2016. január

Körzeti
megbízott
Geresdlakon

A Komlói Rendőrkapitányság Geresdlak, Fazekasboda, Kékesd, Erzsébet,
Szellő és Kátoly településekre körzeti megbízotti rendszert állított fel.
A Geresdlaki Önkormányzat sikeresen pályázott
a körzeti megbízotti központra, mely már hamarosan
megkezdte működését.
Geresdlak Község Önkormányzata a Közösségi
Házban irodát és a Paplakban szolgálati lakást – köszönjük az Egyházközségnek és Erb József Plébános
Úrnak – szolgálati lakást
biztosít a falu rendőrének,
Ömböli Ákosnak, akit szeretnénk a Geresdlaki Hírmondó olvasóinak is bemutatni.

Ömböli Ákos körzeti megbízott
- Hamarosan beköltözik
családjával a paplakban kialakított szolgálati lakásba.
Honnan érkezett hozzánk?
- Ömböli Ákosnak hívnak. Tanulmányaimat Pécsvárad
Gimnáziumában
kezdtem, majd ezt követően Szegeden a Rendészeti Szakközépiskolában folytattam.
(Folytatás a 2. oldalon)

Emléktábla-avatás
Az 1944. december 26án Geresdről és Püspöklakról málenkij robotra elhurcolt lakosok tiszteletére és
emlékére Geresdlak Község
Önkormányzata és a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület emléktáblát
avatott fel 2015. december
18-án. A megemlékezést a
Himnusz eléneklése után az
óvodás gyermekek magyar
és német nyelvű köszöntője
nyitotta meg. Dr. Habjánecz
Tibor polgármester úr emléktábla avatásán elhangzott
beszédét idézem:
„Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Emlékezők!

Kedves
Geresdlakiak!
Málenkij robotot elszenvedők!
A kormány a 2015-ös
évet a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások Emlékévévé
nyilvánította.
Lelkiismeretfurdalásom
volt, hogy itt Geresdlakon
a sokat szenvedett embertársainknak nem állítottunk
emléktáblát.
Pár éve Geresdlakért-díjat adományoztunk a még
élő, Málenkij robotra elhurcoltaknak. Az emléktábla a
borzalmakat átélőknek, nekünk, s a jövő nemzedékének is szól, hogy ne menjen
feledésbe soha az a kegyetlen

világ, az emberek megalázása, a svábság kollektív büntetése, kisemmizése.
Adventi időben vagyunk
most.
1944. Adventje, Jézus eljövetele után, december 26án összeszedték az embereket, asszonyokat pacskerban,
fiútestvértől örökölt bakancsban, zsákból összevarrt batyuval, melyben némi élelmiszer, fehérnemű, pár szoknya
s takaró volt.Ha becsukom
a szemem s egy időutazással 1944. decemberében találom magam, elképzelem a
ma már elképzelhetetlent.
(Folytatás a 2. oldalon Málenkij robotra emlékeztünk
címmel.)
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Körzeti megbízott

(Folytatás az 1. oldalról)
Miután végeztem, a rendőrség kötelékébe 2003. július 1-jén szereltem fel. Azóta a Komló RK. Pécsvárad
Rendőrőrsén látom el a járőri feladatokat. 2006. október
1-e óta járőrvezetőként dolgoztam, majd 2015. november 1-e óta vagyok megbízva
a körzeti megbízotti feladatokkal a 6 településen. Jelenleg Pécsváradon élek feleségemmel. Geresdlakra történő
költözésünk folyamatban van.
– Milyennek találja településünket, Geresdlakot?
– A község gyönyörű természeti környezetben, igazi
dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű
dombhátak, lankák, völgyek,
ligetes részek vannak. Az
emberek az eddigi tapasztalatok alapján barátságosak,
befogadóak, segítőkészek.
Nagyon örülök, hogy itt teljesíthetek szolgálatot.
– Milyen feladatai vannak,
mint a Komlói Rendőrkapitányság körzeti megbízottja?
– A rendőrség állandó,
közvetlen kapcsolatának kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, a települési
önkormányzatokkal, a helyi
lakossággal, társadalmi- és
gazdálkodói szervezetekkel.
A körzeti megbízotti szolgálat területén található községekben a rendőri jelenlét
biztosítása. A településen a
rendőrség hatáskörébe tartozó - külön meghatározotthelyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatásrendészeti
és rendészeti feladatok folyamatos ellátása.
– A geresdlaki lakosok milyen esetekben fordulhatnak
Önhöz?
– A lakosságnak, ha bármilyen gondja, panasza van
bármikor fordulhatnak hozzám. A segítséget a lehető
legjobban, tudásom szerint
részükre meg fogom adni.
Ömböli Ákos, Geresdlak
körzeti megbízottjának elérhetősége: 06/70-6161447
K.Sz.R.
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Málenkij robotra
emlékeztünk
(Folytatás az 1. oldalról)
Püspöklak és Geresd kicsi, de takaros házait látom.
Hideg van. Az asszonyok,
lányok a karácsonyi misén
szeretteikért, férjükért, kedveseikért, apjukért imádkoztak, akik harcoltak valahol,
hadifogságban voltak vagy
még hírt sem kaptak felőlük. Hallom a kisbírót is: „A
pécsváradi orosz katonai parancsnokság elrendelte, hogy
az 1899-1928 évfolyambéli
férfiak és az 1914-1927 évfolyambéli nők f. évi december 26. d.e. 8 óráig Pécsvárad
községben az orosz katonaság parancsnokságához beszállíttassanak.”
Majd bekövetkezett az
igaztalan büntetés. A több
éves megaláztatás, szenvedés.
Három szoknya az élet?
A megsárgult fényképeken a pufajkás nők, a sápadt,
beesett arcok, a hazabocsájtó
CCCP-s iratok tanúskodtak
a „kicsi munkáról”, no meg
a leírt visszaemlékezések iskolás füzetbe, unoka által
könyvecskébe foglalva.
Három szoknya az élet.
Hál’ Istennek belefért a
hátizsáknak kialakított jutazsákba. Életmentő meleg tejet adott érte az orosz doktornő.
A magyarországi német
nemzetiség 300 éves történelmének legdrámaibb időszakát élte meg. Geresdről,
Püspöklakról és környékéről
több, mint 100 főt hurcoltak
el (csak Püspöklakról 91 elhurcoltról ad számot a levéltári adat), többen meghaltak,
Oroszországban.
Családtagjaiktól, szeretteiktől, a szeretett hazától
való távolság, a hazatérés kilátástalansága, az emberte-

len munkakörülmények, a
kegyetlen bánásmód, a pusztító járványok mind-mind
fokozták a fogva tartottak
kiszolgáltatottságát. És a hazatérés...?
Oroszország, Debrecen,
Erdősmecske. „A személyvonat 3. osztályán díjfizetés
nélkül utazhatik.”
Meleg fogadtatás, részvét,
együttérzés helyett a megpróbáltatások folytatódtak.
Sokan azzal szembesültek,
egykori ingóságukat elkobozták, házukat idegenek
lakják.
Tisztelt Emlékezők!
Nem feledhetjük el a
szenvedőket, az elhurcoltakat!
Emléktáblánkkal előttük tisztelgünk. A
Geresdlaki
Önkormányzat, a Német Klub Kulturális Egyesület és a Geresdlaki
Német Önkormányzat e
régi mulasztást pótolva, ily
módon szeretnénk elégtételt
adni a meghurcoltaknak.”
Iskolás gyermekek műsorát követően Dr. Hargitai

János, a Magyar Országgyűlés képviselője köszöntötte a
megjelenteket. A Pécsi Harmadik Színház művészeinek, Bacskó Tündének és
László Csabának előadásában Waszner Péterné, Léna
néni emlékirataiból hallhattunk idézetet. A leleplezés után Kram Helga közös imádsággal egybekötve
megáldotta az elhurcoltak
szenvedését mélyen tükröző
emléktáblát. Geresdlak Község Önkormányzata, a Német Klub Kulturális Egyesület, a Geresdlak Német
Önkormányzat és Dr. Hargitai János országgyűlési
képviselő koszorúinak elhelyezése után hozzátartozók
is elhelyezték koszorúikat,
mécseseiket a felavatott emléktáblánál. A megemlékezés a hideg idő ellenére nagyon megrendítő volt, és
mély tiszteletet fejezett ki az
elhurcolt lakosok és hozzátartozóik iránt.
Kálmán-Szűcs Ramóna
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„Egy batyuval jöttek,
egy batyuval menjenek!”
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A magyarországi németek kiűzetésének 70. évfordulója.
Január 19. a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja, amelynek
megtartásáról az Ország
gyűlés 2012. december 10én döntött. Arra emlékezünk, hogy 1946-ban ezen
a napon hagyta el Magyarországot az első vonatszerelvény, amely az elüldözött
német lakosokat szállította
Németországba.
A győztes nagyhatalmak
a második világháborút lezáró potsdami konferenciájuk végén megállapodtak,
hogy a Lengyelországban,
Csehországban és Magyarországon maradt német lakosságot vagy annak egy
részét „szervezett és humánus módon” át kell telepíteni
Németországba, arányosan
osztva el őket valamennyi
megszállási övezet között.
A kitelepítés ügyét a
győztes Csehszlovákiában
és Lengyelországban a kormányra, a vesztes Magyarországon viszont a Szövetséges Ellenőrző Bizottságra
(SZEB) bízták. A magyar
kormány májusban szóbeli jegyzékben 200-250 ezer
németnek a szovjet megszállási övezetbe történő kitelepítéséhez kérte a
Szovjetunió jóváhagyását.
A SZEB-et vezető szovjet
Vorosilov marsall augusztusban 400-450 ezer német
kitelepítésének előkészítésére szólította fel a kormányt,
amely november elejére 303
ezer nevet tartalmazó részletes kimutatást készített.
A SZEB 1945. november
30-án értesítette a magyar

kormányt a magyarországi
németek kitelepítésére vonatkozó előírásokról, ezek
félmillió ember kitelepítését
tették lehetővé.

A fotó illusztráció
A kitelepítésről végül a kisgazdapárti Tildy Zoltán vezette magyar kormány 1945. december 22-i ülésén határozott.
A rendelet december 29-én jelent meg. Ez a hazai német kisebbség kollektív felelősségén
alapult, és kitelepítési oknak
tekintette, ha valaki magát az
1941-es népszámlálás idején
német nemzetiségűnek vagy
anyanyelvűnek vallotta, ami
fontosabbnak minősült még a
háborús bűnösségnél és az SStagságnál is.
A rendelet végrehajtási utasítása 1946. január 15én jelent meg, e szerint a kitelepítés alól mentesítettek
aránya nem haladhatja meg
az adott helység német lakosságának 10 százalékát, a
mentesítésről egy bizottság
kénye-kedve szerint dönthetett. A kitelepítettek állampolgársága
megszűnt,
vagyonuk az államra szállt.
A kitelepítés 1946. január 19-én kezdődött, az

első vonat Budaörsről indult. Az első hullám a Budapest környéki falvak német lakóit érintette, majd a
Dunántúl és a Duna-Tisza

Forrás: cultura.hu
köze és a Tiszántúl következett. A többször is leálló kiszállítások 1948. június 15-én értek véget, eddig
az időpontig mintegy 130150 ezer embert az amerikai, 50 ezer embert a szovjet
megszállási övezetbe szállítottak, az elmenekültekkel
együtt 220-250 ezer lehetett a Németországba kerültek száma. Magyarországról
a Szovjetunióba mintegy 70
ezer (más források szerint
40 ezer) németet hurcoltak
el, ahol harmaduk elpusztult
a munkatáborokban.
Becsült adatok szerint a
hazai német nemzetiségű
lakosság száma a kitelepítés
után 200-300 ezer közöttire
tehető. Jellemző, hogy a félelem és megpróbáltatások
miatt az 1949. évi népszámláláson német anyanyelvűnek mindössze 22 455-en,
német nemzetiségűnek pedig csupán 2617-en vallották magukat.

A németek kitelepítését az 1949. október 11-én
megjelent kormányrendelet törölte el, biztosítva a
német nemzetiségű lakosságnak az állampolgári jogokat, megszüntetve a lakóhely megválasztására és a
munkavállalásra vonatkozó
korlátozásokat. A német kisebbség helyzete nem sokat
javult, többségüket az ötvenes években „hazaárulóként”
és „osztályellenségként” a
Hortobágyra, kényszermunkára küldték, a német iskolákat bezárták, a „fasisztának”
minősített német nyelvet az
iskolai oktatásból is kizárták.
A nyomás később enyhült,
de a pártállami időszakban
a magyarországi német kisebbség jobbára csak sajátos
kultúráját őrizhette, az anyanyelvi oktatás, művelődés
intézményes feltételei hiányoztak. Az 1993-ban megszületett nemzetiségi törvény tette lehetővé a német
kisebbségi önkormányzatok megalakulását. A rendszerváltás óta Magyarország
több településén rendszeresen megemlékeznek a német nemzetiségű magyar állampolgárok kitelepítéséről.
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 2007-ben a magyarországi németek elüldözésének 60. évfordulójára
szervezett nemzetközi konferencián a Parlamentben
bocsánatot kért a németek
kitelepítéséért.
Schulteisz Balázs
Geresdlak Német
Önkormányzat
elnök
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Diákolimpia: sikeres szereplés
2015. december 13-án
(vasárnap) 17 tanulónk vett
részt a Diákolimpia játékos sportvetélkedőjén Pécsett a Lauber Dezső Sportcsarnokban. Másodszor vett
részt iskolánk ezen a diákolimpiai versenyen, és egyértelműen látszik tanulóinkon a fejlődés. A versenyen
a városi 5. helyet szereztük
meg. Ezúton is gratulálunk
a résztvevőknek:
Leányok: Apari Liliána,
Storch Léna, Tóth Tímea,
Rosenfeld Zsóf ia, Bornemissza Zsóf ia, Bogdán Hanna Lara, Hock Hanna Sára,
Háberschusz Dorina, Kiss
Ivett.
Fiúk: Horváth Dominik,
Osváth Erik, Krikler Levente,
Schweininger Zsombor, Horváth Zdenkó Nátán, Bodró
István, Kovács-Möller Bálint, Kórósi Efraim
2015. december 17-én du.
16:30 órakor tartottuk meg
hagyományos
karácsonyi
műsorunkat az iskolában.
A műsort a nevelőtestület énekkarának meghitt karácsonyi dala nyitotta meg.
Ezután az óvodások táncos-zenés előadását láthat-

tuk. Az ovisok után a négy
alsós osztály külön kis műsorral kedveskedett az érdeklődőknek. Iskolánkban
hagyomány, hogy a 4. osztályosok adják elő a betlehemest. Az énekes kíséretet

FONTOS KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK:

A 2015/2016. tanév I. féléve 2016. január 22-ig tart.
Az iskola 2016. január 29-ig értesíti a tanulót illetve a
szülőket a félévi eredményekről.
Szülői értekezlet időpontja: 2016. február 8. (hétfő)
17:00 óra
Farsangi bál: 2016. február 12. (péntek)
2016. március 05. (szombat) munkanap, így tanítás is
lesz!
Tavaszi szünet időpontja: 2016. március 24. – április 1-ig.

a 6. osztályos lányok kórusa
biztosította.
2015. december 18-án az
„idősek napi rendezvénnyel”
egyidőben került sor a „Málenkij robotra elhurcoltak”
emlékére állított emléktábla avatására is. Az emléktábla avatásán Bölcskei Gábor
és Kozma Máté szavalata
hangzott el.
Az emléktábla avatása
után, Bölcskei Viktória és
Kiss Vivien verssel, Schulteisz Anna verssel és saxofon szólóval, majd a lányok
közösen Storch Jamievel,
Schmolcz Kingával, Varga
Kittivel énekükkel is köszöntötték a nyugdíjasokat.
A 2016-os évet iskolánk
6. osztálya egy kulturális

programmal nyitotta. Január
8-án a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek 2 részes
musical előadását tekintették meg „Padlás” címmel.
A továbbiakban néhány
fontos időpontra szeretnénk
felhívni a figyelmet:
Iskolásaink a tanév II.
félévében is sok meghirdetett versenyre jelezték részvételi szándékukat, így pl.:
grundbirkózó diákolimpia,
úszó diákolimpia, körzeti és megyei német vers és
prózamondó verseny. 2016.
január 23-án a kitelepítések 70. évfordulójára szervezendő emlékműsoron is
szerepelnek majd tanulóink.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Téli örömök
A karácsony sok örömet
hozott óvodásainknak. Óvodán belül és óvodán kívül is
ünnepeltünk. Fenntartónknak, Geresdlak Község Önkormányzatának köszönhetően mennyezetig érő
karácsonyfát díszíthettünk
fel a csoportszobában. A sok
értékes ajándékot, a közösen
használható fejlesztőjátékokat a Dénisch család nemes
felajánlásának köszönjük!
Új plébánosunknak, Erb Józsefnek és Rozmer Margit
hitoktatónak köszönjük a
gyerekeknek küldött ajándékot!
Téli, Mikulás és karácsonyi témájú versekkel,

énekekkel, tánccal örvendeztették meg gyerekeink
Geresdlak és Maráza lakosságát. A hagyományos, iskolával közösen rendezett ünnepségen még a legkisebbek
is melegséget loptak a szívekbe. Hát még a nagyobbak! Ők még az időseket is
köszöntötték rövid műsorral
a Közösségi Házban megrendezett estjükön. Két óvodásunk pedig az emléktábla
avatáson is mondott verset,
német ruhában.
Az új év meghozta néhány napra az igazi telet is.
Szerencsére a közlekedésben nem okozott gondot,
így nagy örömmel játszhat-

tak a gyerekek a hóban: hóembert építettünk, szánkóztunk, hóangyalt készítettünk
és vidáman hócsatáztunk.
Kár, hogy csak néhány napig
tartott!
Az örömök mellett fontos feladatok is várnak ránk a
közeljövőben. Értékeljük az
eltelt félévet, s kitekintünk a
következőre. El kell döntenünk, kik lépnek iskolába az
idén, milyen programokkal
színesítsük a második félévet.
Minderről a közelgő szülői
értekezleten is beszélgetünk
majd, ahol a gyerekek óvodai életéről, nevelési problémákról is szó esik. A farsang
ünneplésének módját is megbeszéljük majd. Fontos tehát,
hogy minden szülő ott legyen. Szeretettel várjuk őket!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Karácsonyi ünnepség
A Közösségi Ház ebédlőjében, Geresdlak Község Önkormányzata és a Nyugdíjas Klub szervezésében 2015. december 18-án rendeztük meg a már hagyományokkal rendelkező
Nyugdíjas Karácsonyt.
A megjelent nyugdíjas geresdlaki lakosokat az óvodás
és iskolás gyermekek karácsonyi műsora után Dr. Habjánecz Tibor polgármester köszöntötte. Háziorvosunk,
Dr. Rajnai Gabriella tanulságos történeteket mesélt a je-

lenlevőknek. A Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt. adományából ízletes vaddisznópörkölt vacsora készült, melyet
sütemény desszert követett. Nyugdíjas lakosaink számára ajándékcsomagokkal kedveskedtünk Karácsony Ünnepe alkalmából, majd a báli zenét Hahner Róbert és felesége szolgáltatta.
Nagyon nagy öröm, hogy évről-évre egyre többen együtt
ünnepeljük a karácsonyt.

Geresdlaki Hírmondó

Szemészeti rendelés Geresdlakon

Az orvosi rendelőben 2016. február 11-én, csütörtökön
9 órától Dr. Szava Éva ingyenes szemészeti vizsgálatot tart.
A rendelésen optikus is jelen lesz, aki kedvezményesen tud
felírni szemüveget. Előzetes bejelentkezés szükséges telefonon vagy személyesen.
A szemészeti rendelés napján Geresdlakon háziorvosi
rendelés csak 8 órától 9 óráig lesz.
Fekete Tiborné, Dr. Rajnai Gabriella

Miserend
Január 31., vasárnap
8:00
Püspöklak
Február 7., vasárnap
8:00
Geresd
Február 14., vasárnap
8:00
Püspöklak
Február 20., szombat
16:00
Geresd
Február 21., vasárnap
8:00
Püspöklak
Február 28., vasárnap
8:00
Püspöklak

Faluhírek röviden
 GERESD FALURÉSZEN az Akác és a Dózsa
György utcában a templom irányában lakossági igény alapján 2 db ledes lámpatestet helyez el az önkormányzat.
 SÚLYKORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK Geresdlakon! Geresdlak önkormányzata rendeletben súlykorlátozó
(7,5t) intézkedéseket hozott útjaink (Kisgeresdi, Véméndi,
Gellért, Tulipán, Kossuth utcák) védelme érdekében melyet táblával jelölünk és február 1-től elhelyezünk. Településünk úthálózata jónak mondható, ennek fenntartása fontos érdekünk. Egyes vonalak teljes felújításra szorulnak (pl.
Kisgeresdi út). Komoly pályázati pénzek szükségesek ehhez. Az utak leromlását leginkább a jelentős súlyú, s túlterhelt gépjárművek okozzák. Ezeknek a közlekedését korlátozzuk, illetve engedélyhez kötjük, mely díjköteles. Helyi és
közérdekből kedvezményrendszert alakítottunk ki mellyel a
lakosságot és a mezőgazdasági vállalkozásokat támogatjuk.
Geresdlak honlapján, a www.geresdlak.hu-n és az Önkormányzatnál adunk bővebb felvilágosítást, kérelemhez szükséges nyomtatványokat és engedélyt.
 GERESDLAK KÖZSÉG Önkormányzata ebben az
évben 6 fő egyetemistát támogat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretén belül.

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár:

Polgármester:

Orvosi rendelő

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com

Jegyző:

Dr. Tóth Sándor
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens:

Földvári Edit
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzoiref@erzsebetikoh.hu

Geresdlaki Német Önkormányzat

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda

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@mail.com
Vezető: Ruppert Bálintné
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7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
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
Mentők: 104
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: 30/841-5948 E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Mohács kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozó: Kaszás Anita
Telefon: 69/349-101
Ügyfélfogadás helye: Geresdlak Község Önkormányzata

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
Ömböli Ákos körzeti megbízott: 70/616-1447

Tűzoltók: 105
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Geresdlaki Hírmondó

Német önkormányzatok napja
A 20. Magyarországi Német Önkormányzatok Napját
(GÁLA) az idei évben 2016. január 9-én a pécsi Kodály
Központban rendezték meg.
E rendezvényen az ország legjobb német csoportjai léptek fel és itt adták át a legmagasabb magyarországi német
kitüntetést, az: „EHRENNADEL IN GOLD FÜR DAS
UNGARNDEUTSCHTUM”-ot.

Az ünnepi szónok Dr. Gerner Zsuzsanna, a Németországi
Szövetségi Köztársaság tiszteletbeli konzulja volt.
Ezen a rangos és csodálatos, több órás programon vettek
részt a geresdlaki kiállítások vezetői, segítői, és a babavarró
asszonyok, és egy szép délutánt töltöttünk el.
Schulteisz Józsefné
kiállításvezető

Adomány Londonból
Friedmann József, egykoron kisgeresdi lakos, aki
jelenleg Londonban él, a közelmúltban a Geresdlaki
Német Önkormányzat részére fából készült szekeret adományozott, melyet a Babaházban helyeztünk
el. Hálás köszönetünket fejezzük ki Friedmann Józsefnek.
Geresdlak Német Önkormányzat
Geresdlaki Hírmondó

Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa
Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

