
Gondoskodó, fejlődő Geresdlak

Az év végi közmeghall-
gatásokon „jó évjárat” – 
így kezdtem mondókámat 
… mozgalmas, sűrű volt a 
2018-as évünk Geresdlakon, 
folytattam. 

Lehet-e jobban zárni il-
letve kezdeni egy évet, ha 
december utolsó napjaiban 
kapjuk az értesítéseket…

Vis maior pályázataink 
célba értek és 14 és 4 mil-
lió forintot nyertünk, majd 
hab a tortán … 31,5 milli-
ós energetikai pályázatun-
kat érdemesnek találták 

arra, hogy a „Régi iskola” 
és könyvtár épületét fel-
újítsuk. (TOP-3.2.1-16-
BA1-2018-00057)

A lehető legfontosabb 
célunk mindben évben, 
hogy az intézményeink, 
óvodánk, közösségi házunk, 
konyhánk, hivatalunk, isko-
lánk, könyvtárunk műkö-
dőképességét fenntartsuk, 
segítsük.

Költségvetésünk stabil, 
egyensúlyban van. A harma-
dik negyedévet 35 millió fo-
rint plusszal zártuk. 

Geresdlaki embereket, 
vállalkozókat nem terheltük 
újabb adókkal, s helyi adóink 
is alacsonyabbak az átlagos-
nál. Sőt!

A fejlesztésre nem fordít-
ható megtakarításból idén is 
jelentős, még a kommunális 
adónál is magasabb összeg-
gel, 12ezer forinttal támo-
gattuk a geresdlaki családo-
kat. 

Pályázaton elnyert 1,6 
millió Ft értékű kemény tű-
zifával segítettünk sok-sok 
családot.

Óvodánkat és hivatalun-
kat 55 milliós energetikai 
pályázatból újítottuk fel. Az 
óvoda bejárata szép térkövet 
kapott.

Közösségi házunk kö-
rét, a Gőzgombóc fesztivál 
helyszínét szintén térkö-
veztük. Konyhánkat tavaly 
2 ütemben korszerűsítettük. 
Az első ütemben 13 milli-
ós pályázatból az élelmiszer 
raktár teljes elektromos, víz, 
gázvezetékek cseréje és lapo-
zás és csempézés történt.

(Folytatás a 3. oldalon)

2019. január
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Pályázati hírek
A helyi termékértékesí-

tést szolgáló piacok infrast-
rukturális fejlesztése, köz-
étkeztetés fejlesztése tárgyú 
felhívásra sikeresen benyúj-
tott pályázat keretében el-
készült a konyha fejlesztés 2. 
üteme. 

Ennek megvalósítása so-
rán új padló- és csempebur-
kolat készült, kicserélték a 
meglévő belső nyílászárókat, 
a falak egészségügyi festést 
kaptak, az érintett helyisé-
gekben megújult a villany-
vezeték hálózat, új lámpák, 
kapcsolók és dugaljak ke-
rültek felszerelésre, valamint 
megújultak a mosogatók és 
a kapcsolódó szennyvízhá-
lózat. 

Emellett a régi elhasz-
nálódott konyhai eszközök 
egy része is megújult, ezál-
tal a főzőkonyha még jobban 
megfelel a működési előírá-
soknak.

Az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása ke-
retében elnyert összegből 
közel másfél km járda újul 
meg a faluban. A fejlesztés 
még novemberben elkez-
dődött, a téli fagyos idő-
járás miatt a kivitelezési 
munkálatok jelenleg szüne-
telnek.

A vidékfejlesztési prog-
ram, külterületi helyi köz-
utak fejlesztése tárgyú pá-
lyázati kiírására is sikerrel 

pályázott az önkormány-
zat. Ezen pályázat keretében 
valósul meg a 0140 hrsz-ú 

földút (Grinnyei út) stabi-
lizálása, betonozása 387 m 
hosszúságban.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Második ütemben 20 mil-

liós, szintén pályázati pénz-
ből a főző- és kiszolgáló te-
rem újult meg, s több milliós 
eszközökkel gyarapítottuk 
konyhánkat. (1857471711 
sz. projekt)

Az óvodás, iskolás, szoci-
ális és felnőtt étkezést zök-
kenőmentesen megoldottuk 
a munkálatok alatt. 

Jó hírem van! Lesz har-
madik és további ütem is.

Idén folytatjuk. Közös-
ségi házunk energetikai fel-
újítására a Területi Opera-
tív Programban nyertünk el 
több tíz millió Ft-ot. (TOP-
3.2.1-16-BA1-2017-00006)

Járdáinkat felújítjuk, a 
múlt évben elkezdett járda-
felújítás folytatódni fog, az 
Alsó falu, Geresden a Rózsa-
hegy, Dózsa utca egyes sza-
kaszain, és a „hármas járda” 
is térkövezve lesz, a geresdi 
buszmegálló szintén, s fel is 
lesz újítva. (Ebr 351338)

A Grinnye felé vezető 
önkormányzati út is szilárd 
burkolatot kap, melyre 24 
milliós uniós pályázati pénzt 
nyertünk. (1826027259 sz. 
projekt)

A geresdi kultúrház /ital-
bolt, kultúr, rendelő, klub, 
fodrászat/  TOP-s pályáza-
ton elnyert több – tíz mil-
liós összegből lesz felújítva. 
Nyílászárócserék, szigetelés, 
fűtéskorszerűsítés lesz /2 db 
kazán, radiátorok/.

A 2018-as év utolsó nap-
jaiban jött a jó hír.

A könyvtár és a Mézeska-
lács-falva épületének (Hu-
nyadi u. 21.) felújítására 34 
milliót nyertünk.

Több, már beadott Leader-
es pályázatunk várományos, 
várjuk a pozitív híreket. Ge-
resden a kultúrházzal szem-
beni ingatlanból gyümölcs-
feldolgozót csinálunk. A 
„Mézeskalácsház” vizesblok-
kot kap és új kiállítótermeket. 

Aktívan részt veszünk a 
kormány által meghirdetett 
„Faluprogramban”.

Óvodánk belső terét fog-
juk fejleszteni.

Keressük a lehetőséget, 
pályázati forrást nyugdí-
jasklubok, nappali nyugdí-
jas-otthonok kialakítására, 
természetesen mindkét fa-
lurészen. 

Idén is, mint 2018-ban, 
részt veszünk a Bursa Hun-

garica programban, melyben 
9 geresdlaki egyetemistát 
havonta 5ezer Ft-tal támo-
gattunk.

Az idei évben, ugyan-
úgy mint eddig, támogatjuk 
egyesületeinket, klubjainkat. 
Anyagilag, buszokkal segítjük 
az Egyházi, Pacsirta kórust, a 
nyugdíjas klubot, a Dózsa SE 
Bozsik programját. 

Programjainkon, bizton 
mondhatom, hogy több ezer 
ember vett részt. 

Képviselőtestületünk el-
fogadta az idei programunk 
tervezetét. Lesz borverseny, 
lesz falu bora, lesz finn-ma-
gyar majális, virágosítási ver-
seny.

Kisgeresden ünnepeljük 
államalapításunk ünnepét, 
lesz Geresden szüreti mulat-
ság és lesz Geresdlaki Gőz-
gombóc-fesztivál!

Advent első vasárnap-
ján megnyitjuk a Mézeska-
lácsfalvát, s decemberben 
megemlékezünk a Má-
lenkij Robotra elhurcolt 
GERESDLAKI EMBE-
REKRŐL. Meghitt nyug-
díjas karácsonyunk lesz, s 
sikerekben gazdag 2020-at 
kívánunk majd. 

Ápoljuk testvértelepülé-
seinkkel jó kapcsolatunkat. 

Idén Ausztriában 10. 
testvértelepülési megállapo-
dásunkat ünnepeljük, június 
idusán.

Zebegényben Geresdlaki 
Gőzgombócot főzünk, Ők 
ZEBEGÉNYI ÉDESET 
nálunk. 

Az országos virágosítá-
si versenyen való részvéte-
lünk, sikerünk közösségeink 
sikere.

Az idei évben is sikerre 
vagyunk ítélve, s ez közössé-
geinknek köszönhető!

Közösségeinknek, töb-
bes számban. Ha sok-sok 
geresdlaki összefog, segí-
tünk egymáson, segítünk 
nyugdíjasainknak, gyereke-
inknek, akkor elmondhat-
juk… jó élni Geresdlakon! 
Ennél több nem is kell!

Kedves Geresdlakiak!
Köszönöm munkájukat, 

bizalmukat!
Ahogy finn barátunk, 

Venska Mauri mondaná: 
Geresdlak – együtt vagyunk 
sikeresek!

Dr. Habjánecz Tibor
Geresdlak polgármestere

Gondoskodó, fejlődő Geresdlak

Német Önkormányzat hírei
Január 28. hétfő 17.00 Filmklub a Német Házban:

A GUPVI lágerek foglyai 1. rész – 2. rész - ismeretterjesz-
tő film a magyarországi németek elhurcolásáról, a Szovjetu-
nióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlék-
évében, a Német Kör szervezésében létrehozott Lágerjárat 
utazó Vagonkiállítás nyomában. Az  52 perces 1.részben  át-
fogó történelmi ismereteket kapunk az 1941 -  45 közöt-
ti időszakról, illetve a magyarországi németek elhurcolásá-
ról a következő megyékből: Baranya, Somogy, Tolna, Békés, 
Bács-Kiskun, Heves és Pest. Rendezte: Rozsnyai Ilona

Február 4. hétfő 17.00 Filmklub a Német Házban:
Kicsi munkán a Kaukázusban – 48 perces dokumen-

tumfilm, Malenkij robotosok nyomában Csecsenföldön, 
Azerbajdzsánban és Grúziában. Kényszermunkatáborok, 
hadifogoly- és internált temetők, lágerkórházak és munka-

helyszínek bemutatása, ahol a Málenkij robotra hurcoltak 
nyomait, emlékeit láthatjuk a térségben. A Német Kör Tör-
ténelmi zarándokútjáról készült film a történeti háttér mel-
lett az emlékezetről, a múlt újrafelfedezéséről szól. Rendez-
te: Rozsnyai Ilona

Február 18. hétfő 17.00 Német Ház:
Szeretettel várunk mindenkit a német nemzetiségi tan-

ösvény létrehozásával kapcsolatos munkaértekezleten, meg-
beszélésen. Várjuk azon érdeklődők részvételét, akik szeret-
nének bekapcsolódni ebbe a kutató munkába, ötleteikkel, 
javaslataikkal esetleg kutatásaikkal tudnának segíteni egy 
geresdlaki tanösvény kialakításában. Német nemzetiségi 
tanösvényeket hoztak már létre Sombereken, Fekeden és 
Mecseknádasdon is. Tavasszal meg is látogatnánk ezeket a 
tanösvényeket.

Schulteisz Balázs, elnök
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Adventi időszak
November végén már kezd-

tünk ráhangolódni az adventi 
időszakra. A szegedi Látvány-
színház előadását november 
29-én tekintették meg alsós ta-
nulóink. „Az óriási meglepetés” 
című darab egy tükröt mutatott 
a gyerekeknek a gyermeki vi-
selkedésről, beszédről, csínyte-
vésekről. A történet tanulságai 
minden osztály számára értéke-
sek voltak.

Az adventi készülődés min-
den évben fontos iskolai prog-
ram. Hitoktatónk, Zsuzsi néni 
segítségével minden szerdán 
gyertyát gyújtottunk, énekel-
tünk, tanulságos történetete-
ket olvastunk fel és beszéltünk 
meg, majd rövid filmeket néz-
tünk meg közösen. Nagyon jó 
hitéleti és érzelmi feltöltődést 
kaptunk ezeken a szerdai na-
pokon.

December első hetében 
elektronikai hulladékgyűjtést 
szervezett iskolánk. Jól sikerült, 
sok hulladékot tudtunk az elő-
írások szerint elvitetni.

December elején a II. és III. 
korcsoportos tanulóink Pécsvá-
radon vettek részt a körzeti lab-
darúgó tornán.

A Zengő-Duna Praxiskö-
zösség pályázatán belül de-
cember 13-án délután a felső 
tagozatos diákjainknak drog 
prevenciós előadást tartottak.

Végzős tanulóink részt vet-
tek a pécsi továbbtanulási bör-
zén, és bekapcsolódtak a Mun-
kaügyi Központ által hirdetett 

játékba. A játékban elért jó 
eredményeiknek köszönhető-
en a 8. osztályos fiúk részt ve-
hettek egy igazán különleges 
üzemlátogatáson. A kiválasztott 
tanulók betekintést nyerhettek 

a Pécs mellett működő repülő-
gépgyár (Magnus Aircraft) éle-
tébe. A kis repülőgépeket gyártó 
új üzem lekötötte mindenki fi-
gyelmét, az üzemlátogatás min-
den percét érdeklődve figyelték 
a gyerekek és pedagógusok is.

A téli szünet előtti utolsó hét 
minden évben mozgalmas. Isko-
lánk karácsonyi műsorral készült 
az idősek napjára Geresdlakon 
december 17-én hétfőn, kedden 
pedig Máriakéménden adtunk 
ünnepi műsort. Csütörtökön 
Marázára voltunk hivatalosak, de 
sajnos az ónos eső miatt az utolsó 
pillanatba le kellett mondanunk 
ezt a fellépést. Hagyományosan 
az utolsó tanítási nap estéjén tar-
totta óvodánk és iskolánk a kará-
csonyi műsort az iskola aulájában.

Schulteisz Balázs

Fontosabb időpontok:
Január 25: első félév vége
Február 1: félévi bizonyítványok kiosztása
Február 5. kedd: Félévi értekezlet, nem lesz napközi
Február 12. kedd: továbbtanulási papírok leadása az 

iskolában!!!
Február 12. kedd 13.30: tankerületi asztalitenisz ver-

seny Geresdlakon
Február 13. szerda: 17.00 szülői értekezlet
Február 14. csütörtök 14.00: német szavalóverseny 

Pécsváradon
Március 1. péntek 16.00 farsangi bál
Március 14. csütörtök: tanítási szünet
Március 18-22: fenntarthatósági témahét

Sporthírek
Az asztalitenisz  diákolim-

pia Pécs  városi és városkör-
nyéki versenyén szép szám-
mal vettek részt tanulóink 
és több csapatunk jutott be 
a megyei döntőbe. Eredmé-
nyek: I-II. korccsoportban 
első helyen végzett a Kovács-
Möller Bálint, Ferkov Bar-
nabás, Bodró István és Bar-
csay Andor alkotta csapat. A 
kis csapat a megyei versenyt 
is megnyerte így bejutottak 
a Karcagon megrendezés-
re kerülő országos döntőbe. 
Egyéni számokban 2. helye-
zett Ferkov Barnabás, 3. he-
lyezet Kovács- Möller Bálint, 
5. hely Bodró István és Bar-
csay Andor. Ferkov Barnabás 

a megyei versenyen is arany 
érmes lett így ő egyéniben is 
bejutott az országos döntőbe. 
III.-IV. korcsoportos leány 
csapatunk első helyen jutott 
be a megyei asztalitenisz dön-
tőbe, ahol megyei harmadik 
helyezettek lettek. Egyéniben 

Storch Léna megyei 3., Var-
ga Nadin 5-8. helyen végzett. 
A III.-IV. korcsoportos fiúk a 
városi bajnokságban bronzér-
met szereztek, a megyei ver-
senyben 5-8. helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Árvai József, 
Osváth Erik, Ungár Roland, 
Wukovics Tamás. V. korcso-
portban Lukács Máté az 5-8. 
helyen végzett.
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Itt van már az új esztendő
Ünnepi hangulatban várták a 2019-es évet a geresdlaki 

ovisok. Ők az idő múlását még csak a maguk szintjén, átélt 
események alapján értik. Így a karácsony csodálatos hangu-
lata számukra is az év végét jelzi. 

A Mézeskalácsfalu évről-évre ámulatba ejti a gyerekeket. 
Örömmel fedezik fel az ismerős épületeket, helyszíneket, 
óvodájukat. Érdemes megmutatni nekik!

Mikor lesz karácsony? Számoltuk a napot.
Végre a fenyőfa is bekopogtatott.
Ott áll az ablaknál, mosolyog az ága,
cukor a gyümölcse, csillag a virága.
A hosszú esztendő így ért nálunk véget.
Köszöntsük vidáman majd az új évet!
E versrészletet is tartalmazó szép kis műsorral, új ver-

sekkel, dalokkal, zenével készültünk a legszentebb ünnepre. 
Hétről-hétre eggyel több gyertyát gyújtottunk meg az ad-
venti koszorún, naptárunkon pedig a napokat számláltuk. 
Közben sokat barkácsoltunk és beszélgettünk a kis Jézus 
születéséről, Betlehem mítoszáról, a szeretetről és az öröm-
ről, melyet másoknak okozni ugyanolyan jó, mint másoktól 
kapni. Így érkezett el az a boldog nap, amikor fenyőfa lepte 
meg őket a csoportszobában, melyet saját készítésű díszeik-
kel varázsoltak csodaszép karácsonyfává. Köszönjük fenn-
tartó Önkormányzatunknak a formás örökzöldet! Ajándék 
többször is érkezett, elsőként Józsi atyától, majd az ovi és 

a konyha kisebb-nagyobb meglepetései. Hálásak vagyunk 
érte! Örömet okozni mentek a nagyobb gyerekek a szépkorú-

ak karácsonyára a Közösségi 
Házba, majd az iskola aulá-
jába december 21-én. Saj-
nos addigra a csoport nagy 
része megbetegedett, ezért 
alig tíz gyermek adta elő a 
műsort. Rájuk azonban na-
gyon büszkék vagyunk, szé-
pen szerepeltek. 

A téli szünet után január 
3-án kezdődött az ovi, me-
lyet újra egészségesen, öröm-
mel éltek meg a gyerekek. Az 
új évben új terveket is szö-
vünk, melynek részleteit a ja-
nuár 28-i szülői értekezleten 
egyeztetjük a szülőkkel. A 
beszámolókkal pedig a Hír-
mondóban jelentkezünk ez-
után is minden hónapban.

Békés, boldog új eszten-
dőt kívánunk Mindenkinek!

Cseke Zoltánné 
vezető óvónő
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Január, január 
nagykabátban jár

A XIII. Gergely pápa-
féle naptárreform (1582) a 
polgári év kezdetévé január 
elsejét tette, az egyházi év 
mindmáig advent első nap-
jával (a karácsonyt négy hét-
tel megelőző vasárnappal) 
kezdődik. A változó évkez-
det miatt az újévet sokfe-
lé kiskarácsonynak nevez-
ték. A január elseji évkezdet 
Magyarországon már 1587-
ben életbe lépett.

A népi  kalendárium sze-
rint január neve Boldogasz-
szony hava.

Január elsején szokás volt 
újévi jókívánságokat mon-
dani házról házra járva, 
amiért a háziak almával, di-
óval kínálták a köszöntőket. 
Azt gondolták, hogy ami 
újév napján történik az em-
berrel, vagy amit cselekszik, 
az egész évben ismétlőd-
ni fog. Nagyon fontos volt 

ezért a jócselekedet, emel-
lett többfajta tiltás is léte-
zett: nem szabad kivinni a 
házból semmit, mert akkor 
egész  éven át minden ki-
megy onnan. Nem volt sza-
bad főzni, mosni, varrni, ál-
latot befogni. Szokás volt 
egész kenyeret szegni, hogy 
mindig legyen a családnak 
kenyere.

Január 6. Vízkereszt nap-
ja hagyományosan a kará-
csonyi ünnepkör lezárása, és 
a farsangi időszak kezdete.

Január 22. Szent Vin-
ce napjához a szőlőtermés-
re utaló babonák kötődnek. 
Ezen a napon a gazdának 
sok bort kell innia, hogy bő 
legyen a termés. Ha Vince 
napján szép, napos az idő-
járás, akkor jó bortermést 
reméltek, rossz idő esetén 
gyenge szüretet jósoltak.

Január 25. a „pálforduló” 
(Szent Pál megtérése). Ha 
ezen a napon sütött a nap, 
akkor a néphit szerint még 
hosszú, kemény télre kell 
számítani.

A magyar népi mondóka 
következőképpen jellemzi 
januárt:

Pálnak fordulásda
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem 

hagy.
Ha fénylik  Vince,
Megtelik a pince.
Barna-Mendly Erzsébet

A Geresdlaki önkormányzat minden évben felújíttat egy keresztet. Tá-
mogatók: Geresdlak község Önkormányzata, Geresdlaki MG Zrt, Mecsek 
Egyesület

A levágott vesszőkből jósolnak a 
borlovagrendek Vince napján

 Gábor Andor:

Hull a hó
„...Ablakokon jégvirág van,
művészkedő hideg csípte
Domb lejtőjén hóból dunna,
faágakon hóból csipke.
Képzelhetsz-e ennél szebbet,
szemnek, szívnek ékesebbet?
Ékesebbet? édesebbet?
ennél békességesebbet? „
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Hírek röviden
 A könyvtárban szeretnék kiállítást készíteni emlékköny-

vekből. Akinek megvan még, és szívesen kölcsön adná, 
kérem, jelezze akár az önkormányzatnál, akár nálam! 
Néhány hónapra kérem csak, utána mindet visszaadom 
a tulajdonosának. Köszönettel: Barna-Mendly Erzsébet.

Februári miserend 
február 2. szombat 9.30 Lak
február 3.  vasárnap 8.00 Geresd
február 10. vasárnap 8.00 Lak
február 16. szombat 16.00 Geresd
február 17. vasárnap 8.00 Lak
február 24. vasárnap 8.00 Lak

Szepetneki vendégeink 
voltak

Nem is olyan messze tőlünk egy másik mézeskalácsfalu is 
elkészült advent első vasárnapjára. Akkor polgármester úr, dr 
Habjánecz Tibor videóüzenetben az RTL Klubban köszön-
tötte az alkotókat. Azóta felvettük egymással a kapcsolatot, 
kialakulóban van egy új barátság.

Elsőként mi láttuk vendégül a falu küldöttségét, melyet 
Vlasicsné Fischl Tímea polgármester asszony vezetett.

Megnézték kiállításainkat, természetesen a mézeskalács-
falura voltak leginkább kíváncsiak. Tapasztalatot cseréltünk, 
a házak elkészítésétől kezdve a falu életéig sok téma került 
szóba. Kocsis Edit szepetneki kultúrigazgató gyönyörű vers-
sel kedveskedett.  A jól sikerült nap végén meghívtak min-
ket, hogy mi is meg tudjunk ismerkedni az ő településükkel.

B-M E
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Születésnaposokat köszöntöttünk

Január 6-án betöltötte a 
95. életévét Link Márton-
né, Rézi néni. Polgármester 
úr és jómagam virágcsokor-
ral és könyvvel köszöntöttük 
fel. Dr Habjánecz Tibor át-
adta Orbán Viktor emlék-
lapját is. A köszöntés után 
megismerhettem az életét.

Püspöklakon született ő 
is, és a férje is. A Málenkíj 
Robotra elvitték négy évre. 
Onnan az NDK-ba került, 
ahol két évet töltött el. Hár-
man kerültek egy faluba, így 
könnyebb volt kivárni, amíg 
a Vöröskereszt segítségével 
haza tudtak jutni Csehszlo-
vákián keresztül. Akinél ak-
kor szolgált, annak a lánya 
megkereste őket később, 
a mai napig jó kapcsolatot 
tartanak fenn. Rendszere-
sen beszélnek telefonon, 
többször el is jöttek látoga-
tóba.

Hazatérése után megis-
merkedett férjével, 1952-
ben volt az esküvőjük. Lánya 
Véménden tanít, fia helyben 
bádogosként dolgozik. Egy 
unokája és két dédunoká-
ja van már. A kicsik német 
óvodába járnak, folytatva a 
családi hagyományt. Míg 
ott voltunk, a magyar szavak 

közé került néhány német is, 
látszik a kétnyelvűség, ami a 
faluban nem ritka.

Rézi néni az állatok mel-
lett dolgozott a TSZ-ben, 
férje Pécsett a Panelgyárban.

Napközben sokat van 
egyedül, olvasni nem tud, 
mert a szeme nem bírja. In-
kább segít; babot válogat, 
diót tisztít. Jó idő esetén ki-
csit sétál a gangon, elnézi a 
forgalmat. Este nem hagyja 
ki a Tények című műsort, azt 
nézi a legszívesebben.

Kedvenc süteményét, a 
Bolero-szeletet meg is kós-
toltuk, a receptet pedig meg-
osztom az olvasókkal:

30x30 cm-es tepsihez 
való adag:

Tésztához: 20 dkg cukor, 
4 db tojás, 1 dl tej, 1 dl étolaj, 
20 dkg liszt, 1 cs sütőpor. A 
tojássárgákat cukorral kike-
verjük, hozzáadjuk az ola-
jat és a tejet, majd a tojások 
felvert habját, utána a sütő-
porral elkevert lisztet. Ki-
kent tepsiben kb 20-25 per-
cig sütjük.

Krémhez: 3 kicsi, vagy 1 
nagy tejföl, 3 db vaníliás cu-
kor. Ezeket összekeverve a 
még meleg piskótára ken-
jük.

Mázhoz: 2 cs vaníliás pu-
dingpor, 2 db Bolero ital-
por, 7 dl víz, 20 dkg cukor. A 
hozzávalókat felfőzzük, a ki-
hűlt piskótára még melegen 
rákenjük. Gyorsan dolgoz-
zunk, mert hamar megköt.

Kindlein Lőrincné, Ju-
liska néni karácsony előtt 
ünnepelte a nyolcvanadik 
születésnapját. Polgármester 
úr, dr Habjánecz Tibor őt is 
felköszöntötte egy szép vi-
rágcsokorral, és Geresdlak-
ról szóló könyvvel. A könyv-
ben szereplő képek között 
meg is találta azt, amin raj-
ta van dohányaratás közben.

Ezután kértem, meséljen 
az életéről. Hallottam is né-
hány nagyon érdekes dolgot, 
amit megosztok az olvasók-
kal.

Mecsekalján született, 3 
évet Patacsra járt iskolába, 
mielőtt szüleivel Geresdre 
költözött. Hat testvére kö-
zül egyik Mohácson, másik 
Szilágyon, harmadik Kecs-
keméten, negyedik Geres-
den él. Mivel nem kapott 
munkakönyvet, a TSZ-ben 
helyezkedett el. Először a 
selyemhernyókkal foglalko-
zott. Kisgeresden voltak az 

eperfák, azoknak a leveleivel 
etették a hernyókat. Mikor 
begubóztak, akkor szállítot-
ták el őket. Később a gyapot-
földön, majd a dohányter-
mesztésnél dolgozott. A laki 
búcsúban ismerkedett meg a 
férjével, aki Marázán lakott. 
Vasasi vájárként jól keresett, 
így amíg a gyerekek kicsik 
voltak, nem járt el dolgoz-
ni sehova. Két gyerekkel, öt 
unokával és három déduno-
kával büszkélkedhet.

Mikor felnőttek a gye-
rekek, a szarvasmarha tele-
pen fejőnőként dolgozott. 
Abban az időben még kéz-
zel fejtek. Később négy évet 
a Cementiparinál vasat sze-
relt, egy évig pedig Komlón 
az építőiparban alkalmazták. 
Elmesélte, hogy tejeskocsi 
vitte reggelente munkába. 
Ahogy hallgatom, minden 
munkahelyére szívesen em-
lékszik vissza.

Napközben látogatja az 
ismerőseit, nézi  a TV-ben a 
sorozatokat, olvassa az újsá-
gokat.

Végezetül a család ked-
venc süteményéről kérdez-
tem. A Lajcsi szelet mellett a 
zserbót szeretik a legjobban.

Barna-Mendly Erzsébet


