2021. május

Önkormányzatunk idén is virágosítási programot
és versenyt hirdet Geresdlakon,
köz- és magánterületen egyaránt az alábbi címekért:
Egyéni:
– legszebb, leggondozottabb porta
– csodaszép virágözön környezet
Csapat (egyesületeink és új formációk):
„Miénk itt a tér” verseny: „csapatok által örökbe fogadható geresdlaki terek, utcarészek” örökbefogadása,
kialakítása, virágosítása, folyamatos gondozása, max. 10x10 m nagyságban.
Díjazás:
egyéni és csapat: 1-6 helyezésig - értékes dísznövények
Jelentkezni lehet:
az önkormányzatnál június 25-ig
Zsűrizés időszaka:
július 1-től július 30-ig
Eredményhirdetés:
augusztus 20-án Kisgeresden
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Pünkösd, az Egyház születésnapja
Pünkösd ünnepe a kereszténységgel egyidős, húsvéton kívüli ünnepként
tartották. Pünkösd napja volt a zsidók
aratási ünnepe. A keresztények viszont
a Szentlélek eljövetelére emlékeznek. A
kifejezés a görög „pentekosztész” elferdítéséből származik. A görögben eredetileg számnév, jelentése: ötven. Jézus feltámadása után, negyven napon
át többször is megjelent tanítványainak. A negyvenedik napon felment a
mennybe. Az apostolok félelemmel és
szorongással várták a vígasztaló Lelket.
Várakozásuk tizedik napján – ez éppen
Jézus feltámadásának ötvenedik napjára esett – megérkezett a Szentlélek. Eltöltötte erejével az apostolokat, szívük Tiziano: A Szentlélek eljövetele
félelmét eloszlatta, s megvilágosítot- pette kiáradt rájuk – elkezdte pünkösta értelmüket, megkapták a nyelveken di beszédét, és ebben elmondta: azt a
szólás adományát. A Szentlélek alkal- Krisztust, akit ők keresztre feszítettek,
massá tette őket a Krisztusi parancs tel- és eltemettek, Isten Úrrá és Krisztusjesítésére: menjetek az egész világra, te- sá tette. Beszéde végén megkérdezték,
gyetek tanítványommá minden népet. hogy mit tegyünk testvérek? „Tartsatok
A megbátorodott apostolok nevében bűnbánatot, s mindegyiktek keresztelPéter apostol állt ki – miután a Szentlé- kedjék meg Jézus Krisztus nevében, bűlek lángnyelvekben és szélzúgás köze- neitek bocsánatára, akkor megkapjátok

Virágos Geresdlak

Raaba-Grambach ajándékát, a közel 100 tő virágot - köztük begóniákat
– Gustl hozta el nekünk

ajándékul a Szentlelket… S azok tehát megfogadták szavát és megkeresztelkedtek, körülbelül háromezer lélek
csatlakozott aznap hozzájuk.” (Apostolok Cselekedetei 2,38) Azóta ünnepeljük Pünkösdkor az egyház születésnapját. A bérmálás Szentségében mi
is megkaptuk a Szentlélek ajándékait,
hogy a Krisztusi küldetésünknek eleget tegyünk: hogy hitünket megvalljuk, hitünk szerint éljünk, és hitünket
továbbadjuk. Magunk ereje ehhez kevés. Ezért kell kérnünk minden nap a
Szentlélek segítségét. A Szentírásban
tovább olvassuk: „A hívek sokaságának
egy volt a szíve – lelke. Egyikük sem
mondott semmit sem magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt”
A pünkösdi Lélek űzzön ki minden
betegséget és félelmet szívünkből, és
igaz szeretetével töltsön el mindnyájunkat, hogy egymás szolgálatára tudjunk lenni továbbra is.
Kegyelmekben gazdag, vírusmentes
pünkösdöt kívánok mindenkinek!
Erb József plébános

Május híres szülöttei
Lázár Ervin (Budapest, 1936.
május 5. – Budapest, 2006. december 22.) Kossuth-díjas magyar
író, elbeszélő, meseíró, a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító tagja. A Tolna megyei Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett, a családja 1951-ig élt itt. Felsőrácegresre
járt át iskolába, ezeknek a településeknek a neve megjelenik
írásaiban is. 1959. február 1-jétől az Esti Pécsi Napló újságírója volt. Az újságnál 1963-ig maradt: utána a Dunántúli Napló
és Tüskés Tibor segítségével az
irodalmi folyóirat, a Jelenkor
munkatársa lett. 1965-ben Budapestre költözött, itt az Élet
és Irodalomnál helyezkedett el
tördelőszerkesztőként. 1971-től
1989-ig szabadfoglalkozású író
volt. A leginkább meséiről ismert író első novellája a Jelenkorban jelent meg 1958-ban.
Írásaihoz az inspirációt javarészt
gyermekkorából merítette
Szkalnitzky Antal (Püspöklak, 1836. május 6. – Lipótmező,

1878. június 9.) magyar építész.
A kiegyezés és a városegyesítés
nyomán kialakuló Budapest arculatának meghatározó építésze.
A Baranya megyei Püspöklakon született. Édesapja jószágigazgató volt Albrecht főherceg
birtokán. A berlini Építészeti
Akadémia elvégzése után 1858
folyamán számos tanulmányutat tett; járt Münchenben, Kelet-Poroszországban, Szászországban, Bécsben, Erdélyben,
Dalmáciában, Horvátországban és Észak-Itáliában. 1859.
július 22-én megkapta a berlini Építészeti Akadémia ezüstérmét. Utolsó nagy sikere 1873ban a bécsi Világkiállításon
kapott művészeti érem az Oktogonon létesült épületeiért. A
Felvidéken került gyógykezelésre 1873-ban. Az agysorvadás
egyre jobban elhatalmasodott
szervezetén: hosszas szenvedés
után a lipótmezei tébolydában
érte a halál.
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Fejlesztések

A Babaház új nyílászárókat kapott, megújul a tető és a homlokzat

Elkezdődött a könyvtár felújítása, folyik a nyílászárócsere és a mosdó
kialakítása

Befejeződött Geresden az Orvosi rendelő és Művelődési Ház energetikai
felújítása, a napokban a korlátok is elkészültek

A Hunyadi utca 21-ben a kiállítás épületében korszerű mosdó és wc kialakítása történik
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Online verseny, májusfa állítás
A Költészet napja alkalmából minden évben iskolánk rendezi meg a tankerületi vers- és prózamondó
versenyt az alsó tagozatosok részére. Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel mellőztük a személyes
találkozást és a neten keresztül élőben bonyolítottuk le a
programot. Az online tanítás
után már nem jelentett különösebb kihívást így megszervezni egy versenyt.
A zsűri 
(Barna-Mendly
Erzsébet, Cseke Zoltánné,
Schulteisz Józsefné) is élőben, laptopon keresztül hallgatta a szavalatokat. A versenyt technikai probléma
nélkül sikerült lebonyolítani, melyen Szőllősi Emília a
második, Vida Zsófia pedig
a harmadik helyen végzett.
A tankerületi versenyt
megelőzően reggel nyolc
órától iskolai háziversenyt
tartottunk. Itt a következő eredmények születtek: 1.
Schweibert Hanna, 2. Kósa
Viola, 3. Kálmán Larissza,

Különdíjas: Bene Brájen és
Szabó-Bartos Zselyke óvodás. Köszönjük a szülőknek
és a pedagógusoknak a felkészítést, a zsűrinek pedig a
különleges helyzetben való
eredményes munkát!
Az iskolába visszatérve fontos feladatunk volt a
gyerekek valós tudásának a
felmérése és a közösségépítés. Utóbbira nagyon jó lehetőség volt a májusfaállítás. Sajnos tanulóink közül
is már csak kevesen vesz-

nek részt ezen a szép szokáson, ezért fontosnak tartjuk,
hogy a gyerekek ismerjék
és legalább az iskolában találkozzanak ezzel a hagyománnyal.
Április 30-án, pénteken
ebéd után a fiúk elmentek
májusfáért. A bátrabbak kipróbálhatták a hagyományos favágó eszközöket,
amikkel kivágtuk a fát. Vállunkra vettük, és közel egy
kilométert tettünk meg így
cipekedve az iskoláig. Ez idő

alatt a lányok se tétlenkedtek. Színes lapokra írták az
iskola összes lány diákjának
és hölgy dolgozójának a nevét, majd lelaminálták. Miután megérkeztek a fiúk a
fával, a lányok felkötötték a
szalagokat, a fiúk pedig közben lyukfúróval 80 cm mély
lyukat fúrtak a májusfának.
A sikeres májusfaállítást követően mindenkinek jólesett
az uzsonna.
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Újra az óvodában
Húsvét után, április 19-én
újra megnyithattuk kapunkat a gyerekek előtt. Egészségesen, örömmel tértek
vissza szeretett óvodájukba, csaknem mindannyian.
Aki a vírusfertőzés lehetősége miatt továbbra is aggodalmasnak tartja a közösségi életet, otthon tarthatja
a gyermekét, az óvónőkkel
való egyeztetés mellett.
A visszatérőket színes
óvodai élet várja.
Utólag mindenkit megajándékozott szerény ajándékával a húsvéti nyuszi.
Erb József atya kipótolta ezt
jótékonysági ajándékcsomagokkal. Hálásan köszönjük!
A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
rajzpályázatot hirdetett „Így
közlekedtek ti”címmel. Papp
Tamara, Szarvas Denisz,
Szöllősi Izabell, Fischer
Benett és Kraft Léna alkotásait küldte be Noémi óvó
néni. Külön dicséretet érdemel közülük Kraft Léna, aki
otthon, Anyukája segítségével, kiscsoportosként nagy
lelkesedéssel rajzolt. Helyezést ugyan nem ítéltek meg
nekik, mi mégis büszkék vagyunk a pályázóinkra!

A Geresdlaki Iskola évről-évre megrendezi költészet-napi versmondó versenyét, melyre idén az óvodás
korosztályt is meghívták.
Mivel a felkészülés időszaka
a járvány miatti zárás idejére esett, otthoni feladat volt.
Egyedül a középsős SzabóBartos Zselykénk készült
fel és iskolások előtt, bátran adta elő egészség témájú
versét. Nagyon büszkék vagyunk rá! Csak így tovább,
Zselyke!
A Föld napja alkalmából
virágokat ültettek a gyerekek és felnőttek, ezzel szépítve az Óvoda környezetét.
A szülők segítségével felújították a cipőskert – bejáratot, hogy esztétikus látvány
fogadhassa az érkezőket.
Köszönjük az aktív Szülők segítségét: Reith Olivér, Cseke Máté, Szöllősi
Izabell, Kraft Léna, SzabóBartos Zselyke, Szarvas
Denisz, Korn Péter. Barkácsolással, a környezetvédelemről való beszélgetéssel
mélyítették el ismereteiket a
gyerekek a fenntarthatóság
jegyében.
Egy 2015-ös, „Múltunk
a jelenben, egy nap nép-

viseletben” című magánkezdeményezés mára országos hagyománnyá vált,
melyet a német nemzetiség
„Trachttag”-nak nevez. A
cél az, hogy ezen a napon a
szokásos hétköznapi ruhát
népviselettel kombinálva vegyük fel. A pár héttel ezelőtti projekthéten sok ismeretet
szereztek e témában a gyerekek, így hangulatos, tartalmas nap kerekedett április
30-án. Aki tehette, otthonról
hozott ruhadarabokat, maga
készítette nyakéket. Akinek
nem volt, az oviban kapott.
Szólt a sváb zene, pörögtek a
szoknyák, fiúk forgatták meg
a lányokat. Igazán szép hagyományőrző nap volt!
Sajnos Geresdlak egyik
legvidámabb eseménye, a
finn-magyar majális idén
is elmaradt. Mint ahogy az
ezen a napon tartott anyák

napi ünnepség is. Az Óvó
néni azonban ajándékkészítéssel, vers-és daltanulással segítette a gyerekeket
Édesanyjuk köszöntésében.
Álljon itt zárásul egy kis
köszöntő, mellyel mi is megköszönjük Nekik, hogy legféltettebb kincseiket nap,
mint nap ránk bízzák.
Cseke Zoltánné
Mentovics Éva:

Elmesélem,
hogy szeretlek

Mikor járni tanítottál,
lehajoltál hozzám.
Azt súgtad, hogy: /

drága kincsem…
S megcsókoltad orcám.
Ölelgettél, cirógattál, /

ápoltad a lelkem.
Kedves szóval terelgettél
– bármi rosszat tettem.
Oly sok éjjel virrasztottál
kívánságom lesve.
Álmot hozó meséd nélkül
sose múlt el este.
Beszédre is tanítottál.
Szívesen mesélek.
Elmesélem e szép napon,
hogy szeretlek téged.
Ahogyan a barna mackók
szeretik a mézet,
Édes, drága jó anyácskám
úgy szeretlek téged.
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Május elsején született
Anna néni
Kisgeresden 85 évvel ezelőtt május elsején született
Titz Aladárné, Anna néni
negyedik gyerekként. Édesapja a háborúban vesztette
életét 1944-ben, így édesanyja egyedül maradt gyermekeivel. Ez volt az oka,
hogy korán, 11 évesen már
Pécsen szolgált. Nemsokára a Himesi Állami Gazdaságba, majd a komlói építkezésekre ment dolgozni a
jobb kereset reményében. Itt
a férfiakkal egyformán kellett cipelni a maltert, tolni a talicskát a lányoknak is.
Ezután Pécsre került a Panelüzembe, ahol az új házak
elemei készültek.
Az 1956-ban megtartott esküvő után férje szüleihez költöztek Püspöklakra. Mindhárom lánya még
az alsófalui házba született, ahol több generáció élt
együtt. A Hunyadi utcába
1967-ben költöztek, mikor
elkészült a házuk.
Miután a férjét a hetvenes
évek közepén leszázalékolták, tartottak nyulat, csirkét,
disznót, művelték a szőlőt,
a kertet, gondozták az idős,
beteg nagyszülőket. Mind-

három lányuk elkerült a faluból, mikor férjhez mentek.
Boldog, mert van 6 unokája,
14 dédunokája.
A családban ma is sűrűn
hallani sváb beszédet, a rádióban a sváb zenét, hisz férje és ő is sváb családból származnak.
Búcsúzóul mégegyszer
megcsodálom a kertet, a sok
virágot, mely körbeveszi.
A „Tejfölös csodasüti” receptjét kértem el, mely egyszerűen elkészíthető és nagyon finom:
A krémhez: 5 dl tejben
megfőzünk 2 cs vanília pudingport 1 cs vaníliáscukorral és 20 dkg kristálycukorral. Mikor kihűlt, 450 gr
tejfölt keverünk bele.
A tésztához 40 dkg liszt,
1 teáskanál szódabikarbóna,
25 dkg margarin, 1 tojás, 10
dkg kristálycukor, 2 evőkanál kakaó és 2 evőkanál tejföl szükséges. A hozzávalók
összegyúrása után 2 részre
osztjuk a tésztát. Az egyiket
kinyújtva a tepsibe simítjuk,
rá kerül a krém, majd a tetejére a másik lap.
Barna-Mendly Erzsébet

Akiről a komlói Bányász
emlékművet mintázták
Május 15-én betöltötte a
85. életévét Weitzl János bácsi, akit polgármester úrral,
dr Habjánecz Tiborral köszöntöttünk ebből az alkalomból. Ahogy odaértünk,
János bácsi elkezdett mesélni az életéről. Fiatal gyerekként vizet hordott a komlói
építkezéseken, majd 1952ben munkába is állt a cégnél.
Kőművessegédként
tevékenykedett, mikor a szobrász kiszemelte modellnek a
készülő bányász emlékműhöz. Sok-sok órát állt a művész előtt, amivel ráadásul
jobban is keresett, mint segédként. Nemsokára Zobákon ács segédmunkás lett, 4
év tanulás után pedig megszerezte az asztalos szakképesítést is. Érdekességként
említi, hogy a brigádjukban
7 János keresztnevű volt.
Esküvőjük után a geresdi Rózsahegy utcában laktak szüleinél, majd 1970-ben
megvették a házat, ahol ma
is élnek. Az átalakítási, felújítási munkákban mindig
számíthatott feleségére, akivel együtt falazták a pincét
is. Geresden ma is sok tető,
ablak és redőny őrzi a keze
munkáját. A napi munka
után és hétvégeken dolgozott a falubeli házakon.
Mikor a komlói cég Szekszárdra költözött, átment
a Pécsi Tanácsi Magas- és

Mélyépítő Vállalathoz. Ettől
kezdve a pécsi tetőket készítette. Mesélte, hogy még a
Pécsi Bőrgyárban is volt tető,
ahova őt hívták.
Két lányától 4 unoka és 4
dédunoka született. A gyerekek kiskorukban nem akarták az otthon hallot sváb beszédet megtanulni. A sors
érdekessége, hogy azóta
mind jól beszélik a német
nyelvet.
A TV-ben szívesen nézi
a focit annál is inkább, mert
gyerekként jó kapus volt, de
az anyukája nem engedte
sportolónak. Érdekli a híradó, az állatos filmek, a népitáncosok bemutatói is.
Rendszeresen elolvassa az
Új Dunántúli Naplót, rendben tartja a kertet.
Felesége finom pogácsájának a receptjét elkértem,
hogy tovabb adhassam:
50 dkg lisztet 1 Liga margarinnal és 1 evőkanál zsírral
összemorzsolni, érzés szerint sózni, majd 1 élesztőt
nagyon kevés tejben felfuttatva, 1 tojást és 1 evőkanál
fehérbort hozzágyúrni. Ha
túl kemény a tészta, 1-2 evőkanál tejföllel lazíthjatjuk,
de vigyázzunk, ne legyen túl
lágy a tészta. Pihentetés nélkül mehet a 180 oC-ra előmelegített sütőbe.
Barna-Mendly Erzsébet
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Hírek röviden


Újra működik a könyvtár! A novemberi bezárás után
májusban kinyithatnak a könyvtárak. Ez Geresdlakon
kicsit másként működik a felújítás miatt. A kölcsönözhető könyvek a Közösségi Házban találhatóak, a
nyitva tartás a régi rend szerint működik: hétfő 16-18,
kedd 16-17, péntek 13-15 óra között várom az olvasni vágyókat! A kényelmetlenségekért cserébe terveink szerint ősztől a megújult, kétszeresére növekedett
alapterület ad otthont könyvtárunknak.

Esedékes az egyházi
hozzájárulás
Júniusi miserend
június 5.
június 6.
június 12.
június 13.
június 20.
június 27.

szombat
16.00		Püspöklak
vasárnap	 8.00		 Geresd
szombat
17.00		Geresd
vasárnap	  8.00		 Püspöklak – Igeliturgia
vasárnap	 8.00		 Püspöklak
vasárnap	 8.00		 Püspöklak

Az egyházi önkéntes hozzájárulás mértékét a püspöki kar, a jövedelmünk 1%-ban állapította meg. Mayer
Mihály püspök úr 0,5%-ban állapította meg a Pécsi egyházmegyére, illetve a minimum 4000 Ft/fő/év-re, melyet a Himesházai Római Katolikus Plébánia Takarékbankban lévő számlaszámára: 50400058 – 11001809
számra legyenek szívesek befizetni. Köszönjük azoknak,
akik a minimumnál többet is ajánlanak fel, vagy fizetnek be jövedelmüknek megfelelően. Szeretném felhívni
a figyelmet, hogy akik még évekkel ezelőtt adták meg a
takarékszövetkezetbe megbízásukat – amikor még csak
3000 forint volt az egyházi évi hozzájárul összege – az új
számlára 4000 forinttal adják meg a megbízást. Hálásan
köszönjük mindenkinek, akik támogatják egyházközségünket, és hittel maguknak érzik közös ügyünket.

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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Édesanyám, Sümeghy
Ferencné-Rassy Ilona 20 évvel
ezelőtti ittjártakor teljesen
beleszeretett Kisgeresdbe és
az ő segítségével vettünk itt
egy házat is. Mindig boldogan
jött hozzánk, jól érezte magát
itt. Két évvel ezelőtti halála
után felszámoltuk a könyvtárát
és úgy gondoltuk, hogy
emlékét úgy őrizhetjük legjobban, ha Geresdlak könyvtárának ajándékozunk 500 darab
könyvet a hagyatékából. Mindenkinek szívből kívánom a
legnemesebb kikapcsolódást,
az olvasás szépségét.
Sümeghy Gyöngyvér
és Takács István,
Kisgeresd

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt június 25-én, pénteken 18.0022.00 óráig a geresdlaki kiállításokon
(Hunyadi J. utca 58).
A rendezvény és a kiállítások megtekintése a
mindenkori járványügyi szabályok figyelembe
vételével kerül megszervezésre.

Kiállításaink megtekintése ezen a napon ingyenes. A
program része a Mi svábok című könyv bemutatója.

Térzene:

Német Önkormányzat Geresdlak
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