2020. szeptember

Keresztek felújítása
Több kereszt felújítására nyert pályázatot a Német Önkormányzat
Geresdlak. Elsőként a geresdi kocsma melletti kereszt került felújításra,
melynek megáldása a terményáldás és
szüreti mulatság keretén belül történt
szeptember ötödikén. A római hadiút mellett az erdőben elhagyottan álló
Flodung kereszt a család támogatásával

áthelyezésre kerül a geresdi csibeteleppel szemközti oldalra, ahonnét évekkel
ezelőtt elszállításra került a több mint
kétszáz éve ott álló kereszt (a kereszt
hollétéről nem tudni semmit). Lakon a
temetőben lévő keresztcsoport felújítása szerepel még a tervekben. A felújítás
során célunk az eredeti állapot megőrzése, még akkor is, ha a feliratokban he-

lyesírási hiba is van. Több mint 10 évvel
ezelőtt önkormányzatunk már lefényképezte a fellelt kereszteket Geresdlakon, ezek a részletes képek most sokat
segítenek.

Vendégünk volt a Vivat Bacchus együttes
A Szüreti Mulatságra hagyományainkhoz híven egy
énekes-zenés és egy táncos produkciót hívunk fellépni. Az idei évben a Vivat
Bacchus együttesre esett a választásunk. Szentgyörgyváry
Károllyal beszélgettem fellépésük előtt, ebből adok közre
néhány érdekességet.
A Bartók Béla karban énekeltek, amikor 2001-ben a kar
nem tudott elvállalni egy fellépést. Ekkor álltak néhányan
össze egy műsor erejéig. Akkora volt a siker, hogy megalakították a Vivat 
Bacchus
együttest, mely eleinte kizá-

rólag bordalokat énekelt. Budapesten, a borfesztiválon
hallotta őket Kovács Ákos,
akinek annyira megtetszettek,
hogy a 2005-ös Prima Primissima díjátadón őket kérte fel
kísérőnek. Ettől kezdve egyre
több szereplésük volt itthon és

külföldön egyaránt. 2006-ban
Kínában a Bartók Béla férfikarral megnyerték a Kórusolimpia aranyérmét, és megkapták Pécs Város Művészeti
Díját is. Egy moszkvai fellépésre készülve oroszul tanulták meg a dalokat, amikor is

kiderült, hogy a rendezők lemondták a műsort.
A járvány miatt sok fellépésük elmaradt, helyette balkonkoncerteket adtak a Magyar
Filharmónia szervezésében.
Normál esetben 100-120 fellépésük van évente. Egyik évben sikerült 60 000 kilométert
utazniuk.
A nagyon szórakoztató
előadást köszönjük! Találkozunk még velük Geresdlakon,
a jövő évi Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra meghívta polgármester úr fellépni az
együttest.
Barna-Mendly Erzsébet
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Geresdlak története – folytatás
Egy, a Baranyai Helytörténetírásban megjelent térkép közli azokat a településeket, amelyekbe 1730-ig
németek telepedtek le. Köztük szerepel Lak is.
Az 1730-as esztendőben
Lakról készült összeírás viszont nem tartalmaz német
neveket, a falu továbbra is
szerbek által lakott település volt.
Lak családfőinek neve
1730-ban Osztoja Milosovics, o.n., Sztojan Grubisics,
Petar Vukomnov, Osztoja
Radovancsics, Romi Rado,
Radoszlav Radics, Geczo
Radovanovics, Zivko Kudumrak, Janko Lacsanin,
Miska Bacsvanin, három
o.n., Thadia Lacsanin, Sztojko Szankovics, Vukovics
Boso, Marko Bosnyak, Kuzman Szokics, Nikola Bosnyak, Nikola Brikogaty, Petrovicza Brikogaty, két o.n.,
Mittar Ivanovics. (o.n. = olvashatatlan név)
A népesség száma viszont, mint látható, jelentősen megemelkedett.
Geresdre 1731-ben újabb
négy német család érkezett.
Egy évvel később pozsonyi
mérőben a vetésterület így
alakult: búza 101 pozsonyi
mérő, rozs 9, árpa 21, kukorica 82.
Tartottak 8 ökröt, 10 tehenet, 3 növendék marhát,

15 lovat, 35 ártányt. Az ekkor itt lakó négy német gazdának ökre nem volt, lova
viszont igen.
Vetésük kevesebb, mint
a magyaroké, ez is mutatja, hogy nemrég érkeztek. A
23 urna bort csak magyarok
készítették.
Bár az állatok között juhot nem jeleztek, viszont a
juhpásztort Szabó „Jancsinak” hívták.

Kányádi Sándor:

   Jön az ősz

Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.

Lakon 1732-ben 25 családfőt számláltak, mindan�nyian szerbek.
Geresd 1733-ban egyházi értelemben Himesháza filiája volt. Számláltak 10 ökröt és 28 lovat. A szőlők régi
telepítésűek, amelyekből vörösbort készítettek. Az itt élt
10 magyar család társadalmi
állapota jobbágy, 1 családé
zsellér. ( Jobbágy: A hűbériség korában a földesúr föld-

jén gazdálkodó paraszt, aki
ennek fejében urának dézsmával és robottal tartozott,
és személyes szabadságában
is korlátozva volt. Zsellér:
jobbágytelekkel nem rendelkező jobbágy.)
A 15 német család 4 éve
került a faluba, társadalmi
állapotuk jobbágy. A bíró
német nevű, „Roszumer”.
(valószínűleg a Rosmer névnek felel meg)
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Muth Jánosné, Schunk Erzsébet 90 éves
Liszi néni 1930. augusztus 22-én született Püspöklakon. Négyen voltak
lánytestvérek, ő volt a legfiatalabb közülük. Régebben
gyakrabban tudtak találkozni a rokonsággal, mert a nővérei is geresdlakiak voltak,
sajnos ma már csak egy él
közülük, akivel tudja tartani
a kapcsolatot.
Az 1950-es években 2
évig szolgált uraknál Pécsen,
főzött, mosott, takarított
havi 100 ft-os bérért. Utána
hasonló munkakörben dolgozott 4 évig Komlón.
1954. január 30-án házasodott össze Muth Jánossal.
Született egy lányuk és egy
fiuk. Mivel akkoriban még
nem volt óvoda, a férje meg
dolgozott, így ő otthon, háztartásbeliként nevelte gyerekeit. János bácsi 34 évig járt
Komlóra a bányába. Közben
a gyerekeik is megházasodtak és Geresdlakon telepedtek le. Született két fiú és két
lány unokájuk, akik már saj-

sort. Őrzik a hagyományt,
régebben sváb ruhában jártak mindenhova, svábul beszéltek otthon, amit még a
mai napig is használnak. Liszi néni szeret sváb ételeket
főzni, és sváb süteményeket
sütni; egyik közülük a krémes, amit minden újévkor
megcsinál, az unokák egyik
kedvenc édessége.
A krémes receptje:

nos szétszéledtek, de szerencsére a közelben laknak, így
gyakran látogatják őket. Három fiú és két lány dédunokával büszkélkedhetnek.
Így 90 évesen sem hagyja
el magát, főz magukra, gon-

dozza a virágoskertet és a veteményest. A tv-ben szereti
nézni a Forma-1-et, a focimeccseket, főleg a világ- és
az Európa bajnokságot, és
a híradót. A rádióban mindig hallgatják a német mű-

Tészta: 10 dkg lisztet,
20 dkg hájat összegyúrunk.
Utána 20 dkg lisztből és 1
tojás sárgájából rétestésztát
készítünk, majd összehajtogatjuk, kisodorjuk és 4 felé
osztjuk. A tepsi hátára fektetjük és azon sütjük. Mielőtt a sütőbe tesszük villával megszurkáljuk a tésztát.
Krém: 5 tojást felverünk,
ízlés szerint cukrot rakunk
bele, hozzáöntjük 1 l tejhez,
sűrűre főzzük. 2 tészta közé
öntjük, 1 éjszakát állni hagyjuk.

Kati néni is 85 éves lett
Barna Tiborné, Kati néni
1935. szeptember 4-én született Barcson. Ugyanazon a
napon, amikor tőle 100 kilométerre Geresden megszületett Bayer Feri bácsi.
Kisgyermek korában Pesten élt mindaddig, amíg
1942-ben lebombázták a
lakásukat, ezt követően vagonokban laktak. A háború után a nagyszüleihez
költöztek Barcsra. Az általános iskolát itt járta ki,
utána Kaposváron végezte a gimnáziumot. Az alapfokú könyvelői tanfolyam
után Sopronban középfokú számviteli tanfolyamon
tanult. Ezeken szerzett tudását felhasználva könyvelési csoportvezető, majd
főkönyvelőhelyettes volt Pé-

csett, majd férjével a Csillag vendéglőt üzemeltették.
Itt vette elő szakács, cukrász,
üzletvezetői tudását. Nyug-

díjba vonulása után a házuk
egy részét bérbe vette a Magyar Külkereskedelmi Vállalat. Hol a dolgozók üdül-

tek itt, hol főkonzulátusként
működött. Egy finn család
(a Nokia vezérigazgatója és
családja) három évet töltött
a házban, egy évig amerikai bérlői voltak. Egy éjszakát Antall József is a házban
töltött.
A Máltai Szeretetszolgálatnál 20 évet önkéntesként
dolgozott. Életében sokat
utazott, bejárt több országot, rengeteg élménnyel gazdagodott.
Három és fél éve költözött férjével és fiáékkal Geresdlakra. Családi segítséggel ápolja férjét, tartja
rendben otthonát.
Jó egészséget és erőt kívánunk a továbbiakhoz.
B-ME
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?
Írisz, Márió, Brájen, Lilla,
Balázs, Dáriusz, Kinga,
Dani, Vivi, Viola,
ez az első névsora.
Szeptember elsején hagyományos oktatással kezdődött a 2020/2021-es tanév. 92 fővel fejeztük be a
tanévet és ugyanennyi fővel
kezdtük meg az újat is. A
6 ballagó nyolcadikos diák
mellett, 2 tanulónk a hetedik osztályból dobbantó
program keretében folytatja
tanulmányait Pécsett, és volt
néhány elköltöző diákunk is.
Első osztályunk 10 fővel indult a képen őket láthatjuk
és a kis versben is ők szerepelnek. Osztályfőnökük Fülöpné Gömzsik Csilla. Csicsek Gábor tanár úr két év
után lakóhelyéhez közelebbi
iskolában helyezkedett el, a
kémia és a biológia tantárgyak oktatását Fekete Andrea tanárnő vette. Szintén új
kolléga Dévai Andrea tanárnő, aki fél állásban iskolatitkár és fél állásban pedagógus.

Az iskolai tankönyvek kiosztása augusztus végén történt meg. Ezeken a napokon vehette át 27 tanulónk
a tanévkezdő iskolai csomagot, melyet RSZTOP
2.1.1. pályázat keretében
tudtunk részükre biztosítani. A csomagok osztályfok
nak megfelelő füzeteket,
taneszközöket, teli tolltartókat tartalmaztak, egyenként
több ezer forint értékben.
Aki vigyáz rá, annak tanév
végéig biztosan kitart! Továbbra is ingyenesen biztosítjuk tanulóinknak az iskolatejet (tej, joghurt, vanília
ital) és az iskolagyümölcsöt.

Iskolánk a tanévkezdést megelőzően intézkedési tervet kapott, amit szükség szerint korrigál, szigorít
a tankerület. Ennek megfelelően a szaktantermi órákat úgy tartjuk meg a felső
tagozaton, hogy a két óra
között a pedagógusaink felületfertőtlenítést végeznek
az osztályaikban. A buszokon kérjük a maszk használatát, az épületen belül a
felső tagozatosoknak jelenleg csak javasoljuk. A jó időnek köszönhetően minden
szünetben kint vagyunk, a
testnevelésórákat az utasításnak megfelelően a sza-

badban tartjuk. Felhívjuk a
figyelmet és ellenőrizzük a
rendszeres kézmosást, a beteg gyerkőcöket elkülönítjük és értesítjük a szülőket.
A délutáni, nem kötelező
foglalkozásokat és az úszást
el kellett halasztanunk, helyette a 3 napközis csoportot négyre bontottuk, hogy
tudjuk tartani a megfelelő
távolságot és kisebb legyen
a termeinkben a zsúfoltság.
Az ÁNTSZ iskolánkban is
ellenőrzi a feladatok elvégzését. A kapott intézkedési
tervnek megfelelően Zsuzsi néni és Feri bácsi embert
próbáló munkával fertőtlenítik és takarítják az iskolát
minden nap. A megnövekedett feladatok miatt rendszeresen többletmunkát végeznek, amiért ezúton is
köszönetet mondunk!
Rontom-bontom,
jó, hogy elkezdődött az
iskola,
csak aszondom. 
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető

Táborozás Liptódon
A Német Önkormányzat Geresdlak pályázatának
köszönhetően napközis táborozáson vehettek részt
a geresdlaki iskola tanulói
Liptódon. A program célja, hogy a coronavírus utáni iskolakezdést követően
a közösségeknek újból legyen lehetőségük együtt tevékenykedni, a személyes
kapcsolatok újból erősödjenek, hiszen a gyerekek fél
éve nem látták egymást. A
résztvevők minden nap Marázáról gyalog mentek Lip-

tódra, ahol különböző programokon vettek részt. Nagy

sikere volt a népi játékoknak,
a táncnak, a vályogtégla készítésnek, az íjászkodásnak, a
kifli és rétes sütő projekteknek, a gyógynövénykertnek.
Az utolsó napra a szülőket
is elhívtuk, akikkel közösen
kirándultunk. Együtt tekin-

tettük meg a Liptódi templomot, együtt játszottunk és
közös vacsorával zártuk a
hetet. Köszönjük!
Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Szeptember, ber-ber-ber,
oviba megy kisember…
Két hétnyi zárva tartás
után szeptember elsejétől
újra gyerekzsivaj zsongja be
az óvoda épületét és udvarát.
Ez idő alatt sikerült kicsit otthonosabbá varázsolni
a megújult, illatos helyiségeket. Tarsoly Gyuszi és Jung
Jancsi segítettek képek, tablók, rolók felhelyezésében,
Krikler Józsi munkatársai
a zászlótartó és a bordásfal felfúrásában. Pécsváradi
kolléganő, Hilmerné Bartos
Delinke mesés falfestést varázsolt az öltözőbe. Fazekasboda Község Önkormányzata új mosógépet vásárolt a
régi, elromlott helyett. Windischmann Evelin elhozta a
fertőtlenítő szereket, melyet
az Operatív Törzs küldött a
kezdő tisztasághoz. Bogos
Gábor és Cseke Zoli a wifit és a telefon vezetéket állították helyre. A Digistar Kft.
multifunkciós nyomtatót bocsátott a rendelkezésünkre.
Az óvoda dolgozói dekorációt barkácsoltak, rendezkedtek, takarítottak, mindent
fertőtlenítettek, hogy igazán
biztonságos és szép környezetbe érkezhessenek a gyerekek. A nevükben is köszönök minden segítséget! A
Geresdlaki Óvodában is –
együtt vagyunk sikeresek!
17 gyermekkel kezdtünk,
és szeptember folyamán
még kettő, két és fél éves picurkát szoktatunk be. Álljon itt új óvodásaink neve:
Juhász Soma, Mátyás Bence és Reith Olivér. Kívánjuk,
hogy könnyen szokják meg

új környezetüket és találjanak sok kedves, segítő jó barátra és felnőttre nálunk! Az
iskolabusz összesen 6 bejáró gyereket szállít Himesházáról, Marázáról, Kékesdről,
Szellőről és Fazekasbodáról.
A járványhelyzetre való
tekintettel szigorítottuk az
óvodába való belépést, a higiénés szabályok betartását, a hiányzások igazolását.
Ezekről a szülők részletes
tájékoztatást kaptak a szülői
értekezleten, betartásukban
következetesek leszünk, és
bízunk benne, hogy ez elegendő lesz a helyzet kezelésére.

A logopédiai és egyéb
fejlesztéseket óvodán kívüli szakemberekkel tudjuk
megoldani, a zeneovi és hittan foglalkozásokat szintén.
Körültekintően fogjuk kezelni az ő belépésüket, hogy
a gyerekek fejlesztése továbbra se szenvedjen hiányt.
Az élményközpontú óvodai életet olyan programokkal képzeljük el, melynek
létszáma, körülményei nem
veszélyesek az óvodások
egészségére. Szeptemberben
például a hetvehelyi lombkorona tanösvény csodálatos
erdei környezetében töltünk
el egy napot. A mindenna-

pokat és a jeles ünnepeket
pedig törekszünk a helyi és
környékbeli falvak adottságait kihasználva emlékezetessé tenni a legkisebbek
számára.
A megvalósításról – ígérem – havonta tájékoztatom
a Hírmondó olvasóit. Hamarosan pedig saját honlapunkon is lehet tájékozódni
a részletekről, hiszen sikeresen pályáztunk a Digitális
Jólét Nonprofit Kft. Okos
Óvoda pályázatán, így ingyenes honlap készítésére
nyílt lehetőségünk.
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Aranyoklevéllel jutalmazott születésnaposunk
Bayer Feri bácsi szeptember elején ünnepelte 85
születésnapját. Előtte kapta
meg az aranydiplomát arról,
hogy 50 éve végzett Pécsett
a Tanárképző Főiskolán.
Hosszú életútjáról mesélve
sok érdekes emlék került elő.
Geresden született, a szülői háza még ma is áll. Nagyszülei nevelték, mert szüleit
elvitték a Málenkíj Robotra, ahonnan soha nem tértek
haza. Nagyapja és dédapja
kertész volt, innen eredhet
a növények szeretete. Geresden volt faiskolájuk, ahol
fenyőket is neveltek. A laki
papkertben 1896-ban nagyapja ültetett 7 feketefenyőt
a hét vezér emlékére. Bár
egy kiszáradt, a többi sudáran áll. A Kecskeméti Felsőfokú Technikumban Gyümölcs és szőlőtermesztési
szaktechnikusi oklevelet kapott 1966-ban. Ezt követte
a Pécsi Tanárképző Főiskola, ahol biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tantárgyak oktatására

kapott diplomát. Az államvizsgára várva a folyosón sétált egy leendő kolléganőjével, mikor Piri néni érkezett
az irodából: Nekem pont egy
ilyen szép szál fiatalemberre
van szükségem! Diáktársa
jót nevetett, mire Piri néni
elmondta, hogy a diplomaosztón neki kellene megkérnie a tanári kart, hogy fogadják őket maguk közé.
Így történt, hogy 10 éves
agronómusi munkáját feladva (pedig 1956-ban élenjáró

dolgozó kitüntetést kapott a
TSZ-től) 31 évig tanított a
laki iskolában.
Művelődési
miniszteri dícséretet kapott 1988ban. Nyugdíjba vonulásakor
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazta a
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium.
Felesége is geresdi születésű volt, akit nem vettek
fel a vegyipari technikumba,
csak a bányaipariba. Néhány
évig mint bányaipari mély-

fúró technikus dolgozott,
mielőtt ő is pedagógus lett.
Egy fia és egy lánya született,
3 unokával és 6 dédunokával
bővült már a család. Kérdeztem, beszéltek-e otthon németül? Erre tréfásan mesélte, hogy az apai nagyanyja
csak németül, az anyai nagyanyja csak magyarul beszélt,
így „megértették” egymást.
Nagyon sokat tudna mesélni még az életéről: sorkatonaként építették Uránvárost, a mozgalmas 56-os
katonaidőben történtekről,
de ez egy másik történet lesz.
A kertjében a korai cseresznyétől a késő ősszel érő
körtéig sok gyümölcs található, melyekről nagy szeretettel szólt. Télen szívesen
olvas, a napilapot mindig átlapozza, a TV-ben a hírműsorok a fő helyen szerepelnek a régi sorozatok mellett.
Még sok aktív évet kívánunk ilyen jó erőben egészségben!
Barna-Mendly Erzsébet

Augusztus utolsó napján lett 80 éves
Vódli Mihályné, Gertrúd
néni is betöltötte a nyolcvanadik életévét. Nagyon
örült, amikor polgármester
úrral, dr Habjánecz Tiborral felkerestük ebből a jeles alkalomból. Megtudtam,
hogy Püspöklakon született
a Flórián u 9-ben egy nővérével és egy öccsével együtt.
Komlón a bányánál dolgozott a karbantartóknál.
Ott ismerte meg férjét, aki
Béta aknán volt bányász.
Esküvőjük után Nagypallba
költöztek, majd vissza a szülői házba, mert 1970-ben elkezdték építeni saját házukat, melyben most is él. Egy
fia és egy lánya született, a
hat unoka közül az egyik
már megörvendeztette egy
dédunokával is.

Ahogy cseperedtek a
gyerekek, Szilágyra ment
dolgozni az erdőgazdaságba, ahol csemetéket ültetett, sarlózott, gyümölcsöt
szedett. Egy idő után Kroh
Bálint bácsi hívta a TSZ-be
dolgozni. Sokáig növénytermesztéssel foglalkozott,
nyugdíj előtt került át az ál-

latokhoz. A konyhakertet
ma is műveli, gondozza a virágokat. Míg a szeme jó volt,
rengeteg pacskert és zoknit
kötött. A Geresdlaki Hírmondót mindig várja, végigolvassa. A TV-ben szereti a
napi sorozatokat, a híradót,
a főzős műsorokat és a Ridikült.

Amíg édesanyja élt, sokat
beszéltek németül, gyerekeinek nem sikerült átadnia a
nyelvtudását.
Egyik kedvenc süteményének, a túrótortának a receptjével fejezem be a róla
szóló írást:
20 dkg porcukort, 2 tojás sárgáját, 2 cs. Vaníliáscukrot 1/2 kg túróval habosra keverni. 2 dl tejben 1 cs
étkezési zselatint addig melegíteni, amíg fel nem olvad.
Még melegen hozzákeverni a túrós masszához. Vajjal
kikent tortaformába öntve a
hűtőbe tenni. Mikor megszilárdult, tetejét gyümölc�csel kirakni, rá zselét tenni.
Hűtve fogyasztható.
Barna-Mendly Erzsébet
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Október 7-én szerdán 15.00-18.00-ig elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk Geresdlakon a Mézeskalácskiállítás
udvarában.
Papírgyűjtést október 21-én szerdán délután 14.00-17.00ig tartunk az iskolai sportpálya mellett.
Szeptember 12-én az Oldtimer Club Pécs által megrendezett Nemzetközi Veteránautó Találkozó résztvevői Geresdlakot is felkeresték. Miközben az autósok és motorosok a
faluban található kiállításokat megnézték, addig az érdeklődők körbejárhatták járműveiket. Egyik szebb volt, mint a
másik. A nagy meleg sem vette el a kedvét az embereknek,
sokan csodálták meg a ritkaságszámba menő, tökéletesen
karbantartott autókat.

Októberi miserend
4. vasárnap
11. vasárnap
17. szombat
18. vasárnap
25. vasárnap
November 01. vasárnap –
Mindenszentek

8.00
8.00
17.00
8.00
8.00

Geresd
Lak
Geresd
Lak
Lak

11.00 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. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@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
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Szent Mihály – Őszelő – Földanya hava
Az első őszi hónap legjelesebb névnapja a Máriákat
köszönti.
Szeptember 8. a néphagyomány szerint Szűz Mária születésének napja, ezért
Magyarországon
kedvelt
búcsúnap, s az asszonyok
számára dologtiltó nap. Különösen a fonás tilos, senkinek eszébe se jusson e napon
fonni, legfeljebb hajat!
Hajdanán az asszonyok
együtt mentek ki a szabadba, úgy várták együtt
a napfelkeltét. Úgy tartották ugyanis, hogy a felkelő napban megláthatja Máriát az, aki arra érdemes. Ha
netán eső, vagy felhő akadályozta a lehetséges látomást,
abból csapadékos vetésidőre következtettek az időjárás
megfigyelői.
A legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletkezett a hunyor,
mely gyökerének gyógyerőt
tulajdonítottak. (Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett
a gólyahír, amelyet szin-

tén gyógyerejűnek tartanak.
Máriának a menekülésekor
hullott könnyeiből fakadt a
gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus
mosdóvizéből pedig a nefelejcs.)
Egyes vidékeken e napon
kezdték el vetni a gabonát,
melyet kisasszony napjára
virradóra, tehát előző este
kitettek a szabadba, hogy a
harmat érje, s így „az Úristen szentelje meg”. Fontos,
hogy „Szent Mihálko má
fődbe kerüljön a mag”. Az
időjárást is figyelik a gazdák,
mert ha esik, nem lesz jó idő
a vetésre. E napon kezdik a
dióverést is.
Boldogasszony ünnepek
az egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy
mindegyik Szűz Mária ünnepléséről szól. Hét Boldogasszony ünnepet tart
számon a néphagyomány,
a hetes szám szakralitására
kell odafigyelnünk!
Kölcsey Himnusza előtt a
Boldogasszony Anyánk kez-

Kisboldogasszony ábrázolása

detű ének töltötte be a Himnusz szerepét a katolikusok
számára.
Legfőbb Boldogasszony
ünnepeink:
Boldogasszony és a római
katolikus hit Szűz Máriája a
magyar nép lelkében összemosódott.
Gyertyaszentelő Boldogasszony – Mária ekkor mutatta be Jézust a templomban – február 2.

Gyümölcsoltó Boldogasszony – Mária méhében
megfogan Jézus – március
25.
Sarlós
Boldogasszony
(július 2. ) – a várandós Mária méhében megmozdul Jézus – E nap a születésé
Nagyboldogasszony
a
beteljesülés, az érett termés
ünnepe. (augusztus 15.)
Kisboldogasszony
–
Szűz Mária születésének
napja ( szeptember 8.)
Olvasós Boldogasszony
– Rózsafüzér királynéja –
október 7. Földtiltó Boldogasszony
– Szeplőtelen fogantatás –
december 8.
Néhány érdekesség még
szeptemberről:
Szeptember első vasárnapja bányásznap Magyarországon 1951 óta, azelőtt
Borbála napján, december
4-én tartották.
Szeptember
harmadik
szombatja takarítási (szemétszedési) világnap.
Barna-Mendly Erzsébet

Szeptemberben született Pákolitz István
Pákolitz István (Paks, 1919. szeptember 18. – Pécs,
1996. május 14.) József Attila-díjas (1963) magyar író,
költő, pedagógus.
A Tolna megyei Pakson született Pákolitz György és
Homoki Magdolna gyermekeként.
1937–1942 között a kalocsai tanítóképző diákja volt.
1950–1952 között szaktanító, 1952–1954 között pedig
szaktanár képesítést szerzett. 1965–1967 között az ELTE
BTK magyar szakán tanult.
1942–1945 között Maglódon, 1945–1954 között pedig Pakson tanított. 1944–45-ben Felső-Ausztriában hadifogoly volt. 1954–55-ben járási népművelési vezetőként
dolgozott. 1955–1968 között a Baranya Megyei Tanács
művészeti főelőadója volt. 1968–1980 között a Jelenkor
szerkesztője volt. 1976-tól az Írószövetség dél-dunántúli
csoportjának elnöke volt.
Geresdlaki Hírmondó

Pákolitz István:

      Szüret

Kékül a szőlő levele,
sejhaj, fürtje megért;
rogynak a hordós szekerek
útban a pince felé.
Jószagú rizling s a kadár!
Édes, sűrű zamat!
Kiborult puttony a határ,
s mint nyüzsgő darazsak,

zsongnak a szőlő közepén
cserfes, víg csapatok;
szoknya alá les a legény,
s mindig elmaradoz.     (Részlet)
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