
A Magyar Falu Program
Ez évben 150 milliárd forintot fordít a kormány 

a Magyar Falu Program megvalósítására, melynek 
célja az 5000 fő alatti települések népességmegtartó- 
és növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, kistele-
püléseken élő emberek életminősége a lehető leg-
magasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a 
legkisebb településeken is lényegesen javuljon.

A program kihirdetése alapján 2019. év első ne-
gyedévétől kezdve intenzív ütemben várhatóak a 
100%-os támogatási intenzitású pályázatok meg-
jelenése.

A Geresdlaki Önkormányzat költségvetési kon-
cepciójában, sőt a 2019.-es költségvetésben tervez-
zük a Magyar Falu Programot.

Az elképzeléseim szerint több célterületen indu-
lunk. Javaslataimat egyhangúlag támogatta a kép-
viselő testület.

Óvodánk belső felújítására pályázunk az első ne-
gyedévben. A támogatás maximális összege 30 mil-
lió Ft.

Pályázunk a belterületi útjaink felújítására, me-
lyet a második negyed évben adunk be. Itt is 30 
millió a pályázható összeg.

A II-III. negyedévben a faluprogram keretében 
még a járdafelújításra is „beadjuk” 5 millió Ft erejéig.

Az „Eszközfejlesztés közterület karbantartására” 
célterület keretén belül a II-III. negyedévben egy 
75 LE-s Zetor Major CL 80 traktorra, tolólapra 
és rézsűkaszára pályázunk 15 millió Ft összegben.

Nagyon fontos nekünk az egészségügy. Az „Or-
vosi eszköz programban” 2 millió Ft-ig pályázunk, 
már az első negyedévben rendelőnk eszközállomá-
nyának fejlesztésére.

Közösségi házunk belső terének felújítására /ál-
mennyezet, armatúra csere/ az első negyedévben 
pályázunk mintegy 15 millió Ft értékben.

Az „óvodai udvar”pályázatban is részt veszünk, 5 
millióig lehet fejleszteni.

A temetőinket is fejlesztjük.
Lakossági igény alapján kerítésre és szilárd bur-

kolatú járda kialakítására adunk be pályázatot.
Sok-sok lehetőség a Magyar Falu Programban.
Intenzíven pályázunk azért, mert így van esély 

terveink megvalósítására.
Dr. Habjánecz Tibor

polgármester Utolsó fázisához érkezett a püspöklaki templom felújítása

2019. február
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Napelempark épül 
Geresdlakon

Biztos sokan találgatták 
velem együtt az ősszel, hogy 
milyen munkálatok folynak 
a Mezőgazdasági Zrt mel-
lett, a Pécsváradot Mohács-
csal összekötő út déli olda-
lán. Megkerestem az építtető 
képviselőjét, Beck Engelber-
tet. Elmesélte, hogy  Német-
országban nőtt fel, ott járt 
iskolába. Egy cseh osztály-
társa villamosmérnökként 
végzett, az ő fejéből pat-
tant ki az ötlet: a megúju-
ló energia termelésével kez-
dett foglalkozni. 2002-ben 
hozta Kínából az első nap-
erőművet. Magyarországon 
2012-ben épült az első cseh 
finanszírozású napelem-
park Magyarbólyban. Ezt 
követte Baranyában még 
tíz, többek között Ilocskán, 
Siklóson, Túronyban. A tar-
tószerkezetet és a földbe ke-
rülő elemeket cseh cég építi, 
a villanyszerelési részt pal-
konyaiak végzik. A terület 
kiválasztásánál fontos szem-
pont volt, hogy ne árnyékol-
ja be magas építmény, és jó 

legyen a széljárás, ami hűti a 
paneleket, 20 kV-os vezeték 
és közút közelsége.

Ez a körülbelül félmil-
liárd forintos beruházás 
2x500 kW teljesítményű 
lesz. Az átadását március vé-
gére tervezik.

A felügyeleti központ 
Csehországban van, ott rá-
látnak az összes park mű-
ködésére. Hiba esetén jelzik 
a magyar szakembereknek. 
Szerencsére kevés gondozást 
igényel egy ilyen terület. A 
fűnyírás megoldása sarkala-
tos pont, mert a nagyját kis-
traktorral meg lehet oldani, 
de a kényes terület a panelek 
környéke. Talán az elektro-
nika fejlődésével elérhetőb-
bek lesznek a távirányítású 
robotok, melyek könnyedén 
el tudják végezni ezt a mun-
kát. Addig azonban marad a 
kézi erő.

A villamos autók térhó-
dításával egyre nő az ener-
giaigény, melynek nagy ré-
szét megújuló energiával kell 
megtermelni.

Jelentős iparűzési adót 
fognak az önkormányzatnál 
fizetni.

Köszönetet mond polgár-
mester úrnak és a hivatalnak 

a gyors engedélyeztetési el-
járásért.

Üdvözöljük falunk leg-
újabb beruházását.

Barna-Mendly Erzsébet

Futóverseny
Február 9-én, szombaton második alkalommal állítot-

tunk frissítőpontot a FutaPécs SE által szervezett futóver-
senyen. Csokival, banánnal, süteményekkel és innivalóval 
vártuk a sportolókat.

Sélley Gábor budapesti futó facebookra küldött leveléből 
idézek néhány gondolatot:

„Reggel 6 óra hideg, sötét, köd. 30-40 elvetemült a szederkényi 
focipálya szélén rajtra várva. Különfélék vagyunk, mégis egyfor-
mák. Normális emberek számára érthetetlenek.”

„Jönnek a falvak sorban:Székelyszabar-Himesháza-Geresd-
lak-Erzsébet-Szellő-Máriakéménd. Sok helyen jártam a vi-
lágban, de felfedezni Baranya eldugott falvait ugyanakkora él-
mény.”

„Minden kilométerét élveztem - ezt szokás írni, de ez persze 
nem igaz. A második körben voltak mélypontok, de valahogy át-
hámoztam magam rajtuk. Hát így kell szeretetből-lelkesedésből 
egy kiváló közösségi futást szervezni.”

B-ME
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Születésnapost 
köszöntöttünk

Február elején töltötte be 
a 85. életévét Dobosi La-
josné. Polgármester úrral, 
dr Habjánecz Tiborral eb-
ből az alkalomból köszön-
töttük Mári nénit. Kértem, 
hogy meséljen néhány szót 
magáról. Elmondta, hogy a 
szülői háza alsófaluban volt, 
ma már nem áll. Heten vol-
tak testvérek, ő volt a legfia-
talabb. Későbbi férjét a Fel-
vidékről telepítették ebbe a 
faluba, aki gyerekként abban 
a házban élt, ahol most is la-
kik.

Mári néni először az 
akkori TSZ-ben kőmű-
ves mellett dolgozott, majd 
Pécsre került a Panelüzem-
be. Innen is ment nyugdíjba. 
Férjét a komlói bánya alkal-
mazta.

Az esküvőjük 1954-ben 
volt. Két gyereke itt maradt 
Geresdlakon, de a négy uno-
ka és hét dédunoka a kör-
nyéken telepedett le.

Amíg a szeme bírta, sokat 
kézimunkázott. Ma már a 
TV a  szórakozás, ahol ked-
vencei a sorozatok. A főzést 
nem hagyta abba, fiának 
rendszeresen főz.

A kedvenc sütemény re-
ceptjét elkértem, most meg 
is osztom:

Elefánt könnycsepp
A tésztához:
6 db tojás
9 ek cukor
2 ek cukrozatlan kakaópor
2 evőkanál finomliszt
1 tk szódabikarbóna
A krémhez:
2 csomag vaníliás pudingpor
5 dl tej
25 dkg margarin
15 dkg porcukor
2 db banán
A tojásokat szétválaszt-

juk, a fehérjét felverjük ke-
mény habbá, beletesszük a 

9 ek cukrot, ezzel is verjük 
tovább, majd belekeverjük 

a tojások sárgáját. Majd a 2 
ek kakaóport, 1 tk szódabi-

karbónát, 2 ek lisztet ösz-
szekeverjük, és a habhoz 
adjuk, óvatosan összeke-
verjük.

Sütőpapírral kibélelt tep-
siben előmelegített sütőben 
kb. 12 percig sütjük. Utána 
lisztezett konyharuhára ki-
borítjuk, sütőpapírt levesz-
szük óvatosan, és konyharu-
ha segítségével még melegen 
feltekerjük.

A 2 csomag pudingport 
a 5 dl tejben megfőzzük, 
és lehűtjük. A margarint a 
15 dkg porcukorral habos-
ra keverjük, és a pudinghoz 
adjuk.

Kitekerjük a tésztát, meg-
töltjük a krémmel, az elejébe 
belehelyezzük a két banánt, 
és feltekerjük

Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Adójának 1%-át szívesen fogadja alapítványunk, 
amiből évek óta iskolánk karbantartását, fejlesztését végezzük.

Geresdlaki Iskolaépítési Alapítvány: 18307072-1-02
Kérjük, támogassa adójának 1 %-ával iskolánkat.

Téli sportversenyek
Január 27-én vasárnap 

rendezték a megyei úszó di-
ákolimpiát Pécsett. 

II. korcsoport fiú 4x50 
méteres gyors váltó: 2. helye-
zés. Csapattagok: Bodró Ist-
ván, Ferkov Barnabás, Kó-
rósi Efraim, Kovács-Möller 
Bálint.

50 méter hátúszásban 
Kovács-Möller Bálint 11., 
Ferkov Barnabás 16., Bod-
ró István pedig a 22. helyen 
ért célba.

III. korcsoport fiú 4x50 
méteres gyors váltó: 3.helye-
zés. Csapattagok: Gyöngyö-
si László, Horváth Zdenkó, 
Reisch Máté, Varga Zsom-
bor. 

IV. korcsoport fiú 4x50 
méteres gyors váltó: 4. he-
lyezés.

Csapattagok: Dobosi 
Márk, Krikler Levente, Or-
sós Márk, Osváth Erik.

Krikler Levente 100 mé-
ter gyorson 11. helyen, 100 
méter háton 7. helyen ért 
célba. 

V-VI. korcsoport 100 mé-
ter gyorsúszás: Orsós Valter 
3.helyezés. 100 méter hát-
úszás: Orsós Valter 3. helye-
zés.

Krikler Levente és Or-
sós Valter évek óta rendsze-
res résztvevői az úszóverse-
nyeknek (is), több éremmel, 
helyezéssel öregbítették is-
kolánk hírnevét. Köszönjük, 
és kívánjuk, hogy új középis-

kolájukban is eredményesen 
folytassák a sportolást!!!

Minden évben iskolánk 
rendezi a tankerületi aszta-
litenisz versenyt. Ebben a 
tanévben február 12-én tar-
tottuk a Közösségi Házban 
négy iskola részvételével. 
Eredmények:

Lányok között harmadik 
helyen végzett Apari Liliána 
és Bornemissza Zsófia.

III. korcsoport fiúk ver-
senyében első helyen végzett 
Schweininger Zsombor, má-
sodik Horváth Zdenkó lett. 
IV. korcsoport fiúknál Os-
váth Erik a harmadik helyet 
szerezte meg. Az iskolák kö-
zötti versenyben holtverseny 
alakult ki az első helyen Ge-
resdlak és Pécsvárad között. 
Köszönjük a 4. játékasztalt a 
Varga családnak!

Iskolánk és a német ön-
kormányzat két nyári tábor-
ra adott be pályázatot.

Június végén Geresdla-
kon szervezünk tábort is-
kolás tanulóinknak, augusz-
tus közepén pedig Berlinbe 
szeretnénk eljutni felsős ta-
nulóinkkal pályázati segít-
séggel. 

Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Takarodjon el a tél, 
örvendezzen, aki él!

Januárban igazi téli han-
gulatot élhettünk át. A ha-
vas napokon kihasználtuk a 
lehetőséget és minden nap 
mókáztunk egyet a hóban. 
Odabent pedig a tanulás-
hoz, játszáshoz nyújtott té-
mát a tél. A madarakról való 
gondoskodás se maradt el. 
Kis madáretetőbe helyezett 
magokkal csalogatták köze-
lebb az ablakhoz az éhes ci-
negéket. 

Ahogy azonban a febru-
ár közeledett, már egyre több 
szó esett a tavasz közeledésé-
ről. Mint a népi megfigyelé-
sekből tudjuk, február 2-án a 
medve töprengése és döntése 
jósolja meg az időjárás továb-
bi alakulását. „Kibújás vagy 
bebújás?” Ez a dilemma szőt-
te át a hetet, amit mackóhét-
nek neveztünk. Az otthonról 
hozott plüssmackók kiváló 
játéktémát nyújtottak a gye-
rekeknek, de nem maradtak 
el a hagyományos és újszerű 

tevékenységek: barkácsolás, 
színezés, medvetáncoltatás, 
vadászat, birkózás, éneklés, 
verselés, mese, képességfej-
lesztő játékok és izgalmas 
tappancskeresés a barlang-
ban.  Nagyon tartalmas heti 
programot találtak ki az óvó 
nénik, így sok élménnyel, ta-
pasztalattal és tudással gaz-
dagodtak a gyerekek.

Január végén szülői érte-
kezletet tartottunk, melyre 
szép számmal el is jöttek a 
szülők. Az első félév rövid 
értékelése után elterveztük 
a tavaszi-nyári programokat 
is. A gyerekek óvodai beil-
leszkedéséről, fejlődéséről 
való beszélgetés, a nevelési 
tanácsok igen fontos részét 
képezték az együttlétnek. A 
leendő elsős tanító néni, Po-
dolskiné Teppert Erzsébet is 
eljött, így alkalma volt meg-
ismerkedni a szülőkkel, és is-
mertetni velük az iskolanyi-
togató programokat.

Idén kissé kitolódik a leg-
nagyobb télűző projektünk. 
Február 22-én 16 órakor 
tartjuk farsangi mulatságun-
kat a Közösségi Házban. Már 
lázasan készülődnek kicsik és 
nagyok. Lesz eszem-iszom, 

dínom-dánom, tombola és 
sztárvendég. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket, támoga-
tókat. Reméljük, idén is sike-
res lesz a rendezvényünk!

Cseke Zoltánné
óvodavezető
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MOHÁCS ÉS TÉRSÉGE ALAPELLÁTÁSI 
ÜGYELETI RENDSZERE

KÉRJÜK A LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT 
annak érdekében, hogy az orvosi ellátás zavartalan legyen és 
a várakozási idő ne nőjön!

Ügyeleti idő: hétköznap délután 16 órától másnak reg-
gel 8-ig

hétvégi (szombat-vasárnap) és ünnepnapokon reggel 8 
órától másnap reggel 8 óráig

Ügyelet helye:  járóképes FELNŐTT és GYERME-
KEK számára Mohács, Véradó u. 1. szám alatti  rendelő.

Ügyeleti telefonszám: 69/511-158
KÉRJÜK ügyeleti időben orvosi ellátást csak INDO-

KOLT ESETBEN kérjenek, ellenkező esetben más, súlyo-
sabb betegek életét vagy egészségét veszélyeztethetik.

Az ügyeleti ellátás SÜRGŐSSÉGI ellátást jelent! Csak 
az ügyeleti időben fellépő vagy akkor súlyosbodó panaszok 
esetén indokolt az igénybevétele. Csak olyan panaszok ese-
tén, aminek ellátását komoly egészségkárosodás kockázata 
vagy indokolatlan szenvedés elviselése nélkül nem lehet ha-
lasztani a következő munkanapra. Néhány kivételtől elte-
kintve a krónikus betegek gondozása, állandó gyógyszerek 
feliratása nem tartozik az ügyelet feladatkörébe.

Amennyiben a panaszok már napközben is fennállnak, 
forduljanak a háziorvos rendeléséhez és ne várják meg az 
ügyeleti időt! Az ügyeleti időben 15 orvos helyett csak 1 
dolgozik!

Ügyeleti időben kezdődő, enyhe, otthon is kezelhető tü-
netek esetére tartsanak otthon láz- és fájdalomcsillapító, 
görcsoldó, magas vérnyomásos betegek eseti vérnyomáscsök-
kentő gyógyszereket. Lehetőség szerint várják meg a más-
napi rendelést saját orvosuknál! Amennyiben segítségre van 
szükségük, az ügyeleten tartózkodó szakápoló adhat taná-
csot telefonon.

Ügyeletes orvost HÁZHOZ CSAK FEKVŐ BETEG-
HEZ indokolt kihívni!

Kérjük a családi házakon a házszámot jól láthatóan he-
lyezzék el, a társasházakban helyezzenek ki ajtószámot, ill. 
névtáblát. Az orvost sötétedés után kivilágított udvarral, 
lépcsőházzal várják! Ha van kutya, zárják el! A híváskor az 
ügyeletes asszisztens nőnek a beteg adatait (TAJ számot is) 
és panaszait részletesen mondják el.

Amennyiben baleseti sérülés történik vagy hirtelen na-
gyon súlyos állapotok (pl. heves mellkasi fájdalom, erős ful-
ladás, eszméletvesztés, súlyos vérzés, agyi történésre utaló 
tünetek) alakulnak ki, az eddigiekhez hasonlóan a 112-es 
segélyhívó számon közvetlenül a mentő továbbra is ingyene-
sen hívható bármilyen, még SIM kártya nélküli telefonról is.

Otthon bekövetkezett halál esetén kérjük értesítsék ügye-
leti szolgálatunkat!

Bízunk benne, hogy a lakosság segítő együttműködésével 
a továbbiakban is megfelelő orvosi ellátást tudunk nyújtani!

Mohács és térsége háziorvosai

Gyertyaszentelő 
hava

Február az év második hónapja a Gergely-naptárban, sza-
bályos években 28 napos, szökőévekben pedig 29 napos. Az 
eredeti julián naptár szerint az év utolsó hónapja (február) 
29 napos volt, a szökőévekben pedig 30 napos.

1699-ben Svédországban úgy döntöttek, hogy áttérnek 
a julián naptárról a Gergely-naptárra úgy, hogy 1700-tól 
negyven éven át elhagyják a szökőnapokat.A tervtől azon-
ban eltértek, ez volt az egyetlen módosított év. 1711-ben 
elhatározták, hogy visszatérnek a julián naptárhoz. Ennek 
érdekében a következő évben hozzáadtak egy pótnapot a 
február hónaphoz, amely így 30 napos lett. Végül a Gergely-
naptár végleges elfogadása 1753-ban történt meg.

1929-ben a Szovjetúnió forradalmi naptárt vezetett be, 
melyben a hónapok 30 naposak voltak, a fennmaradó 5 (szö-
kőévben 6) pótnap pihenőnap volt, melyek nem tartoztak 
egyik hónaphoz sem. (Így volt ez az ókori egyiptomi naptár-
ban is, amely a mai naptár legkorábbi őse.) Az 1930 és 1931 
év februárja tehát 30 napos volt, azonban 1932-ben a hóna-
pok visszanyerték eredeti hosszukat.

A hónaphoz több népi megfigyelés is tartozik, melyekről 
essen most néhány szó.

2. Gyertyaszentelő. A keresztnység átvette a rómaiak haj-
dani tavaszkezdő ünnepén tartott gyertyás-fáklyás felvonu-
lásokat olyan formában, hogy a házakban eloltották a tüzet, 
és szentelt gyertyával világítottak. Ehhez a naphoz tartozik 
a legszélesebb körben elterjedt időjóslás is: ha e napon a téli 
álmából felébredt medve kijön a barlangjából, és napos időt 
talál, akkor visszabújik,  mert még hosszú lesz a tél. Egy má-
sik megfigyelés szerint jó idő esetén ameddig besüt a nap a 
tornácra, addig fog még később a hó is beverni.

3. Balázs. A diákok patrónusa. Több évszázadra vissza-
nyúló szokás szerint e napon tartották a Balázs-járást, ami-
kor házról házra vonulva toborozták a diákokat az iskolába.

6. Dorottya. Kedvelt nap farsangi mulatságok tartására. A 
Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon - furcsa vi-
tézi versezet négy könyvben című komikus eposzt Csokonai 
Vitéz Mihály írta 1798-1799 telén.

24. Mátyás. Ha jeget talál a nevenapján, megtöri azt, 
azonban ha nem talál, akkor csinál.

Barna-Mendly Erzsébet
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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 takarék megszűnése miatt a helyi adók befizetésére 

az alábbiakban biztosítunk lehetőséget:  
Geresd, orvosi váró: 2019. március 12. (kedd) 13.00 – 
16.00 óra között  
Hivatal: 2019. március 13. (szerda), március 14. (csütör-
tök) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között

 Idősgondozás, nyugdíjasaink segítése Önkormányzatunk 
egyik legfontosabb feladata. Jó hír, hogy március 1-től a 
két idősgondozó mellett még egy fő, Bárácz Györgyné 
áll majd a geresdlaki idős emberek rendelkezésére.

 Szennyvízcsatornánk üzemeltetése során az átemelő 
szivattyúink a helytelen használat következtében tönk-
remennek, javításra és cserére szorulnak. Több-százezres 
kárunk keletkezik.  
A szennyvízrendszerbe szilárd tárgyakat, építési törmelé-
keket, disznóvágási melléktermékeket juttatnak egyesek, 
melyek a működést veszélyeztetik.  
Önkormányzatunk a Baranya Megyei Kormányhivatal 
környezetvédelmi hatóságához fordult. Rendszeresen, 
két hetente szakaszos ellenőrzéseket folytatnak a kár-
okozók kiszűrésére. Mind az ellenőrzés, mind a labo-
ratóriumi vizsgálatok költsége a szennyvízrendszerben 
szabálytalanul elhelyezett hulladék tulajdonosára hárul. 
A szankció összege 500.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig 
terjed.

 A nyugdíjas klub 
köszöntötte Stolcz 
Jánosnét, Pannit, aki-
nek január 23-án volt 
a születésnapja.

Márciusi miserend 
Március 3. vasárnap  8.00 Geresd
Március 10. vasárnap  8.00 Lak
Március 16. szombat 16.00 Geresd
Március 17. vasárnap  8.00 Lak
Március 24. vasárnap  8.00 Lak
Március 31. vaárnap  8.00 Lak
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Egy hatvan évvel ezelőtti esküvő története
Ulrich Márton és Ulrich 

Mártonné, Margit néni hat-
van évvel ezelőtt fogadott 
egymásnak örök hűséget. 
Polgármester úrral köszön-
töttük őket e szép évfordu-
ló kapcsán. Egy kis ízelítőt 
is kaphattunk az akkori la-
kodalmi szokásokból, ezt 
adom most tovább.

Pénteken ebéddel kez-
dődött az ünneplés. Felfo-
gadtak egy szakácsnőt, aki 
irányította az ételek elké-
szítését, tálalását. A leen-
dő vendégek hozták a csir-
két, a disznó a sajátjuk volt, 
amit levágtak a nagy napra. 
Edényeket hozott, aki tu-
dott, a süteményeket közö-
sen készítették. A felszolgá-

lás a fiatalasszonyok dolga 
volt, mindenki segített, ami-
ben tudott. A komák előkelő 
vendégek voltak, nagy meg-
becsülésnek örvendtek.

Az esküvő és a lakodalom 
is Geresden volt. A Carbon 
épülete volt a tanácsház, ahol 

a polgári esküvő zajlott. A ti-
zenkét fős zenekar a kocs-
ma előtt fújt három számot, 
majd a kocsmában megebé-
deltek. Ezután mindenki ha-
zament, mert három órára a 
templomba kellett érni. Oda 
is zenés kísérettel mentek, a 

menet végén haladt a ban-
da. Ezután a kultúrház felé 
vették az irányt, ott volt a la-
kodalom. Az ajándékozásra 
éjfélkor került sor, általában 
használati tárgyakat kapott 
az ifjú pár. Az akkor kapott 
konyhai mérleget a mai na-
pig őrzik.

Reggel hazakísérték az új 
házasokat, még három  szá-
mot adtak elő, azután felosz-
lott az ünneplő tömeg.

Kis érdekességként azt is 
megtudhattuk, hogy a kul-
túrban lévő színpad alatt volt 
egy kút, amit később bete-
mettek.

Még sok boldog évet kí-
vánunk nekik együtt!

Barna-Mendly Erzsébet

Hatvanöt év együtt jóban-rosszban
Kedves kötelezettségünk-

nek tettünk eleget január 30-
án Geresdlakon, mikor pol-
gármester úr, dr. Habjánecz 
Tibor Muth Jánost és felesé-
gét, Liszi nénit. vaslakodal-
mukon felköszöntötte.

Elképzelni is nehéz ezt a 
sok-sok évet együtt.

Kértem, hogy meséljenek 
magukról, az életükről, amit 
megosztok most az olvasók-
kal.

Mindketten Püspöklakon 
születtek, egy év különbség-
gel. János bácsi novemberben 
lesz 90 éves.  Liszi néni 2 évet 
szolgált Pécsett, majd Kom-
lóra került építkezésre, ahol 4 
évet töltött. Nem volt köny-
nyű a munkába járás sem. Er-
dősmecskéig gyalog, onnan 
Hosszúhetényig vonattal, 
majd tovább Komlóra ismét 
gyalog tudott eljutni. Ha le-
késte a vonatot hazafelé, ak-
kor végig gyalogolnia kellett.

A gyerekek születése 
után otthon kellett marad-

nia, mert nem volt a faluban 
óvoda, és a nagymamákra 
sem támaszkodhatott, mert 
már nem éltek. A ház körü-
li munka mellett művelte a 
földet és a szőlőt is.

János bácsi 33 évet a komlói 
bányában vájárként dolgozott, 
már 35 éve nyugdíjas.  Azóta 
– a mai napig is – ő műveli a 
szőlőt. Nagyon várja már a tél 
végét, alig tud megmaradni 

otthon. Hiányzik neki az ot-
tani munka. Ilyenkor csak az 
udvarban kapirgáló tyúkok 
adnak elfoglaltságot.

Két gyerekük született, 
négy unokával és négy déd-
unokával büszkélkedhetnek.

Liszi néni minden nap 
főz, péntekenként a szoká-
sos bab készül.

János bácsi minden foci-
meccsen kint volt, így ért-

hető, hogy fia a megye első 
osztályban focizott. A labda 
szeretete az unokákra is át-
ragadt.

Fiatalok voltak, mikor az 
első motort vásárolták. Da-
nubia, Pannonia, Jawa is 
megfordult náluk. Mivel a 
bányánál kapott utalványt, 
könyebben meg tudta vásá-
rolni ezeket. Ahogy bővült a 
család, autóra váltottak. Ak-
kor az övéken kívül még há-
rom autó volt a faluban.

Lányuk 30 éve a helyi is-
kolában, fiuk 36 éve a Mező-
gazdasági Zrt-nél (régebben 
TSZ) dolgozik.

A családi ünnepeken aktí-
van részt vesznek. Idén még 
egy kerek évfordulót ünne-
pelnek: János bácsi novem-
berben lesz 90 éves.

Kívánom, hogy ez a ba-
rátságos, jó hangulat még 
sokáig uralkodjon közöttük, 
amit ottlétünkkor tapasztal-
tunk.

Barna-Mendly Erzsébet


