
Kedves Ballagó 
nyolcadikosok! 
(részlet)

Ti is, és aki vendégeink kö-
zül részt vett már iskolánkban 
ballagáson, tudja, hogy balla-
gási beszédemet minden évben 
a búcsúzó osztályra írom. Nem 
történt ez másként most sem. 
Elgondolkoztam azon, hogy 
milyen lenne a beszédem, ha 
a bőrötökbe bújhatnék, ezért 
írtam egy pár változatot. A 
végén elmondhatjátok, hogy 
melyiket akarjátok hallani, jó? 
Na, nézzük: a Janikás beszé-
dem az morgós, duli-fulis lett. 
Az Ákosé hangos, a Kittié egy 
kicsit nyávogós, az Annáé és 
Kingáé rihegős-röhögős, a fi-
úké 18 karikás, a Vikiébe pedig 
folyton az szerepel, hogy „ÉN? 
Jólvanakkor.” Tudjátok, aki 
beáll közétek a farsangi bálba 
Hófehérkének az nem viccel. 
De nem akarom minden kö-
zös titkunkat elárulni, ezért a 
biztonság kedvéért írtam egy 
hetedik változatot is.

8 évvel ezelőtt, már az is-
kolai beiratkozáskor tudtam, 
hogy ez az osztály egy kicsit 
más lesz. A szülők egy részét 
ismertem régebb óta, és tud-
tam, hogy sok mindenben szá-
míthatunk erre a szülői magra. 
Ez a nyolc év alatt be is igazo-
lódott. Tudom, hogy ennek a 
szorosabb szülői kapcsolatnak 
Ti nem mindig örültetek, de 
engem sokszor motivált. A sok 
segítségért, amit tőlük kap-
tunk, szerettem volna a lehető 
legtöbbet megadni nektek. Si-
került is erősen indítani az első 
évet, hiszen ha a csillagokat 
nem is de Joulupukkit az igazi 
finn Mikulást sikerült elhozni 
nektek. Anna, Máté emlékez-
tek még mit kérdeztetek tőle?

(Folytatás a 6. oldalon) 

Szent István hava
Augusztus 20-a a keresz-

tény államalapítás, Szent Ist-
ván és a kenyér ünnepe a legré-
gebbi magyar nemzeti ünnep. 
A középkori magyar királyság 
és államiság megalapító-
ja 1038. augusztus 15-én 
hunyt el, és csak több, mint 
hatszáz évvel később avatták 
hivatalosan szentté, Buda 
1686. szeptember 2-i bevé-
tele után. Akkor mégis miért 
augusztus 20. Szent István 
napja? Ennek jártunk utána.

Mikor a Turul nemzet-
ségbeli Géza fejedelem a 
törzsszövetség élére került, 
a Magyar Nagyfejedelem-
ség kül-, és belpolitikai 
szempontból is súlyos hely-
zetben volt. A belső ellenté-
tek kiéleződtek, 972-ben I. 
Ottóval az élen megalakult 
a Német-római Császárság, 
mely kelet felé terjeszkedett, 
a Bizánci Birodalom is meg-
erősödött, így a pogány ma-
gyar fejedelemség beszorult 
e két erős keresztény hata-
lom közé.

Géza felismerte, hogy 
hazánk csak úgy maradhat 
meg, ha felveszi a keresztséget. 
Ezért 972 húsvétján a Qued-
linburgba Ottó által össze-
hívott keresztény uralkodók 
gyűlésére követséget küldött, 
hittérítő papokat kért a csá-
szártól, és lemondott Ausztri-
áról, valamint Morvaországról 
is.

A fejedelem nemcsak a né-
met-római császárral, hanem 
a többi szomszéddal is kerül-
te a háborúskodást. A békére 
törekedve lányait a velencei 
dózséval, a lengyel herceggel, 
a bolgár trónörökössel és Aba 

Sámuel magyar nagyúrral há-
zasította meg, István fiát pedig 
a bajor hercegnővel, Gizellával 
eskette össze. Gizella születé-
sekor apja, Civakodó Bajor 

Henrik éppen Géza fejede-
lemmel háborúzott, ami végül 
azzal zárult, hogy Géza békét 
ajánlott Henriknek, és felesé-
gül kérte leányát, Gizellát a fia, 
Vajk számára. Vajk apja nyo-
mán szintén felvette a kereszt-
séget, aki ekkor kapta az István 
nevet az első vértanú után.

A sztyeppei népek szokás-
joga szerint a család legidősebb 
férfi tagját, Koppányt illette 
volna a trón, és a fejedelem 
özvegyének, Saroltnak a keze 
is. Azonban Géza a nyugati 
mintát követte, ahol az el-
sőszülött fiú az örökös, ezért 

fiát, Istvánt jelölte ki utódjául. 
Halála előtt megeskette a fő-
urakat, hogy a trónharcban őt 
fogják támogatni. Tette azért, 
mivel a pogány Koppány le-

rombolta volna az éppen 
kiépülőben lévő keresztény 
államot. A fejedelem ha-
lála (997. feburár 1.) utáni 
trónviszályban a keresztény 
szellemben nevelkedett Ist-
ván bajor segítséggel leverte 
Koppányt, testét felnégyel-
tette, és szétküldte az or-
szágban elrettentetésül.

Mivel nem akart Ottó 
hűbérese lenni, Asztrik pan-
nonhalmi apát útján II. Szil-
veszter pápától kért koronát.

Mivel I. Ottó német-ró-
mai császár próbálta a pápai 
hatalmat visszaszorítani, így 
a Vatikánnak is jól jött ez a 
szövetség. 1000. december 
25-én (a 16. század második 
felétől érvényes gregorián 
naptár szerint január elsején) 
Esztergomban Istvánt a ma-
gyarok királyává koronázta 
Asztrik.

A nagyfejedelemséget 
felváltotta a nyugati típusú 
királyság, István feudális ál-
lamszervezetet hozott létre. 
Kiépítette az egyház szerve-
zeteit is, megalapította többek 
között a veszprémi, a kalocsai 
és a győri püspökséget. Az or-
szág szuverenitása érdekében 
érsekségnek tette meg Esz-
tergomot, mellyel megakadá-
lyozta a magyar egyház német 
érsekségi uralom alá kerülését.

Szent István az első püs-
pökségek egyikét a dombok-
ra épült Veszprém városában 
alapította.

(Folytatás az 5. oldalon)

2018. augusztus
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Az ország legvirágosabb úti célja Geresdlak
Az internetes szavazás lezárásakor ez a szöveg 
jelent meg az internetes oldalon:

Kedves érdeklődők!       
Tegnap éjfélkor lezárult az 1000 fős és kisebb lélekszámú 

falvak közönségszavazása! Köszönjük a hatalmas érdeklődést, 
az összesen több mint 12.500 szavazatot!

A győztes település Geresdlak, dobogós még Acsalag és Rá-
bapordány! A hitelesített eredményeket és a szerencsés szavazót 
hamarosan közzétesszük, addig is készülődjünk: délben indul a 
következő kör az 1000 fő feletti falvakkal.
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(Folytatás az 1. oldalról)
 Felesége, Gizella itt történt 

megkoronázása nyomán vált 
szokássá, hogy évszázadokon 
át Veszprémben koronázták a 
magyarországi királynékat.

Uralkodása alatt igen jelen-
tős szellemi központtá vált az 
általa alapított veszprémvölgyi 
és pécsváradi apátság.

István törvénybe iktatta az 
egyházi rendet és privilégiu-
mokat. Előírta például, hogy 
vasárnaponként templomba 
kell menni, és nem szabad 
dolgozni. Minden 10 falunak 
építenie kellett egy templo-
mot, valamint kötelesek voltak 
tizedet fizetni az egyháznak. 
Szűz Mária mennybemenete-
lének napját, augusztus 15-ét 
ünneppé tette.

István még életében át 
akarta adni fiának, a szentéle-
tű Imre hercegnek a koronát, 
ám ő váratlanul meghalt egy 
vadászbalesetben. Az apát 
nemcsak a gyász, hanem az 
aggodalom is gyötörte, mivel 
nem maradt utóda, akire a 
trónt hagyhatta volna. A ki-
rály jogosan aggódott, hiszen 
a nép körében még elevenen 
élt az ősi vallás és szokás irán-
ti nosztalgia, a magyarok egy 
erős uralkodó hiányában köny-
nyen visszaszokhattak volna a 
pogányságra.

István 1038. augusztus 15-
én, Mária mennybemenetelé-
nek napján meghalt. Az általa 
alapított székesfehérvári szé-
kesegyházban helyezték örök 
nyugalomra, ezért hosszú ideig 
ezen a napon emlékeztek meg 
az államalapító uralkodóról.

Az ünnepnapot a lovagki-
rály, I. (Szent) László rendele-
tére tették át augusztus 20-ra, 
mivel az ő közbenjárására ezen 
a napon nyilvánították szent-
té Istvánt. VII. Gergely pápa 
engedélyével a székesfehérvári 
székesegyház oltárára helyez-
tette a relikviákat (csontjait) 
tartalmazó ládát, ami a kor 
szokása szerint egyenlő volt az 
elhunyt szentként való elisme-
résével. Az egyház nevében és 
a kánonjogi előírásoknak meg-
felelően Istvánt csak a halála 

után hat és fél évszázaddal XI. 
Ince pápa nyilvánította szentté 
1686-ban. Még ugyanebben az 
évben fiát, Imre herceget, vala-
mint tanítóját, Gellért püspö-
köt is szentté avatták.

1771-ben XIV. Benedek 
pápa csökkentette az egyházi 
ünnepek számát, Szent István 
napját is kivette a hivatalos 
ünnepek sorából. Ám ekkor 
Mária Terézia királyi dekrétu-
mával nemzeti ünneppé tette, 
amit a naptárba is beiktatott. 
Ekkortól vált szokássá, hogy 
augusztus 20-án a Szent Job-
bot körmenetben vitték végig 
Budán. Az eredetileg Székes-
fehérváron őrzött Szent Jobb 
a török hódoltság idején került 
el az országból. Először Bosz-
niába, majd Raguzába ( a mai 
horvátországi Dubrovnikba) 
került a domonkos szerzete-
sekhez. Mikor Mária Terézia 
megtudta hol őrzik, diplo-
máciai úton visszaszerezte. 
Először Bécsbe, majd Budára 
vitette, ahol ünnepélyes kere-
tek között az Angolkisasszo-
nyokra bízta.

Az 1848-as szabadságharc 
leverése utáni évtizedben, az 
abszolutizmus, a Bach-korszak 
éveiben nem volt szabad meg-
tartani a független magyar ál-
lam ünnepét egészen 1860-ig. 
A kiegyezés után Ferenc József 
augusztus 20-át munkaszüneti 
nappá nyilvánította.

1945 után, a kommunis-
ta éra idején bár hivatalosan 
nem tiltották be Szent István 
ünnepét, ám a kommunisták 
úgy gondolták, hogy az ünnep 
„klerikális” tartalmát meg kell 
változtatni. Ezért 1949-től, a 
sztálini alkotmány kihirdetésé-
től egészen a rendszerváltozá-
sig augusztus 20 hivatalosan az 
alkotmány ünnepe volt.

1988-ban tartottak ismét 
Szent Jobb körmenetet a Szent 
István Bazilika falain kívül, és 
azóta a régi hagyományt min-
den évben felújítják.

Barna-Mendly Erzsébet

Szent István hava
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Kedves Ballagó nyolcadikosok! (részlet)
(Folytatás az 1. oldalról)
Erzsi néninél és Ica néninél 

jó kezekben voltatok, nagyon 
aktív és sokszínű volt az első 
négy iskolai évetek. Biztos ma-
radt néhány emlék azokból az 
évekből. Pl. gyúrás, dagasztás az 
Aranycipónál Pécsváradon, ki-
rándulások Pécsett, Abaligeten, 
Szigetváron, Budapesten, Ke-
celen, Zebegényben. Segítsége-
tekkel nyertük meg a zebegényi 
virágolimpiát. Zenés mesejáték 
az Operaházban Budapesten, és 
még számos iskolai rendezvény 
és ez csak az első négy évetek 
volt. Felsőben Nádasi Judit ta-
nárnénivel folytatódott tovább. 
Gokartozás a Hungaroringen, 
kerékpártúra Véméndre, kor-
csolyázás és paintballozás Pé-
csett, táborozások a Balatonon 

és még hosszan lehetne sorolni. 
Az aktív iskolai élet nem csak 
a kirándulásokban merült ki. 
Részt vettetek az ügyes kezek 
szakkör munkájában, standard 

és latin táncos sikereiteknek is 
örültünk, rengeteg versenyen 
szerepeltetek, lehetett az tanul-
mányi, sport vagy művészeti, 
mindenhol sikeresen képviselte 
valaki az osztályotokat. 

Bízom benne, hogy a szá-
mos program és a tanítási órák 
emlékezetes poénjai mellett 
talán hiányozni fognak a kü-
lönös izgalommal megélt szá-
monkérések is. Hogy miért 
mondom ezt? Ne keressétek az 
igazi munka és teljesítmények 
nélkül kiadott bizonyítványok 
csalóka világát! A sikerért, a 
tudásért mindig meg kell dol-
gozni. Igyekezzetek megérteni 
mindent, de egy-egy területen 
mélyedjetek el az átlagosnál 
jobban. Ettől lesztek egyediek, 
érdekesek. Sose legyetek szürke 
átlagemberek. Útjaink, hama-
rosan elválnak, de hiszek benne, 
hogy hamarosan valahol ismét 
keresztezni fogják egymást. 
Kassák Lajost idézve „Aki el-
ment, az elment, de aki egyszer 
nálunk volt, az többé sohasem 
mehet el tőlünk egészen.”

Kedves Szülők!
Sajnos mostanában egy-

re gyakoribb a szülők között, 
hogy elvárásaiknak, igénye-
iknek, véleményeiknek nyo-
matékosabban adnak hangot 
úgy, hogy közben semmilyen 
támogatást, segítséget nem haj-

landóak nyújtani az iskolának. 
A nyolcadik osztályos szülői 
magnál is megvoltak az elvá-
rások, de tőletek, hosszú éveken 
át olyan támogatást, segítséget 
kaptunk, amivel nagyon jó 
példát mutattok a többi szülő-
nek. Nem volt olyan társadal-
mi munkánk, farsangi bálunk, 
Márton napunk, kirándulá-
sunk, és még sorolhatnám, ahol 
ez a szülői mag nem segítette 
volna iskolásainkat. Köszönjük! 

Kísérjétek továbbra is oda-
adó figyelemmel gyermekeitek 
életútját, hiszen bármennyire is 
érzik ők már azt, hogy boldo-
gulnak egyedül, még sokszor 
kelleni fog a határozott szülői 
iránymutatás!

Schulteisz Balázs

A ballagó 8. osztály balról jobbra: Storch Jamie, Rajnai Benjamin, Varga Kitti, Kollár Ákos, Schulteisz Anna, 
Kozma Máté, Bölcskei Viktória, Apari János, Dudásné Nádasi Judit osztályfőnök, Schmolcz Kinga, Toldi Dániel

Balatoni német tábor
Hagyományos német táborunkat idén június 25-29 között 

tartottuk Balatonszemesen. Több mint 20 diák vett részt a tá-
borozáson, amit EMET pályázati forrásból és a környező te-
lepülések önkormányzatainak és német önkormányzatainak 
segítségével valósított meg a Német Önkormányzat Geresd-
lak. A német népismereti, kulturális és hitéleti programok 
mellett idén kerékpározással bővítettük programjainkat. A 
kerékpárok szállítását Varga Ince szülő vállalta. Köszönjük! A 
balatoni kerékpárút táborunk előtt halad el, így könnyen tud-
tunk rá csatlakozni. Kerékpáros túráink során ellátogattunk 
Rádpusztára, a balatonboglári gömbkilátóhoz, Szántódra és 
Zamárdiba a tájházhoz és gokartozni. Minden kerékpározó 
oklevelet kapott, amin megjelöltük az általa megtett kilo-
métereket. A legügyesebbek 100 km-t tekerhettek a 4 túra 
során. A lelkes csapat hozzáállásán elgondolkodva már nem 
is tűnik olyan távolinak egy Passau-Bécs kerékpártúra….. 
Szerintem jövőre is visszük a kerékpárokat a balatoni táborba.

Kerékpáros túrázóink Zamárdiban a tájháznál

Fontos iskolai 
időpontok:
Tankönyvosztás:

augusztus 24. péntek 
12.00-16.00

augusztus 27. hétfő 
14.00-18.00

Tanévnyitó:
szeptember 3. hétfő 

8.00 Kötelező az ünnepi 
viselet!

Az iskolabuszok a meg-
szokott menetrend szerint 
közlekednek.
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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

Aljegyző: 
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
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

Ovi után – ovi előtt
Hosszúra nyúlt az idei ne-

velési év: július 27-ig jártak a 
legkitartóbb gyerekek oviba. 
Bizonyára nem annyira bán-
ták a korai kelést, a (köny-
nyített) szabályokhoz való 
alkalmazkodást. A kevésbé 
zsúfolt csoportszobában jól 
esett nekik a vidám játék, a 

sok barkácsolás, jó időben 
pedig a szabadtéri végtelen 
pajkoskodás, homokozás, 
focizás és kirándulás. Kevés-
bé örültek viszont az utolsó 
napnak, amikor a játszóesz-
közöket megtisztítva vettek 
búcsút tőlük. Azért pancsol-
ni mégis jól esett – mintha 

nem is munkára nevelésről 
lett volna szó… Beszéljenek 
erről inkább a mellékelt fotók 
helyettem!

Mire e sorok napvilágot 
látnak, remélhetőleg sok él-
ményt szereztek már a gye-
rekek szüleikkel, családjuk-
kal. Nagyon fontos, hogy így 
legyen, hiszen újabb hosszú 
nevelési évre kell, hogy fel-
készüljenek, illetve, hogy pó-
tolják az év közben elmaradt 
együttléteket.  A gyermek-
nevelés elsődleges színtere a 
család, ezt kell minden szü-
lőnek szem előtt tartania, és 
kihasználni a nyári szünet 
minden percét. 

Az óvoda pedig már szö-
vögeti a terveit, készül a szep-
temberi kezdésre. Reményeink 
szerint új óvó néni is segíteni 
fogja a munkánkat, a harminc 
gyermek szeretetteljes nevelé-
sét, napi gondozását, fejleszté-
sét. Így megújult személyi és 
tárgyi feltételekkel várjuk új 

és régi óvodásainkat szeptem-
ber 3-án. Augusztus 29 – 31 
között már megkezdhetik a 
szülők a „beköltözést”, hogy 
az első napon már „csak” a 
gyermekre kelljen odafigyelni. 

Addig is jó pihenést, szép 
nyarat kívánok a gyerekeknek, 
családjuknak és kedves Mun-
katársaimnak!

Cseke Zoltánné 
óvodavezető

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei
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 Hírek röviden
 A Nyugdíjas Klub ismét jó hangulatban ünnepelt. 

Július 20-án születésnapost köszöntöttek Mayer 
Józsefné személyében.

 A geresdlaki iskola karbantartói állásra keres 
férfi munkaerőt.  
A geresdlaki iskola iskolatitkári állásra keres 
érettségizett, jó számítógépes ismeretekkel ren-
delkező munkaerőt.  
Az állásokkal kapcsolatban további információt 
Schulteisz Balázs tagintézmény vezetőtől lehet 
kérni délelőttönként az iskola telefonszámán: 
69/349-109.

Szeptemberi miserend 
Szeptember 2. vasárnap  8.00 Geresd
Szeptember 9. vasárnap  8.00  Lak
Szeptember 15. szombat 17.00 Geresd
Szeptember 16. vasárnap  8.00 Lak
Szeptember 23. vasárnap  8.00  Lak
Szeptember 30. vasárnap  8.00 Lak

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Geresdlak Község Önkor-

mányzata és a Német Önkor-
mányzat támogatásával új pad-
lóburkolatot kapott a kézimunka 
kiállítás helyisége. 

Köszönjük Tarsoly Gyulának 
és csapatának, hogy segítettek 
a bútorok ki- és bepakolásában, 
Scháb Rudinak, Rolinak és segí-
tőiknek, Vavika Tiboréknak, Kri-
kler Laciéknak, hogy a munkákat 
a lehető legrövidebb időn belül s 
ilyen színvonalasan végezték el. 

Végül, de nem utolsósorban 
köszönjük a kiállítás vezető asz-
szonyoknak, hogy napokat töltöt-
tek el a kézimunkák leszedésével, 
kimosásával, keményítésével, a 
tiszta kézimunkák visszahelye-
zésével, s lehetővé tették, hogy 
ismét fogadhatjuk az idelátogató 
csoportokat.

A Német Önkormányzat kö-
szönetét fejezi ki az Önkormány-
zati támogatásokért, s a dolgozók-
nak és segítőknek pedig azt, hogy 
minél előbb birtokba vehettük a 
megújult helyiséget.

Házenauer György egy régi 
és egyben csodálatos szép vaj-
köpülővel lepett meg bennün-
ket. Házenauer Miklóstól egy 
régi gyerek etetőszéket kaptunk, 
amelyet  a tájház lakószobájában 
helyeztünk el.

Házenauer Miklós hangszerei, 
lemezjátszója és régi kotta füzetei 
a hangszer kiállítást gazdagítják.

Bauer Éva néni édesapjának a 
vőlegényi ruháját adományozta a 
geresdlaki tájháznak.

Tisztelettel megköszönjük a 
felajánlásokat!

Schulteisz Balázs elnök

II. Dunamenti Halfesztivál
A Mohácsi Német Önkor-

mányzat idén második alkalom-
mal szervezte meg a  Dunamenti 
Halfesztivált. Ezen a Duna menti 
halételek sokszínűségének bemu-
tatása volt az egyik érdekesség. 
Lehetett kóstolni halat sütve, ha-
lászléként, de még halkolbászt is 
találhatott az érdeklődő.

A rendezvény másik célja az volt, 
hogy a Dunamenti svábok kultúrá-
jából ízelítőt kapjanak az érdeklő-

dők. Jó ötlet volt, hogy a bemutatko-
zó sátraknál játszani lehetett, amiért 
1-1 pecsétet kaptak a résztvevők. 
Hét pecsétért apró ajándékokat vi-
hettek haza a látogatók, miközben 
ismerkedtek a településeken élő ha-
gyományokkal. Nekünk pont jókor 
jött ez a nagy nyilvánosság, mert itt 
is tudtunk szavazatokat gyűjteni a 
Virágos Magyarország közönség-
szavazat megnyeréséhez.

Barna-Mendly Erzsébet

Augusztusi születésnaposunk
Heirich Györgyné, Éva 

néni augusztus 5-én töltötte 
be a nyolcvanadik évét. Mint 
mindig, most is összeült a 
család a nevezetes napon, alig 
fértek el az udvarban. A hét 
gyerektől  13 unokája és 9 
dédunokája van. A két fiú és a 
öt lány közül csak egy maradt 
Geresdlakon, a többiek Pécsre, 
Egerágra, Szabadszentkirályra 
és Kozármislenybe költöztek. 
Az unokák még ennél is mesz-
szebbre jutottak: Amerikába, 
Skóciába, Ausztriába, Hollan-
diába. Van köztük vendéglátós, 
mérnök, orvos.

Éva néni Lánycsókon szü-
letett. Egy ottani búcsúban 
ismerkedett meg jövendőbeli-
jével. A következő héten a laki 
búcsúban ismét találkoztak, így 
indult a közös életük. Férjével, 
aki a mohácsi téglagyárban dol-
gozott, 1956-ban költöztek Püs-
pöklakra. A sok gyerek mellett 
nem tudott munkába járni, de az 
otthoni gazdaságot is elég volt 

ellátni.Tartottak tehenet, bikát, 
kecskét, disznót, de volt a ház-
nál szamár és ló is. Nehézséget 
okozott az is, hogy 10 évig nem 
volt sem villany, sem víz a háznál.

Mai napig szeret kertész-
kedni, még erővel is bírja. 
Esténként vagy a tévét nézi, 
vagy a rádiót hallgatja, mivel 
a szeme nem bírja az olvasást. 
Néha átballag a szomszédba 
egy kis   tere-ferére is.

Ottjártunkkor finom sü-
teményt kaptunk, aminek a 
receptjét megosztom az olva-
sókkal:

Meggyes-pudingos piskóta
26 deka kristálycukrot, 4 

egész tojást, 2 deci langyos vi-
zet géppel habosra kell keverni. 
Hozzáadni 26 deka lisztet és 
1 sütőport. Kivajazott tepsit 
kibélelünk sütőpapírral, be-
leszórjuk a meggyet, majd a 
megfőzött és kicsit kihűtött 
vaníliás pudingot belekana-
lazzuk. Így sütjük meg.

Barna-Mendly Erzsébet
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