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Geresdlakért….
Öt éve annak, hogy meg
fogadtuk, mi képviselők,
Geresdlakért
dolgozunk.
Szövetséget kötöttünk tele
pülésünkért, az emberekért.
Polgármesteri
progra
momban az élhető Geresd
lakot tűztem ki célul. Érez
ze jól itt magát gyerek, fiatal,
idős.
Fejlődjenek közössége
ink, öntevékeny köreink.
Mauri jelmondata „Geresd
lak, együtt vagyunk sikere
sek!”, ma már nem csak egy
papírra vetett szlogen.
Kialakult
a
GERESDLAKI érzés az
emberekben. Büszkék va
gyunk falunkra, bárhol is
felbukkan egy beszélgetés
során, hogy Geresdlakról
vagyunk.
„Geresdlak? Igen, a Gőz
gombóc… Mézeskalács….
meg a legvirágosabb… az a
finn falu?!
Igen, fontos az ismeret
ség, a népszerűség, de még is
csak a legfontosabb, hogy a
geresdlakiak a hétköznapja
ikat jól éljék meg.
A „szürke” hétköznapok
mellett a hagyományápolás,
a sváb identitás megőrzése,
fejlesztése önkormányza
tunknak is kiemelt feladata.
A német nemzetiségi lét,
a nyelv és a hagyományok
ápolásának záloga az intéz
ményeink, óvodánk, isko
lánk s az ott dolgozó lel
kiismeretes, s szakmailag
magasan képzett pedagógu
saink.

Kisgeresdi kápolna
„Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő” Szent István

A Geresdlaki önkor
mányzat mellett a Geresdlaki
Német Önkormányzat a
másik pillér, amely, biztosan
mondhatom, hogy megyei
szinten is kiemelkedő mun
kát végez ezen a területen.

A hagyományőrzés pél
da értékű Geresdlakon.
Kiállításaink,
múzeuma
ink, messze földön híresek.
Több száz látogató viszi jó
hírünket szerte az ország
ban.

Az öt éves önkormányzati
ciklus első testületi ülésén a
polgármester programját fo
gadja el a képviselő testület.
Az egyhangú szavazással el
fogadott programomban az
intézményeink működőké
pességének fenntartása, fej
lesztése, takarékos gazdál
kodása szerepelt. Az eltelt
öt évben óvodánk az ener
getikai megújítási pályá
zat keretén belül (30 millió
Ft),15 cm-s külső szigetelést
és födémet kapott. A kazán
és radiátorcserével fűtés
korszerűsítést végeztünk. A
napelemrendszer az elektro
mos áramot biztosítja.
Ebben a ciklusban való
sult meg az új óvodai ját
szótér kialakítása is. Pályá
zat segítségével felújítottuk
orvosi rendelőnket (54 mil
lió Ft) és fontos eszközöket
vásároltunk. A közvilágítást
fejlesztettük, korszerű, ener
giatakarékos (LED) lám
pákat szereltettünk fel (30
Millió Ft).
Közösségi házunkat fo
lyamatosan korszerűsítjük.
Először az Integrált Közös
ségi Programban (29 Mil
lió Ft) alakítottuk át, a fűtést
fejlesztettük és a nyílászáró
kat cseréltük. Két lépcsőben
építettük át a konyhánkat.
Először az élelmiszerraktár
(15 Millió Ft), majd a kony
ha lett átalakítva, víz, gáz,
villany-rendszer kicserélve
(20 Millió Ft). Nagy értékű
konyhai eszközöket vásárol
tunk.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Interjú a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökével

Anyósommal a mai napig
németül beszélünk
Englenderné Hock Ibolyát,
a Koch Valéria Intézmény
vezetőjét, a Magyarországi
Németek Országos Önkor
mányzatának elnökét kér
deztem abból az alkalomból,
hogy a Geresdlaki Gőzgom
bóc Fesztivált polgármester
úrral, dr. Habjánecz Tiborral
fogja megnyitni, egyben őt
kérte fel a zsűri elnökének is.
- Az olvasóinknak mesélje
el, milyen tervei vannak a jövőben országos szinten, illetve
a Koch Valéria Iskolaközpont
működésében.
– Ha az „országos szint”
alatt a Magyarországi Né
metek Országos Önkor
mányzatát érti, akkor arra
azt tudom válaszolni, hogy
jelenleg a legfontosabb fel
adatom az őszi nemzetiségi
önkormányzati választások
előkészítése és a nemzeti
ségi óvodapedagógus ösz
töndíjprogram folytatása,
ill. elindítása német szakos
tanárhallgatók számára. A
program gyakorlatban való
lebonyolítását a német ön
kormányzat vállalta fel
minden nemzetiség tekin
tetében. Fontos továbbá,
hogy belföldi és nemzet
közi kapcsolatainkat erő
sítsük, hogy részt vegyek
minden olyan eseményen,
amely a német népcsoport
számára fontos. Így pl. a
múlt héten találkoztam és
folytattam megbeszélést az
együttműködési lehetősé
gekről Joschi Ament úrral,
a Magyarországról elűzött
németek
szervezetének
(Landsmannschaft der De
utschen aus Ungarn) veze
tőjével.
Azért hangsúlyozom a
jelenleg szót, mert megbí

zatásom októberig tart, a vá
lasztások után a közgyűlés
kialakítására és elnökválasz
tásra fog sor kerülni.
Beszélhetünk viszont ar
ról, hogy mik az országos
önkormányzat céljai. Starté
giánkban „Ungarndeutsch.
Steh dazu!” meghatároztuk
központi céljainkat, s ezek
mentén építjük fel feladata
inkat.
A Koch Valéria Iskola
központban pedig azon az
úton szeretnénk továbbha
ladni, amelyet már évek óta
követünk, a hozzánk járó
gyerekeknek jó nyelvtudást,
alapos általános műveltséget
és német identitást adni.
- Kérem, beszéljen magáról: hol született, milyen iskolát végzett. Néhány gondolatot a családjáról is szeretnék
kérni. Ezen belül érdekel, hogy
beszélnek-e otthon németül
(szülőkkel, gyerekekkel, unokákkal), és követi-e Önt a pályán a családból valaki?
Miért lett pedagógus? Ha
van egy kedves élménye, kérem ossza meg azt is velünk!
– Babarcon születtem,
ott is jártam általános isko
lába, ahol nagyon jó alapo
kat kaptam, így nem oko
zott gondot a Leőwey Klára
Gimnázium német nemze
tiségi tagozatán a továbbta
nulás. A Pécsi Tanárképző
Főiskolán szereztem né
met-magyar szakos diplo
mát, majd az ELTE német
tanszékén egyetemi végzett
séget. Tanítottam a Leőwey
Klára Gimnáziumban, a Pé
csi Tudományegyetem né
met nyelvészeti tanszékén,
s 1994 óta a jelenlegi Koch
Valéria Iskolaközpontban,

amelynek 2010 óta vagyok
az igazgatója.
Két lányom van és öt uno
kám, akik mindannyian két
nyelven nőnek fel. Férjem is
sváb származású, így nálunk
természetes a német nyelv
használat. Elsősorban anyai
nagymamámnak köszönhe
tem, hogy beszélem nyelv
járásunkat, aki nagyon szi
gorúan vette a német nyelv
használatát. Annak ellené
re tette ezt, hogy ő szen
vedő alanya volt a malenkij
robotra való elhurcolásnak.
Hazatérése után mindig azt
mondta, hogy ennél kegyet
lenebb dolog már nem tud
vele megtörténni, ő nem
ijed meg attól, hogy eltilt
ják anyanyelve használatá
tól s az unokái „csakazértis”
fognak tudni németül.
Anyósommal a mai napig
németül beszélünk, vannak
szavak (főleg az étkezés
hez, eszközökhöz kapcsoló
dók), amelyek sokszor nem
jutnak eszembe magyarul.
Soha nem felejtem el, ami
kor felnőttként Pécsre köl
tözvén először mentem a
henteshez, s nem tudtam a
sertés egyes részeit magya
rul (pl. orja), igencsak iz
gultam. Nagyon megnyu

godtam, amikor belépve az
üzletbe, felfedeztem, hogy
a hentes egy liptódi sváb fi
atalember, így már németül
kérhettem.
Pedagóguscsaládban nőt
tem fel, szüleim Baranya
megye egy kis falujában,
Babarcon tanítottak évtize
deken keresztül. Édesapám
volt az intézmény igazgató
ja, édesanyám az osztályfő
nököm. Nálunk az iskola, a
tanítás központi kérdés volt,
mindent ahhoz igazítot
tunk, minden attól függött.
Belém ivódott a nevelés, ta
nítás fontossága. Tisztesség
gel kell csinálni, másként
nem szabad, nem érdemes.
Ugyancsak tőlük kaptam azt
az indíttatást, hogy fonto
sak a gyökereink, a német
ségünk, hagyományaink. Az
iskolai zenekar megalapítás
ban édesapám játszott nagy
szerepet, a német népitán
cok, a népviselet és szokások
gyűjtésével pedig édesanyám
ösztönzésére kezdtem el
foglalkozni.
Petra lányom követett a
pályán, ő német-történelem
szakos tanár lett, Éva lá
nyom közgazdász.
Mind az öt unokám a
Koch Valéria Iskolaköz
pontba jár, Léna az 5. osz
tályt, Benedek az 1. osztályt
kezdi meg szeptemberben,
Olivér, Erik és Ádám pe
dig óvodások. Azt vallom,
hogy jó általános képzett
séget számos intézményben
lehet szerezni, de nekünk (ez
alatt minden magyarországi
németet értek) küldetésünk
kell, hogy legyen, hogy gye
rekeinknek s azok gyerekei
nek megadjuk a nyelvtudást,
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amely nélkül az identitásunk
nem tud teljes lenni.
Egy kedves emlékről kér
dezett: van több is, de egyet
megosztok szívesen. Volt
egy tanítványom, vémén
di fiú, aki amikor a gimná
ziumba jött, még trombitán
játszott. Szerettem volna, ha
a karácsonyi műsorban el
játssza a „Stille Nacht…”
című dalt, mire is azt mond
ta, hogy ő már „klarinétos”
s ezért ezt nem tudja meg
tenni. Mire én: „Jó, de itt ad
dig érettségid nem lesz, amíg
nem hallom tőled a klarinét
polkát”. A dolgot úgy oldot
ta meg, hogy érettségi előtt
egyik este elhozta hozzánk
az egész véméndi zenekart,
akitől szerenádként meg
kaptam a számot. Ez életem
egyik legnagyobb ajándéka
és elismerése volt. Az isko
lánkban a csengő egyébként
ennek emlékére a klarinét
polka, de a történetet a most
idejárók közül csak kevesen
tudják.
- A megnövekedett feladatait hogy tudja összeegyeztetni
az iskolában végzett munkával, illetve a családdal?
– Tagadhatatlanul sok
munkám van, amelyet csak
nagyon jó logisztikával lehet
véghez vinni. De ennél sok
kal fontosabb a biztos csa
ládi háttér. Férjemmel egy

Pincefeltárás a Templom utcában

általános iskolába jártunk,
négy évtizede vagyunk há
zasok, ő jelenti azt a támaszt,
amellyel neki mertem fogni
ennek a „vállalkozásnak”. A
lányaim és édesapám na
gyon izgulnak értem, hogy
fogom-e bírni. Sokat jelen
tett a nemzetiségi dolgok
ban iskolai pályafutásom
során anyósom segítsége,
aki rengeteget dolgozott
azért, hogy a Koch Valéria
Iskolaközpontban legyen
„Chriskindlspiel”, vagy részt
vegyünk az „Abgedreht”
filmfesztiválon.
- Otthon készítenek-e gőzgombócot, vagy más sváb ételt?
– Természetesen. Nagyon
szeretek (és tudok is) főz
ni, apai nagyanyám öröksé
ge ez. A sváb konyhán nőt
tem fel, tehát nem probléma
a „Punsoppe un Heveknel”,
vagy a „Kraut un kangene
Knel”, de a „Strul” sem. Ki
sebbik lányom gyerekkorá
ban sokszor mondta, ha nem
ilyen volt az ebéd, hogy „már
megint modernül főztél”.
- Járt már Geresdlakon?
– Persze, többször is, pl. a
tájházat én nyitottam meg,
de személyes kapcsolatok is
odakötnek. Egyik gimná
ziumi barátnőm geresdlaki,
számos kedves tanítványom
származik a faluból.
Barna-Mendly Erzsébet
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Geresdlakért…
(Folytatás az 1. oldalról)
Hivatalunk a kor követel
ményei szerint megújult, (25
millió Ft) az energetikai fej
lesztések során 15 cm-s szi
getelést kapott, új kazánt,
radiátorokkal. Kicseréltük a
nyílászárókat, s az áramot itt
is egy napelemrendszer biz
tosítja.
A közterületeink kar
bantartásához folyamato
san új eszközöket szerzünk
be. Két agregátort, hat karos,
három tolós fűnyírót, négy
sthil fűrészt, egy teleszkópos
sthil fűrészt, három motoros
lombszívót, 2 motoros per
metezőt, egy ráülős fűnyíró
traktort vásároltunk.
Konyhakertünk művelé
séhez meglévő traktorunk
hoz ekét, tárcsát, műtrá
gyaszórót, krumplivetőt és
kiszedőt vettünk. Eszköze
ink tárolására kettő lemez
garázst állítottunk fel.
Ebben a ciklusban újí
tottuk fel a régi tornatermet
(tetőcsere, vakolás, új kazán,
radiátorok.)
A Geresdi Kultúrház tel
jes tetőcseréje is megtörtént.
Megvásároltuk a geresdi
italboltot és a kultúrházat is.
Ezeken kívül több ingatlant
is megvett az önkormányza
tunk. A fodrászattal szem
ben lévő ingatlanból jövőre
gyümölcsaszalót alakítunk
ki. Megvettük a „Lantos-fé
le” házat és a János-hegyen
lévőt is.
Geresden a falu gyümöl
csösét és levendulását alakí
tottuk ki.
Köztereinket szépítjük,
22 padot és 15 új szemetest
helyzetünk ki.
Elindítottuk a keresztfel
újítási programunkat. Nem
sokára a 2. keresztet áldja
meg a plébános úr. A ciklus
elején vásároltuk pályázati
pénzből VW buszunkat. A
„falupincét” közmunkásaink
segítségével alakítottuk ki.

Ravatalozóinkba új hűtő
és gyászdrapéria került.
Geresdlak lett 2018-ban a
legvirágosabb úti cél.
Ápoljuk testvértelepü
léseinkkel kapcsolatainkat.
Zebegényi
barátainkhoz
szinte hazajárunk. Sokat ta
nulunk egymástól. Az oszt
rák, Raaba-Grambachal 10
éves jubileumunkat ünne
peltük. Közel harminc finn
család telepedett le nálunk.
Programjainkért is iri
gyelnek bennünket, le
gyen az önkormányzati
vagy más közösségi kezde
ményezés: svábbál, borver
seny, Finn-magyar majális,
színházi előadások, Szur
dokfeszt, Augusztus 20.,
Szüreti mulatság, Gőzgom
bóc- fesztivál, Mézeskalács
falva megnyító, kórus ta
lálkozó Geresden, Pacsirta
kórus karácsonyi koncertje,
nyugdíjas karácsony, meg
emlékezés a Málenkij robot
ra elhurcoltakról. Koffángalériánkban
színvonalas
kiállításokat rendezünk.
Ebben a ciklusban avat
tuk fel Szkalnitzky Antal,
Szökőcs Béla és a Málenkij
Robotra elhurcoltak emlék
tábláját.
Fontosak, a lehető legfon
tosabbak számunkra óvodá
saink és iskolásaink. Minden
évben a Bursa Hungarica
keretein belül havi rendsze
rességgel anyagi segítséget
nyújtunk főiskolásainknak.
A finn ösztöndíjas to
vábbtanuló
diákjainknak
ugyanolyan mértékű támo
gatást adunk.
Kedves Geresdlakiak!
Az eltelt öt évről egy
szuszra ennyit vetettem pa
pírra.
Ígérem a következő szám
ban (is) folytatni fogom.
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzárás és ballagás
Részlet a tanévzáró be
szédből:
„Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj
fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed
enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem
felel is. ”
Kicsit egyszerűbben így
tudnám
megfogalmazni
Kölcsey Ferenc szavait: ten
ni, küzdeni kell a céljainkért
képességeink szerint, mert
csak a befektetett munka
hozza meg gyümölcsét! ...
A bizonyítványosztás jó
alkalom arra, hogy mindenki
egyénileg is átgondolja, hogy
megtett – e minden tőle tel
hetőt a tanév során. Idézzük
vissza és értékeljük a velünk
történteket …
Kitűnő tanulóink könyv
és oklevél jutalomban ré
szesültek: Barcsay Annakata
Luna, Barcsay Andor, Ho
fecker Jázmin, Kóródi Han
na, Kóródi Luca, Nagyéri
Bence, Schweibert Hanna,
Schweier Viktória, Varga
Nadin
Egy-két négyeses tanuló
ink teljesítményét oklevél
lel ismertük el: Békefi Luca,
Császti Róbert Zsolt, Kósa
Viola, Rajnai Milán, Rosen
feld Dóra, Schneider Vanda,
Schulteisz Márton,
Kitűnő német nemzetisé
gi munkájáért a német ön
kormányzatok díját kapta
Schweibert Hanna és Schul
teisz Márton. A Finn-Ma
gyar Ösztöndíj 80 000 Ft-os
támogatását Varga Nadin és
Hotváth Rebeka vehette át,
megkezdett munkájuk elis
meréseként résztámogatás

ban részesült Reisch Máté
és Molnár Nikolasz.
Martti Hämäläinen dí
jat, azaz az év legjobb leány
és fiú sportolója díját Varga
Nadin és Reisch Máté ve
hette át Kari Hämäläinentől.
Kedves Szülők!
A nevelőtestület és ta
nulóink nevében szeretném
megköszönni Önöknek se
gítőkészségüket, tanácsaikat.
Kérem, hogy ezután is le
gyenek partnereink iskolánk
fejlesztésében, a tanulók kö
zös nevelésében!
Köszönetet mondok va
lamennyi kollégámnak és
munkatársamnak a tan
év során végzett munkájá
ért! Miközben értékalapú a
környezetünk változásait fi
gyelemmel kísérő, gondos
kodó nevelést és a szülők
támogatására építő, diákok
kal együttműködő minősé
gi oktatást próbálunk meg
valósítani, remélem sikerült
emberinek, személyesnek
maradnunk. Törekvéseinket
az elismeréseink is igazol
ják. Dudásné Nádasi Judit
tanárnőnk a testnevelő taná
rok egyesületének éves köz
gyűlésén vehette át kitün

tetését sok éves eredményes
munkájáért. Szakmai elhiva
tottságunkat jelzi, hogy két
pedagógusunk is minősíté
sen esett át ebben a tanév
ben, mindkét tanár szakmai
munkáját kiválónak értékel
ték. 5 pedagógusunk jelent
kezett a következő évi pe
dagógus minősítésre, nekik
eredményes portfólió írást
és sikeres védést kívánok. 2
pedagógusunk ismét iskola
padba ült, ők két év tanulás
után szakvizsgázott pedagó
gusként segíthetik munkán
kat.
Köszönöm központi is
kolánk vezetésének, a fenn
tartó tankerületünknek, és
Geresdlak Önkormányzatá
nak a támogatását és együtt
működését!
Kívánom, hogy a nyár
hozzon pihenést, örömöt,
jókedvet, váljanak valóra a
szünidei álmok és találkoz
zunk itt, kipihenten feltöl
tődve szeptember 2-án.
A 2018/2019-es tanévet
ezennel bezárom.
Részlet a ballagó beszéd
ből:
Igazgatóként nagy meg
tiszteltetés és felelősség is,

útra bocsátó mondatokat
adni nektek.
Egyszer Böjte Csaba fe
rences szerzetes mondta,
hogy az életünk olyan, mint
egy marék aranypor – rend
kívüli érték, rajtunk múlik,
hogy mit kezdünk vele. Ha
bátran és jól használjuk, ak
kor kamatozni fog, de ha csak
a kezünkben tartogatjuk, ak
kor kipereg az ujjaink közül.
Úgy vélem, kedves végző
sök, hogy azzal, hogy a ki
választott középfokú intéz
ménybe felvételt nyertetek,
jól kezdtétek el használni a
kezetekben lévő aranyport,
de figyeljetek, mert még na
gyon sok van belőle: ne tar
togassátok, hanem bátran
és jól használjátok, mert –
higgyétek el, ha így tesztek
– azt fogjátok tapasztalni,
hogy a jó használattól nem
csökken majd a mennyisé
ge, hanem kamatosan kerül
vissza hozzátok.
Kedves Ballagók!
Legyetek büszkék arra a
tudásra, amit itt megszerez
tetek, bővítsétek folyamato
san, és használjátok a maga
tok és a körülöttetek lévők
hasznára. Nagy reménnyel
tekintünk rátok, hiszen né
hány év múlva a Ti vállato
kon fog nyugodni a mi sor
sunk is. Számítunk rátok!
Ne kiszolgálói és kiszol
gáltatottjai legyetek a sors
nak, hanem alakítói a világ
nak. Legyetek szabadok és
felelősek!
Kedves végzősök, ezekkel
a gondolatokkal bocsátalak
Titeket más utakra! .....
Sok sikert, és emberséget!
Isten áldjon Titeket!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Nyári
óvoda
A nyári időszakban – mely
augusztus 2-ig tartott - na
ponta átlagosan tíz gyermek
jött óvodába, a csoportlét
szám 30 százaléka. Köszö
nettel tartozunk fenntar
tó Önkormányzatunknak,
hogy mindvégig biztosította
a bejáró gyerekek szállítását,
és Bárácz Gyurinak, hogy
vállalta e feladatot.
Szívesen vállalták a gye
rekek a korai kelést, még,
ha néha „kényszer” is volt,

szüleik elfoglaltsága miatt.
Még az elballagott nagy
csoportosok nagyobb része
is kihasználta az önfeledt
játszás lehetőségét. Igaz,
néhányuk, a 7 évesek már
pajkosabban, több konflik
tussal élték meg a napokat.
Éreztük, ezt az intézményt
kinőtték. Kellenek nekik az
új kihívások. Megéltek már

sok-sok szülinapot, névna
pot, bújócskát, homokvár
építést és más szabadtéri
játékot. Papp Levente szü
linapját is már másodszor
ünnepelhették az otthoná
ban, Himesházán. Mégis
nagyon jól érezték magu
kat. A nevükben is köszön
jük a Papp családnak a meg
hívást, a szép délelőttöt, a

sok játékot és a fi
nomságokat.
Most már tény
leg el kellett bú
csúznunk,
nem
csak formálisan.
Még egy utolsó
alvás, naposko
dás, játszás. Emlé
kek: ne felejtsetek
el bennünket! Ezt
megígérhetjük –
felejthetetlenek
vagytok!
Még egy ölelés, még egy pu
szi… Szép nyarat, sok szép
élményt, óvodások! Szept
emberben mindenkit várnak
új feladatok: a kisebbeket itt
az óvodában, a nagyokat már
az iskolában.
Kívánjuk a családoknak,
hogy sikerüljön sok időt
együtt tölteni a gyerekeik
kel. Nem csak a felnőtteknek
kell kipihenni a mögöttünk
lévő évet, hanem a gyere
keknek is. Pihenjenek reg
gel, amíg jól esik, játsszanak
vég nélkül, anyával, apával,
nagyszülőkkel, barátokkal.
Legyen környezetváltozás:
kirándulás, strandolás, ját
szótér, nyaralás. Tapasztalják
meg a sokszínű környezetet,

gazdagodjanak élmények
ben, érzelmekben, ismere
tekben. Töltődjenek fel, mire
eljön szeptember 2-a. Akkor
várjuk őket vissza egészsége
sen, napbarnítottan, megnő
ve, kipihenve.
Fenntartó Önkormány
zatunk a nyár folyamán is
figyelemmel kíséri a pályá
zati lehetőségeket. Már két
helyen is pályáztak az óvo
da belső környezetének fel
újítására. Örömmel vesszük
e törekvéseket, együttmű
ködünk és kívánjuk, járjanak
sikerrel! Nagy szükség len
ne már az óvoda felújítására,
modernizálására.
Nekik sikeres munkát, a
családoknak további szép
nyarat kívánunk!
Cseke Zoltánné
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Templom felújítás, templomszentelés
2018-ban az egyházköz
ség pályázati úton nyert
pénzből a templom felújítá
sának örvendhetett. A mun
kálatok az év tavaszán meg
is kezdődtek. A tetőszerke
zet lebontása után vasbeton
koszorúval erősítették meg
a falakat. Teljesen új faszer
kezet került a régi, már sok
helyen odvas gerendák he
lyére. A lécezés után a piros
cserepek is a helyükre kerül
tek. Közben a falak is új va
kolatot, majd festést kaptak.
A torony is megújult, sor ke
rült ablakainak, valamint az
óralapok festésére. Megol
dódott a vízelvezetés, szé
lesebb csatornák kerültek a
régiek helyre. A templom
köré és a főbejárat elé térkő

vel burkolt járdát raktak. A
külső megszépülés után az
egyházi kórus kezdeménye
zésére, és a püspökség enge
délyével a belső munkálatok
is megkezdődhettek.

2015-ben Erb József atya
többszöri kérésére sem volt
jelentkező a sekrestyési fel
adatok ellátására, ezért egy
házi kórusunk tagjai elvál
lalták a teendőket. Azt is
eldöntötték, hogy ezért a
munkáért járó összeget a
templom belső felújításá
ra fordítják. 2016 január
tól-2019 júniusig 1.283.595
Ft gyűlt így össze. Önkor
mányzatunk 130.000 Ft-tal
támogatta a kórust, amely
összeg szintén felújításra lett
fordítva.
Schmidt Györgyné Már
ta utolsó kívánsága is telje
sült, hogy a temetési virága
ira szánt összeget a templom
belső javítására fordítsák. Ez
az összeg 300.000 Ft volt
melyet a család kiegészített
370.000 Ft-ra, így összesen
1.783.000 Ft-unk volt.
A kőművesmunkát Scháb
Rudira és segédeire bíztuk,
amely a lábazat leverésével és
újravakolásával kezdődött.

Mivel a padozatban nagyon
sok törött járólap volt, ezért
ezeket az Esztergomból vá
sárolt lapokkal pótoltuk.
Papp Zsolt és munkatársai
vállalták a festést. Ez az ol
dalfalak, a lábazat, és a kórus
javítását és festését jelentet
te, ami nagyon szépre sike
rült. Schulteisz Jani, asztalos
egy miséző oltár készítését
ajánlotta fel fából.
Hálásan köszönjük min
denkinek, aki bármilyen for
mában részt vállalt a munká
latokban. A sekrestyési bért
ezután is gyűjtjük, ugyan
is még nagyon sok tenni
való van. Következőkben a
sekrestye és a kórus felújítá
sát tervezzük. Templomun
kat megszépülve, felújítva,
augusztus 24-én a püspöki
szentmise keretében nyitot
tunk meg, amikor a temp
lom megáldására is sor ke
rült.
Egyházközségi
képviselők
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Nyári élményeink
A Zengőalja Társulás,
melynek tagja Geresdlak

Önkormányzata, testvérte
lepülési megállapodást kö

tött 2014-ben a német Un
terschleißheim
városával.

Ennek keretében idén Dr.
Habjánecz Tibor polgár
mester úr két diákot delegált
az Unterschleißheimi Nyári
Ifjúsági Találkozóra.
Vidám, programokban
gazdag 6 napot töltöttünk
Unterschleißheimban. Jú
lius 29-től augusztus 5-ig
magyar, német és francia
gyerekekkel táboroztunk. A
svédasztalos reggelik és va
csorák mellett, a napi 10-15
kilométeres túrák sem ma
radtak el! Skyline park, iz
galmas feladatok minden
nap, cipőgyűjtő verseny, kü
lönböző helyek és váro
sok megismerése! Egy per
cet sem unatkoztunk! Zenés
mulatsággal ért véget kül
földi utunk. Köszönjük Ge
resdlak Önkormányzatának
a lehetőséget, Patti és Benci
néninek a sok vidám pillana
tot, a sofőr bácsiknak a biz
tonságos vezetést!
Békefi Luca Anna,
Schulteisz Anna
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Kirándulás
Grábócra
Kellemes kiránduló idő
nek ígérkezett augusztus 3-a,
így elindultunk a Geresdlaki
Túrázókkal Grábócra. Kö
zép-Európa leggazdagabb
szerb ortodox templomába.
A település Tolna megyé
ben fekszik, már az 1500as években szerzetesek
alapítottak itt kolostortemp
lomot. Többszöri lerombo
lás után a templom újra- és
újra éledt. Ma gyönyörűen
felújítva tárul elénk egy tá
gas völgybe zárva. A rövid
templomtörténet megisme
rése alatt némán csodáltuk a
gazdagon díszített falakat és
az ikonosztázt.
Az udvaron kis kútház
ban csörgedező forrás hideg

vízével olthattuk szomjun
kat.
No, és persze nemcsak né
zelődni jöttünk! Gyalogtúra
következett a kilátóhoz, ami
a falu fölé magasodott. Köz
ben vidáman beszélgettünk,
hiszen olyan ritkán találko
zunk egymással. Mire jó egy
kis gyaloglás!? Gyönyörű ki
látás fogadott bennünket a
környező dombokra.
Utunk Szálkára vezetett,
ahol a tó partján rövid pihe
nőt tartottunk. Csodálkozva
fedeztük fel azt az üdülőfa
lut, ami mindenki tetszését
elnyerte.
Mecseknádasd felé vettük
az irányt, mert még pár lé
pés hiányzott a kitűzött cé

lig. A 6-os út mellett kanyar
gott az ösvény a kőkilátóig.
A szőlősorok, a falu csen
desen pihent a lemenő Nap
fényében. Szép volt, megérte
felmászni!
Túránkat egy finom va
csorával zártuk, amit min

denki jó étvággyal fogyasz
tott el, hiszen 5693 lépéssel
teljesítettük a kitűzött cé
lunkat!
Találkozunk az őszi tú
rán!
dr. Habjáneczné
Kóbor Ilona

Kerti sarkantyúka
A würzburgi egyetem
szakembereinek
döntése
alapján a kerti sarkantyú
ka lett a 2013-as esztendő
gyógynövénye
Németor
szágban. A növény – latin
nevén Tropaeolum majus –
baktériumok, vírusok, gom
bák szaporodását gátló, vala
mint a vérkeringést serkentő
hatásának köszönheti az el
ismerést.
A rikító sárga, illetve na
rancssárga virágú kúszónö
vény fogyasztása részben he
lyettesítheti antibiotikumok
szedését, ezáltal pedig csök
kenti a gyógyszerrel szem
beni rezisztencia kialakulá
sának az esélyét – indokolták
döntésüket a német szak
emberek. Tormagyökérrel
együtt fogyasztva a sarkan
tyúka sikerrel alkalmazható
arcüreggyulladás, hörghurut
és hólyaghurut kezelésére is.

A kerti sarkantyúka mus
tárolajat, – egyfajta növényi
antibiotikumot – illóolajo
kat, káliumot és olajat tar
talmaz. A magjában lévő
antibiotikum a bélflóra ká

rosítása nélkül pusztítja el a
légzőszerveket megtámadó
baktériumokat. A növény
nek minden föld feletti része
ehető: leveleit pikáns, fűsze
res ízük miatt salátaadalék

ként használják. A virág íze
az édes borséra, illetve a re
tekére emlékeztet: sajtokkal,
salátákkal együtt fogyaszt
ják. Ecetes-sós lében tartó
sított virágbimbóinak az íze
a kapribogyóéra emlékez
tet. Fogyasztani csak nyer
sen ajánlott, ugyanis sütvefőzve vagy szárítva elvész az
aromája.
A keresztesvirágúak rend
jén belül a sarkantyúkafélék
családjába tartozó egynyári
növény Peruból került Euró
pába. Nemcsak gyógyhatása
miatt hasznos. Joggal neve
zik a kertek álomvirágának,
mert gondozást alig igényel:
magjait elszórva minden év
ben újra kihajt. Gyümölcs
fák törzse köré vetve távol
tartja a vértetveket, emellett
a paradicsomot és a burgo
nyát is védi a kártevőktől.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kisasszony hava
Az augusztus még nyár,
de már érezzük az ősz kö
zeledtét is. Ilyenkor mennek
hagyományosan a legtöbben
szabadságra. Az ügyintézés
nehézkesebb, a városokban a
közlekedés könnyebb. A hó
nap közepe táján kezdődik a
készülődés az új tanévre.
Bőven válogathatunk
a szabadtéri rendezvé
nyekből, melyeknek ko
ronája az ország egé
szében megünnepelt
Szent István napja.
Ezt Mária Terézia ki
rálynő tette nemzeti
ünneppé, amit a nap
tárba is beiktatott, ami
kor a Szent Jobbot dip
lomáciai úton 1771-ben
megszerezte és Budára ho
zatta.
Néhány érdekesség a hónapról:

• 1866 augusztus 9-én
nyitotta meg kapuit elsőként
a Fővárosi Állat-és Növény
kert. Azóta is e nap az állat
kertek napja.

• A balkezesek világnap
ja is erre a hónapra esik, 13ára. A társadalmi normák a

gadottá vált, hogy az embe
rek egy része nem a jobb ke
zével ír.

XX. szá
zad
közepéig
megkívánták a balkezesek
től, hogy „szokjanak át” a
másik kezükre. Azóta elfo

Ked
velt
gyümöl
csünkhöz, a görögdinnyéhez
kapcsolódó megfigyelés sze
rint Lőrinc napig ehető, utá

Fischer Fruzsina a falu gyümölcsösében

na nincs jó íze. Hogy mikor
is van a fordulat? Mert a nap
tárban igen közel két Lőrinc
nap is található. Az elsőt au
gusztus 10-én, a másodikat
szeptember 5-én ünneplik
(kivéve a dinnyetermesztők,
akiknek ezek a dátumok nem
ünnepet, hanem gyásznapot
jelentenek). A népi böl
csesség szerint Lőrinc
napja(i) határnapnak
számít(anak): ekkor a
dinnye már ízetlen
né válik, mert „Lőrinc
belepisilt a dinnyébe”.
Hasonló mondások
szerint Lőrinc napja
után a fa sem fejlődik
tovább, illetve ekkor már
nem tanácsos a folyókban
fürdeni. Valószínűleg e böl
csességek a szeptemberi Lő
rinc napra vonatkoztak.
Az angol-szász népha
gyomány az augusztusi me
teorhullást, azaz a hullócsil
lagokat nevezi Szent Lőrinc
könnyeinek. Őket nem érinti
a dinnyés probléma. BME
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Halfesztiválon jártunk
Mohácson

Ingyenes szűrések
a rendelőben!
Székletben kimutatott emberi vér első jele lehet gyomorbélrendszeri daganatoknak, ami a 2. leggyakoribb magyaror
szági halálok a daganatok közül. (Első a tüdőrák).
A Zengő Praxisközösségen belül lehetőségünk van körze
tünkben nagy létszám szűrésére.
Az 50-70 év közötti pácienseket levélben a háziorvoshoz
irányítják, ahol egy csomagot és minden tudnivalót kapnak
a szűrés lebonyolításához. Meghívólevél nélkül is ellátjuk
Önöket.
Az 50 év alatti és 70 év feletti páciensek közvetlenül je
lentkezzenek, főként ha polyp, esetleges fekély, gyomor-bél
hurut, hasi panaszok szerepel az előzményekben.
A vizsgálat egyszerű, ingyenes, negatív eredmény esetén 1
év múlva ismétlése elegendő.
Kérjük, keressenek meg bennünket, a néhány perces el
foglaltsággal súlyos betegséget megelőzhetünk, meggyógyít
hatunk!
Szeptember 7-én szombaton délelőtt a geresdlaki rende
lőben ingyenes Nőgyógyászati cytológiai szűrés lesz, telefo
non időpontra jelentkezzenek be!
Egy éven túl vizsgáltakat tud fogadni dr. Dicső Ildikó.
2019. 08. 16-20. közt a 4 napos ünnepben központi ügye
let lesz Mohácson, Tel.: 511-158, SZTK.
2019. 08. 21-27-ig szabadság miatt helyettesít dr. Kováts
György, kedden és csütörtökön
13 órától Geresdlakon rendel. Tel: 347-113. 06-20-9203540
A vidéki rendelések augusztus 21-27 között elmaradnak.
dr. Rajnai Gabriella

A Mohácsi Német Önkormányzat 2019. július 20-án,
szombaton rendezte meg Mohácson a III. Dunamenti Hal
fesztivált, melyre nagy örömünkre a Geresdlaki Német
Önkormányzat is meghívást kapott. Szívesen tettünk ele
get ennek a meghívásnak, így Geresdlak is bemutatkozha
tott a „Sváb hagyományok utcáján”, ahol sváb népművészeti,
gasztronómiai értékek kerültek bemutatásra. Ezen a színes
gasztro fesztiválon a gyerekek papírból virágot hajtogathat
tak és sváb motívumokat színezhettek, valamint megrajzol
hatták a geresdlaki kilátót.
Lehetőségünk volt ismertetni a 2019. szeptember 28-ai
Gőzgombóc Fesztiválunk programjait is.
A kiállított standunk elnyerte a zsűri tetszését, így a „Te
lepülési stand szépségverseny” kategóriában arany minősí
tésben részesült Geresdlak.
Köszönjük a meghívást, hogy részt vehettünk ezen a fesz
tiválon, szívesen vállaljuk a jövőben is.
Szűcsné Mezei Anett

A közeljövőben tartandó
ünnep programja:
Szüreti mulatság (szeptember 7.) – Geresd, Falu pincéje
•
•
•
•
•
•
•
•

Professzor Dr. Fehér István, a gödöllői Szent István Egyetem tanára, zebegényi barátunk Geresdlakon járt amerikai barátaival. Megtekintették
kiállításainkat, melyek elbűvölték őket

Fénysugár Fotókör kiálításának megnyitója a Koffán
házban
Terményáldás
Újpetrei Német Nemzetiségi Tánccsoport
Pacsirta kórus
Nyugdíjas klub
Vers-és prózamondó pedagógusok műhelye
Nóta- és operettgála a Csillag Musical társulat elő
adásában
Bál a Millich zenekarral
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Hírek röviden






Geresdlak Község Önkormányzata idén is pályázott
szociális tűzifára 1,9 millió forint értékben.
Az önkormányzat konyhakertjében hagyma és burgonya
termett, amiket a közösségi ház konyhája fog felhasználni.
Vis maior pályázat segítségével betömedékeltük a Temp
lom u 17. előtti gödröt is, hasonlóan a templom mellet
tihez.
Geresdlak község Önkormányzata sikeresen pályázott a
Magyar Falu Program Orvosi Eszköz tárgyú pályázati
kiírására „Az egészséges Geresdlakért” című pályázatával.
A 2.755.662,- Ft összegű támogatásból háziorvosláshoz
és kisebb belgyógyászati vizsgálatokhoz szükséges esz
közöket (pl. boka-kar index mérő, EKG Holter, körzeti
ápolói táska) és a napi működéshez szükséges egyéb esz
közöket vásárol az önkormányzat a praxis számára még
idén.

Szeptemberi miserend
Szeptember 01.
Szeptember 07.
Szeptember 08.
Szeptember 08.
Szeptember 15.
Szeptember 21.
Szeptember 22.
Szeptember 29.

vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap

8.00 Geresd
16.00 Geresd - terményáldás
8.00 Lak
14.00 Maráza – kápolna
8.00 Lak
17.00 Geresd
8.00 Lak
8.00 Lak

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

12

Geresdlaki Hírmondó

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