
Településünk legnagyobb ünnepe 
a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Idén is eljött az a szep-
tember végi szombat, mely 
ezreket csalt Geresdlakra. A 
nagyszabású műsor szerve-
zését már januárban elkezd-
tük, mikor a sztárfellépőket 
meghívtuk.

A hagyományokhoz hí-
ven a sváb kultúráé volt a fő-
szerep egész nap. Látványos 
ének és táncbemutatókat 
láthattunk ebből a kultúr-
körből. A programot színe-
sebbé tette az Ausztriából 
érkező tánccsoport és zene-
kar. Mellettük élvezhettük 
a helyi óvoda és iskola nö-
vendékeinek előadását is. A 
sramlipárbajban egy nagy-
árpádi és egy hímesházai 
együttes szállt síkra a nézők 
kegyeiért. Ne feledkezzünk 
meg a mazsorettekről, az új-
petrei  népitánccsoportról és 
a barcsi kórusról sem.

Eközben a csapatok-
nál készültek a gőzgombóc 
csodák, a különféle hagyo-
mányos ételek. Némelyek-
be egy kis újítás is bekerült. 
Volt bőven bab, káposzta a 
gőzgombócok mellett. De 
találhattunk édeset is, mely-
be szilvalekvár került. A díj-
kiosztást megelőzte Geresd-
lak és Raaba-Grambach 
együttműködési szerződé-
sének aláírása, melyet az 
tett szükségessé, hogy oszt-
rák testvértelepülésünk neve 
megváltozott, és 10 éves lett 
a kapcsolat.

Nagy tömeget von-
zott először Vastag Csaba, 
majd Rúzsa Magdi fellépé-
se. Mindketten másfél órás 
nagykoncertet adtak. Mivel 
ekkor már sötét volt, jöhe-
tett a szép tűzijáték, majd az 
este zárásaként az Unterrock 
együttes húzta a talpalávalót. 
A kimerítő nap után még so-
kunknak támadt kedve tánc-
ra perdülni őket hallgatva.

Már kezdhetjük törni a 
fejünket, mivel tegyük érde-
kessé a jövő évi Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivált.

Barna-Mendly Erzsébet
Dr. Peter Gspaltl Raaba-Grambach alpolgármestere és dr. Habjánecz 
Tibor Geresdlak polgármestere aláírták a testvértelepülési szerződés 
megújítását

2018. október
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A XII. Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál képekben



Geresdlaki Hírmondó 3



4 Geresdlaki Hírmondó



Geresdlaki Hírmondó 5

Az első Geresdlaki Kőkorszaki Gőzgombóc Fesztiválra tartanak
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Köszönet
Mikor az októberi Geresdlaki Hírmondót lapozzuk,  már 

a „Köszönöm parti” finomságairól, a vidám együttlétről be-
szélünk, felidézve, nem feledve a XII. Geresdlaki Gőzgom-
bóc Fesztivált.

Az egyik legszebb magyar szó és sokszor  a legrövidebb  
mondat „Köszönöm”. 

Nagyon sokszor elfelejtjük használni, talán még a magán-
szférában is mellőzzük.

Pedig nagyon jó érzés hallani. Szívmelengető, hogy va-
lamit csináltam, csináltunk és ezt a hét betűt kapjuk  „fizet-
ségül”. 

A Geresdlaki Gőzgombóc-fesztivál már elérte célját, ha 
mi és vendégeink jól érzik magukat, s leszüretelhetjük min-
denki mosolyát. 

A mosolyszüret is „de csodás” – érzés!  Azonban a több-
száz köszönöm, jó volt, tetszett, jól éreztük magunkat és a 
sok-sok telefon, e-mail, üzenet…!

Minden évben hagyományos formátumban, levélben (bo-
ríték, gyönyörűen formált írás, betűk, s mondatok) is kapunk 
gyöngyszemeket, messze távolról bizonyítva az országos hír-
nevét kicsiny falunk híres fesztiváljának.

Köszönjük a szép, dicsérő szavakat, gondolatokat. Örü-
lünk, hogy itt voltak nálunk, s jól érezték magukat budapes-
tiek, albertirsaiak, hódmezővásárhelyiek, szekszárdiak, móri-
ak, raaba-grambachi, finn és  zebegényi barátaink!

A XII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál sikerét az ösz-
szefogásnak köszönhetjük. A közel kétszáz aktív geresdlaki 
és nem geresdlaki embernek, akik nélkül nem jöhetne létre a 
sváb gőzgombóc ünnepe.

Köszönöm!
dr. Habjánecz Tibor

Geresdlak polgármestere
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Visszhangok a XII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválról
Tisztelt Polgármester úr!
Tegnap kétszeresen is vendégük voltam 

a Gőzgombóc Fesztiválon.
Egyrészt vendég voltam az Őcsényi Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat csapatá-
ban, hiszen én Szekszárdon élek. Másfe-
lől részt vehettem a fesztiválon, amelyeket 
csak a legjobb, legkülönlegesebb jelzőkkel 
lehet illetni.

Számomra csodálatos a község maga a 
dombok között, a sok virággal, díszítések-
kel. Fantasztikus volt a rendezvény szer-
vezése. Okos, szervezett, gördülékeny, ki-
fogástalan. Az ételekről nem is lehet mit 
mondani, csodálatosak voltak. Olyan ven-
déglátásban volt részünk, mint a családta-
goknak, a kedves rokonoknak.

A bónusz meglepetést nekem a kiállí-
tások jelentették. Olyan szeretettel őrzik, 
gondozák a községük értékeit, hagyomá-
nyait, múltját és jelenét, ami példaértékű. 
Nagyon tetszett, hogy a főzésnél és a kiál-
lításoknál is bemutatkoztak a finnek. Szé-
pen színesítették a rendezvényt. Látható-
an beilleszkedtek és jól érzik magukat a 
közösségben.

Tisztelt Polgármester úr!
Már említettem, hogy én csak vendég 

voltam az őcsényi csapatban, én ugyan-
is egy másik, országos nyugdíjas társulat-
nak vagyok a tagja. Elkövettem azt a hi-
bát, hogy amint hazaértem, beszámoltam 
a társaimnak az interneten arról a csodá-
ról, amit Önöknél láttam. Persze azonnal 
megkaptam feladatul, hogy a jövő évi fesz-

tiválra jelentkezzek be. Tisztelettel kérem, 
hogy ha már van jövő évi időpont, azt szí-
veskedjenek nekem megírni. Ezen kívül 
szeretnék valakivel levelezni, aki ismeri a 
környéket és akitől kérdezhetek szállás, stb 
ügyekben. Gondolom, hogy most jó sokan 
írnak Önnek, Önöknek, de talán kapok én 
is egy kapcsolattartót. Minden esetre na-
gyon sok szeretettel gratulálok és további 
jó erőt, egészséget, sok szép ötletet kívánok 
a munkájukhoz!

Tisztelettel: Faludi Judit, Szekszárd

Tisztelt Geresdlaki Polgármester úr!
Én Kaiser Istvánné vagyok. A csalá-

dommal részt vettünk a Gőzgombóc Fesz-
tiválon. Jól éreztük magunkat. Gratulálni 
szeretnék a jó programhoz. Nem jártunk 
még arrafelé. Amiért megkerestük Önt - 
és nem szertném az idejét rabolni - , talál-
koztunk a faluban egy idősebb úrral, akit 
Mihálynak hívnak, és húsfeldolgozója van. 
Szívesen mesélt a faluról, a finnekről, so-
káig hallgattam volna, de az idő rövid volt. 
Sajnos nem tudtunk sokáig maradni, mert 
a lányom rosszul érezte magát.

Igen színvonalas napot csináltak, kö-
szönjük. Mi is sváb településen élünk. Itt 
most a hétvégén voltak a Móri Bornapok, 
ami négy napból áll.

Mindenkinek kívánunk jó egészséget és 
minden jót.

Köszönettel:
Kaiser István 

és családja, Mór
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Őszi programok
Az őszi papírgyűjtést eb-

ben a tanévben szeptember 
27-én tartottuk. Nem csak 
papírból, de lelkes gyere-
kekből, szülőkből és nagy-
szülőkből sem volt hiány. 
Jó volt látni, hogy a papírt 
gondosan összekötözve vagy 
dobozba, illetve zsákba téve 
hozták a legtöbben. Köszön-
jük, és kérjük, hogy a továb-
biakban is így hozzák majd 
az újságokat, könyveket és 
kartonokat. A pakolást nem 
csak ez gyorsította meg, ha-
nem az is, hogy többen nem 
csak a saját papírjukat pakol-
ták ki, hanem segítettek egy-
másnak.

Az osztályok versenye a 
következőképpen alakult:

kg/tanuló
 I. 5. o. 72,12
 II. 4 .o. 46,5
 III. 8. o. 35,5
 IV. 1. o. 26,0
 V. 2. o. 16,5
 VI. 3. o. 16,2
 VII. 6. o.  9,0
 VIII. 7. o.  3,42

Egyéni verseny eredmé-
nye:
 I. Walfart Tibor 193 kg
 II. Tóth József Rómeó 153 kg
 III. Varga Zsombor 126 kg 

Október 2-án tartottuk 
a gyümölcsnapot, mely so-
rán az osztályok versenyez-

tek abban, hogy ki tud minél 
többféle gyümölcsöt hozni. 
A kosarakból a sok ismert 
gyümölcsön kívül olyan eg-
zotikus gyümölcs is elő-
került, mint például a sár-
kánygyümölcs. A gyerekek 
izgatottan várták, hogy ki-
derüljön, vajon hányfélét 
gyűjtöttek a másik osztály-
ban. A végeredmény nagyon 
szoros lett.

I. 5. osztály, II. 7. osztály,  
III. 8. osztály

A gyerekek figyelmét 
nem is kellett felhívni arra, 
hogy  miért nagyon fontos 
az, hogy sok gyümölcsöt fo-
gyasszanak, mert szeretik és 
szívesen fogyasztják. Alig 
tudták kivárni, hogy elkezd-
jünk a hozott gyümölcsök-
ből salátát készíteni. A tál 

púposan megtelt, így jutott 
mindenkinek bőven a vita-
mindús eledelből. 

Az Állatok Világnapján 
ebben az évben a hüllők ke-
rültek előtérbe. Plüssálla-
tokból kellett minél többet 
hozniuk az osztályoknak. Ez 
a verseny a következőképpen 
alakult:

I. 1.o., II. 5.o. III. 2.o.
Gábor bácsi érdekes elő-

adást tartott a hüllőkről. A 
sok fontos tudnivaló mellett 
sok érdekességet is mutatott 
nekünk a vetítés során pl. a 
legkisebb és a legnagyobb 
hüllőt. 

A plüssök számára ren-
deztünk egy szépségver-
senyt, melyet  Glasz Melani 
krokodilja nyert meg.

Határtalanul kirándulás

Magyar emlékeink 
nyomában Délvidéken

Hetedik osztályunk és 
még néhány hatodik évfo-
lyamos tanuló a véméndi 
általános iskolával karöltve 
vágott neki ennek az utazás-
nak, ami során Szerbiába lá-
togattunk. Egy hatalmas, 70 
személyes busz vitt minket. 
Csomagokkal felpakolva, és 
nagy izgalommal vágtunk 
neki a három napos kirán-
dulásnak. Határhoz érve 
mindenkit egyesével ellen-
őriztek, ami nagy komolysá-
got hozott ki a gyerekeink-
ből. Nagyon tetszett nekik a 
hivatalos ügyintézés. A határ 
túloldalán találkoztunk Sán-
dor Emmával, aki idegenve-
zetésével segített megismer-
ni az országot.

 Határátlépés után Sza-
badka városát kerestük fel, 
ahol megnéztük a városhá-
zát, a zsinagógát és a Raich-

let palotát. Palicsi tónál él-
veztük a szép időjárást, ahol 
régen strand üzemelt. Innen 
Zentára vitt utunk, ahol a 
városközpontban megtekin-
tettük a katolikus templo-
mot, majd a Tisza parton a 
zentai csata emlékművénél 
koszorúztunk. Törökbecsé-
re érkezve finom vacsorával 
vártak minket a kedves há-
zigazdák, és onnan kísértek 
el minket a szállásra.

Második napon Csúro-
gon a megbékélés emlék-
művénél róttuk le kegyele-
tünket az 1944-45 partizán 
vérengzések áldozatainak 
tömegsírjánál. Következő 
város Újvidék volt, ahol a 
szép városközpontban tet-
tünk sétát, a helyi speciali-
tást a bureket megkóstoltuk, 
és élveztük a verőfényes nap-
sütést. Péterváradon sétát 

tettünk a várban, ami a 18. 
század első felében Komá-
rom mellett hazánk legna-
gyobb erődítmény rendsze-
re volt. Karlócán templomot 
látogattunk, ahol aláírták a 
békét, mely lezárta a török 
megszállást Magyarorszá-
gon. Belcsényt felkeresve a 
Spitzer család kastélyát te-
kintettünk meg, ott meg-
ebédeltünk, majd a mellette 
található aszfaltpályán egy 
rögtönzött focimeccset ját-
szottunk. 

Harmadik napon a tö-
rökbecsei temetőben a 
Hungária szobrot keres-

tük fel. Azután a Sósko-
pó tó felé vitt utunk, ahol 
egy előadást hallgattunk 
végig. Aracson egy pusz-
tatemplom maradványait 
ismerhettük meg. Hazafe-
le Óbecsén álltunk meg, a 
becsei várat meglátogattuk, 
rápillantást nyertünk Attila 
király szigetére. Tartalmas 
kirándulásunk alatt gazda-
godtak történelmi és föld-
rajzi ismereteink, érdekes 
volt megtapasztalni, hogy 
határainkon túl is beszélik 
a magyar nyelvet. 

Soós Brigitta 
osztályfőnök
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Fesztivál és más jeles napok az óvodában
Idén immár tizenkette-

dik éve, hogy a gőzgombóc 
készítés rejtelmeibe vezet-
jük óvodásainkat. Tapaszta-
latunk, hogy megunhatatlan 
számukra a téma, szívesen 
ismerkednek a sváb konyha 
hagyományaival, örömmel 
dagasztják, sodorják, for-
mázzák, és fogyasztják, füg-
getlenül attól, hány éve jár-
nak oviba, hányszor vettek 
már részt az elkészítésében. 
A fesztiválköszöntő műsor-
ra is nagyon lelkesen készül-
tek a nagyobbak: Balog Lil-
la, Fischer Fruzsina, Kálmán 
Larissza, Nagy Noel, Nagyé-
ri Kinga, Papp Levente, Sá-
rics Roxána, Szöllősi Emí-
lia és Vígh Balázs. Büszkék 
vagyunk rájuk, mert hamar 
megtanulták dalaikat, ver-
seiket, táncaikat és lelkesen 
adták elő, élvezve a szerep-
lés minden pillanatát. Kö-
szönjük a közönségnek a 
sok biztató tapsot, a szülők-
nek az együttműködést és az 
óvó néniknek, dadusoknak a 
felkészítést!

A XII. Gőzgombóc Fesz-
tivál keretében August Krivec 
és dr. Peter Gspaltl Raaba-
Grambach partnertelepülé-
sek vezetői nevében ötszáz 

eurós összeggel köszön-
te meg a német nemzetisé-
gért és a német nyelv taní-
tásáért végzett munkánkat. 
Mi hálásan köszönjük ezt a 
köszönetet, és csakúgy, mint  
a korábbi ajándékokat, ezt 
az összeget is az óvoda fej-
lesztésére, tárgyi feltételeink 
javítására fogjuk fordítani. 
Ígérjük, a német nyelvi neve-
lés és hagyományápolás ez-
után is kiemelt céljaink közt 
fog szerepelni.

A fesztivált olyan jeles 
napok követték, mint a nép-
mese napja és az állatok vi-
lágnapja. 

A népmese napját Be-
nedek Elek születésnapjá-
hoz kötve (szeptember 30.) 
kezdeményezte 2005-ben 

a Magyar Olvasástársaság. 
Céljuk az volt, hogy ezen a 
napon megkülönböztetett 
figyelemmel forduljuk mind 
a magyar, mind a más né-
pek meséi felé. Erről az ovi-
sok a helyi könyvtárban em-
lékeztek meg. Erzsi néni 
kedves mesemondása után 
a könyvtárat is megmutatta, 
bemutatta nekik. A gyerekek 
örömmel lapozgatták a nekik 
való magyar és német nyel-
vű könyveket, végül néhány 
kedvencet ki is kölcsönöz-
tünk. Örülnénk, ha a szülők 
is követnék példánkat, és él-
nének a könyvtár nyújtotta 
lehetőségekkel, már ebben 
az életkorban megkezdenék 
az olvasóvá nevelést.

Az állatok világnapja ok-
tóber 4-én van, Assisi Szent 
Ferencnek, az állatok védő-
szentje halálának napján. 
Azt gondolhatnánk, hogy 
ez a nap leginkább a városi 
gyerekeknek fontos, hogy ne 
csak könyvből és képernyő-
ről, hanem élőben is megis-
merjék az állatokat. Biztosan 
van is ebben igazság, de a 
mi falun nevelkedő ovisaink 
se mindennap találkoznak 
olyan állatokkal, mint idén 
ebből az alkalomból. Ne-
gyedikén, csütörtökön a he-

lyi Mezőgazdasági Zrt-hez 
látogattunk, ahol Nelli néni 
mutatta meg a telepen élő te-
heneket, borjakat, és néhány 
hatalmas gépet, melyek köz-
vetve ugyan, de az ő életüket 
segítik. Óriási élmény volt! 
Hálásan köszönjük! 

Másnap a bólyi Csemete 
Lovasiskolában a lovak éle-
tével, gondozásával ismer-
kedtek a gyerekek. Min-
denki, akinek volt hozzá 
bátorsága (szinte minden 
óvodás!) felülhetett a nye-
regbe, és a kísérők segítsé-
gével járhatta körbe lóhá-
ton a terepet, akár könnyebb 
egyensúly gyakorlatokat is 
végezve közben. Az élmény 
itt se maradt el! Azt gondo-
lom, ennél emlékezetesebbé 
nem lehet tenni az állatok 
világnapját az óvodás korú 
gyerekek számára.

Szeptemberben ismét 
szépült intézményünk kör-
nyezete. Az eddigi aszfalto-
zott bejárati szakaszt térkő 
burkolattal látták el a szak-
emberek, fenntartó Önkor-
mányzatunk anyagi támo-
gatásával. KÖSZÖNJÜK, 
hogy esztétikusabbá tet-
ték környezetünket, és ezzel 
együtt biztonságosabb lett a 
bejutás esős időben is!
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A Német Önkormányzat 
hírei

Országos 
nemzetiségi 
szaktanácsadói 
konferencia 
Geresdlakon 

A Budapesti Nemzetisé-
gi Oktatási Központ szer-
vezésében nemzetiségi szak-
tanácsadói konferencia volt 
Geresdlakon A NÉMET 
HÁZBAN, 2018. október 
11-én.

A konferencián részt vett 
Kállay Attiláné a Nemze-
tiségi Pedagógiai Oktatási 
Központ vezetője, valamint 
35 különböző nemzetisé-
get képviselő - szlovén, né-
met, szerb, szlovák, román és 
roma - gyermekekkel foglal-
kozó szaktanácsadó. 

Az ország különböző ré-
széből érkezett szaktanács-
adók látják el az országban 
működő nemzetiségi óvodá-
kat, általános és középisko-
lákat szaktanácsadókkal, to-
vábbképzéseket szerveznek, 
egyéni és tematikus szakta-
nácsadásokra járnak. 

Valamennyien szakvizs-
gázott mesterpedagógusok. 

A szervező vezető szakta-
nácsadó Dávid Gabriella dr. 

Az egész napos  konferen-
cia végeztével a tradícionális 
gőzgombócot kóstolhatták 
meg a résztvevők, majd Ge-
resdlak kiállításaival, látniva-
lóival ismerkedtek meg.

A szaktanácsadók is 
meggyőződhettek arról, 
hogy Geresdlak méltán vi-
seli a „GŐZGOMBÓC és a 
kiállítások faluja” címet, ahol 
valamennyien óriási élmé-
nyekkel gazdagodtak.

Örülünk, hogy az or-
szág minden részéből érkező 
szaktanácsadók Geresdla-
kon töltöttek egy felejthe-
tetlen, élményekkel teli na-
pot, s ezzel egyben öregbítik 
Geresdlak hírnevét.

Itt van a „magvető”
„Sok gyümölcsöt Mindszent 

hava tartogat
Sötét télben jó kedvére kiket 

felhordhat.”
Októberben már jócs-

kán benne járunk az őszben. 
Mint általában a hónapok-
nak, ennek is több népi elne-
vezése van: mindszent hava, 
őszhó, magvető hava. Több 
időjárásjósló nap is találha-
tó októberben, melyekből a 
télre lehet következtetni. Ne 
felejtsük el, hogy ekkor ál-
lunk át a téli időszámítás-
ra is.

Néhány időjárást előrejel-
ző népi megfigyelés:

• Mindszent hava ha ziva-
taros, hideg és szeles tél vár-
ható

• „október időjárását várd 
márciusban”

• ha októberben még me-
leg van, böjtje egy hideg feb-
ruár lesz

• ha a fák levelei nehezen 
hullanak le, nagy tél lesz

Ebben a hónapban jelen-
nek meg az első fagyos haj-
nalok, egyre gyakoribbak 
a ködfoltok, melyek akár 
egész nap megmaradhat-
nak. Feltehetőleg ezek mi-
att, és a hosszabbodó sötét-
ségnek köszönhetően ez a 
hónap kiugróan magas bal-
eseti statisztikával rendel-
kezik.

A hónap neve a latin octo 
szóból származik, mely-
nek jelentése nyolc – utal-
va arra, hogy eredetileg ez 
volt a nyolcadik hónap a ró-
mai naptárban, mielőtt a ja-
nuár és február hónapokat 
hozzáadták az évhez. A 18. 
századi nyelvújítók szerint 
mustonos, a protestánsok 
pedig gyakran a reformáció 
hónapjának nevezték, mert 
Magyarországon október 
31-én tartják a reformáció 
ünnepét.

E hónap ünnepei a már-
ciusiaknak a tükörképei. A 
halász, a hajós a márciusban 
vízre tolt hajóját ekkor von-

tatta a partra, a földművesek 
a márciusban elővett s egész 
nyáron használt szerszáma-
ikat most tették el.

Október 4. Assisi Szent 
Ferenc napja. Ekkor ünne-
peljük az Állatok Világnap-
ját is.

1582-ben október 4. után 
15. következett. XIII. Ger-
gely pápa rendeletére ekkor 
hajtották végre a naptárre-
formot, mert az addig alkal-
mazott Julianus-naptár már 
10 napos késésben volt.

Október 6. Az Aradi 
Vértanúk Napja.

Október 15. Szent Teréz 
napja. A Bánságban és Bács-
kában e nap asszonyi dolog-
tiltó nap volt, amikor nem 
moshattak, és kenyeret sem 
süthettek.

Október 16. Gál napja. 
Baranyában úgy tartják, e 
naptól kezdve érik a makk, 
ami a sertések kedvelt ele-
dele.

Október 20. Vendel nap-
ja. Szent Vendel a legenda 
szerint a 7. században élt ír 

királyfi volt, aki remetéske-
dett, majd egy birtokoshoz 
szegődött, ahol annak a nyá-
ját ellenőrizte, ezért a jószág-
tartó gazdák és pásztorok 
védőszentjükként tisztelték. 
Sokfelé e napon a temp-
lomból körmenettel vonul-
tak Szent Vendel szobrához, 
akit pásztoröltözetben, lábá-
nál kutyával és báránnyal áb-
rázoltak.

Október 21. Orsolya 
napja. A népi tapasztalat azt 
mutatja, hogy a tél milyensé-
gét leginkább Orsolya árulja 
el. Ha ilyenkor szép az idő, 
akkor az karácsonyig meg is 
marad.

Október 26. A Dömötör 
napi hideg szelet a kemény 
tél előjelének tartották.

Október 28. Simon és 
Júdás napja szorosan kötő-
dött a juhászélethez. Ekkor-
ra  a nyájak behajtását min-
denképpen be kellett fejezni. 
Amennyiben szép idő van e 
napon, akkor jó termésre van 
kilátás a következő évben.

Barna-Mendly Erzsébet
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80 és 90 éves szépkorúakat 
köszöntöttünk Geresdlakon

Ulrich Mártonné, Mar-
git néni szeptember 18-án 
ünnepelte a nyolcvanadik 
születésnapját.

Ma is abban a házban él, 
amelyikben született. Test-
vérével együtt a nagyszülők 
nevelték őket 5 éven át, amíg 
édesanyja a málenkíj robo-
ton, édesapja pedig német 
fogságban volt. A tsz-ben 
először kézzel, majd géppel 
fejt.

1959-ben férjhez ment, 
férje geresdi volt. Két gyer-
mekük született: Katalin 
Geresdlakon, Miklós Pécs-
váradon él a családjával. 
Négy unoka és két déduno-
ka teszi mozgalmassá a csa-
ládi ünnepeket.

1990-ben korkedvez-
ménnyel nyugdíjba ment.

Férje az építőiparban 
dolgozott Komlón, majd 
Pécsett.  Munka után vár-
ta őket a szőlő, a kert és az 
állatok. Margit néni nagyon 
szereti a virágokat. Nagy fáj-
dalma, hogy már nem tud-
ja őket gondozni, csak gyö-
nyörködik bennük. Kertjét 
mi is megcsodáltuk, példá-
san rendben van tartva.

Amíg tudott, részt vett 
a Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztiválon az Agrogombóc 
csapat tagjaként.

Mikor megkérdeztem, 
mit szeret nézni a TV-ben, 
röviden ennyit mondott: 
„amit a papa”.  

Azt hiszem, ez mindent 
elárul a szeretetteljes légkör-
ről, ami náluk érezhető.

Azért csak sikerült meg-
tudni, hogy a főzős műsorok 
és a Piramis című vetélkedő 
a kedvenceik.

A család egyik kedvence, 
amit régebben nagyon sokat 
sütött, a dobos szelet. A re-
ceptet közreadom, hátha va-
laki meg akarja sütni:

7 tojás  sárgáját 21 dkg 
cukorral habosra keverünk, 
hozzáadjuk 7 tojás keményre 
vert habját és 17 dkg lisztet.  
A tepsi hátát vajjal megken-
jük, liszttel leszórjuk és lapo-
kat (2-3 kanállal vékonyan 
elsimítunk) sütünk.

Csokoládékrémmel  töltjük.
7 tojássárgáját 7 kanál 

porcukorral habosra keve-
rünk, hozzáadunk fél rúd va-
níliát, 1 dl tejet, gőzön folya-
matos keverés közben sűrűre 

főzzük. Hozzá adunk 20 dkg 
puhított csokoládét, jól össze-
keverjük.

Ha kihűlt hozzáadunk 
25 dkg habosra kevert vajat, 
majd megtöltjük a lapokat.

 
Mayer Györgyné, Léna 

néni október 3-án töltöt-
te be a kilencvenedik évet. 
Ebből az alkalomból pol-
gármester úr, dr Habjánecz 
Tibor átadta neki a Minisz-
terelnökség ajándékát, Or-
bán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke által aláírt 
köszöntőt.

A Nyugdíjas Klub is ösz-
szejött őt ünnepelni. Ekkor 
mesélt néhány szót az éle-
téről.

Marázán született ő is, és 
a férje is. Férje három és fél 
évet töltött fogságban, ez-
alatt a szülei meghaltak. El-
ment szolgálni, hogy eltartsa 
magát, itt ismerkedtek meg. 
Ezek után került a tsz-be 
kocsisnak.

Tizenhárom évig Mará-
zán etette a disznókat, majd 
fejőnőként dolgozott Lakon. 
Ehhez kapcsolódik egy ked-
ves története. Egyik reggel 

elaludt,a buszsofőr bekopo-
gott az ablakán: auf, itt a já-
rat!

Férje haláláig élt Mará-
zán, utána Geresden vett 
házat. A sváb nyelvet is van, 
aki tovább viszi a családban. 
Léna néni a szüleivel is svá-
bul beszélt, most a déduno-
káival németül is meg tudja 
értetni magát. Délelőttön-
ként rendet rak, ellátja az ál-
latait. Délután nézi a ked-
venc sorozatait, elolvassa az 
újságot, fogadja a dédunoká-
kat. Két fia van, három uno-
kája és négy dédunokája.

Férje kedvenc sütemé-
nye a sós kifli volt, melyhez 
a hozzávalókat nem mér-
te soha. Azt mondja, érez-
ni kell a mennyiséget. Így 
adom közzé a receptet is:

A felfuttatott élesztőt bele-
tesszük a lisztbe készített gö-
dörbe, teszünk bele zsírt, egy 
egész tojást, sót, majd pihen-
tetjük. Ha megkelt, kisodor-
juk, megkenjük zsírral, felte-
kerjük. Tetejére köménymagot 
szórunk.

Barna-Mendly Erzsébet

Ulrich Mártonnét, Margit nénit köszöntötte dr. Habjánecz Tibor Mayer Györgyné, Léna néni és dr. Habjánecz Tibor polgármester


