2021. április

„A tavasz tizenhét pillanata”
Egyre többször fordul elő
velem, hogy el kell magyaráznom példálózó mondataimat, egy kifejezést, számomra, a már hatvanasnak
egyértelmű mondatot.
A magyarázkodás úgy
kezdődik, hogy „nincsenek
korosztályos problémáim,
de...”
„Leesett a tantusz?”
No, hát ez az!
Mi is az a tantusz, és miért esik le, s akkor mi van, ha
leesik?
„Egy forintért megmondom!”
Igen ám! De nincs is egyforintos, pláne öcsi.
Még mielőtt belegabalyodok a retro kifejezésekbe, elárulom, hogy nekem a tavasz
az igazi, a várt.
Megint az emlékek.....
A zord, hosszú, fagyos,
havas tél után a természet

Finn kert

újra ébred, s zöldel, kivirágzik mindenütt.
A festő vásznán is akarvaakaratlanul giccses a kép.
Emlékeinkben is szebb
tavaszok járnak. Valóban álmainkban festői, szinte tökéletes tavaszban élünk.
Hóvirágot szedünk a kisgeresdi erdőben, s ibolyát
fedezünk fel boldogan, cérnával felszerelkezve zsebünkben.

Az illatos, sötétkék violacsokrok kiszámolva a hölgyeknek, szerelmeknek.
Tőzike lelőhelyem máig
titkos, féltve őrzött.
Ej, de mi is az a tőzike?
„Tudod, olyan, mint a hóvirág, csak csipkés a virága...”
Már semmi sem a régi...
bezzeg a mi időnkben... még
volt tavasz.
Még a gólyák is időben
megjöttek.

Most?!
Már nőnap kellős közepén egy idegen kelepelt a
kémény tetején.
„Itt a tavasz” – siettem
sebtiben telefonálni doktornőnek. Hátha én leszek az
első, aki a jó hírt, a gólyahírt
elmondja neki.
Már a gólya sem a régi. A
bolondját járatja velünk.
A „mieink” csak az újkorban már téli hónapnak számító áprilisban jöttek meg.
Siettem... gyorsan, gyorsan, csak én legyek az első,...
349-104.
Megvan, kicsöng.
„Tudom, megjöttek, csak
meg ne fagyjanak! Pénteken
jöhetsz oltakozni!”
Köszi, Gabi! No de a gólyák?
Meg a tavasz tizenhét pillanata?
dr. Habjánecz Tibor

A tavasz megérkezett visszavonhatatlanul. Virágba borultak a tereink,
a házak előtti ágyások, és a gyümölcsfák is. Képeink a második oldalon
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A Geresdlaki Tájház Muzeális
Intézmény lett
A Német Önkormányzat Geresdlak régóta tervezi, hogy a
Tájház ne csak kiállító hely legyen, hanem működési engedéllyel rendelkező múzeum. Az előkészületek már 2019-ben
megkezdődtek. Tagjai lettünk a Tájházak Szövetségének, szakmai konferenciákon vettünk részt, megtanultuk a leltározást,
folyamatosan teljesítettük az Emberi Erőforrás Minisztérium
által elvárt feltételeket. A legnagyobb munka a tájházban található összes eszköz, bútor, berendezés – összesen 1030 db
– pontos leltározása. (A tárgy pontos megnevezése, mérete,
származása, állapota feltüntetésével – szövetek esetében pert
lik felvarrása, alkoholos filccel számok ráírása, fotózás, egész
tárgy fotózása, táblázatba sorolása stb.) A leltározáshoz és a
működési engedély további feltételeinek kidolgozásában szakmai segítséget kaptunk Jaszmann Gabriellától a Magyarországi Német Tájházak Információs Irodájának vezetőjétől. A
Német Belügyminisztérium (BMI) célzott támogatása anyagilag segítette ennek a munkafolyamatnak a megvalósulását.
A Budaörsön működő Német Tájházak Szakmai Központja javaslatára a múlt évben Geresdlak is részt vett egy Pilotprojekt keretében lezajló leltározásban. A munkát fiatal néprajzos
kolléganők, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, a Skanzen munkatársai, geresdlaki kiállításvezetők és a
geresdlaki fiatal önkéntes segítők látták el szabadidejükben.
A leltározás közel ezer munkaórát vett igénybe csapatmunkában, amely tartalmazta:
– a kiállítási tárgyak Excel alapú elektronikus adatbázisának létrehozását (a hivatalos muzeális leltárkönyv rovatainak
megfelelően)
– a leltárkönyvek kikérését az arra illetékes szervtől
– a tárgyadatok kézi/papír alapú rögzítését a hivatalos néprajzi leltárkönyvbe
– a leltári számok műtárgyakon való elhelyezését, illetve annak irányítását

A tavasz
megérkezett

Szemet gyönyörködtető színpompával kápráztat el minket a tavasz. Amerre csak nézünk,
mindenhol kinyíltak a virágok, és még a „pálinkafák” is virágba borultak - várják a szorgos
méhecskéket.

– a tárgyfotók dokumentációs célú készítését, azok belső
használatra való átadását
– a néprajzos kollégák segítséget nyújtottak a leltárkönyvek
megírásában.
A sikeres leltározás eredményezte azt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától április elején megérkezett a
„GERESDLAKI TÁJHÁZ” működési engedélye.
1. Ezzel a Tájház - mint tipikus lakóépület - és annak berendezési és néprajzi tárgyai hivatalosan is védelem alá kerültek.
2. A Geresdlaki Tájház tagja lett a Tájházszövetségnek.
3. Reményeink szerint lehetővé válik a pályázatokon való
részvétel az államilag kiírt szakmai pályázatokon.
4. Amennyiben megvalósul a magyar tájházak világörökségi
védelme, úgy a Geresdlaki Tájház is része lesz ennek a különleges eseménynek.
5. Pár éven belül a Német Önkormányzat Geresdlak szervezheti meg az Országos Tájház találkozót.
Német Önkormányzat Geresdlak
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Megújult a templomkert Püspöklakon
Tavaly év vége felé községünkben járt Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka, aki a
kiállításokról készített interjút Geresdlakon. Beszélgetés
közben megemlítette, hogy
a Lélegző Liget elnevezésű pályázatukon közterületre
helyeznek ki dísznövényeket.
Így állítottunk össze Reith
Ivett és Kett Veronika segítségével egy pályázati anyagot
a Püspöklaki templom kertjének szépítésére, mellyel különdíjat nyertünk.
Idén tavasszal nekiálltunk
a munkának az Egyházközösség tagjaival. A kerítést
lebontottuk, a Geresdlaki
Mg. Zrt. a tereprendezésben,

Auth Norbi a földmunkában
tudott segítséget nyújtani. A
cserjék megérkezéséig Windischmanné Tündi és Kettné
Timi tartották a kapcsolatot
Bogival.
Geresdlak Község önkormányzata is támogatta elképzelésünket. Polgármesterünk, dr. Habjánecz Tibor
kérésére Tarsoly Gyuszi hozta el az ültetnivalókat, a közmunkások és az Egyházközség tagjai Bogi szakmai
útmutatása alapján helyezték
el a különféle cserjéket. Mindenkinek köszönjük a munkáját!
Ennek kapcsán néhány
mondatban bemutatnám a

BT Regiment Kreatív Műhely nevű családi gazdaságot, mely az ötlet kitalálója és megvalósítója. A
gazdaságban vegyszermentesen termelnek fűszer- és
gyógynövényeket, őshonos
gyümölcsfákat. A hulladékmentes műhelynek köszönhetően a megtermelt növényeknek minden része
felhasználásra kerül. A Lélegző Liget országos pályázat 2020 őszén indult, nagy
érdeklődés övezte, 19 pályázó nyert, fő támogatójuk a
Bólyi Faiskola.
Kedves szavait örömmel
adom közre:

„A Geresdlakon megvalósuló Lélegző Liget egy külön kis öröme a szívemnek,
hiszen több szállal is kötődöm a településhez: az ott
élő közösség szellemisége
és példamutató összefogása
számomra is inspiráló. Gratulálok az Egyházközösségnek, köszönöm a programban való részvételt, és szívből
remélem, hogy pár éven belül egy színes, illatozó, élettől hangos – valóban lélegző
– Liget fogadja majd a templomkertbe érkezőket! „
Köszönjük Boginak, hogy
megint szépült segítségével a
falu.
Barna-Mendly Erzsébet

Április 11.
A magyar költészet napját Magyarországon 1964. óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az
alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek
a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs
költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
Az első ilyen ünnepet 1956. júniusában tartották a nyári
ünnepi könyvhéten, és csak 1964-ben kapcsolták József Attila
születésnapjához. Mintául a Szovjetunió szolgált, ahol 1955től kezdve tartottak ilyen ünnepet. A következő költészeti ünnepet 1961-ben tartották, majd a Magyar Írók Szövetsége javaslata alapján a Magyar Szocialista Munkáspárt Agitációs és
Propaganda Osztálya 1963-ban döntött az ünnepnap április
11-re időzítéséről. Kezdetben a súlypont a munkásmozgalmi líra volt, később az ünnep egyre inkább eltávolodott ettől.
Egyike a kevés számú ünnepnek, amely a Kádár-korszakban
született, és a rendszerváltás után is folytatódott.

Az ünnepet Magyarországon kívül a szomszédos országok magyarlakta területein is megünneplik.
József Attila:
Ars poetica – részlet
Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
....
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
B-ME
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Felkészülten vártuk a digitális oktatást
A tavalyi tanévben hagyományteremtő szándékkal először valósítottuk meg
négy iskola részvételével a
Malenkij Robot tematikus
napunkat. Sajnos az idei évben négy iskola nem tudott
részt venni a programon, de
a geresdlaki hetedik osztályosokkal feldolgoztuk ezt
az időszakot. A Kommunizmus Áldozatainak emléknapjához kapcsolódva a
hetedik osztályosok a Német Házban dolgozták fel
ezt a történelmi témakört.
Az Örök tél című film megtekintése után történelemóra keretében ismételték át
a korszak fontosabb eseményeit. A tanultak összefoglalásában segített a digitális
technika is, különböző kvízek, rejtvények formájában.
Kikapcsolódásként megtanult az osztály gőzgombócot készíteni, amit mindenki
elfogyaszthatott az ebédhez. A nap végén tanulóink
megkoszorúzták a Közösségi Ház falán elhelyezett emléktáblát. Reméljük, hogy
programunkat jövőre ismét
a zebegényi, pécsváradi és
pécsi hetedik osztályosokkal
együtt tudjuk már megvalósítani.
A március negyedikén bejelentett teljes zárás után az
iskolák is digitális oktatásra
álltak át. Készen álltunk erre
a lehetőségre. Tavaly novemberben létrehoztuk minden
osztálynak a digitális tantermét, minden tanulónak elérhetőséget biztosítottunk
a tanteremhez, amihez a jelszót és a felhasználónevet is
mi készítettük, hogy bármi-

kor segíteni tudjunk a gyerekeknek. A felsős tanulóink
már gyakorlottak voltak ebben, hiszen ők már többször
használták, de az alsós tanulóink még nem. Gyakoroltattuk velük az oldal elérését,
a belépést, adtunk nekik már
ott feladatokat, egyszóval
megpróbáltunk mindenkit
felkészíteni a digitális tanterem használatára. Felsős
tanáraink gyakran tartottak
már március előtt is online
órát, mert volt két-három tanulónk, aki alapbetegségére
hivatkozva otthonról tanult
eddig is. Így néhány pedagógus amint beért az osztályba,
bekapcsolta a laptopját, belépett a digitális tanterembe és az otthon lévő gyerkőc
a tanóra minden részét látta, hallotta. A prezentációkat, filmeket, tananyagokat,
mindent látott, mert a pedagógus megosztotta a laptopján a képernyőjét, így az
alapbetegsége miatt otthon
maradó gyerek is látta, hogy
a digitális táblára éppen mi
van kivetítve. Az iskolai tab-

letekre telepítettük a digitális oktatáshoz szükséges
programokat, és ellenőriztük azok működését. 14 tabletet adtunk ki a gyerekeknek, hogy megkönnyítsük a
csatlakozást a digitális oktatáshoz. Az utolsó iskolai napon egyedi órarendet állítottunk össze erre az időszakra,
a pedagógusok is átnézték,
megbeszélték az online oktatásban rejlő lehetőségeket. Minden pedagógusunk
élő órát tart az interneten keresztül, akinek kevesebb tanórája van, azok besegítenek az ügyeletben. Bár
több mint egy héttel voltunk
még a nemzeti ünnepünk
előtt, de a hetedik osztályosok már javában készültek
az ünnepi műsorra. A digitális átállás miatt az utolsó
tanítási napon videóra vettük a helyzet miatt újragondolt műsort, amit megvágtunk, szerkesztettünk, majd
március 15-én levetítettük a
szülőknek. Az első napok tapasztalatai után személyesen
mentünk el azokhoz a csalá-

dokhoz, ahol telefont, tabletet kellet még beállítani a
sikeres online kapcsolódáshoz. A segítőkész, rugalmas
szülő-pedagógus
kapcsolatnak köszönhetően szinte
minden tanulónk részt vesz
a digitális oktatásban. Intézményvezetőként köszönöm
a szülők segítőkész hozzáállását és a pedagógusok kitartó, ötletes munkáját!
És, hogy milyen egy digitális osztályterem? Megpróbálom a víz világnapja alkalmával megtartott kiegészítő
foglalkozások, megvalósított ötletek mentén bemutatni. A vízről szóló Happy
héten minden osztály különböző feladatokkal kapcsolódott a világnaphoz.
Volt, aki akváriumot barkácsolt dobozból, volt, aki
plakátot készített, más verset illusztrált, rajzolt, festett,
és voltak, akik óra előtt pohár vízzel koccintottak. Ezt
a képet láthajuk a digitális
osztályteremben.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Berendeztük a csoportszobát
Ahogy az előző Hírmondóban beszámoltam róla,
március 8-tól ügyeleti rendszerben működik az Óvoda.
Két-három gyermek számára volt szükség a nyitva tartásra, számuk mostanra lassan emelkedik. Mai hírek
szerint egy hét múlva jöhetnek azok a gyerekek, akik
számára biztonságosnak érzik a szülők a közösségi
együttlétet.
Kevesebb
gyermekkel
más az élet az oviban. Kevesebb a barát, lassabban telik az idő, másként telnek a
hétköznapok és az ünnepek
is. Így például március 15-e
is, kedvelt nemzeti ünnepünk. Azért a magyarságtudat alakítása nem maradt el:
verstanulás, lovacskázás, piros-fehér-zöld zászlófestés,
zenehallgatás.
A húsvéti nyuszinak se
kellett sok csomagot cipelnie: az egyéni apró ajándékok mellé közösen használható játékokat is hozott.
Ezek egy részét ¬– labdákat, szivacslabdákat, kapukat, bójakészletet, mezeket
– a budapesti BMSK Sport
Közhasznú Nonprofit Kfttől kaptuk – mint minden

óvoda – több, mint négyszázezer forint értékben.
Köszönjük! Nagy hasznát
tudjuk venni a tágas udvaron, amint megjön a jó idő.
A kisebb gyermeklétszám
időt adott arra is, hogy végre berendezzük a csoportszobát az új, modern bútorokkal. Teljesen megújult ez
a helyiség is, így immár teljes a kép! A felújítás után e
színes szekrényekkel kiegészülve igazán modern és
otthonos, gyerekbarát kör-

A jó idő beköszöntével több időt töltenek a gyerekek
a szabadban. Tudjuk, több óvodán kívüli gyermek, család
veszi igénybe udvarunkat, drága, igényes játékainkat. Ez
bennünket nem is zavar, egészen addig, míg azok épsége
nem kerül veszélybe. Most azonban ez történt. Kétszemélyes rugós hintánkon valaki (felnőtt vagy kamasz) nem
vette figyelembe a súlykorlátozást, és kettétörte a hintát,
eredeti funkciójára alkalmatlanná téve. Mérhetetlenül felháborít bennünket ez a felelőtlen viselkedés. Csak remélni
merem, hogy egy szép reggelre ugyanaz a valaki megjavíttatja! A jövőben pedig sokkal jobban vigyáznak a betérők,
addig, amíg ezt lehetővé tesszük! Különben mi is változtatunk a hozzáállásunkon…

nyezet várja a gyerekeket,
felnőtteket nap, mint nap.
Csodálatos érzés! Még egyszer köszönjük a felújítást
Geresdlak Község Önkor-

mányzatának és a bútort a
Német Önkormányzatnak.
Megint együtt voltunk, vagyunk sikeresek!
Cseke Zoltánné
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Születésnapost
köszöntöttünk
Spohn Jánosné, Rézi néni
április 12-én töltötte be a
85. életévét. Polgármester úr,
dr Habjánecz Tibor virággal köszöntötte, én pedig az
életéről kérdeztem. Elmesélte, hogy Geresden született,
egész életét ott is töltötte.
Bátyját valószínűleg sokan
ismerték, aki a geresdi boltot üzemeltette, két nővére
elkerült a faluból.
Mikor 1954-ben férjhez
ment a szintén geresdi származású Spohn Jánoshoz,
egy rövid időre anyósáékhoz költöztek. Néhány hónap után már saját házukban
laktak. Férje Komlón kőművesként, majd a TSZ elletőjében dolgozott. Nála születtek a híressé vált négyes
borjúikrek is.
Rézi néni 15 évesen már
Komlón dolgozott egy építkezésen. Négy év után került
Lovászheténybe, a kacsakeltetőbe, ahol 2 évet töltött. A
helyi TSZ-ben 7 évig a földeken szorgoskodott, majd
19 éven át a hirdi cementüzem alkalmazottja volt. Brigádvezetőként nagy tisztelet
övezte a szorgalmas as�szonyt.
Otthon svábul beszéltek
a nagyszülőkkel, dédszülőkkel. Fiai is előbb beszélték ezt a nyelvet, mint a magyart, melyet iskolás korban

tanultak meg. Két fiától 5
unokája született, mindegyik
jó eszű, okos gyerek – meséli
büszkén.
A TV-ben a híreket szereti hallgatni, rendben tartja
a csodaszép kertjét, ellátja a
baromfikat.
Kívánunk neki jó egészséget!
Bár zserbót sokan sütünk,
mindenkinek saját jól bevált
receptje van. Rézi néni így
csinálja:
40 dkg lisztben elmorzsol
14 dkg zsírt, 1 egész tojást,
csipet sót és 1 dkg élesztőt
ad hozzá, majd pihenteti.
Három lapot készít, melyeket megken kajszi lekvárral
és dióval.
Barna-Mendly Erzsébet

Hitoktató költözött
Geresdlakra
Gondolom sokan látták
már a fiatal hitoktatót, aki
nemrég költözött be a püspöklaki parókia épületébe.
Az 1995-ben Bonyhádon
született fiatalembert Szőts
Bálintnak hívják. Gyerekkorát Majoson – Bonyhádtól
néhány kilométerre – töltötte 3 öccsével együtt. Majos
valamikor sváb falu volt, de
a svábok kitelepítése után
bukovinai székelyeket telepítettek be, nagyszülei is így
kerültek oda.
Általános iskolába Bonyhádon járt, az érettségit
Szekszárdon szerezte meg,
ahol közlekedési és autószerelési ismereteket sajátíthatott el. Azonban hiába érdekelte az elektronika,
egészségügyi
problémája
miatt nem helyezkedhetett
el ezen a területen. Kipróbálta magát mentősként, tanult CO hegesztést, vízveze-

tékszerelést, kereste helyét a
világban.
Jelenleg Pécsen a Teológiai Főiskola Teológia és lelkipásztori munkatárs szakon
utolsó éves végzős hallgató. Mivel keresztapja plébániaigazgató, rajta keresztül
találta meg Józsi atya, aki
Bonyhádról ismerte még.
Hívta, dolgozzon az itteni
egyházközösségben. Ebben
a tanévben Himesházán az
iskolában, Székelyszabarban és Geresdlakon pedig az
óvodában tanít hittant. Elmondása szerint jól érzi magát falunkban, tanulmányai
befejezése után szívesen maradna itt. Örömmel tölti el,
ha látja, hogy a gyerekeknek
tudott adni egy kis pluszt
munkája során.
Szabad idejében szívesen
gitározik, és tanítgatja néhány hónapos kutyusát.
Barna-Mendly Erzsébet

Kedv, remények, gólyák – az egészségügy házatájáról
Húsvétkor megjöttek a Gólyáink. Néhány napig még hó,
eső folyt szegények nyakába, de bízva a fészekrendezésben,
költésben, a jövőben, hordják fáradhatatlanul az ágakat, mohacsomókat, rendezgetik a fészket.
Hinnünk kell, hogy lesz jobb a Coronavírus járvány hullámai után, tudunk találkozni, lesz Gőzgombócfesztivál!
Mit tudunk mi tenni?
Legelőször is regisztráljunk a covidinfo.gov.hu oldalon.
Itt alap adatokat (név, TAJ, cím, telefonszám, email cím) kérdeznek. Az informatikai ismeretekkel nem rendelkezőknek
a Polgármesteri Hivatalban és a Rendelőben is segítünk, telefonos megkeresést kérünk.
Ezután egy listán – melyet hetente megújítva megkapjuk – megjelenik a neve. Itt betegségei, kora, állapota alapján

kiválasztjuk a hetente kapott adható oltóanyag alapján. TELEFONÁLUNK, kérünk mindenkit, legyen elérhető! Ha 2
héten belül beteg volt, nem kaphat semmiféle oltást! Ezt telefonon jelezzék! Ha bármi megbetegedés miatt kiesnek, a
gyógyulás után újra megpróbáljuk beoltani.
Nagyon sokan kaptak már oltást és folyamatosan kapjuk a lehetőséget. Kérünk mindenkit, ha nem tudja mit kaphat, kérje véleményünket, segítünk. Célunk, hogy minél több
PÁCIENSÜNK oltva legyen, ne legyen beteg és ne terjes�sze a vírust!
Várjuk az oltandókat!!! Legnagyobb kincsünk az Egészség!
Fekete Tiborné
dr. Rajnai Gabriella
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Hírek röviden

Májusi miserend
május 02. vasárnap

8.00 Geresd

május 09. vasárnap

8.00 Püspöklak

május 15. szombat

17.00 Geresd

május 16. vasárnap

8.00 Püspöklak

május 23. vasárnap - Pünkösd

8.00 Püspöklak

május 30. vasárnap

8.00 Püspöklak



A TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057 azonosítószámú
nyertes pályázatunk keretében 31.449.137,- Ft összértékben a napokban elkezdődik a Geresdlaki Könyvtár
és a Kiállítási épületeinek energetikai fűtés korszerűsítése, hőszigetelése, festés és nyílászáró cserék és az
akadálymentesítés.



Megjelent Pachné Heltai Borbála könyve, melyhez az anyagot Geresdlakon gyűjtötte. Aki
szeretne rendelni 3.490 forintos
áron, érdeklődhet a polgármesteri hivatalban.



A zászlókat 1985.
óta gyűjtöm, és 136
országból több mint
3600 egyesületi zászlót sikerült összegyűjtenem. Abban bízom,
ha vége a járványnak
több sportvezető is el
tud látogatni hozzám,
és a helyszínen meg
tudja tekinteni a kis
múzeumom. Addig is
sok sikert kívánok az
egyesületnek – mondta
Eőri Attila fertődi lakos, mikor megkapta a Geresdlak Dózsa SE zászlóját.

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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Az újjászületett geresdlaki foci
2020. januárjában kezdődött a Dózsa SE újraalakulásának története. Ekkor
kereste meg először Morschauser József és Mayer
Zsolt Dr. Habjánecz Tibor
elnök urat, hogy össze tudnának hozni egy csapatot, ismét lenne igény a geresdlaki
labdarúgásra. Szezon közben természetesen nem lehet új csapatot alakítani, így
nyárra maradt ez a feladat,
amire volt is nagy érdeklődés. Joci lett az edző, Zsolti a szakosztályvezető, a játékoskeret pedig többségében
helyi fiatalokból és korábban itt játszókból áll. A kezdetek óta persze sokat változott a csapat, volt, aki csak a
felkészülési mérkőzéseken
játszott, volt, aki a bajnokság alatt hagyott itt minket.
Sérülések is közbeszóltak,
egy társunk egy nyáron ös�szeszedett térdsérülés miatt
a mai napig nem tudott pályára lépni. A kiesők mellett
ugyanakkor érkezők is akadtak, akiknek beilleszkedése
jól sikerült.
Új csapat esetén az első
szezon mindig kihívásokkal teli, ez nálunk különösen igaz. A keret 90%-ának
vagy ez az első teljes idénye felnőtt bajnokságban,
vagy 5-6 éve nem focizott
versenyszerűen. A játékosok átlagéletkora 25 év alatt
van, ennek előnye, hogy legalább 10 évre lehet tervezni, viszont velejár a tapasztalatlanság is. Legfiatalabb
Bayer Bence, idén töltötte
be csak a 17-et, legidősebb
Papp-Dobszai József, aki
már lassan 40 lesz, de szerencsére ez a korkülönbség
nincs hatással az összhangra. A visszatérők is sikeresen
visszaszoktak, Hock Máté 8

góllal vezeti is a házi góllövőlistát.
Az őszi szezonban elsődleges célunk az összeszokás
volt. A nyári edzőmeccseken
nem értünk el kimondottan
sikereket, voltak viszont bíztató jelek, megmozdulások.
A tétmérkőzés természetesen más, ez meg is látszott.
Három vereséggel kezdtünk
ősszel, majd jött egy utolsó
perces pontszerzés hazai pályán a Hidas ellen. Két héttel

később jött az első győzelem
ugyancsak itthon a Lippó ellen. Majd sokáig csak ez a 4
pontunk volt. Lehetett volna
több is, mert benne volt néhány fájó vereség, ahol a játék képe alapján legalább 1
pontot megérdemelhettünk
volna, de ugye a focit gólra
játszák.
Télen erősítettünk annak érdekében, hogy a tavaszi szezonban ezek a mec�csek máshogy alakuljanak.

Geresdlaki Hírmondó

Túl vagyunk egy többhetes kemény alapozáson, valamint igazoltunk három
új játékost. Ekkor csatlakozott hozzánk Bakó Richárd
és Zab Tamás, Győrki Ákos
személyében pedig egy bárhol bevethető, rutinos játékost szereztünk.
Már a tavaszi szezon előtti edzőmeccseken látszódott
egyfajta javulás, a megyei
III. osztály egyik bajnokesélyes csapatát, a Komló II-t
sikerült is legyőzni. Ezután
már tétmeccsen is bizonyíthattunk, egy másik élmezőnyhöz tartozó csapatot,
a Borjádot sikerült megizzasztani, igaz, a vége vereség
lett. A Görcsönydoboka ellen viszont már a győzelem
is összejött hazai pályán. Jelen sorok írásakor 7 ponttal
ugyan még az utolsó helyen
állunk, sok van viszont még
hátra, elsődleges cél pedig a
tanulás, az összeszokás és a
tapasztalatszerzés. A hangulat jó, a társaság egyben van,
van 1-2 név még a pakliban
a jövőre nézve, velük együtt
a következő szezonban már
nagyobb terveket is szőhetünk. Link Marci bácsi szavaival zárva: „… akkor is hajrá!”
Jelenlegi
játékoskeret:
Aranyos Sándor, Bakó Richárd, Bayer Bence, Brigovácz Máté, Eckert Dominik, Győrki Ákos, Hock
Máté, Ivánkovics Máté, Kárász Krisztián, Kollár Ákos,
Kollár Márk, Konczos Zoltán, Magyar Márk, Mayer
Adrián, Osváth Alex, PappDobszai József, Pintér Attila, Pozsgai Kornél, Scheid
László, Schwéninger Tibor,
Szűcs Patrik, Várnai Balázs,
Werner Patrik, Zab Tamás.
Mayer Adrián
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