
Geresdlak híres szülöttei 
Szkalnitzky Antal (Lak, 1836. május 6. - 1878. június 9.) – építész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Koffán Károly festő, grafi-
kus, bábművész, ornitológus 
és fotóművész, polihisztor; P. 
Flódung József jezsuita szer-
zetes, Szkalnitzky Antal épí-
tész. Ott szerepelnek Magyar-
ország nagyjai között, mégis 
ezek a nagyszerű emberek ne-
künk Geresdlakiaknak „kései” 
felfedezett falubéliek. Koffán 
Károly emlékét a Koffán-ház 
őrzi, Flódung Atyának emlék-
táblát avattunk fel a laki temp-
lom falán 2007-ben. 

Tanuljanak gyermeke-
ink, s mi a fontos történel-
mi eseményekről, a málen-
kij robotról, és ismerjük meg 
geresdlaki származású nagy-
jaink, Koffán, Flódung Atya 
és Szkalnitzky életét, mun-
kásságát, beszéljünk róluk az 
iskolai szakkörökben is! 

Szkalnitzky Antalról te-
ret szeretnénk elnevezni, így 
őrizni emlékét a laki születé-
sű híres magyar építésznek. 

Az újonnan induló ro-
vatunkban olyan embere-

ket mutatunk be, akik Ge-
resdlakról származnak és 
hírnevet, elismerést szerez-
tek munkásságuk folyamán. 
A februári Geresdlaki Hír-
mondóban a laki születésű 
Szkalnitzky Antal híres épí-
tészt mutatjuk be az olvasók-
nak, aki a kiegyezés korában 
számos ismert középületet 
tervezett, kivitelezett. 

A művelt építész a histo-
rizmus kiemelkedő alakja; az 
épület külsőkön általában az 

olasz reneszánsz, a belsőkön 
gyakran francia reneszánsz 
elemeket alkalmazott. A ki-
egyezés és a városegyesítés 
nyomán kialakuló Budapest 
arculatának meghatározó 
építésze. Fényes pályafutá-
sának korai halála vetett vé-
get. Kortársai még az ország 
egyik legjelentősebb építé-
szének tartották, mára azon-
ban csaknem elfelejtették. 
Pedig tehetséges volt. Sok 
tervet készített és épületei 
közül még ma is áll jó néhány.

Szkalnitzky Antal 1836. 
május 6-án született a Ba-
ranya megyei Lakon. Abban 
az időben Lak a béllyei ura-
dalom része volt, és 1827-től 
Lak az uradalom központja. 
Albrecht főherceg birtokos 
a nagy kiterjedésű területen 
mintagazdaságot rendezett 
be. Szkalnitzky Antal édes-
apját, Szkalnitzky Györgyöt 
az uradalomban jószágigaz-
gatóként alkalmazták. Szkal-
nitzky Antal édesanyjáról 

csak annyit tudunk, hogy le-
ánykori neve Majer Karoli-
na volt. Antalnak két leány-
testvéréről van tudomásunk, 
Emíliáról és Karolináról. 
Minthogy Szkalnitzky An-
talt a későbbi dokumentu-
mok mint római katolikust 
tartják számon, nyilván szü-
lei is azok voltak.

A fiatal Antal „első neve-
lését a szülői háznál nyerte”. 
1846-tól a pécsi cisztercita 
gimnáziumban tanult; ezután 
Prágába küldték, ahol az ot-
tani főreáltanodában három 
évet tanult. 1854-től 1857-ig 
a bécsi Polytechnikumban, az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
legrangosabb műszaki főis-
koláján mint rendes hallgató 
„nagy szorgalommal” folytat-
ta tanulmányait, és emellett 
festészettel és nyelvészettel is 
foglalkozott. 

Bécsi tanulmányai során 
Szkalnitzkyban az építészet 
iránt támadt érdeklődés.

(Folytatás a 2-3. oldalon)

Szkalnitzky Antal (1836–1878). 
Illusztráció a Vasárnapi Ujság 
1859. évi 51. számából

Geresdlak a MohácsON mobil alkalmazáson! 
Geresdlak Község Önkor-

mányzata és a Német Ön-
kormányzat Geresdlak társ-
tulajdonosként jelentkezett 
a MohácsON mobil alkal-
mazásban való szereplésre. 
Az alkalmazás január utolsó 
napjaiban indult útjára And-
roid alkalmazáson, majd két 
nap múlva IOS és Windows 
felületen is. Általa tudomást 
lehet szerezni Mohács és 
környéke szolgáltatásairól, 

könnyen meg is 
lehet találni az 
egyes helyszíne-
ket, értékelni is 
lehet őket. 

Geresdlakról 
számos informá-
ció lesz elérhe-
tő az alkalmazá-
son! Szerepelnek 
főbb rendezvé-
nyeink, az összes 
nemzetiségi ki-

állítás és Geresdlak 
legfőbb látnivalói, 
kiállítási helyszínei. 
Kedves Fiatalok! 
Mutassátok meg a 
MohácsON mobil 
alkalmazást okos-
te lef onjai tokon 
szüleiteknek és a 
nagyszülőknek is!

A mobil alkal-
mazás használata 
internetkapcsolat-

tal rendelkező okostelefo-
non: Legegyszerűbb módja, 
hogy böngészőnkön rákere-
sünk a www.mohacsapp.hu 
honlapra. Kiválasztjuk, hogy 
okostelefonunk melyik rend-
szert használja (Android, 
IOS vagy Windows). 

Telepítés és elfogadás után 
az MohácsON alkalmazás 
most már szerepel az okoste-
lefon alkalmazásai között.

(Folytatás a 3. oldalon) 

2016. február
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az itteni stúdiumai be-

fejeztével elhatározta, hogy 
Berlinbe, az Építészeti Aka-
démiára (Bauakademie) 
megy. Szkalnitzky volt az 
első magyar építész, aki az-
zal a céllal jött ide, hogy az 
Építészeti Akadémián foly-
tasson tanulmányokat. Ber-
linben az építészetet nem-
csak mint művészetet volt 
módja elsajátítani, hanem 
lehetősége nyílt megismer-
ni a magyarországinál fej-
lettebb építészeti intézmé-
nyeket és szakmai közéletet 
is. Számos tervpályázaton 
vett részt. 1858 decemberé-
től 1859-ig Friedrich Au-
gust Stüler műhelyében dol-
gozott. 1859. július 22-én 
a porosz kereskedelmi mi-
nisztériumtól – szorgalma 
elismeréséül – megkapta az 
Építészeti Akadémia ezüst-
érmét, a tanintézet legna-
gyobb kitüntetését. A fiatal 
magyar építész időközben 
egy másik tervpályázatra is 
beadott egy pályamunkát, a 

Frankfurt am Main-i kon-
cert- és díszterem épület 
tervezésére az építtető rész-
vénytársaság 1859. májusá-
ban, július 31-i határidővel 
nemzetközi pályázatot írt ki. 
A pályázatra 25 terv érke-
zett be. A bírálók 1859. au-

gusztus 9-én hirdettek ered-
ményt; e szerint Szkalnitzky 
tervét találták a legjobbnak, 
ő kapta az első díjat. 

1859 őszének végén 
Szkalnitzky Németorszá-
gon és Belgiumon át Párizs-
ba utazott. Az új építészetet 
képviselő legrangosabb fel-
sőfokú tanintézet az École 
des Beaux-Arts volt, melyet 
külföldi hallgatók is elősze-
retettel látogattak. 

Időközben a magyaror-
szági érdeklődés még job-
ban felé fordult. A „gazdag 
jövőjű magyar ifjú”-ról két-
oldalas, arcképpel illusztrált 
cikk jelent meg a legnép-
szerűbb hetilap, a Vasárnapi 
Újság 1859. december 18-i 
számában. 

Szkalnitzky párizsi tanul-
mányai után beutazta Fran-
ciaországot és Angliát. Szá-
mos tanulmányutat tett; járt 
Münchenben, Kelet-Po-
roszországban, Szászország-
ban, Bécsben, Erdélyben, 
Dalmáciában, Horvátor-
szágban és Észak-Itáliában. 

A Vasárnapi Újság 1860. 
november 4-i számában je-
lentette, hogy Szkalnitz-

ky Antal tízévi távollét után 
végleg visszatért Magyar-
országra. Prágában, Bécs-
ben, Berlinben és Párizs-
ban folytatott tanulmányok 
után, több európai utazással 
a háta mögött a 24 éves épí-
tész – joggal – úgy érezhette, 
hogy a megszerezhető leg-
jobb képzettség birtokában 
van. Hazajött, hogy tudását 
itthon kamatoztassa – és el-
sőnek a korszak nemzeti je-
lentőségű építészeti megbí-
zatását célozza meg. 

1858-ban báró Sina Si-
monnak a Magyar Tudo-
mányos Akadémia palotájá-
nak megépítésére felajánlott 
80000 forintos adománya 
országos mozgalmat indí-
tott el. Az épület tervezé-
sére Szkalnitzky is benyúj-
totta pályázati tervét, de 
kivitelezésre a legjobbnak 
Stüler tervét találták. Szkal-
nitzky felajánlja szolgálata-
it a kivitelezéshez, az Épí-
tési Bizottmány „technikai 
segédül” Ybl Miklóst veszi 
Szkalnitzky mellé. 

Az Akadémia 1865. de-
cember 10-én, egy nap-
pal székházának felavatá-
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Élete során számos épület az 
ő nevéhez fűződik, főbb munkái: 

Magyar Tudományos Akadémia palotája
Debreceni Csokonai Színház (1861-1865)
Fővárosi Állat- és Növénykert épületei (1865-1866)
Széphalmi Kazinczy-emlékcsarnok 
Hajdúhadházi református templom (1868-1872)
Csáky-kastély, Szendrő 
Hungária Nagyszálló, Budapest (1868-1871)
Jankovich-kastély, Öreglak 
Egyetemi Könyvtár, Budapest (1873-1875)
Nemzeti Színház, Budapest 
Színház, Arad 
Színház, Székesfehérvár 
Szegedi főreáliskola (ma SZTE Rektori Hivatal) 
Thonet-udvar, Budapest (1869-1871)
Károlyi-palota, Budapest (1869-1871)
Posta- és távirdaépület, Budapest (1870-1873)
Házak az Oktogonon, Budapest (1872-1874)
A budapesti tudományegyetem Szerb utcai épülete 

(1873-1875)
Az orvosi klinikák központi épülete, Budapest (1873-

1876)

A debreceni Csokonai Színház épülete
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az app  megnyitása után elér-

hetővé válnak Mohács és környé-
ke, köztük Geresdlak szolgáltatá-
sai. 

A „Digitális idegenvezető” me-
nüben találhatjuk majd a látniva-
lókat, a „Programajánlat” menüben 
2016. október 8-ra rákeresve meg-
találjuk a X. Jubileumi Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivált is. A mo-
bil alkalmazás folyamatosan fris-
sül, mindig aktuális információkat 
jelenít meg.

Ha QR-kód olvasó programon 
keresztül szeretnénk letölteni az 
alkalmazást, első lépésként telepí-
teni kell az okostelefonunkra az in-

gyenes QR-
kód olvasó 
programot. 

A telefo-
non szereplő 
Áruház (vagy 
Google Play 
Áruház) al-

kalmazásra kell kattintani, és ki 
kell keresni a QR-kód olvasó prog-
ramot (gyorsabban megtaláljuk, ha 
beírjuk az Áruház 
keresőjébe). 

Ha megvan, te-
lepítés és elfogadás 
után meg kell nyit-
nunk a programot 
és a képen szereplő 
applikáció elé kell 
tartani az okoste-

lefont, amely beol-
vassa a QR-kódot. 

Beolvasás után 
megjelenik az in-
gyenes MohácsON 
alkalmazás – mo-
hacsapp.hu (ha te-
lefonunk kéri, kat-
tintsunk az open 
link gombra). További lépések ugyanúgy zajlanak, ahogy a 
böngészőn keresztüli letöltésnél már részleteztem. 

Szűcs Ramóna

sa előtt, a még nem egészen 
harmincéves ifjút – az építés 
körüli érdemeire való tekin-
tettel – levelező tagjai sorába 
választotta. 

A pályázaton való részvé-
telével, a kivitelezésben be-
töltött szerepével építészünk 
tekintélyre, sőt országos hír-
névre tett szert. Ez, valamint 
a párhuzamosan futó deb-
receni színház tervezése és 
építése, egyenesen az ország 
legelső építészei közé emel-
te őt. „Szkalnitzky és Ybl a 
vezetésök alatt álló fiatal 
nemzedék számára valódi 
gyakorlati építészeti iskolát 
alapíthatnak meg.” 

Pesten letelepedve Szkal-
nitzky Antal ifj. Koch Hen-
rikkel vállalkozást alapított. 
Barátságuk még a bécsi po-
litechnikumi évek alatt kez-
dődött, kettejüket családi és 
üzleti kapcsolat fűzte egy-
máshoz egészen Szkalnitz-
ky haláláig. Szkalnitzky és a 
Koch család kapcsolata ak-
kor fonódott szorossá, ami-
kor a fiatal magyar építész 
1862. november 20-án oltár 
elé vezette Koch Antóniát, 
ifj. Koch Henrik testvérét. 

Az Akadémia építésveze-
tése mellett Szkalnitzky má-
sik nagy munkája az 1860-as 
évek első felében a debreceni 
színház tervezése és kivite-
lezése volt. A színház 1865. 
augusztus 20-án nyílt meg, 
ünnepélyes felavatására – 
Katona Bánk Bánjával és Jó-
kai Mór prológusával – ez év 
októberében kerül sor. A ro-
mantikus historizáló stílus-
ban elkészült színház nem-
zeti jellegét a homlokzati 
szobrok és az előfüggönyön 
található portrék ikonográ-
fiai programja hangsúlyoz-
ta: valamennyi magyar sze-
mélyiséget ábrázol. Jellemző 
módon a sarokpilléren álló 
két múzsa szobor is magya-
ros ruhát visel. 

Szkalnitzky 1864-ben 
kezdte meg tanári működé-
sét a budai József Politech-
nikumban. Szkalnitzky vette 
rá Hauszmann Alajost és két 
másik politechnikumi nö-

vendékét, Lechner Ödönt és 
Punczmann (Pártos) Gyu-
lát, hogy 1866-tól a berlini 
Építészeti Akadémián foly-
tassák tanulmányaikat. A 
három fiatalemberben az új-
kori magyar építészet három 
rendkívüli tehetségét indí-
totta el a pályán. 

Szkalnitzky fontos felada-
tot kapott a kiegyezést meg-
pecsételő nagy ünnepi cere-
mónia, Ferenc József magyar 
királlyá történő megkoroná-
zása alkalmából: rá bízták az 
esküemelvény tervezését. 

Szkalnitzky Antal nagy-
ban meghatározta a kiegye-
zés és az egyesítés korának 
építészetét, erősen rányomta 
bélyegét a főváros kialakuló-
ban lévő városképére. Épü-
letei a római reneszánsz stí-
lusjegyeit viselik magukon.
Utolsó nagy sikere 1873-
ban: a bécsi Világkiállításon 
kapott művészi érem az Ok-
togonon létesült épületeiért. 

Egészsége korán meg-
romlott. Erőtlenné vált, ál-
landó fejfájás gyötörte és az 
agysorvadás egyre jobban el-
hatalmasodott rajta, 42 éves 
korában, 1878. június 9-én 
halt meg. Csak sejteni le-
het, mekkora pályát futha-
tott volna be, ha a halál nem 
ragadja el ilyen fiatalon. Még 
két évtized sem állt rendel-
kezésére, hogy alkothasson, 
s ebből is néhányat elrabolt 
betegsége. Építészeti karri-
erje csúcsán szakadt meg a 
fényes pálya. Nagy építésze-
ink közé sorolhatjuk. Tragi-
kusan alakult élete, így sem 
kevés az, amit ránk hagyott. 

Forrás: 
Sisa József: Szkalnitzky 

Antal – Egy építész a kiegye-
zés korabeli Magyarországon, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1994 

http://www.budapestem.
hu/budapest/epulet_tortenet/
oktogon4/ 

ht tp : / /www.epa.o szk .
hu/00000/00030/00303/da-
tum08397/cim108398.htm 

Szűcs Ramóna 
Dr. Habjánecz Tibor

Geresdlak a MohácsON 
mobil alkalmazáson!
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

1. Janikovszky sportiskola Kozármisleny 5487 pont
2. Szent Mór Pécs 4898 pont
3. Pécsi Tudomány Egyetem Gyakorló Isk.    3611 pont
..
17. Geresdlaki Ált. Isk. 1183 pont
..
23. Testvérvárosok Tere Ált. Isk. Pécs   827 pont
..
30. Pécsváradi Ált. Isk.   450 pont

Januári események, pályázatok
Január 22-én befejeződött 

a tanév első fele. Ebben az 
időszakban érkeztek meg a 
pályázatunk hiányzó eszkö-
zei. Leendő elsőseink már ki 
is próbálhatták a pedálos go-
kartokat, rollereket. Tanuló-
ink az iskolai híreket már az 
új 100 cm-es led tv-n nézik a 
szünetekben. A programok-
ról, versenyekről készült vi-
deókat, képeket rendszeresen 
levetítjük. Büszkék vagyunk 
a versenyző és a programja-
inkon részt vevő gyerekek-
re, ezért is szerepelnek az új-
ságban, az iskolai TV-ben, és 
ezért emeljük ki őket a diák-
társaik előtt az eredményhir-
detések alkalmával. Célunk, 
hogy minél több gyermek 
mutathassa meg azt, hogy ő 
miben sikeres. 

Január 23-án a Német 
Önkormányzat szervezés-
ében tartottunk német nem-
zetiségi műsort Geresdlakon 
a Közösségi Házban, a svá-
bok kiűzetésének 70. évfor-
dulója alkalmával. A nemze-
tiségi műsoron az iskolások 
is szép számmal szerepeltek. 
Német nemzetiségi tánccso-
portunk fellépését a 6. osz-
tályosok leány kórusa és a 
Pacsirta kórus kísérte. Ros-
enfeld Dóra csellóval, Koz-
ma Máté szavalatával színe-
sítette a műsort. 

Január 29-én egy új sport-
ágban próbáltuk ki magun-

kat. A grundbirkózó diák-
olimpia megyei döntőjén 
vettünk részt Pécsett 15 ta-
nulóval. Csapatunk az elő-
kelő 2. helyet szerezte meg, 
a résztvevő 11 iskolából (200 
gyerek). Résztvevő tanulók: 
Wukovics András, Horvá-
th Dominik, Tóth Rómeó, 
Toldi Gábor, Kórósi Efraim, 
Fedor Zoltán, Dobosi Márk, 
Varga Nadin, Apari Lili-
ána (4. hely), Storch Léna 
(3. hely), Kiss Ivett (3. hely), 
Schweininger Zsombor (2. 
hely), Molnár Nikolász (2. 
hely), Tóth  Tímea (2. hely), 
Molnár Szonja (1. hely). 

A tavalyi tanév diákolim-
piai összesített ponttáblá-
zatát januárban kapta meg 
minden iskola. Iskolánk a 
pécsi és pécs környéki isko-
lák között igen rangos he-
lyet foglal el. A ponttáblá-
zat nem tesz különbséget kis 

iskola és nagy iskola között, 
együtt szerepel minden is-
kola. Ennek ellenére beszé-
des a táblázat, amelyből csak 
néhány adatot írok ki (keretes 
táblázat).

A kisiskolák verseny-
ében Geresdlak a 2. helyet 
szerezte meg a diákolimpia 
ponttáblázatán!

Február 4-én Pécsvára-
don rendezték a térségi né-
met vers és prózamondó 
versenyt. Résztvevő diákok: 
Kovács-Möller Bálint, Ho-
fecker Jázmin, Gazda Emí-
lia, Bogdán Hanna, Bodró 
István, Békefi Luca, Glasz 
Melani, Hock Hanna, Bor-
nemissza Zsófia, Schwei-
ninger Zsombor (3. hely), 
Rosenfeld Dóra (3. hely), 
Kiss Vivien (3. hely), Bölcs-
kei Gábor (2. hely), Há-
berschusz Dorina (1. hely). 
Schulteisz Márton és Anna 
nyelvjárás kategóriában kü-
löndíjban részesült. Ügyes 
tanulóink a megyei döntőn 
is szerepelni fognak.

Az 5. és 6. osztályosok 
részére meghirdetett olva-
sottsági versenyen résztvevő 
tanulóink nagyszerű telje-
sítménnyel az induló 14 csa-
patból a 2. helyen jutottak be 

a verseny 8 csapatos döntő-
jébe. A Batancs Zsigmond, 
Varga Nadin, Kiss Viven, 
Schulteisz Anna alkotta 
csapat Jules Verne: Kétévi 
vakáció című regényét dol-
gozta fel. Ebből a regényből 
kell felkészülniük az áprilisi 
döntőre is. 

A fentebb leírt és az ed-
digi lapszámokban közölt 
verseny eredmények is azt 
bizonyítják, hogy iskolánk 
versenyképes, sőt néhány 
területen kimagasló ered-
ményre képes!

További jó hír, hogy a szá-
mítástechnika termünk 13 új 
számítógép konfigurációval 
gyarapszik a közeljövőben. 
A Geresdlaki Német Ön-
kormányzat pályázatot adott 
be egy ausztriai táborozásra a 
grambachi diákokkal közö-
sen. E pályázat keretén belül 
18 geresdlaki iskolás tanu-
ló részvételét jelöltük meg. 
A 6 éjszakás 7 napos tábor 
programjai között szerepel 
csapatépítő tréning, kerék-
pártúra, gyalogtúra (temati-
kus útvonal állat, mező, erdő 
témában) csokoládégyár lá-
togatás, dinoszaurusz park, 
német nyelvű mise, a keresz-
ténység fellegvárának szá-
mító Regensburg várának 
megismerése. Pályázatunkat 
befogadták, döntésre várunk. 
Zsuzsa tanár néni hittan tá-
bora augusztus 4-8-ig lesz 
Harkányban, szeretettel vár-
ja a diákok érdeklődését.

Köszönjük a Mezőgaz-
dasági Zrt. és Maráza Ön-
kormányzatának segítségét, 
hogy kisbuszaikkal segítsé-
günkre voltak, amikor isko-
labuszunk szervizben volt!

Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

„Elmúlott a rövid farsang…”
Az idei rövid farsangi 

időszakot is tartalmasan töl-
töttük az óvodában.

Január 23-án a Német 
Önkormányzat által szer-
vezett emlékműsoron nem-
zetiségi ruhába öltözve sze-
repelt nyolc óvodásunk: 
Kozma Nóra, Nagyéri Ben-
ce, Cseke Nóra, Rajnai Mi-
lán, Hock Maja, Ferkov 
Zsombor, Békefi Zsóka, 
Wukovics Zsombor. A né-
met nyelvű versekből, da-
lokból, táncokból álló kis 
műsorra nagy örömmel ké-
szültek a gyerekek, és ügye-
sen, fegyelmezetten adták 
elő a közönségnek. A szer-
vező Német Önkormány-
zatnak köszönjük a falo-
vacskákat és az ajándékot, 
a szülőknek pedig a sikeres 
együttműködést!

Február első napjaiban 
a medvék, mackók kerül-
tek a figyelem központjába. 
Az időjós medvék különbö-
ző fajtáit, életmódját figyel-
tük meg képeken és köny-
vekben. A gyerekek kedvenc 
játékmackóikat is elhoz-
ták otthonról, melyekből 
kis kiállítást rögtönöztünk, 
és bevontuk őket a napi te-
vékenységekbe is: mackó-
tornába, körjátékokba, ma-
tematizálásba, bábozásba, 
játékhelyzetekbe. Mackók és 
gazdáik is nagyon jól érezték 
magukat. A gyerekek maguk 
is mackókká váltak kis idő-
re, maguk készítette fejdísz 
segítségével. Így ettek egy 
lelkes anyuka által készített 
macikekszet, gumimacit, így 
színeztek, versenyeztek, pár-
bajoztak, miközben az időjá-
rást is megfigyelték: ragyo-
gott a nap! Bízunk benne, 

hogy most az egyszer nem 
válik valóra a jóslat, s hama-
rosan beköszönt a tavasz!

A tél elűzésében is szíve-
sen vállalnak szerepet a gye-
rekek. Lelkesen készültek a 
farsangi mulatságra masz-
kok készítésével, dalokkal, 
versekkel, hangszeres játé-
kokkal, mulatozással. Lel-
kesen követték a mohácsi 
busók ünnepének, a busó-
járásnak az eseményeit, mi-
közben azt tervezgették, mi-
lyen álarcba bújnak az ovis 
farsangon. Jellegzetes far-
sangi édességet is sütöttünk, 
csörögefánkot. Minden gye-
rek ügyesen nyújtotta, rád-
lizta, porcukrozta, és persze 
jó étvággyal el is fogyasztot-
ta. 

A farsangot idén is a szü-
lőkkel együtt ünnepeltük. 
Szerencsére betegség nem 
fogott ki a gyerekek több-
ségén, így szinte teljes lét-
számmal mulatozhattunk. 

Minden gyereket igényes 
jelmezbe öltöztettek a szü-
lők, és senki sem érkezett 
üres kézzel: sok finom sü-
temény, innivaló is került 
az asztalokra. A jelmeze-
sek bemutatkozása után kis 
műsorral űztük a telet, majd 
felnőttek-gyerekek együtt 
táncoltak. A legizgalmasabb 
program a tombolasorsolás 
volt, melynek nyereményeit 
lelkes – jelenlegi és valami-
kori – szülők, a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint 
az óvoda dolgozói ajánlot-
ták fel. Külön köszönet il-
leti Maráza Német Ön-
kormányzatát a rendezvény 
édességgel való támogatásá-
ért. A tombola bevételével a 
tavaszi nagy kirándulásunk 
költségeit kívánjuk kiegészí-
teni. A farsangi bál nagy él-
ményt jelentett a gyerekek-
nek, reméljük, még sokáig 
mesélnek örömeikről, nye-
reményeikről, a szülőkkel 

együtt az óvodában eltöltött 
boldog percekről.

A napsütéses délelőttö-
ket kihasználva gyakran sé-
tálunk a faluban. Örömmel 
fedeztük fel a Mohácsi ut-
cában tanyázó baglyokat. 
Többször visszatérünk a fa 
alá és figyeljük őket: sajnos 
mindig alszanak, de azért így 
is szépek! Napi témát is szol-
gáltatnak: játékainkban utá-
nozzuk szokásaikat, mozdu-
lataikat, beszélgetünk róluk, 
sőt barkácsoltunk is baglyo-
kat papírgurigából.

A zeneovis foglalkozások 
egyre népszerűbbek óvodá-
saink körében. Kétheten-
te foglalkozik az érdeklő-
dő gyerekekkel Szabó-Beck 
Angéla fuvolatanár, zenepe-
dagógus. A hangszeres élő-
zenével kísért foglalkozá-
sok nagyon változatosak, a 
gyerekek életkori sajátossá-
gaihoz igazodnak. Kiválóan 
fejleszti a gyerekek ritmus-
érzékét, zenei hallását, ezen 
keresztül értelmi képessége-
it, nem beszélve a hangsze-
rekkel való ismerkedésről, 
a körjátékok során közösen 
megélt élményekről. Még a 
legkisebbek is aktívan be-
kapcsolódnak.

Megtartottuk a félévi szü-
lői értekezletünket, ahol a 
szülők nagy része megjelent. 
Dicséretes az érdeklődésük 
és hozzáállásuk. A visszate-
kintés mellett a jövőt is ter-
vezgettük: ünnepeket, kirán-
dulást, majálist, anyák napját, 
gyereknapot… A beszámo-
lóval ezen az új csatornán, a 
Geresdlaki Hírmondóban 
ezentúl is jelentkezem. 

Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Könyvtárunk Geresdlakon 
Kett János könyvtáros már 

1967 óta dolgozik a könyv-
tárban, akkor még a mai Ba-
baház épületében volt be-
rendezve a könyvtár. Négy 
könyvtár tartozott hoz-
zá: a fazekasbodai, a mará-
zai, a geresdi és a püspök-
laki. Amikor megalakultak 
az önkormányzatok, azóta 
a könyvtárak is önállósultak. 
Geresden Fischer Józsi bácsi 
volt a könyvtárvezető. 

Tíz éve a Csorba Győző 
Megyei Könyvtár támogat-
ja a Geresdlaki Könyvtárat 
is. Eszközöket kaptunk: CD 
lejátszót, fényképezőgépet, 
számítógépet, sőt ígéretet 
tettek bútorzatra is. Most 11 
ezer könyvünk van. A szak-
mai segítséget tőlük kapja a 
Geresdlaki Könyvtár. Kett 
János a kezdetben két köny-
vespolccal vette át a könyv-

tárat, azóta számos polc telt 
meg könyvekkel, sőt, már a 
hely is kezd szűkössé válni a 
rengeteg könyv miatt. 

A látogatók is adományoz-
nak ajándék könyveket. Finn 
testvértelepüléseink, az itt 
lakó finnek és Vänskä Mauri 
egy kis „finn könyvtárat” ala-
kított ki nekünk. A Német 
Önkormányzat értékes kiad-
ványokat adott. 

Ma több a nyugdíjas láto-
gató. Vannak olyan kölcsön-
zők, akik külföldön dolgoznak 
és a könyvtárból kölcsönöz-
nek könyveket. Sokan őrá 
bízzák, hogy milyen könyvet 
vegyenek ki. Jancsi bácsi jó 
érzékkel választja ki nekik az 
olvasnivalót. Rendszeres láto-
gatók az óvodások is, évente 
két foglalkozást tartanak itt a 
könyvtárban, ahol meseolva-
sásra is sor kerül. Jancsi bácsi 

egyik kedves emléke is hoz-
zájuk fűződik, mosolyogva 
meséli: „Óvodások foglalko-
zása volt a könyvtárban, válo-
gathattak könyveket és utána 
látták a szintetizátort és kér-
dezték mi az? Kérdeztem: 
Tudtok-e énekelni? - Igen, 
tudunk! - Velem is tudtok 
énekelni? - Igen! Játszottam 
a gyerkőcöknek, énekeltünk, 
alig akartak hazamenni!” 
Az iskolások könyvtári órá-
kat tartanak a könyvtárban, 

a magyar tanárok idehozzák 
osztályaikat. Egyházi Kóru-
sunk hetente énekpróbát tart 
itt. 

A könyvtár nyitvatartási 
ideje: kedden 15:00-17:00-
ig, pénteken 15:00-18:00-ig 
és szombaton 17:00-18:00-
ig. A nyitvatartási időn felül 
Kett János bármikor szíve-
sen ad könyveket, a 69/349-
054-es telefonszámon elér-
hető. 

Szűcs Ramóna

Geresdlaki Dózsa SE férfi felnőtt labdarúgócsapat mérkőzései
Forduló Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat
16. 2016.02.28. Vasárnap 14:00 GERESDLAKI DÓZSA SE BEREMEND ÉSK-SPORT36
17. 2016.03.06. Vasárnap 14:30 TENKES CSÁRDA SIKLÓS FC GERESDLAKI DÓZSA SE
18. 2016.03.13 Vasárnap 14:30 GERESDLAKI DÓZSA SE MTE 1888
19. 2016.03.19. Szombat 15:00 PVSK LABDARÚGÓ KFT GERESDLAKI DÓZSA SE
20. 2016.03.27. Vasárnap 15:30 GERESDLAKI DÓZSA SE BOGÁD SE
21. 2016.04.03. Vasárnap 15:30 BODA ÖSE GERESDLAKI DÓZSA SE
22. 2016.04.10. Vasárnap 16:00 GERESDLAKI DÓZSA SE PEAC
23. 2016.04.17. Vasárnap 16:00 GERESDLAKI DÓZSA SE VILLÁNY TC 
24. 2016.04.24. Vasárnap 16:30 BÓLYI SE GERESDLAKI DÓZSA SE
25. 2016.05.01. Vasárnap 16:30 GERESDLAKI DÓZSA SE PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE
26. 2016.05.07. Szombat 17:00 PMFC GERESDLAKI DÓZSA SE
27. 2016.05.15. Vasárnap 17:00 GERESDLAKI DÓZSA SE SZÁSZVÁRI SE 
28. 2016.05.22. Vasárnap 17:30 SZEDERKÉNYI SE GERESDLAKI DÓZSA SE
29. 2016.05.29. Vasárnap 17:30 SZIGETVÁRI ZMSE GERESDLAKI DÓZSA SE
30. 2016.06.05. Vasárnap 17:30 SELLYE VSK GERESDLAKI DÓZSA SE

U19 férfi labdarúgócsapat mérkőzései
Forduló Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat
16. 2016.03.24. Csütörtök 11:30 BEREMEND ÉSK-SPORT36 GERESDLAKI DÓZSA SE
17. 2016.05.18. Szerda 17:30 GERESDLAKI DÓZSA SE SIKLÓSI FC
18. 2016.03.12. Szombat 11:30 MTC 1888 GERESDLAKI DÓZSA SE
19. 2016.03.19. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE ÓCSÁRD SE
20. 2016.03.26. Szombat 15:30 BOGÁD SE GERESDLAKI DÓZSA SE
21. 2016.04.02. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE BODA ÖSE 
22. 2016.04.09. Szombat 11:30 PEAC GERESDLAKI DÓZSA SE
23. 2016.04.16. Szombat 11:30 VILLÁNYI TC GERESDLAKI DÓZSA SE
24. 2016.04.23. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE BÓLYI SE
25. 2016.05.04. Szerda 17:00 PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE GERESDLAKI DÓZSA SE
26. 2016.05.07. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY
27. 2016.05.14. Szombat 11:30 SZÁSZVÁRI SE GERESDLAKI DÓZSA SE
28. 2016.05.21. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE SZEDERKÉNYI SE
29. 2016.05.28. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE MERENYE KSE
30. 2016.06.04. Szombat 11:30 GERESDLAKI DÓZSA SE SELLYE VSK

Az U16 férfi labdarúgócsapat mérkőzései megegyeznek az U19-es sorsolással, csak 2 órával előbb kezdődnek.
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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. 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@gmail.com
Vezető: Ruppert Bálintné 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János

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 
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

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: 06-70-616-1447 

Tűzoltók: 105

Miserend 
Február 28., vasárnap  8:00  Püspöklak 

Március 06., vasárnap 8:00 Geresd 

Március 13., vasárnap 8:00 Püspöklak 

Március 19., szombat 16:00 Geresd 

Március 20., virágvasárnap 8:00 Püspöklak

Március 26., szombat 16:00 Püspöklak

Március 27., Húsvétvasárnap 8:00 Geresd

Március 28., Húsvéthétfő 8:00  Püspöklak

Körzeti megbízott fogadóórája
A Komlói Rendőrkapitányság Pécsváradi Rend-

őrörs Geresdlaki körzeti megbízottja, Ömböli Ákos 
(06-70-616-1447) ügyfélfogadást tart minden hónap 
első hétfőjén 16.00 órától 17.00 óráig. 

Helyszín: Közösségi Ház, 7733 Geresdlak, 
Óvoda utca 2.

Megalakult a Geresdlaki 
Polgárőr Egyesület 

2016. február 4-én meg-
alakult a Geresdlaki Pol-
gárőr Egyesület Bá rácz 
György elnökletével. A 14 
fős Geresdlaki Polgárőr 
Egyesület alapfeladata a he-
lyi közrend és közbiztonság 
védelme és a bűnmegelő-
zésben való közreműködés 
érdekében végzett közte-

rületi járőr- és figyelőszol-
gálat. Geresdlak életében 
fontos esemény a Polgárőr-
ség megalakulása, mert ez-
által növekszik településünk 
közbiztonsága, a polgár-
őrök feladataik elvégzése 
során nagyban segítik kör-
zeti megbízottunk, Ömböli 
Ákos munkáját is.
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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

Családsegítés - 
Bővülő szolgál-
tatások

Az idei évtől Geresdlak 
község lakói számára is a 
pécsváradi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ nyújtja a 
kötelező önkormányzati fel-
adatként ellátandó családse-
gítés szolgáltatást.

Személyesen továbbra is 
helyben, az Önkormányzat 
épületében állunk a geresd-
lakiak rendelkezésére szer-
dánként 10-11 óráig. Köz-
pontunkban, Pécsváradon a 
Dózsa György u. 13. szám 
alatt nyitvatartási időben 
Geresdlak lakosait is várjuk 
hétfőn, szerdán, csütörtö-
kön és pénteken 8-16 órá-
ig. (Kedden az ügyfélfoga-
dás szünetel.) Pécsváradi 
irodánkban ingyenes jogi ta-
nácsadást, pszichológiai ta-
nácsadást, családterápiát is 
biztosítunk.

Elérhetőségeink: 
Telefon: 72/465-360
Mobil: 30/599-6040

E-mail: 
css.pv13@gmail.com

Húsvéti készülődés: festés, díszítés 
2016-ban már márci-

us végén beköszönt ránk 
a Húsvét! Március 12-én, 
szombati napon 15 órakor 
a Közösségi Ház ebédlőjé-
ben a „Húsvéti készülődés” 
elnevezésű fogalakozásunk 
keretében húsvéti tojásokat 
festünk és díszítünk, ajtódí-
szeket készítünk és kis kosa-
rakat fonunk.

A Német Klub Kulturális 
(Barátsági) Egyesület által 
szervezett foglalkozásra csak 
kifújt tojásokat kell hozni, a 
díszítő kellékeket biztosít-

juk. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt, gyermeke-
ket és felnőtteket egyaránt! 

Kettné Schmidt Tímea
30/974-2976

„Egy batyuval jöttek, egy batyuval menjenek!” 

Nemzetiségi műsor 
a Közösségi Házban

Január 19-e a magyaror-
szági németek elhurcolásá-
nak emléknapja, amelynek 
magtartásáról az Ország-
gyűlés 2012. december 10-
én döntött. Arra emléke-
zünk, hogy 1946-ban ezen 
a napon hagyta el Magyar-
országot az első vonatsze-
relvény, amely az elüldözött 

német lakosokat szállította 
Németországba. 

A magyarországi néme-
tek kiűzetésének 70. év-
fordulójának alkalmából a 
Német Önkormányzat Ge-
resdlak 2016. január 23-án 
nemzetiségi műsort szer-
vezett a Közösségi Házban. 
A rendezvényen felléptek a 

Nemesnádudvari Táncs-
csoport tagjai, és a Pacsir-
ta Kórus is. A geresdlaki 
óvodások és iskolások szép 
tánccal, dallal és szavalat-
tal színesítették a műsort. 
A rendezvény célja a mél-
tó megemlékezés volt a ki-
telepített németek tisztele-
tére. 


