
1848-as Honvéd Ezredes 
Geresdlakról

Szabó István (kisgeresdi) honvédezredes, 
született 1825., meghalt Londonban 1862. 
július 23-án. 1839. a császári királyi mér-
nökakadémiába lépett, hol komoly katonai 
kiképzést nyert. 1848-ban a magyar honvéd 
sereg ezredese lett! 1849 nyarán Temesvár 
megszállása körül tanúsított kiváló katonai 
zsenialitást. A szabadságharc leverése után 
először Törökországba, majd 1850-ben 
Londonba ment, ahol kereskedői üzletet 
nyitott.

„Vécsey ostrom 
előkészületei 
Temesvárnál”

Vécsey  1849. május 14-én azonnal el-
kezdte az ostrom előkészületeit. Csapa-
taival igyekezett a környező településeket 
elfoglalni, hogy a vár körül a gyűrűt mind 
szorosabbra vonja. Egyúttal megkezdődtek 
a földmunkák és a műszaki munkák is. A 

környék lakossága, naponta 1200 ember 
éjjel-nappal ásta a futó- és védőárkokat, tü-
zelőállásokat. A főhadiszálláson az ostrom 
tervezését Szabó István ezredes, Krivácsy Jó-
zsef őrnagy és Teodor Dembinski százados 
végezte. A tervek tartalmazták a fő támadá-
si irányokat, a megközelítést lehetővé tevő 
árkok és tüzelőállások helyeit, elkészítésük 
határidejét.

(Forrás: Hermann József: 1848-1849 a 
szabadságharc hadtörténete)

dr. Habjánecz Tibor

2017. évi 
Bozsik 
program

Az idei évben is Reisz 
Josua edző foglalkozik két 
korosztályban a gyerekek-
kel. Jelenleg kb. 15 ifjú fo-
cistával számolhatunk az 
idei évben. 

A Bozsik-program ke-
retében a gyerekek több 
labdarúgó-tornán vesz-
nek részt. A tornák min-
dig hétvégén lesznek, vagy 
szombat vagy vasárnap, 
09:30 és 13:00 óra között 
Mohácson.

Az első edzés 
2017.03.16-án, csütörtö-
kön volt, 15:30-17:00 óra 
között. 

Dr. Habjánecz Tibor
Dózsa Se elnök

Pécsi Püspök  Geresden
 2017. március 3-a piros 

betűs ünnep  Geresdlakon. A 
Remete Szent Pál templom új 
toronysüvegének megáldásá-
ra, felszentelésére  érkezett  S. 
E. Mons. Dr. Udvardy György 
megyéspüspök. Bár az új to-
rony már Karácsonyra elké-
szült, Főpásztorunk csak most 
tudott időt szakítani a láto-
gatásra. Péntek délután négy 
óra előtt érkezett vendégünk a 
templomhoz.,mely kívül belül 
elkészült a nagy eseményre. 
A liturgiához méltón öltözve 
jött a harangszóra Püspök úr 
az üres templomon keresztül  

a térre, ahol a hívek serege és 
Böhm György kórusvezető és 
énekesei szép énekkel fogad-
ták. Ezután a plébános a hívek 
nevében is köszöntötte és fel-
olvasta Ócsai Sándor torony-
készítő mester levelét, aki nem 
tudott velünk ünnepelni. Majd 
felkérte a Püspök urat a torony 
megáldására. Ő köszöntötte az 
egybegyűlteket és megkezdte a 
szertartást. Vizet szentelt, majd 
a megáldott  vízzel   egy hosz-
szabb imádság végén meghin-
tette a híveket és templom falát 
és tornyát Részlet  a szentelő 
imából: „Testvéreim! ...Urunk 

Jézus Krisztus, aki eljöttél 
hozzánk,hogy közöttünk lakjál 
a földön, áldd meg mindazokat, 
aki áldozatukkal és munkájuk-
kal  széppé tették ezt a temp-
lomot. Adj híveidnek hitet és 
hűséget, hogy ennek a temp-
lomnak tudatos és buzgó láto-

gatásával az ő jelenlétük legyen 
házadnak igazi ékessége. Add, 
hogy mindazok, akik,itt imáik-
kal hozzád fordulnak, érezzék  
irgalmas segítségedet...” Ezután  
a Főpásztor meghívja  a népet a 
templomba.

Folytatás a 8. oldalon 

2017. március



2 Geresdlaki Hírmondó

Geresdlak
A község története 1945-től 
napjainkig 3. rész

Dr. Erdődy Gyula: 

Az egyik tanácstag „hoz-
zászólásában részletesen 
elmondja, hogy a község-
be hogyan zajlottak le az 
ellenforradalmi események. 
Elmondta azon tanácstagok 
névsorát, kik a „Nemzeti Bi-
zottság” tagjai voltak. Ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy 
volt a Bizottságban olyan ta-
nácstag is aki nem volt jelen 
a gyűlésen. Véleménye szerint 
a „Nemzeti Bizottságba” való 
beválasztásért a tanácstagokat 
nem lehet elítélni, mert az 
akaratuk ellenére történt vagy 
jelen sem voltak a gyűlésen. 
A „Nemzeti Bizottság” mint 
ilyen a községben semmiféle 
tevékenységet nem folytatott. 
A gyűlés célja elsősorban a fel-
hevült kedélyek lecsillapítása 
volt. Véleménye szerint más 
elbírálás alá kell venni azon-
ban azokat a tanácstagokat 
akik nov. 4-e után részt vettek 
a Tsz felbomlasztásában vagy 
ellenforradalmi tevékenységet 
folytatott akkor mikor már vi-
lágossá kezdett válni a helyzet. 

Egy másik tanácstag hozzá-
szólásában elmondja, hogy ami 
történt az eszmei zűrzavarban 
történt. Ő a helyi párt részéről 
lett felkérve, hogy álljon a nép 
elé és azt nyugtassa meg. A 
pártnak felülről jött az utasítás 
különböző bizottságok meg-
alakítására. Ezután beszámolt 
a járási tevékenységéről. 

Az említett tanácstagok 
nem végeztek olyan ellenfor-
radalmi munkát, hogy ezért 
funkciójuktól vagy tanácstag-
ságáról le kellene váltani. 

Ezeknek a bizottságoknak 
a megválasztása országos je-
lenség volt és nem lehet min-
denkit akit a bizottságba vá-
lasztottak ellenforradalmárnak 
nevezni. 

Elég vegyes a község la-
kosságának összetétele és így 
a bizottság megalakításának az 
volt a célja, hogy az ellentéte-
ket csökkentse és a helyzetet 
javítsa. 

Egy harmadik tanácstag 
hozzászólásában elmondja, 

hogy ő állandóan tartotta a 
kapcsolatot a felsőbb szervek-
kel és onnan kapta az utasítást 
a bizottság megalakítására. 
Együtt dolgozták ki a követe-
léseket melyeket pontokba is 
foglaltak.” 

Az ülésen a következő ha-
tározat született: 

„A tanácsülés felülvizsgálta 
a tanácstagok ellenforradalmi 
tevékenységét és megállapí-
totta, hogy egy tanácstag sem 
vétkezett és nem ártott olyan 
súlyosan a közösségnek, hogy 
ezáltal méltatlan lenne tanács-
tagság ill. funkció viselésére. 
Megállapítja, hogy továbbra 
is fokozni kell az éberséget és 
a lakossággal még szorosabb 
kapcsolatban kell állni, hogy a 
lakosság a tanácshoz fűzött re-

ményeit végre tudjuk hajtani.” 
A Geresdi Földműves Szö-

vetkezet 1958. január 1-jén le-
vált a püspöklaki földművelés 
szövetkezetről. Ebben az év-
ben ismét elkezdtek foglalkoz-
ni a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésével. A termelő-
szövetkezet létrehozását még 
nem tartották indokoltnak. 
Viszont a szervezés alatt álló 
püspöklaki termelőszövetkezet 
földterületének növelése érde-
kében igényt nyújtottak be a 
geresdi tartalék földekre, amit 
meg is kaptak. Geresden egyre 
több fiatal az iparban helyez-
kedett el. 

Geresden a földműves szö-
vetkezet 104 db sertést hizlalt 
a lakossági nyári fogyasztásra. 
A vegyesboltban különösebb 
hiánycikkeket nem tapasztal-
tak. Ifjúsági klub alakult 1959-

ben, számukra helyiséget is 
biztosítottak. Megalakult 
a községi KISZ szervezet, 
tagjai 23 fővel ifjúsági terme-
lőszövetkezetet hoztak létre, 
3 kh földterületen sörárpát 
termeltek. Felerősödött az 
agitációs munka a termelő-
szövetkezet létrehozásával 
kapcsolatban. 

Püspöklakon 1959. február 
28-án megalakult a termelő-
szövetkezet. A települést ter-
melőszövetkezeti községgé 
1960 decemberében nyilvání-
tották. A termelőszövetkezet 
létrejöttét a tanács így érté-
kelte: 

„A vb. elnök bejelenti a 
mai tanácsülés alkalmával, 
hogy községünk a szocialista 
nagyüzemi gazdaság utjára tért 
át. Így községünk szocialista 
községgé vált. Községünkben 
a mezőgazdasági termelő-
szövetkezetbe 91 család 111 
taggal, és 860 kh területtel a 
közös gazdálkodás útjára lé-
pett. A tanácsi apparátusnak 
is csak a kisebbik munkája ért 
véget a termelőszövetkezet 
megalakulásával, illetve annak 
fejlesztésével. A nehezebbje 
ezután következik, a közös ter-
melőmunka elindítása. Előbb 
azonban számba kell venni a 
bevitt földeket, a vetéseket, a 
takarmánytermő területeket, 
kiváltképpen az évelő pillan-
gósokat. 

Majd ezután a földrende-
zést illetve a tagosítást kell 
végrehajtanunk. Fontos, hogy a 
tagosítási, földrendezési mun-
kálatok minél gyorsabban be-
fejeződjenek. Majd ezt követő-
en a tanács a helyi társadalmi 
szervek bevonásával dolgozzuk 
ki a falu távlati fejlesztési ter-
vét és annak megfelelően ke-
rüljenek rendeltetési helyükre 
a szövetkezeti major gazdasági 
és egyéb épületei. A telepíté-
si tervek sürgős elkészítése, a 
major, a szövetkezeti központ 
végleges helyének kijelölése 
azért is fontos, hogy az épít-
kezéseket minél előbb elkezd-
hessük. A földek, állatok, ta-
karmánykészlet számbavétele 
és a takarmányszükséglet meg-

Tervkészítés a tanácsnál, Geresden 1961, Fischer József, Szökőcs 
Elekné

Szüreti felvonulás 1960-ban Püspöklakon
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állapítása után legsürgősebben 
el kell készíteni a termelési és 
a bevétel-kiadási költségveté-
si terveket. Ne tévesszük szem 
elöl a gazdasági év közepette, 
egyik hétről a másikra még 
nem valósult meg a nagyüze-
mi táblás gazdálkodás. Az idei 
gazdálkodás még olyan fele-
más lesz, hiszen adottak a kis 
parcellák. De törekedjünk arra, 
hogy a hasonló munkaigényű 
új vetések egymásmelletti par-
cellákba kerüljenek, s ősszel 
könnyebben lehessen majd a 
végleges táblákat, az új vetési 
sorrendet kialakítani. A veté-
si tervekben mindenekelőtt a 
meglévő és majd beszerzendő 
közös állatállomány, takar-
mány szükségletét elégítsük 
ki. A takarmányalap megte-
remtéséhez Termelőszövetke-
zetünknek az első esztendőben 
szántóterületünknek legalább 
20 százalékát a második évben 
pedig 15 százalékát évelő pil-
langóssal vessük be. 

Kiváltképpen növeljük a 
szemestakarmánynak a hibrid 
kukorica, szálastakarmánynak 
pedig a siló kukorica vetésterü-
letét. A termelési tervekben a 
nagyobb átlagtermésekre való 
törekvés mellett a legnagyobb 
figyelmet fordítsunk a belter-
jesebb gazdálkodást igénylő 
s több jövedelmet hozó ipari 
növényekre. 

A szerződött növényekre 
szüksége van a népgazdaság-
nak, de érdeke a szövetke-
zetnek is, mert még azonos 
termésátlag elérése esetén is 
nagyüzemi felár illeti a szö-
vetkezetet a nagyobb tételben, 
egyöntetű minőségben átadott 
áruért. A közös munka, a ta-

vaszi szántás, vetés kezdeté-
nek igen fontos feltétele még 
a nagyüzemi munkaszervezet, 
a brigádok, munkacsapatok 
szervezetének kialakítása. 
Arra kell törekedni, hogy 
azok vezetői általában tapasz-
talt, valamilyen képesítéssel 
rendelkező, vagy tanfolyamot 
végzett szövetkezeti tagokból 
kerüljenek ki. Erre lehetősé-
get nyújt az, hogy a birtokos 
kis és középparasztok közül 
többen elvégezték korábban 
a téli ezüstkalászos tanfolya-
mot, vagy egyéb mezőgaz-
dasági végzettséggel rendel-
keznek. Politikailag szilárd és 
szakmailag jó vezetés mellett 
a helyi tanács aktív támoga-
tásával a termelőszövetkezeti 
tagok szorgalma megteremti 
az erőfeltételét annak, hogy az 
idei első vetés gazdag termést, 
bőséges aratást hozzon majd a 
közösben.” 

Megyeszerte bemutató 
üzemek jöttek létre. Ezt a fel-
adatot a püspöklaki termelő-
szövetkezetnek a melioráció , 
erózió területén kellett meg-
oldania. 

A faluban felújították a 
tejcsarnok melletti kutat és 
megkezdték az iskola kor-
szerűsítését is. Geresden a 
termelőszövetkezet 1960. 
január 19-én alakult meg. 
Termelőszövetkezeti kö-
zséggé 1960 decemberében 
nyilvánították. 

A tsz munkáját a tanács az 
év második felében értékelte: 

„Még túl sok eredményről, 
mint ilyenről nem nagyon 
tudok beszámolni, hisz tsz-
ünk nagyon fiatal még. Ered-
ménynek talán azt mondhat-
juk, hogy jó ütemben folytak 
és folynak a munkák, az alap 
lerakása nagy részben sike-
rült, jelenleg is szépen halad 
a betakarítás. Most már el-

mondhatom bátran, hogy a 
tervünket magasan túlszár-
nyaltuk, a betervezett össze-
geknél. Igaz, a bevételünk 
még elég kicsi, az állatállo-
mányunk csak ötletszerűen 
lett beállítva, de ami jó, hogy 
idei évi adósságunk nincs, 
mind tervezve van. Így aztán 
ennek alapján a vezetőség-
gel átbeszélve október elején 

előleget szeretnénk osztani a 
tagságnak. Ezen a téren sok 
támadás érte a vezetőséget, 
hogy egész éven át nem osz-
tott munka egység előleget. 
Igaz oszthattunk volna mi 
is mint ahogy más Tsz tette 
hitelből, de a Vezetőség ezt 
nem látta célszerűnek, mert 
az ilyen hitel is kamatozott 
volna. A házi pénztárból 
módjával eszközöltünk kifi-
zetéseket a rászorultaknak, 
így megtudtuk valahogy ol-
dani a kezdeti nehézségeket. 

Az állattenyészetünk jó. 
Igaz az előhasú  üszők nem a 
legjobbak, elhullás azért nincs. 
A tehenek rövidesen leellenek, 
így reméljük, hogy az eddigi 
nagy pénz hiányt majd tud-

juk most már kicsit pótolni a 
tejből. 

A baromfi nevelés nem sok 
jövedelmet mutatott, az első 
szállításnál igen nagy volt az 
elhullási arány, így jelenleg a 
vezetőség álláspontja az, hogy 
a közeljövőben való tartása 
nem lenne kifizetődő a Tsz-
nek. Ezért annak beállítását 
egyenlőre mellőzi. 

A lovak selejtezése megtör-
tént. Örvendetes hírként kell 
közöljem a tanácstagsággal, 
hogy a régen vitatott és igen 
fájó földügy elintézést nyert, a 
régebben a laki Tsz által hasz-
nált földterületet visszakaptuk, 
melyet már el is vetettünk őszi 
árpával. 

A cukorrépa szedését sze-
retnénk október 10- és 20-a 
között megkezdeni, e célból 
kérem a tanács vb. elnökének a 
segítségét is, hogy a kaposvári 
cukorgyárral ez ügyben kap-
csolatot vegyük fel közösen.” 

Egy szusszanás a fénykép erejéig...

Pöspöklak TSZ 1963

Ulrich György 1955
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Országos versenyről országos versenyre…
A debreceni országos úszó-

versenyen való sikeres szerep-
lés után már alig vártuk, hogy 
leány asztaliteniszezőink is 
ütőt fogjanak a kezükbe. Az 
Apari Lili, Storch Léna és 
Varga Nadin alkotta csapatunk 
február 19-én, Karcagon ját-
szott az országos asztalitenisz 
diákolimpia döntőjében. A lá-
nyok a lejátszott mérkőzések 
alapján az igen kiemelkedő 
országos 9-12. helyen végez-
tek. Az izgalmas verseny után 
várt még rájuk egy kis csob-
banás a cserkeszőlői élmény-
fürdőben.  Mivel egyszerre két 
helyen nem lehettek a lányok, 
ezért a pécsi megyei úszóver-
senyre a fiú brigád utazott. A 
3. korcsoportos 4x50 méteres 
fiú gyorsváltónk (Kollár Ákos, 
Orsós Valter, Pető Zoltán, Tol-
di Márk) bronzérmet szer-
zett. Nagyszerű teljesítményt 
nyújtott Krikler Levente, aki 
3 úszásnemben is egymás 
után rajthoz állt és mindhá-
rom számban (100m gyors 10. 
hely, 50m mell 14. hely, 100m 
hát 7. hely) a középmezőnyben 
végzett. Orsós Valter 100 m fiú 
gyorsúszásban a 8. helyet sze-
rezte meg. Ugyan ezen napon 
rendezték a tanulásban akadá-
lyozott tanulók úszóversenyét 
is, ahol több érmet is nyertek 
tanulóink: Pető Zoltán 3 arany, 
Toldi Márk 3 ezüst, Lukács 
Máté 2 arany, Gyöngyösi 
László 2 arany.

Februárban két hétvégén 
már versenyeztünk, de három 

a magyar igazság. Február 25-
én szombaton ismét Pécsre 
utaztunk a megyei német vers 
és prózamondó versenyre. Kü-
lönleges „szurkolónk” is akadt 
a Petőfi Rádió személyében, 
ahol 9 órakor köszöntötték a 
versenyző geresdlaki diákokat 
és kívántak nekik sok sikert. 
Békefi Luca, Bodró Isti és 
Rosenfeld Dóra határozottan, 
hibátlanul és szépen szavalt. A 
csoportjában közel ötven indu-
lóból Hofecker Jázmin bekerült 
a „legjobb 12-es döntőjébe” 
ahol a kiválasztottak még egy-
szer előadták versüket. Előadá-
sa itt is hibátlan volt, de sajnos 
nem sikerült a továbbjutás az 
országosra. Nyelvjárás kategó-
riában indult Schulteisz Anna 
és Márton. Humoros törté-
netük és előadásuk elnyerte a 

zsűri tetszését, így van lehető-
ségük május 19-én Budapesten 
is előadni az országos döntőn. 

Leendő első osztályosaink-
nak március elsején tartottunk 
iskolanyitogató foglalkozást, 
ahol az érdeklődő gyerekek és 
szülők vidám feladatok mellett 
ismerkedhettek az iskolával és 
a tanító nénikkel.

Március 2-án rendezték 
meg Pécsett a „Kapkodd a 
lábad” ügyességi sportvetél-
kedőt. Tanulóink az 5. helyen 
végeztek. A csapat tagjai: Gál 
Olivér, Kiss Virág, Kórósi Ef-
raim, Tóth Ivett, Tóth Tímea, 
Tóth Rómeó, Tóth Zsombor, 
Tóth Kristóf, Toldi Gábor.

A pécsváradi Szondi József 
matematika versenyre idén 
16 tanulónk utazott. Hauck 

Károlyné Ági néni komoly 
műtétje miatt ideiglenesen 
Soós Brigitta vette át a mate-
matika oktatását, így őrá hárult 
a feladat, hogy nevezze a tanu-
lókat a versenyre. Eredmény a 
nevezett több mint 130 tanuló 
miatt csak később várható. A 
versenyen részt vett tanulók: 2. 
o.: Ferkov Barnabás, Hofecker 
Jázmin, Schulteisz Márton, 
3.o.: Békefi Luca, Bogdán 
Hanna, 4.o.: Bornemissza 
Zsófia, Schveininger Zsom-
bor, 5.o. Apari Lili, Osváth 
Erik, Rosenfeld Zsófia, 6.o. 
Horváth Rebeka, Rosenfeld 
Dóra, 7.o.: Rajnai, Benjamin, 
Storch Jamie, Varga Kitti, 8.o.: 
Toldi Márk.

Schulteisz Balázs 
 iskolaigazgató

Fontosabb időpontok:
- március 23. tankerületi asztalitenisz verseny 

 Geresdlakon
- április 4. kedd szülői fogadó órák 16-18.00
- április 6. csütörtök asztalitenisz verseny Siklóson
- április 7.  színház a nagyoknak (Fekete Péter)
- április 11. kedd költészet napi tankerületi 

 versmondó verseny 
 Geresdlakon 14.00 órától
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Jöjj, jöjj, kikelet!

A farsangi vigasság után 
ovisaink nagy részét újra ví-
rusok kerítették hatalmuk-
ba. Alacsonyabb létszámú 
csoporttal több lehetőség 
van egyéni fejlesztésre, mik-
rocsoportos foglalkozásokra. 
Ki is használtuk a lehetősé-
get, még több barkácsolással, 
feladatlapokkal, mozgásos és 
közösségi játékkal színeseb-
bé téve a mindennapokat. Az 
egyre gyakoribbá váló nap-
sütéses délelőttöket pedig a 
szabadban sétával, udvari ját-
szással töltöttük. A gyerekek 
igyekeztek az udvaron a tél 
nyomait is eltüntetni: letört 
faágakat gyűjtöttek, szeme-
tet szedtek. Azért a felnőt-
tek segítségére is szükség van 
még…

Az udvaron, a közeli ker-
tekben előbújó első kis virágok 
(hóvirág, ibolya) már melen-
getik szívünket: lassan-lassan 
megérkezik a várva-várt tavasz. 
A természet ébredését öröm-

mel fedezik fel napról-napra a 
gyerekek. 

Ezzel együtt, a felnőttek 
segítségével már készültek 
nemzeti ünnepünkre is. Már-
cius 15-e jó alkalmat adott a 
magyarság szimbólumaival 
való ismerkedésre, Magyar-
ország helyének keresésére a 
nemzetek, Európa népeinek 
közösségében. A magyar 
zászló színei köszöntek ilyen-
kor vissza tevékenységeikben, 
játékukban.

De örömmel figyelték meg 
más nemzetek, különösen a 
németek és finnek nemzeti 
lobogóját is. Huszáros büsz-
keséggel nyergelték meg a 
falovacskát, lelkesítő verseket 
szavalva lengették a kardot, 
meneteltek, énekeltek. A 
„Talpra magyar”-t egyként 
zengték, zászlót lobogtatva. 
A költő előtt pedig méltón 
tisztelegtek, szobra előtt!

Cseke Zoltánné 
óvodavezető
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Kedves vásárlók! Köszönöm…
A Geresdlaki Általános 

iskola után a Pécsi Keres-
kedelmi és Vendéglátó Ipa-

ri Szakiskolában folytattam 
tanulmányaimat, bolti el-
adóként.

1977. október 6-án befejez-
tem az iskolát és rögtön el is 
helyezkedtem itt Geresdlakon 
az ÁFÉSZ-nál.

1982. február 1-től Mará-
zára helyeztek át, ahol 11 évet 
dolgoztam, itt az évek során 
boltvezetővé neveztek ki. 
1993. július 1-től visszatér-
tem szülőfalumba, Geresd-
lakra az ÁFÉSZ-hoz. Ge-
resdlakon 2000 január 1-től 
átalakult az ÁFÉSZ, az új 
neve COOP lett, majd 2014 
januárjától egy újabb átala-
kulás következtében Mecsek 
Füszért Zrt. elnevezést kap-
ta az üzlet. Jómagam innen 
vonultam nyugdíjba 2017. 
március 15. napjával.

Egyáltalán nem bántam 
meg, hogy ezt a szakmát vá-
lasztottam. Nagyon szerettem 

a munkám, amit úgy érzem az 
is mutat, hogy a 40 éves mun-
kaviszonyomat folyamatosan 
élelmiszerboltban töltöttem el. 
Nagyon szerettem a jó mun-
kaközösséget, kollégáimat, a 
vevőkkel való foglalkozást nap, 
mint nap.

Nyugdíjas éveimet a ker-
tészkedéssel kezdem, mivel ez 
az egyik kedvenc időtöltésem, 
melyre mostantól több időt tu-
dok fordítani. Mindenekelőtt 
nyugdíjas éveimben remélhe-
tőleg sokkal több időm jut a 
családomra, pihenésre.

Szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki az utolsó 
munkanapom alkalmával kö-
szöntött. Nagy meglepetés volt 
és egyben megható is, hogy 
ilyen sokan gondoltak rám.

Hüber Ádámné

90 éves Szökőcs Ica néni
Ica néni ma is aktív. Sokat 

dolgozik a kertjében, sőt fiá-
nak is, Bélának is a kiállítások 
rendezésében.

– Mi a titka?
– A legfőbb titkom, hogy 

szeretem és bírom csinál-
ni. Leginkább az, hogy még 
bírom. Mindig mindent a 
magam módján teszek. Szá-
momra mindig fontos volt, 
hogy elfoglaljam magam, le-
gyen az a kerti munka vagy a 
házban lévő dolgaim. Szere-
tem le kötni magam. Mindig 
is szerettem. A másik titkom 
abban rejlik, hogy mindig is 
részt vettem a Község Kultu-
rális részében. Szeretek em-
berek közt lenni. Ez által is 
elfoglalom magam.

– A községi tanácsnál dolgo-
zott. Sok fejlesztés volt akkori-
ban is. Mire a legbüszkébb?

– 26 évig dolgoztam a ta-
nácsnál, mint pénzügyi gaz-
dálkodási előadó. Onnan is 
mentem nyugdíjba 1982. már-
cius 9-én. A nagyobb dolgok, 
mint pl. az autóbusz várók, a 
halottas ház és a geresdi árok 

rendezés mind az én időmben 
keletkezett. Sok szép emlékem 
van az ott el töltött időmről, de 
amire a legbüszkébb vagyok, az 
az hogy az óvoda az „én kezem 
alatt épült.” Emlékszem, még 
Pécsre kellett menjek az óvoda 
tervezése miatt. Erre vagyok a 
legbüszkébb.

– Összetartó a Szökőcs család. 
Gyermekek, unokák talán már 
dédunokák is vannak?

– Két fiam, három  unokám  
és szintén három dédunokám 
van.

– Hosszú életű lesz akinek 
tervei és céljai vannak. Beszéljen 
Ica Néni a terveiről!

– Különösebb terveim már 
nincsenek. Szeretném a napi 
munkáimat tovább vinni úgy, 
hogy bírjam is. Fontos, hogy  
megőrizzem az egészségemet. 
Ugyan ezt az életet szeretném 
folytatni. Szeretnék részt venni 
az Ünnepségeken és a Kiállí-
tásokon. Bélának is szeretnék 
tovább segíteni. Ilyenkor már 
sokat nem tud tervezni az em-
ber. Manga Szabina
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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.onkor-
manyzat@gmail.com 

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

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

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: glaknemet@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 
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész 
Telefon (Himesháza): 69/347-105 

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Kempf Anikó
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 
Telefon: 06-70-616-1447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104

Tájékoztatás közterületek 
tisztántartásáról, karbantartásáról

(Geresdlak Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

8/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendelet 
A helyi környezetvédelemről és köztisztaság 

helyi szabályairól)
• az ingatlanok használói, tulajdonosai kötele-

sek ingatlanukat megművelni, illetve rendbe tarta-
ni, gyomtól, gaztól, szeméttől, - különös tekintettel 
a parlagfűtől - megtisztítani

• az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója 
a tulajdonában lévő ingatlan körüli közterületen 
található gyalogútszakaszt, és ha a gyalogút mellett 
zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területet 
köteles tisztántartani. Köteles az ehhez a terü-
lethez tartozó gyepfelület, virágágyás, illetve fák 
gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró sártalaní-
tásáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztántartásáról 
gondoskodni.

• A tulajdonos kötelessége a tulajdonában lévő 
ingatlan körüli közterületen található járdaszakasz 
melletti folyókák és csatornanyílások (csapadék-
vízelvezető árkok) tisztítása, gyomtalanítása, to-
vábbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres 
karbantartása, tisztítása, gyommentesítése és a 
csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítása.

Orvosi Rendelő Hírei 
2017. április 1-én szombaton  (és ez nem áprilisi tréfa!)  az 

Orvosi rendelőben Geresdlakon szemészeti szűrést rendezünk 
ismét.  

Az Első Pécsi Lions Klub pályázaton nyert és felszerelt bu-
szával  Dr. Szava Éva doktornővel  érkezik.  

Látásproblémákra szemüveg felírása és akár az  együttesen 
érkező optikussal ennek kiválasztása, megrendelése is  történik. 

45 év felett szürke és zöldhályog szűrés ajánlott mindenkinek. 
A cukorbeteg és magas vérnyomásos páciensek évente történő 

szemfenékvizsgálatát is elvégzik. 
A vizsgálat ingyenes,  előzetesen a rendelőben (tel.: 349-104) 

időpontot adunk a folyamatos ellátás érdekében.  
Hivatásos jogosítványhoz feltétel a szemészeti vizsgálat, de 

minden autót vezetőnek ajánljuk, vegye igénybe a vizsgálatot!  
Dr. Rajnai Gabriella

 Miserend 
Április 2. vasárnap 8.00 Geresd

Április 9. vasárnap 8.00 Püspöklak

Április 15. szombat 16.00 Püspöklak

Április 16. vasárnap 8.00 Geresd

Április 17. hétfő 8.00 Püspöklak

Április 22. szombat 17.00 Geresd

Április 23. vasárnap 8.00 Püspöklak

Április 30. vasárnap 8.00 Püspöklak
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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

„Riport” Gustl-lal
Mint Raaba és Grambach 

Geresdlaki Nagykövetétől és 
a magánembertől is kérdezem 
az idei terveiről August Kri-
vecet....

– Továbbra is szeretnénk a 
Raaba-Grambach-Geresdlak 
testvérkapcsolatot ápolni, s tö-
rekszünk az önkormányzattal, 
óvodával, iskolával és a Német 
Önkormányzattal folyamato-
san együttműködni.

– Mint Raaba-Grambachi 
nagyon jól érzem magam itt 
Geresdlakon, hisz a helyi la-
kosság örömmel befogadott. 

– Az idén felépítettünk egy 
új önkormányzati épületet a 
legkorszerűbb elvárásoknak 
megfelelően, elkészült a „ár-
víz elleni visszatartó” árok(?) 
valamint megtörtént az óvoda 
felújítás- és bővítés.

– Hogy sikerült az önkor-
mányzati reform, Raaba és 
Grambach egyesítése...  jól járt 
Grambach? ..... hogy érzik a 
grambachiak?

– A Raaba – Grambach 
egyesülésnek – az én szem-
pontomból nézve – a Gra-
bachiaknak nem származott 
hátrányuk.  A Raaba-Gram-
bachi lakosoknak meg kell 
szokniuk, hogy amennyiben 
intéznivalójuk van, azt nem 
helyben, hanem a  Raabai 
hivatalban oldhatják meg, 
intézhetik el. Nyilvánvalóan 
átállást jelent a Grambachi-
aknak, s ezt mindannyiunk-
nak meg kell érteni. 

Gyakorlati oldalát néz-
ve  már jól is működik – a 
testvérkapcsolatot illetően 
– hiszen a tavalyi évben, a 
10. gőzgombóc fesztiválon 
már  Raaba is képviseltet-
te magát, itt járt a Kórus, a 
Polgármester Úr és felesége, 
valamint a képviselőtestület 
néhány tagja.

– Melyek azok a terüle-
tek ahol fel lehetne erősíteni 
a geresdlaki testvér települési 
kapcsolatot?

– A partnerkapcsolat el-
mélyítését fokozni tudnánk 
az intézmények - önkormány-
zatok közötti folyamatos kap-
csolattartással – óvoda, iskola 
– kapcsolatának elmélyítésével, 
a fiatalok közötti intenzívebb 
együttműködéssel, a kiállítások 
szervezésével – utaztatásával – 
valamint a kulturális területen 
történő kapcsolatok ápolásával, 
fenntartásával.

– Hogy látja, Geresdlakon 
mit kellent másként, jobban, 
okosabban csinálnunk?

– Az eddigi együttműkö-
dés is sikeres, példaértékű. 
Fontosnak tartom, hogy a 
továbbiakban is rendszeresen 

beszéljük meg egymással, hogy 
mikor mit tehetünk annak ér-
dekében, hogy a partnerkap-
csolat továbbra is sikeres és 
eredményes legyen. (pl. intéz-
ményi együttműködések: ön-
kormányzati részről, óvodai, 
iskolai területen, valamint a 
kulturális téren.)

– Mire a legbüszkébb a 
geresdlaki kapcsolattal kapcso-
latosan?

– Rendkívül jó érzés, hogy 
immár nyolc éve(?) lehetek 
büszke a partnerkapcsola-
tunk ápolására, fenntartására, 
és szeretnék  még sok közös 
programot menedzselni köz-
ségeink között,  s kívánok 
minden geresdlaki lakosnak 
ábbra is jó erőt, egészséget és 
jó együttműködést!

Schulteisz Józsefné

Folytatás az 1. oldalról
Ott először keresztúti ájta-

tosságot imádkoztak. A „Fáradt 
ember” keresztútját elmélkedték 
át a falon lévő tizennégy képnél. 
Majd  a szentmiséhez beöltöz-
ve elkezdődött az ünnepi  mise, 
melyet a templom jótevőiért 
ajánlottunk fel. Beszédében  
a nagyböjti idő elmélyültebb 
megélésére buzdította a híveket. 
Mise végén a plébános megkö-
szönte a miséző szolgálatát és 
felkérte a köszönet jeléül adja 
át az elkészített emlékboríté-
kokat azoknak a kedves hívek-
nek aki vállalták,hogy két-két 
óránként kettesével egymást 
váltva,őrizték az épülő tornyot 
az éjszakai hidegben. Tizen-
három évestől nyolcvannégy 
évesig voltak a hős önkénte-
sek. Majd Dr.  Habjánecz Tibor 
polgármester úr köszönte meg 
vendégünknek nagylelkű segít-
ségét Reményik Sándor: Temp-
lom és az iskola című versét is 
idézve.  Mise  után a templom 
téren felállított sátrakhoz hívtuk 
a püspök atyát kötetlen  beszél-
getésre. A szervezők kaláccsal 
és itallal kínálta a résztvevőket 
.Vendégünk először a legidő-
sebb tagunkkal  Lantos János 
bácsival beszélgetett,hisz ő tud 
legtöbbet a templomról. Többen 
is kérdéseikkel és köszönő szava-
ikkal fejezték ki  örömüket,hogy 
püspök úr hozzánk látogatott. 
Ezután Püspök urat a sekrestyés 
hölgyek és fin szomszédjuk lep-
ték meg halvacsorával.,Halászlé 
és fin módra készült füstölt 
lazac került az asztalra,majd 
finom rétessel búcsúztatták 
vendégünket,aki mindent na-
gyon megköszönve  Pécsre sie-
tett egy megbeszélésre. Néhány 
nap múlva újra találkozva vele  
így emlékezett vissza: „ Köszö-
nök mindenkinek mindent! 
Jól előkészített ünneplés volt 
Geresden. Látszik,hogy él az 
egyházközség. Örültem,hogy 
ott lehettem!” -Én is ezzel 
zárom:-Köszönök mindenki-
nek mindent! Virágozzék ki a 
hitélet Isten segítségével az új 
torony tövében!  Erb József

Pécsi Püspök


