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Pünkösd, a szentlélek kiáradása,
az Egyház születésnapja
Pünkösd a Húsvét utáni
50. napon kezdődik és két napig tart. Mivel a Húsvét sem
egy pontos dátum – vándorló
ünnepnek nevezzük -, mindig
máskor van az évben, ezért a
Pünkösd is egy mobil ünnep,
bár mindig vasárnapra és hétfőre esik – a Húsvét utáni 7.
vasárnapra. A pünkösd eredetileg zsidó ünnep: előbb a befejezett aratást, később pedig
a Sínai-hegyi mózesi törvényhozást ünnepelték a Pészah
szombatját követő ötvenedik
napon. Nem csak a naptárban
elfoglalt helyük kiszámolásában, de az ünnep lényegében is
kapcsolódik a két ünnep egymáshoz. Ekkor történt, hogy
„a Szentlélek tüzes nyelvei
leszálltak az apostolokra”. De
mit is jelent ez? A Biblia azt
írja, hogy ezen a napon Jézus
lelke leszállt az égből Szentlélek formájában, és óriási szélvihar kíséretében kiáradt az
apostolokra és megszentelte
őket. A próféták ekkor kapták
meg az isteni igazságot, amivel
ezután képesek voltak minden
embernek elmondani-prófétálni, mi is történt valójában
Krisztussal.A pünkösd ünnepének dátuma Európában
legkorábban május 10-én,
legkésőbb pedig június 16-án
lehet. Május hónapot ezért a
népnyelvben pünkösd havának
is szokás nevezni.
Pünkösdi király
A magyar népszokások közül több is van, amely a pünkösdhöz köthető. Ezek közül
talán a legismertebb a pünkösdi királyválasztás, amely a

ebben a szakában mással is díszítették a falubeliek egymás
udvarát, házát, kapuját: leg�gyakrabban zöld ágakat vagy
virágokat – pünkösdi rózsát,
bodzát - tűztek a kerítés lécei
közé.
Pünkösdi királyné
Nem csak a fiúknak jut az
ünnepi szokásokból, a lányok
is kiveszik részüket a szórakozásból. A királynéjáráskor
általában négy kamasz lány
közrefog egy ötödiket és énekelve körbeviszik az utcákon,
később többen is csatlakoznak
hozzájuk. A szokás legfőbb
célja a termékenység elősegítése, és hogy a lányt férjhez
adják. A végén a királynét a
település főterén felemelik és
körbetáncolják.

A galamb képében ábrázolt Szentlélek és a Szent család
nyelvben is megragadt a „pünkösdi királyság” kifejezéssel.
A szokás keretében a királyt
a közösség tagjai a fiatal legények közül választják ki különböző versenyeken. Ez Európa
nagy részén a középkor óta
élő szokás, amikor gyakoriak
voltak az ügyességi próbák karikába dobás, tuskócipelés
-, lovas versenyek, küzdelmek.
Májusfa-állítás
A májusfát napjainkban
már általában csak május 1-én

állítják, de ez régebben akár
egész hónapban megtörténhetett. A szokás lényege, hogy
a legény összegyűjti a család
férfitagjait vagy a barátait, és
a szeretett lány kapuja elé egy
feldíszített fát helyeznek. Szalagokkal, édességgel díszítik a
magas, sudár fát, mely általában fiatal nyárfa, de lehet akár
fenyő is. Napjainkban a fára
már egészen extrém tárgyak
is felkerülnek, melyet a család együtt bont le pünkösd alkalmával. Ezenkívül az évnek

A csíksomlyói búcsú
Ha a mai embert a pünkösdről kérdeznek, első alkalommal általában a csíksomlyói búcsú ugrik be neki.
Erre az ünnepi rendezvényre
ezrek zarándokolnak Erdély
havasokkal körülölelt tájára,
és együtt töltenek el Csíksomlyó településen, a Mária
Kegyhelyen különböző szertartásokkal.
A katolikus hívek szombatra érkeztek meg a kegytemplomhoz, majd a pünkösdi mise után felvonultak
a két Somlyó-hegy közé. A
népszokás ma is élő hagyomány, szinte a tömegturizmus
célpontja. A csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes
találkozóhelyévé nőtte ki
magát.
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Születésnaposokat köszöntöttünk
Áprilisi születésnaposaink
közül felköszöntöttük a 90
éves Heilmann Józsefnét, a 80
éves Fischer Péternét és a falu
legidősebb emberét, a 96 éves
Lantos Jánost. A velük készült
bezélgetések olashatóak a következő sorokban.
Heilmann Józsefnét köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából a falu
nevében dr. Habjánecz Tibor
polgármester úr.
Anna néni Püspöklakon
született 1928. április 21-én.
Két lánya helyben, 1 unokája
Mohácson él. Már dédunokával is büszkélkedhet, Ákossal.
Végre a lányok után jött egy fiú
is a családba.
Édesapja Erdősmecskén
hetelt, a kőbányában dolgozott. Ő maga 23 évet töltött
a tsz-ben. Először fejőnőként tevékenykedett, majd a
tejcsarnokba osztották be. E
mellett nem lehetett kön�nyű gyereket nevelni. Főleg
úgy, hogy az állatok mellett

nem volt se ünnepnap, se szabadnap. Aktív korában még
a templomba sem jutott el,
mert a házimunka mellett ott
volt a kert és a szőlő, mellette
beteg édesanyját is gondozta.
Két nővére megjárta az orosz
munkatáborokat is, húga ma
is Geresdlakon lakik. Gyerekként be kellett segítenie a ház
körüli munkákba, vigyázott a
tehenekre, művelte a földet.
Szülői háza ma is áll.

Férje kőműves volt,
62 évig éltek együtt.
Először albérletben
laktak, majd megvették azt a telket, ahol
most is áll a házuk.
Kalákában gyorsan
kellett építkezni, mert
a bank, amelyik a hitelt
nyújtotta, 1 évet adott
erre a munkára.
60 éve kínozza a
betegsége, amelyik miatt a csizma is bántotta
a lábát. Ennek ellenére
amíg bírta, Mohácsra
járt a piacra.
Naponta átnézi az
újságot, a tévében a
politikai műsorokat. Természetesen szavazni is elment.
q
A falu legidősebb embere,
Lantos János 1922. április 21én született Geresden ötödik
gyerekként. A szülői házával
szemben lakik ma is, sajnos
már régóta egyedül. Ezért is
örül, ha van látogatója, akkor
van kivel beszélgetni, van kinek mesélni. Egyszer a
falut járó házalót sem
hagyta szóhoz jutni, mikor annak ellenére bejött,
hogy figyelmeztette: nem
vesz tőle semmit.
Abban az időben 20
magyar család élt Geresden. Így adódott, hogy a
gyerekek jobban beszéltek
németül, mint magyarul.
Mikor a felvidékről ide
telepítettek családokat,
akkor változott a helyzet,
gyorsan terjedt el a magyar nyelv. „A kissebbség
feléli magát” – mondta
János bácsi ezzel kapcsolatban. Természetesen a
mai napig beszél németül.
Őket is ki akarta telepíteni annak idején egy Hadnagy
nevű falugazda, akinek a felesége tanítónő volt. Azzal fenyegette, hogy szálláscsinálónak őt küldi előre. Szerencsére
ebből nem lett semmi, csak az
otthonából kellett kiköltöznie. Majd építkezni akart, de
a jelenlegi házában akkor lakó
Botos Józseféknek 40 ezer
forint adósság miatt el kellett

adni a házukat, így azt vette
meg 1960-ban. A régi házukba
Német Györgyöt telepítették a
felvidékről.
Két fia született, egyik
meghalt 1989-ben, másik
Pécsváradon él. Családja szépen gyarapodott: 4 fiú unoka,
2 dédunoka Pécsváradon, 2
dédunoka Mohácson, 1 pedig
Romániában él. Tavaly decemberben Tárnokon megszületett
az első ükunoka is.
„Én, meg az öreg”- volt
a válasz a kérdésre, hogy ki műveli
a szőlőt. Szemüveget akkor vesz elő,
ha az újságot akarja
elolvasni. A politika foglalkoztatja,
egyébként semmin
nem idegeskedik. Ez
is lehet egyik titka a
hosszú életnek.
A pécsváradi egyházmegye szervezésében sokfelé eljutott.
Hat éve másodszor
is elment Csíksomlyóra, május elsején
Szombathelyen járt
Brenner János boldoggá avatásán, rá néhány napra a Geresdi
Nyugdíjas Klubbal színházban
volt Pécsett.
q
Utolsó állomásához érkezett az áprilisi kerek születésnapok köszöntése. Fischer
Péterné Liptódon született.
A faluba 1958-ban költözött,
mikor férjhez ment. Jelenlegi
otthonába 1980-ban költözött.

Jó ideje egyedül él, bátyja és
férje meghaltak, fia 15 éve
külföldön él. Már teljesen lemondott az unokáról, amikor
fia, és a nála 16 évvel fiatalabb
menye bejelentették az örömhírt. Nagy bánata, hogy ritkán
találkoznak, mert Németország is messze van, és a másik
nagyszülőhöz is viszik a picit
Erdélybe. Ő kétszer utazott
látogatóba, de két hétig sem
bírta a távollétet. Szerencsére
fia sokszor repülőre ül, hogy
egy-egy hétvégét vele tölthessen.
Gyerekkorában a gazdasági munkák rá eső részét kellett
végeznie, asszonyként a saját
állataikat látta el. A ház körüli
teendők mellett beteg anyósát
is ápolta. Nyugdíj előtt 4 évet
járt Pécsre dolgozni a Volánhoz. Férjét Komlóra hordta a
bányászjárat a kőbányába 40
éven át.
Háza körül sok szép virág
nyílik, sajnos egyre kevesebbet
tud velük törődni. Kertjét is a
rokonok segítik rendben tartani. Örül, hogy a gyógyszereket és a bevásárolni valót Bori

felhordja neki amellett, hogy a
házimunkát is elvégzi.
Régen szívesen kártyázott,
ma már fárasztja. Szívesen ül
ki a ház előtti padra. Ilyenkor
az arra sétáló finnek megállnak
beszélgetni vele. Szerencsére a
mai napig jól beszél németül,
így nincsenek nyelvi nehézségei
velük. Az olvasás és a keresztrejtvény fejtés tölti ki napjait.

Barna-Mendly Erzsébet
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Egy kitüntetés méltatása
Tisztelt Kitüntetett, dr.
Habjánecz Tibor Polgármester Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tibor Kedves Családtagjai
és Barátai!
Két ország kapcsolataiban
a gazdasági és politikai kapcsolatok a leglátványosabbak.
Ezek kifejezhetők a kereskedelmi forgalom mértékében,
vagy a miniszterek és más
fontos döntéshozók látogatásainak számában. Ezek
fontos és elengedhetetlen
dolgok – egyúttal azonban
ki vannak téve a gazdasági
és politikai viszonyok változásainak.
A kapcsolatok fenntartásában központi szerepük az
egyes állampolgároknak van.
Végső soron a legfontosabb,
a népeket egymással összeismertető, a megértést növelő
tényező az emberek közvetlen
kapcsolattartása.
Finnország és Magyarország viszonylatában ez a széleskörű, az állampolgárok és
civil szervezetek közötti kapcsolattartás legalább 150 éves
múltra nyúlik vissza. Az em-

berek már akkor tartották egymással a kapcsolatot, mielőtt
a „civil társadalom” kifejezést
kitalálták volna.
Tisztelt Habjánecz Tibor
polgármester úr, az elmúlt bő
évtizedben Önnek fontos szerepe volt falujában, Geresdlakon a Finnország és Magyarország közötti kapcsolatok

ápolásában. Ezen évek során
finnek tucatjai költöztek a
településre, aminek köszönhetően Geresdlakot Magyarországon „finn faluként” ismerik. Ön polgármesterként
dicséretre méltóan és aktívan
tevékenykedett a helyi finnek
érdekében, terjesztette egész
Magyarországon Finnország

hírét. Önnek köszönhetően
Geresdlak Magyarországon a
finn-magyar különleges kapcsolatok egyik szimbólumává
vált.
Az évek során Ön olyan
tipikus finn „sportágak” szakértőjévé képezte magát, mint a
csizma- és mobiltelefonhajítás
vagy az asszonycipelés.
Tisztelt Habjánecz Tibor!
Ön az elmúlt évtizedben
jelentősen előmozdította és
ápolta a Finnország és Magyarország közötti kapcsolatokat, egyúttal a budapesti
Finn Nagykövetség fontos
együttműködő partnere volt.
Ezért Finnország köztársasági elnöke a Finn Oroszlán
Lovagrend érdemrendjét adományozza Önnek.
Engedje meg, hogy gratuláljak a kitüntetéshez!
Finnország köztársasági
elnöke, mint a Finn Oroszlán Lovagrend magymestere
2018. április 13-án Habjánecz
Tibor polgármesternek a Finn
Oroszlán Lovagrend érdemrendjét adományozza.
Jussi Nuorteva,
a Lovagrend kancellárja
Antero Karumaa,
a Lovagrend titkára
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Mi volt ma a suliban?
- Mi volt ma a suliban?
- Semmi.
- Láttam szombat reggel
egy nagy buszt az iskola előtt.
Kik és hová mentek vele?
- Ja, most, hogy kérdezed
már eszembe jutott, hogy a
német táncosaink és szüleik utaztak a busszal a német
gyerektánccsoportok döntőjére, Budapestre. A Pécsváradon
elnyert arany minősítés után
kapták a meghívót a fesztivál
döntőjére, amit a Klebelsberg
Kultúrkúriában
rendeztek
meg. A táncosokat most Békefi József és a Schnaps Kapelle
kísérte. A nívós rendezvényen
most nem sikerült kis táncosainknak eredményt elérni, de

nagyon nagy elismerés nekik,
hogy kiérdemelték az arany
minősítést. A táncosokat legközelebb május 27-én, Máriakéménden, majd június 2-án
Fazekasbodán lehet megnézni.
- Mi volt még az iskolában?
- Semmi más.

- A Duna Tv-n láttam, hogy
a geresdlaki diákok is részt vettek egy filmfesztiválon?
- Hát dereng valami….
Igen, jelentkeztek az Abgedreht Jugendfilmfest felhívására.
6 kisdiák (Békefi Luca, Bodró
Isti, Glasz Melani, Hofecker
Krisztofer, Schulteisz Marci
és Varga Zsombi) filmet készített arról a táncról, amivel
a tánccsoport arany minősítést
szerzett. A mesterségekről forgattak filmet több különböző
helyszínen, több különböző
mesteremberrel, tették mindezt német nyelven. A 10 perces
filmet levetítették Budapesten
a Teréz körúti művész moziban, ahová meghívták a filmet
készítő csapatot is. A vetítés
igazi mozis hangulatban telt,
pattogatott kukoricával innivalóval, majd a végén eredményhirdetéssel és tortaevéssel
zárult. A mozis élmények után
a filmes csapat a Gellért hegyi
új csúszdaparkban és játszótéren tombolhatta ki magát.
- Ez igen! Történt még valami mostanában?
- Áááá…. semmi.
- Látom sokat edzenek a
tanulók. Versenyre készülnek?
- Tényleg, volt valami atlétika verseny Pécsett, ahol
elég sok tanulónk részt vett.
II. korcsoportos fiúk 2. helyen végeztek (Bodró István,
Ferkov Barnabás, Gáspár
Szabolcs, Toldi Gábor, Tóth
Rómeó, Tóth Zsombor). III.

Meghívó

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
iskolánk tanévzáró és ballagási ünnepségére.
Ideje: 2018. június 16. szombat, 9.30.
Schulteisz Balázs
Tagintézmény vezető

Manninger Miklós - Fogjuk meg egymás kezét!”
X. Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál
„Nikolaus Manninger - Reichen wir einander die Hand!”
X. Ungarndeutschen Landeskindervolkstanzfestival
korcsoportos leány csapatunk került sor. Geresdlakon tartotszintén 2. lett (Apari Lili, ták a harmadik osztályosaink
Storch Léna, Varga Nadin). (Hofecker Jázmin, Hofecker
III. korcsoportos fiúk ötödikek Krisztofer, Schulteisz Márlettek (Krikler Levente, Ignácz ton) első áldozását, az újból
Zoltán, Osváth Erik, Szunyog megnyitott Szent Bertalan
Balázs, Wukovics Tamás). IV templomban.
korcsoportos fiúk ezüstérmet
szereztek (Lukács Dávid, Orsós Valter, Toldi Dániel, Rajnai Benjamin, Wukovics Alex).
Sokan közülük továbbjutottak
Iskolánk sportpályája
a megyei döntőbe.
megújult a tavasz folya- Ez a sok semmi elég szémán. Ünnepélyes átadápen alakul már!
sát június 1-jén, pénteken
- Hát igen, mindig történik
14.00 órakor tartjuk. Szevalami az iskolában.
retettel várunk mindenkit
- Akkor miért mondod
az átadásra!
mindig azt, hogy nem történt
semmi?
Schweininger
Zsombor
- Mert ha mesélek, akkor a ügyesen szerepelt a mecsekszüleim sokszor nem is figyel- nádasdi sakkversenyen, több
nek rám, nem is beszélgetünk mérkőzését is megnyerte.
sokat az iskoláról, valójában
A negyedik osztályos tanunem is érdekli őket igazán, lók (Békefi Luca, Bodró Istcsak felszínesen. De ha már ván, Gazda Emília és Glasz
mi ilyen jól elbeszélgetünk, Melani) Hidason vettek részt
akkor azt is elmesélem, hogy a 4. osztályosok matek és maöt nyolcadik osztályos (Kollár gyar versenyén.
Ákos, Kozma Máté, SchulteSzóval az a semmi, az naisz Anna, Storch Jamie, Var- gyon is valami, csak jól kell
ga Kitti) vette fel a bérmálás kérdezni és nagyon türelmesszentségét Udvardy György nek lenni!
megyéspüspök jelenlétében.
Schulteisz Balázs
Az eseményre Himesházán
Tagintézmény vezető

Iskolai sportpálya avatás
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Szép május, jöjj…
… és jött is, szép családi
programokkal ovisaink számára.
Geresdlak hagyományos
finn-magyar családi majálisának idén is óvodánk udvara
adott helyett. A ragyogó nap
első programja az édesanyák,
nagymamák
köszöntése
volt. A virágözönbe öltöztetett csoportszobába szinte
minden kisgyerek anyukája,
többségük nagyija is eljött. A
rövid verses-dalos kétnyelvű
köszöntés után közös táncra invitáltuk az anyukákat,
melyhez Békefi Józsi gitárjával szolgáltatta a kísérő zenét.
Népi játékokat is játszottunk
együtt, mindenki örömére.
Saját kezűleg készített virágtartóval, virággal ajándékoztuk meg az édesanyákat,
papírvirággal pedig a nagymamákat.
A családoknak tartalmas
programokat kínáltunk a majális keretein belül. Az EccPecc
zenekar koncertje után lehetőség volt arcfestésre, légvárazásra, gokartozásra, fafargásra és
népi játékok barkácsolására,
kipróbálására. Idén is megrendeztük jótékonysági darts
versenyünket, Mauri Vänskä finn támogatónk kezdeményezésére. Különösen az
iskolás gyermekek körében
volt nagy versengés. Közülük
a legpontosabban célzónak
Barcsay Andor bizonyult. A
nők versenyét Glaszné Werner
Noémi óvó néni nyerte, míg a
férfi kategória serlegét Markku K., finn versenyző vihette
haza. A nevezési díjakból 37
ezer forint bevételre tettünk
szert, melyet idén szabadtéri
játékokra szeretnénk költeni.
KÖSZÖNJÜK mindenkinek,
aki ilyen formában támogatta
törekvéseinket!

Idei „nagy” kirándulásunk
május 8-án volt. Igazán mes�sze kalandoztunk: a patcai Ka-

tica Tanyára. A gyerekeknek
számtalan élményt, kihívást,
örömet nyújtó élménypark

idén sem okozott csalódást!
Nagyon jól érezték magukat
gyerekek – szülők egyaránt.
Megérte tehát a hosszú utazás, melynek költségeihez a
farsangi bál bevételéből tudtunk támogatást nyújtani a
szülőknek.
Áprilisban lezajlott az óvodai beíratás. Öt új gyermeket
várunk ősszel, számuk pontosan megegyezik az iskolába
lépő, illetve elköltözni szándékozó gyermekek számával. Így
várhatóan hasonló létszámmal
kezdjük szeptemberben az új
nevelési évet.
Nevelési évünk szorgalmi
időszaka lassan a végéhez közeledik. Gyereknapot, túrát
és évzáró juniálist szervezünk
még e hónapban, valamint
nyári életünket (étkeztetés,
utaztatás, festés, takarítás).
Cseke Zoltánné
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Anyák napja eredete
Az anyák megünneplésének
története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket
tartottak Rheának, az istenek
anyjának, és vele együtt az
édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as
években az ünnep keresztény
vallási színezetet is kapott.
Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák
vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók
szabadnapot kaptak, hogy
hazamehessenek, és a napot
édesanyjukkal tölthessék. A
látogatás előtt külön erre a
napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban
először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák
napját Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai
Anna M. Jarvis próbálta az
anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte
ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát
szánt arra, hogy az ünnepet
előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a
célját 1914-ben érte el, amikor

Woodrow Wilson amerikai
elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden
év május második vasárnapját
az anyák hivatalos ünnepévé
nyilvánította. (1914-ben május
második vasárnapja, és így az
Anyák Napjának első hivatalos
megünneplése május 10. napjára esett.)
Sajnos azonban Anna Jarvis
a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy
hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és

ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt
ünnepet, amelynek hatására
az gyorsan népszerűvé vált a
kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és
elhunyt anyák tisztelete – az
ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint
pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly
hevesen tiltakozott az ünnep
üzletiesedése ellen, hogy még
a törvénnyel is szembekerült

egy vehemens tüntetése során.
Élete végére megbánta tettét
és nem akarta nevét Anyák
Napjával kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet,
a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri
rendelet sorolta a hivatalos
iskolai ünnepélyek közé az
Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné,
egy államtitkár felesége hozta
Amerikából és a legelső Anyák
Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az
Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában
így írtak a napról: „Felkérjük
a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «Anyák napját»,
ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik
lelkében, amelynek pedagógiai,
jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és
a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.

Geresdlaki Hírmondó

Finn vizit
Geresdlakon

Hírek röviden
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A Geresdi Nyugdíjas Klub következő összejövetele május 28-án, hétfőn 16 órakor lesz. Ezen
a napon köszöntjük a születésnapját ünneplő
Május 3-án Finnországból látogattak el hozzánk néhányan.
Hengl Jánosnét (05. 27.), és Manga Ádámnét
Kíváncsiak voltak a magyar „finn falura”. Bemutattuk a helyi
(05. 29.).
kiállításokat, a Lilom utcát, jártak Geresden és Kisgeresden,
Május 30-án 14 órától papírgyűjtés lesz az is- végül vendégül láttuk őket:
Irmeli Kniivilä, az országos Finn-Magyar Társaság vezetője
kolában. Aki a háza elé kiteszi, attól a gyerekek
Marjatta Manni-Hämäläinen, a Finn-Magyar Társaság ügyösszeszedik.
vezető igazgatója
Június 2-án Fazekasbodán egészségnap lesz
Vérvétel a vérhígítót szedőknek június 5.

Minnamari Pitkänen, a társaság irodavezetője
A többiek különböző helyi Finn-Magyar Társaságok elnökei:
Pekka Huovinen, Oivi Joffel, Ildikó Koivuvuo, Hanna Markkanen, Olli Setälä, Kaija Tuppurainen

Júniusi miserend
3. vasárnap	  8.00 Geresd
9. szombat
16.00 Lak – esküvő
10. vasárnap	  8.00 Lak
16. szombat
17.00 Geresd
17. vasárnap	  8.00 Lak
24. vasárnap	  8.00 Lak

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. Csernyánszky Gábor
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 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: 69/349-054
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: 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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Majális, asszonycipeléssel, gyufahajítással
Május elsején ismét megtartottuk a finn-magyar majálist. Elsőnek az EccPecc
gyerekzenekar műsorán szórakozhattak kicsik és nagyok.
Fellépésüket a Csorba Győző
Könyvtárnak köszönhetjük.
Ezután kezdődtek a versenyek. Nemcsak a gyerekek,
hanem a felnőttek is szívesen
beneveztek a csizmahajításba,
petrencedobásba, asszonycipelésbe, gyufahajításba. Nem
maradhatott el a jótékonysági
darts verseny sem. A hangulatos délelőtt után jól esett a
finom babgulyás, melyet Bárácz György főzött.

Férfiak:
1. Freitag Tibor
2. Luzsenszki Zsolt
3. Schulteisz Balázs
Fiúk:
1. Orsós Valter
2. Rajnai Benjámin
3. Krikler Levente
Petrencedobás

Díjazottak:
Csizmahajítás

Nők:
1. Csekéné L. Hajnalka
2. Rajkó Linda		
3. Fischerné F. Viktória
Lányok:
1. Varga Kitti
2. Varga Nadin
3. Bogdán Hanna
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Nők:
1.Rajkó Linda		
2. Csekéné L. Hajnalka
3. Pásztor Zsófia
Lányok:
1. Kiss Anasztázia
2. Varga Kitti
3. Varga Nadin
Férfiak:
1. Kovács Zoltán
2. Luzsenszki Zsolt
3. Szűcs Patrik
Fiúk:
1. Varga Zsombor
2. Lukács Dávid
3. Orsós Márk

Asszonycipelés:

1. Luzsenszki Zsolt
2. Gál Péter Zoltán
3. Sztanek Róbert
Leánycipelés:
1. Lukács Dávid
2. Varga Kitti
3. Kiss Anasztázia
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