokták a Paplak-oviban az 
életet. Szeretnek ide járni, 
szeretnek itt is jókat játsza-
ni. Az újdonság ereje mindig 
felcsigázza őket. Jókat játsza-
nak a füves udvaron, vagy ha 
az időjárás ezt nem engedi, 
szívesen sétálnak a faluban, 
vagy érik el villámgyorsan az 
amúgy is kedvelt játszóhe-
lyüket: az iskolaudvart. 

Január 22-e a magyar kul-
túra napja. Ez alkalomból a 
helyi könyvtárat látogatták 
meg a gyerekek. Az olvasóvá 
nevelésnek fontos helyszíne 
a mi kis falusi könyvtárunk, 
ahol megismerkedhetnek a 

könyvhöz jutás e lehetőségé-
vel. Visszahozták a korábban 
kikölcsönzött leporellókat, 
albumokat, mesekönyve-
ket, majd miután sok köny-
vet kézbe vettek, kiválaszt-
hatták, melyiket viszik el 
az oviba nézegetésre, olva-
sásra. Barna-Mendly Erzsi-
ke nagy szeretettel fogadta 
a csoportot, még meséket is 
olvasott nekik, amit ovisaink 
nagy érdeklődéssel hallgat-
tak. Örülnénk, ha a családok 
is élnének e lehetőséggel, és 
gyakrabban látogatnának el 
a könyvtárba! 

Igaz, hogy az idei tél még 
nem mutatta meg az igazi 

arcát, mégis így február ele-
jén izgatottan figyeljük, mit 
is jósolnak a medvék. Jön-e 
már a tavasz? Hagyománya-
inkhoz híven idén is egész 
heti programot épített Noé-
mi óvó néni a mackók életére. 
Hét elején mindenki elhoz-
hatta kedvenc plüssmackó-
ját, melyekből csodálatos ki-
állítást rendeztek. Ha éppen 
kedvük tartotta, meg is tor-
náztathatták őket. Sőt, min-
den kisgyerek maga is med-
vévé válhatott és mindenféle 
tevékenységét utánozhatta: 
mézet nyalogatott, édessé-
get lakomázott, kibújt a bar-
langból – bebújt a barlangba, 

medvetáncot járt, birkózott, 
huncutkodott, vagy éppen a 
mackóóvodában okosító fel-
adatokat oldott meg. De egy 
vetítésből azt is megtudhat-
ták, milyen medvefajták él-
nek még a Földön. Közben 
pedig gyűltek-gyűltek a ju-
talom matricák, pecsétek. 
Sok vidám pillanat volt ezen 
a héten, sok szép élménnyel 
gazdagodtak a gyerekek. A 
gyerekek nevében is hálásan 
köszönjük a támogató szü-
lőknek, hogy gazdagították e 
projektet: Szöllősiné Pónya 
Lívinek a medvesütit, Bar-
tos Marcsinak a gumicuk-
rot és a málnaszörpöt, Rajkó 
Lindának az almát, Fischer 
Vikinek pedig a gumicukrot. 
És minden szülőnek, aki el-
engedte féltve őrzött plüss-
maciját is az óvodába!

A mackó-téma végezté-
vel elkezdődik a farsang az 
óvodában. Idén a rendkí-
vüli helyzetre való tekintet-
tel „házon belül”, de annál 
több jókedvvel, játékos mó-
kázással tervezik az óvó né-
nik elűzni a telet február 21-
én. Támogató felajánlásokat, 
zsákba-macska ajándékokat 
szívesen fogadunk idén is!

Cseke Zoltánné
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Születésnapost köszöntöttünk
Február elsején töltötte be a 85. évét Klasz Menyhértné. 

Ebből az alkalomból köszöntötte dr. Habjánecz Tibor pol-
gármester úr.

Anna néni kedvesen fogadott minket, szívesen mesélt az 
életéről.

A sváb hagyományok a mai napig jelen vannak életében. 
A Gőzgombóc Fesztivál első éveiben aktívan részt vett a ren-
dezvényen. Mostanában otthon köti-horgolja a pacskerokat, 
készíti a rongylabdákat, és adja tovább az általa ismert éne-
keket, mondókákat. Az iskola táncoslábú lányai is az ő kezé-
ből kikerült pacskerban lépnek fel. Meg is mutatta, hogy ké-
szülnek ezek a szép dolgok: kezdi a horgolással, majd 5 tűvel 
folytatja a kötést, a végén kihímezi. Az óvodába el-el látogat 
évente, hogy a kicsiknek is bemutassa tudományát.  A hatva-
nas évek elejéig hordta a hagyományos sváb viseletet, ruhája 
most is megvan, időnként kölcsön adja.

A Német Önkormányzat által kiadott Haja, baja, kessje... 
című füzet anyagához is hozzájárult visszaemlékezéseivel.

Püspöklakon született, ahogy a férje is. Az iskolai tanul-
mányai után – mivel édesapját elvitték Oroszországba – ki-
rakták a családot a házukból. Ekkor édesanyjával és nővé-
rével szolgálni mentek Pécsre, ahonnan csak az ünnepekre 
jöhettek haza. Egy év letöltése után  az Állami Gazdaság-
ban dolgozott a földeken. Hat év munka után férjhez ment, 
megszületett lánya, majd fia. Mikor kicsit nagyobbak lettek 
a gyerekek, a komlói kőbányában talált munkát, ahol férje is 
dolgozott. Innen mentek nyugdíjba mindketten. A nyugdí-
jas éveiket is aktívan töltötték, művelték földjüket. Ma már 
lánya besegít a csirkék tartásába, de amit tud, egyedül végzi. 
Szívesen süt, főz három unokájának és egy dédunokájának is, 
akik a családi hagyományt követve németül is megtanultak.

A tv-t keveset nézi, sosem szerette. Mostanában Borbás 
Marcsi műsorát és a Hegyi doktort szereti, de szívesebben 
készíti a pacskerokat, minthogy tétlenül üljön.

Jó egészséget kívánunk, és még sok tevékeny évet!
Természetesen elkértem az általa sütött sósrudacska re-

ceptjét, amit most közre adok:
– 50 dkg liszt
– 20 dkg zsír
– 2 dkg élesztő (cukros tejben felfuttatva)
– csipet só
– 1 egész tojás
– lehet bele tenni reszelt sajtot is
A tésztát összegyúrva pihentetjük egy kicsit, majd ki-

nyújtva megkenjük a tetejét tojással, meghintjük reszelt sajt-
tal, aki szereti, köménymagot is tehet rá.

Barna-Mendly Erzsébet

MEGHÍVÓ
Szeretetettel meghívjuk 

Zsedrovits Enikő fotográfus 

FORGÓ 
című kiállítására 

Geresden a Koffán Galériába.
Megnyitó: 

2020. március 10. 10.30 órakor
A kiállítás megnyitón részt vesz 

Szalay-Bobrovniczky Vince államtitkár helyettes 
és dr. Habjánecz Tibor polgármester 
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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
	Falunkban kialakult mostanában az a rossz szokás, hogy 

a járda helyett az úttesten közlekednek a gyalogosok. 
Kérjük a lakosságot, hogy a balesetveszély elkerülése 
érdekében a járdát szíveskedjenek használni! A körzeti 
megbízott fokozottan fog erre figyelni a jövőben.

	Geresdlakon mindkét temető ravatalozójában van 
működőképes, havonta szervizelt halotthűtő, melyet a 
geresdlaki polgárok díjmentesen használhatnak halottaik 
elhelyezésére.

	Márciusban az adók rendezése ismét lehetséges lesz kész-
pénzben, az alábbi időpontokban: március 10., kedd, 13-
16 óráig Geresden a rendelő előterében, március 11-én 
és 12-én 8-12 és 12.30-16 óra között a Polgármesteri 
hivatalban Windischmanné Schmidt Tündénél.

Márciusi miserend 
Március 1. vasárnap  8.00 Geresd
Március 8.  vasárnap  8.00 Lak
Március 14.  szombat 16.00 Geresd
Március 15. vasárnap  8.00 Lak
Március 22. vasárnap  8.00 Lak
Március 29. vasárnap  8.00 Lak

Szombaton, 15-én ismét vendégül láttuk a Szederkény-Bóly 50 és 100 ki-
lométeres futás résztvevőit. A hagyományokhoz híven frissítőpontként 
vártuk a futókat teával, kávéval, üdítővel. Az energia-utánpótlás érdeké-
ben banánt, csokit és süteményt kínáltunk idén is. Jövő évben újra várjuk 
a csapatot!
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Böjtelő hava
Február hónap a nevét 

Februusról, a megtisztulás 
római istenéről kapta, illet-
ve a hozzá kapcsolódó Febra 
ünnepről, amely február 15-
én zajlott. A farsang idősza-
kában erre a hónapra esik a 
legtöbb bál, mulatság.  Régi 
magyar elnevezése Böjt elő-
hava, vagy Böjtelő hava. A 
székelynaptárban Jégbontó 
havának hívták, a meteoro-
lógusok Télutónak.

Az egyházi kalendárium 
szerint a februárban kezdő-
dő vasárnapok már előre a 
húsvétra néznek, nem visz-
szafele a karácsonyra. Vége a 
karácsonyi ünnepkörnek. Ez 
a hónap egyházilag a Böjte-
lő hava.

Általában ez a tél leghi-
degebb és leghavasabb idő-
szaka.

A hónap egyik neves nap-
ja február 2-a, Gyertyaszen-
telő napja. Szűz Mária negy-
ven nappal Jézus születése 
után bemutatta gyermekét 
a jeruzsálemi templomban. 
A jelen lévő idős Simeon 
Jézust a nemzetek megvilá-
gosítására szolgáló világos-
ságnak nevezte. Innen ered 
az egyik legrégebbi szentel-
mény, a szentelt gyertya, és 
a gyertyaszentelés szoká-
sa. Ezért a szentelt gyertya 
Jézus egyik legrégebbi jel-
képe. A későbbi időkben a 
gyertyát az újszülöttek mel-

lett tartották a rontó szelle-
mek távoltartására a keresz-
telés napjáig (illetve, hogy a 
csecsemőt ki ne cseréljék). 
Amikor a fiatal anyák elő-
ször mentek templomba, ak-
kor is szentelt gyertyát vittek 
a kezükben.

A meteorológia szerint a 
hónap végén van az évszak-
váltás, a csillagászati tavasz 
azonban majd márciusban 
fog csak beköszönteni. Az 
általában 28 napos hónap 
négyévente - ebben az évben 
is -  egy nappal hosszabb. Az 
5. században Szent Patrikra 
és Szent Brigittára vissza-
menő hagyomány Írország-
ban, hogy a nők csak szökő-
években tehetnek házassági 
ajánlatot.

Hazánkban sok szélső-
séget jegyeztek fel ennek 
a hónapnak az időjárásá-
ról. 1963-ban a leggyorsabb 
felmelegedés 18 óra alatt 
26,7 fok volt. Sopronban 
az 1990-es év hozta a leg-
nagyobb szelet, 151 km/óra 
erősségűt. A legmagasabb 
természetes hóvastagságot 
Kőszegen mérték 1947-ben, 
151 cm-t.

Február 28-án lesz 75 
éve, hogy a norvégok felrob-
bantották a nácik nehézvíz-
készletét, amit atombomba 
készítéshez állítottak elő.

B-ME

Kérjük támogassa adójának 1%-ával 
a Német Klub Kulturális Barátsági 

Egyesületet!

Adószámunk: 
19037026-1-02

Kányádi Sándor:
Február hónapja

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.
Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.
Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.
De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.
Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.
Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

Kelep a falu gólyája 2011.

Zelk Zoltán:
HÓVIRÁG

Jó hogy látlak hóvirág,
megkérdezem tőled,
mi hírt hoztál, mit üzensz
erdőnek, mezőnek?
Szedd a szárnyad szaporán
vidd a hírt madárka,
útrakelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára


