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A föld és a jószág szeretete
Térségünkben Geresden,
Püspöklakon, Marázán és Fazekasbodán igencsak szorgalmas emberek éltek, s élnek ma
is. A föld és a jószág szeretete biztosította a legnehezebb
időkben is a megélhetést. A
megélhetést és a fejlődést, az
anyagi gyarapodást is legyen
az magántermelésben, közösben, vagy más társasági formában.
Ennek a sorozatnak, cikknek nem feladata történelmi
igazságot tenni a mezőgazdaságban végbemenő tulajdoni
átalakulások ismeretében. De
annál inkább célom, hogy pár
sorral és sok-sok képpel bemutassam a déd- és nagyszülőket, szülőket, akik az egyik
legnehezebb területen, a mezőgazdaságban,
növénytermesztésben, állattenyésztésben
dolgoztak, s alkottak.
A geresdlaki földek minősége, aranykorona értéke
messze elmarad a baranyai átlagtól. Mégis átlag feletti ter-

A négyes ikerborjak 1988.
mésátlagok jellemzőek nálunk.
Mi a titok?
Volt szerencsém kicsi
gyerekkoromtól belelátni a
geresdlakiak dolgos hétköznapjaiba, majd állattenyésztőként személyesen is megismerkedhettem a titokkal, az
emberekkel, a Liszi nénikkel,
Náni nénikkel, Rézi nénikkel,
a Lajos bácsikkal, Vince bácsikkal, akiknek kisujjukban

volt a szakma, a jószág szeretete, ismerete.
Volt szerencsém együtt
dolgozni kollégákkal, vezetőkkel, Schmidt Ádámmal,
Tóth Gézával, Schenk Jánossal, Sipos Lajos bácsival,
Perleczky Vince bácsival,
Grácz Misivel, Porth Lacival, Spohn András bácsival.
A titok maga az itteni ember. A „hozzáadott érték” ami
az átlag alatti termelési felté-

Aratás a tsz-ben, 1955. Bitter Ádám, Bitter Ádámné, Schmidt Ádám,
Schmidt Ádámné, Wéber Györgyné, Stefán Györgyné

1950, Schmidt Ádám, Bayer József

telekből átlagon felüli eredményeket produkált.
A titok az emberekben rejlő, mai divatos szóval – kreativitás.
Meghatározó, egyik legfontosabb döntése elődeinknek, hogy állattenyésztéssel,
szarvasmarhatartással foglalkoztak.
A gyenge földek istállótrágyázása volt a kulcs a jó terméshez. (Folytatás a 6. oldalon)
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Zarándoklat a Máriakéméndi Búcsúba – Wallfahrt

Zenés, táncos hitéleti színdarab
A geresdlaki iskolába
több településről érkeznek
tanulóink, akik nemzetiségükben és kultúrájukban is
más-más értékeket hordoznak. Ezt a kulturális sokszínűséget és az összetartozást
az intézmény folyamatosan szemlélteti. Most egy új
módját választottam ennek a
bemutatására, egy színdarab
formájában. Az alapgondolat már másfél éve megfogalmazódott bennem, azóta
folyamatosan alakult a forgatókönyv. Kerestem azt
a lehetőséget, amivel minél több települést be tudok
vonni, meg tudok jeleníteni a
színdarabban. A „Zarándoklat a Máriakéméndi Búcsúba
- Wallfahrt” címmel bemutatott többnyelvű színdarab
épít térségünk nemzetiségi
sokszínűségére, szemlélteti az összetartozást, hitet ad
és megerősít minket a vallási
elkötelezettségünkben, igazi
közösségépítő előadás.
A zarándoklatban résztvevő községek táncaikon és
énekeiken keresztül mutatták be településük kultúráját. A fellépőket zenekarok
kísérték, minden zene, dal és
ének élőben szólt.
A színdarab története: Geresdlakon a gyerekek
éppen körjátékot játszanak,
amikor meghallják, hogy
Kéménden az öreg temp-

lom romjainál két gyermeknek megjelent a Szűz Mária,
aminek hírére búcsút és zarándoklatot szerveznek. A
geresdlaki iskolások német
nemzetiségi búcsú tánca
után megkezdődött a zarándoklat német nyelvű imákkal. Máriakéméndre menet
az első útba eső település Kékesd. A kékesdi tánccsoport
csárdás és verbunkos táncai után csatlakozott a zarándoklathoz, akik innentől
kezdve már magyarul imádkoztak tovább. A következő település Erzsébet volt,
akik szintén magyar táncokkal és énekekkel mutatkoztak be, majd csatlakoztak
zarándoklatunkhoz. Szellő településen „áthaladva” a
szellői harangszó kísérte a

zarándoklatot, amíg el nem
értek Kátolyba. A település
horvát nemzetiségére utalva a Mohács Nemzetiségi
Néptáncegyüttestől láthattunk horvát táncokat, majd
ők is csatlakoztak a zarándoklathoz. A közel 100 fellépő együtt vonult a nézőtéren és a színpadon, amíg
meg nem érkeztek a Máriakéméndi Kegyhelyre. A
templom oltára elé érve elhangzott a kegyhely Mária
himnusza majd egy magyar
és német nyelvű Mária ének
a fellépők és a geresdlaki
Pacsirta Kórus segítségével.
Ekkor több mint 100 szereplő állt egyszerre a színpadon a kivetített kegyhely
oltára előtt. A színdarab végén áldást kértünk a sze-

replőkre és a nézőkre, majd
egy vidám német tájszólásban előadott történet szemléltette azt, hogy korábban
milyen kérésekkel fordultak
a zarándokok Szűz Máriához.
A színdarabunkat nagyon
nagy érdeklődés kísérte, a
fellépőket teltházas nézőtér várta. Az előadás végén a
szereplőket és a szervezőket
nagyon sok dicséret és elismerés érte az ötletért és az
előadásmódért.
Köszönettel tartozunk a
Bethlen Gábor Alapkezelőnek a pályázati támogatásért, a színdarabban megjelenő települések települési és
nemzetiségi önkormányzatainak az anyagi és erkölcsi
támogatásért, a geresdlaki
német önkormányzatnak a
szervezésért és az anyagi támogatásért, a Békefi családnak a vacsora támogatásért,
az iskola pedagógusainak a
gyerekek sikeres felkészítéséért és szervezési segítségért! A legnagyobb köszönet
természetesen a fellépőket
illeti, akik felejthetetlen élményt nyújtottak a nézőknek!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető és a
színdarab rendezője
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Volt egyszer egy
Liliom presszó...

Tíz éves a partnerkapcsolatunk
Grambachhal
Néhány hónapja 
Gusztl
elmesélte, hogy alakult ki
a kapcsolat Geresdlak és
Grambach között. Azóta
Raaba-Grambach lett a településük neve, de az összetartozás változatlan maradt. A
tíz éve tartó testvértelepülési
kötelék megerősítését írta alá
szombaton dr Habjánecz Tibor és dr Peter Gspaltl. Erre
az ünnepségre kísértük el polgármester urat. Vendéglátóink
mindent elkövettek, hogy kis
csapatunk jól érezze magát.
A szőlőhegyen tett traktoros utazás nagy élmény
volt. Vasárnap délelőtt Haus
mannstättenben
voltunk
szentmisén, ahol megnézhettük a havonta megtartott
szivárvány ünnepet is. Ilyenkor a gyerekek a paplakban
játszanak és énekelnek, majd
a mise közepén bevonulnak
a templomba, ahol körülállják az oltárt.
Ebéd után elbúcsúztunk
vendéglátóinktól. Köszönjük ezt a feledhetetlen hétvégét Gusztlnak, és a RaabaGrambachi Polgármesteri
Hivatalnak.
B-ME

Hadd kezdjem írásomat
egy személyes emlékkel. Két
évvel ezelőtt költöztünk Geresdlakra, s kis segítséggel
rátaláltunk a Liliom pres�szóra. Később is, ha csapolt
sört akartunk inni, tudtuk,
hova kell menni. Szomorúan vettük tudomásul május
24-én, pénteken, hogy másnaptól megszűnik. Ezzel a
pár sorral állítunk emléket
az 1993 július 29-én megnyílt vendéglátó egységnek
és lelkének, Mártának.
Jung Jánosné, Márta a
konyhán kezdett dolgozni,
mikor még a TSZ üzemeltette. 1989-ben megszületett
első gyermeke. A GYES lejárta után sógornőjével a házuk aljában alakították ki a
presszót. A bútorokat sógora,
Schulteisz János készítette.
Mikor 1995-ben megszületett kisebbik fia, alkalmazottat vettek fel. 1997-2007-ig
Papp Zsolt is dolgozott náluk. Reggel 9-től este 9-ig
voltak nyitva a hét minden
napján. Többször tartottak
termékbemutatót, rendeztek
osztálytalálkozókat, eljegyzéseket, ballagási és egyéb
családi ünnepeket. Ezekre
Márta főzte a finom ételeket. Eleinte fiai is segítettek,
de ahogy fogytak a vendégek,
egyedül vitte az üzletet. Déltől három óráig zárva tartott,
intézte az otthoni ügyeit,
ápolta a beteg családtagjait.
Eleinte nagyon szerette a
vendéglátós életet, de lassan
belefáradt. A nyugdíjazásáig
hátra lévő éveket csendesebben, nyugodtabban szeretné megélni. Ehhez kívánok
neki jó egészséget.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Célegyenesre fordultunk
A címet érthetjük szó szerint is, hiszen a márciusi mezei
futóversenyen Pécsett nagyon
jó eredményt ért el Schneider Vanda első osztályos tanuló, aki 8. lett és Barcsay Andor,
aki 2. lett. Csapatban a kicsi lányok az 5. helyen végeztek, a
fiúk pedig éppen lemaradtak a
dobogóról.
Első alkalommal szerveztek Mecseknádasdon német
nyelvű mesefeldolgozó versenyt, melyen Nagyéri Bence, Hofecker Jázmin, Schulteisz Marci alkotta csapatunk 4.
helyen végzett. A komplex német verseny tartalmazott szövegfeldolgozást, meserészlet
előadást, plakátkészítést, hangos olvasást, tesztet, mind német nyelven. A tavaszi szünet
előtt Mohácson a Boldog Gizella általános iskolában szervezett német versmondó ver-

senyen Schulteisz Marci 2.
helyen végzett.
Iskolánk szervezi a költészet napja alkalmával rendezett versmondó versenyt már
három éve, melyen az első osztályos Barcsay Annakata Luna
különdíjat kapott, Csaplár
Iván pedig 3. helyen végzett.
Szintén különdíjat kapott a
3. osztályos Barcsay Andor, és
még egy 3. helyezésnek örülhettünk, melyet Hofecker Jázmin 4. osztályos tanuló ért el.
A tavaszi szünet előtt és
után is nyelvtanversenyen vettek részt tanulóink Mohácson
és Pécsett. Békefi Luca, Glasz
Melani, Hofecker Jázmin és
Schulteisz Márton adott számot tudásáról ezeken a versenyeken.
Húsvéti szünetre egy kis
édességgel engedtünk mindenkit haza, minden tanulónk

NÉMET NEMZETISÉGI PROJEKTHÉT
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

UNGARNDEUTSCHE PROJEKTWOCHE
IN DER GRUNDSCHULE

A tavaszi szünetből visszatérve, április legutolsó hetében szerveztünk diákjaink részére egy német nemzetiségi hetet, melynek keretén belül, diákjaink a gyakorlatban
élték át a magyarországi németek mindennapjait.
Bevezető napon a betelepítésük történetét elevenítettük meg, saját folyót és saját Ulmer Schachtelt készítve.
Az idei évben a sváb konyha és étkezés volt a fő téma.
A keddi napon spájz polcokat készítettünk, stelázsi papírokkal, edényekkel, befőttes üvegekkel.
A csütörtöki népismeret órák teljesen gyakorlatiasan
zajlottak. Áttettük székhelyünket a közeli német házba, ahol a diákok maguk kelesztettek és sütöttek sós kiflit / Salzkipfel-t. Azok jóízű elfogyasztása természetesen
nem okozott nagy nehézséget.
Ezek után kékfestő anyagból konyhai viseleteket, kötényeket készítettünk.
Pénteki napon pedig egy sváb heti menüt állítottunk
össze, ahol azt vettük alapul, hogy betelepülő őseink a
hétköznapokon hogyan is tudtak egyszerű alapanyagokból változatos, laktató ételeket készíteni.
Hohmann-né Treitz Henriett

minőségi csoki nyuszit kapott
Erb József atyától, amit ezúton
is köszönünk neki!
Évről évre egyre több tanulót tudunk megmozgatni
az egyéni és csapat atlétikai
versenyeken, amiken a következő eredmények születtek:
60m futásban Molnár Szonja 5., 600m futásban Reisch
Máté 3., Molnár Niko 5., Kiss
Ivett 10. Távolugrásban Reisch Máté 6., Kiss Anasztázia
7., Varga Nadin 8.. 300m futásban Varga Nadin 2., Kiss
Anasztázia 3., Osváth Erik 3.
lett. Az atlétika egyéni összetett megyei versenyben Reisch
Máté bronzérmet szerzett és
éppen hogy lemaradt az országos döntőről.
A német versmondó versenyeken már februárban eldőlt,
az atlétika versenyeken viszont
csak májusban derült ki, hogy
ki képviselheti Baranya megyét az országos döntőn, amit
idén Debrecenben rendeznek
meg. Az utóbbi 3 évben egyé-

ni számokban jutottunk el az
országos döntőbe, idén viszont
csapattal is csúcsra értünk a
megyei döntőben. A különböző korcsoportokból összeválogatott svéd váltónk idén arany
érmes lett a megyei döntőben,
és ezzel automatikusan az országos döntőbe jutott. A svéd
váltó tagjai közül Ferkov Barnabásnak 100 métert, Reisch
Máténak 200 métert, Osváth
Eriknek 300 métert és Krik
ler Leventének 400 métert
kellett futnia a váltó futás szabályainak megfelelően. Kitűnően sikerült nekik! Szintén
villámgyorsan szedte lábait
Kiss Ivett is, aki 600 méteres
futásban bizonyult a legjobbnak, így ő az első geresdlaki
leány aki az országos atlétika döntőjébe jutott. Mind az
öten jól fordultak rá a célegyenesre! Gratulálunk és szurkolunk június 19-20-án a minél
jobb eredményért!!!! Hajrá!
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Évzáró programok az óvodában
„Május, május, az idő csodaszép…” – szoktuk énekelni ebben a hónapban. Nos,
idén nem ez a dal volt a sláger. Inkább „es regnet ohne
Unterlass…” - szinte megállás nélkül esett az eső. Így a
tervezett programjaink helyszínét szinte minden esetben
meg kellett változtatnunk.
Az izgalmak ellenére tartalmas, szép befejezése volt a
2018/19-es nevelési év szorgalmi időszakának.
Május 17-re a pogányi
Zsályaliget élményparkba
terveztük a szülőkkel közös
buszos kirándulást. Helyette a védettebb Mecsextrém
Park fedett játszóházában és
udvarán játszottak nagyot a
gyerekek. Miután kellemesen elfáradtak a délelőtt folyamán, délután a Planetáriumban hallgattunk mesét
a csillagokról, bolygókról,
és tettünk képzeletbeli izgalmas utazást az égbolton.
Szülőknek-g yerekeknek
egyaránt érdekes, emlékezetes volt az előadás.
Egy héttel később állati jó
gyermeknapot tartottunk az
iskolásokkal közösen a csoportszobában és az udvaron.
A Komlói Mini Zoo látogatott el hozzánk különleges
állataival. Ismerkedhettek
agámával, vadászgörénnyel,

nyulakkal, sünnel, ékszerteknőssel és a legnagyobb
izgalommal várt királypitonnal. Nagyon bátrak voltak ovisaink (és az óvó nénik,
dadusok is!), szinte mindenki hagyta, hogy nyakába tekeredjen Kíra, a két éves pitonkislány.
Aznap volt idei utolsó zeneovi foglalkozásunk
is. Angi igazán különleges,
modern hangszerrel érkezett: zongoraszőnyeggel. A
mozgással kombinált zenei képességfejlesztés kiváló
eszközét örömmel próbálták
ki a gyerekek. Eljátszották
saját zenéjüket a kiválasztott
hangszer hangszínén, me-

lyet aztán vissza is hallgathattak.
Május végén elkészült a
sövénylabirintus
közepére a magasles. Köszönjük
még egyszer August Krivecnek, Mauri Vänskänak, a
Geresdlaki Német Önkormányzatnak és a darts verseny résztvevőinek az anyagi
támogatást! Nevüket táblába véstük, hogy sose felejtsük. A kilátót örömmel vették birtokba a gyerekek.
Május 31-én tartottuk
évzáró ünnepségünket – az
udvar helyett a Közösségi
Házban. Kis műsor keretében mutattak be ízelítőt a
gyerekek az év során tanult
versekből, dalokból, körjátékokból, mellyel egyben
megköszönték szüleiknek
és a meghívott vendégeknek
az év során nyújtott támogatást. Majd elbúcsúztunk
kilenc ballagó ovisunktól:
Fischer Fruzsinától, Huber
Mátétól, Kálmán Laris�szától, Nagy Noeltől, Papp
Leventétől, Sárics Roxánától, Szabó-Bartos Vilmostól,
Szöllősi Emíliától és Wukovics Ineztől. Kívánunk nekik
boldog iskolás éveket, sok
sikert! Dr. Habjánecz Tibor
polgármester és Podolskiné Teppert Erzsébet tanító
néni is ajándékkal köszöntötték őket.
Június 1-től megkezdődött a nyári élet, mely augusztus 2-ig tart. A nyári
zárva tartás után szeptember 2-án várjuk újra régi és
új óvodásainkat.
Tartalmas időtöltést, sok
szép nyári élményt kívánunk a gyerekeknek és családoknak!
Cseke Zoltánné

6

Geresdlaki Hírmondó

Aratás 1952-ben

Az aratók megpihentek egy fotó erejéig 1950-ben

A föld és a jószág szeretete

(Folytatás az 1. oldalról)
A szarvasmarhatartás biztosította a fizetőképességet
hónapról hónapra. A több lábon állás pedig a stabilitást.
Volt itt angóranyúl, mulard
kacsa tenyésztés, csirkézés és
gépi kacsatömés.
A háztáji gazdálkodásban
minden dolgos ember megtalálta számítását. Voltak, akik
disznókat, marhákat hízlaltak, teheneket tartottak, broilert neveltek, s angóráztak.
Ha ma városi barátainknak
elmesélem, hogy mi, munka mellett géppel tömtük a
kacsákat, kora reggel és este,
néha délben is, kinevetnének.
A munka sosem volt szégyen Geresdlakon!
A képeket nézegetve mosolygós emberek tekintenek
ránk. Még a marokszedő as�szonyok, cséplőgép melletti

A kis kocsis Habjánecz Tibor

férfiak is a fényképező láttán,
- vagy annak mosolyt fakasztó felszólítására – „csíz!” vidámabb, felhőtlen arcukat mutatják.
Pedig nagyon nehéz munkát végeztek. Negyven fokban, kora reggeltől késő estig
talpon voltak.
A biztos megélhetés, a jövő
és a fejlődés, a gyerekek támogatása igazolta a verejtékcseppeket.
A klasszikus nyolcóra
munka, nyolcóra pihenés és
nyolcóra szórakozás persze a
mezőgazdaságban sem volt
igaz.
A „némi” szórakozás a helyes. Az üzemi kirándulások,
fürdőzések, színházlátogatások, sőt az akkori Leningrádba utazás örök élményt
jelentettek dolgozóknak és
vezetőknek egyaránt.

Legnagyobb élményem.
Sose felejtem el, annál is inkább, mert ha Kisgeresdre, a
Rumszauer-házba viszek látogatókat, mindig megmutatom Réder János bácsi képeit. Az egyiken egy világrekord
szerepel. A tehenészeti te-

SZK kombájnnal Habjánecz Tibor

lepünkön négyes ikrek születtek, két bika és két üsző.
Spohn János bácsi volt az elletős, s volt szerencsém az as�szisztenciához.
Folytatás következik.
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Aratási brigád – Egészségére, Legler Feri bácsi!

Marázai asszonybrigád

Aratók a marázai határban

1981 Kroh Mihályné, Schmidt Ádámné, Hűber Ádám

Szakosított tehenészeti telep Geresdlak

Grácz Mihály, Porth László

Grácz Mihály és Porth László a „helyzet magaslatán”
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Legelőbemutató a Füzesen

Óbert Béla telepvezető

A szárító üzem építése

1984 szárító építése, Molnár Miklós, Ábel József

Kiss Antal, szárító építése 1984

Varga Mihály, Schmidt György, Bogos József, Ahmann György, 1979

1982 szárító, Hűber Vilmos, Ahmann György, Kárász János
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Tsz kirándulások

Állattenyésztők kirándultak Igalban

Talajelőkészítés a hatvanas években, Gresák László, Fischer János

TSZ étterem, Ahmann Györgyné Teri, Auth József, Muth Jánosné Anna
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Kirándulás a Dunakanyarba

Korán reggel indultunk, hogy odaérjünk az első túránkon Pilisre. Az erdőben nagyot kirándultunk, forrásvizet ittunk és megebédeltünk. Visegrádi városnézés után átkeltünk
a Dunán Zebegénybe. Polgármester asszony Hutter Jánosné, Ildikó idegenvezetésével Zebegény legjelentősebb látnivalóit tekinthettük meg, többek között a kilátót és a Dunakanyar csodaszép naplementéjét. Finom vacsorát kaptunk a
Füstölgő Sarokban Faludi Danitól a Zebegényi Német Önkormányzat vendégeiként. Ezután indultunk haza, és már
nagyon várjuk a következő kirándulást!
Windischmanné Schmidt Tünde

Júnus ősi magyar neve Napisten
hava volt annak ellenére, hogy ez az
egyik legzivatarosabb hónapunk. A
csillagászati nyár kezdete, a nyári napforduló június 21-re esik. Az év leghosszabb nappala 15 óra 58 percig tart,
másnaptól három perccel hosszabbodnak az éjszakák.
A ma használt Gergely-naptárak távoli őse a római naptár, mely az időszámítást Róma alapításától kezdte a
ma használt Kr.u vagy I.sz. helyett. A
római naptárban 10 hónap szerepelt,
melyekből hatnak nem volt neve, csak
sima sorszámot kaptak. A december
és a március közti időszak kívül esett
a hónapokon, nem is foglalkoztak velük, mert mezőgazdaságilag hasztalanok voltak.

Napisten hava
Gaius Julius Caesar úgy gondolta,
hogy a hónapok egy részének nevetséges a neve (Ötödik, Hatodik,stb). Sokkal jobb lenne, ha a családjáról nevezné el őket. Így született a július. Halála
után Augustus császár került a trónra,
aki megirigyelte elődjétől a hónapot, és
ő is akart egyet. A „hatodik” hónap innentől kezdve augusztus lett.
Gergely pápa bevezette a ma is használatos Gergely-naptárat, amit Aloysius Lilius olasz csillagász és Christophorus Clavius német tudós állított
össze. Az új naptár bevezetése nem

ment zökkenőmentesen. A katolikus
államok hamar átvették, a protestánsok, keleti ortodoxok, és egyéb vallásúak sokáig megmaradtak a Julian-naptárnál.
Manapság szinte mindenki a Gergely-naptárat használja, kivétel például Szaud-Arábia, Etiópia, Nepál, Irán,
Afganisztán. India, Izrael, Banglades
és Burma emellett más naptárakat is
használ.
A hónaphoz több időjósló nap is
kapcsolódik:
• Június 8 – Medárd napja talán a legismertebb. Ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esni fog
• Ha Szent Iván napján eső esik, a
mogyoró és a dió kevés lesz
Barna-Mendly Erzsébet
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Az orvosi rendelőből
SZABADSÁG

Szabadság miatt 2019. június 27 csötörtöktől - július
07 vasárnapig Nővérrendelés lesz. A vidéki rendelések
elmaradnak.
16 órától reggel 8-ig és
hétvégén ügyeleti rendben
történik az ellátás. 511-158
Mohács SZTK.
Helyettes Dr. Kováts
György Hímesháza, telefon
347-113,06-20-9213540 .Kedden és csütörtökön Lakra átjön 13órától
rendelni.
NYÁR VESZÉLYEI

Rendkívül fontos a bőséges , napi minimum 2 liter
folyadékfogyasztás, /jobb a
3 liter/ víz, ásványvíz, limonádé, tea formájában, hűtötten. A szervezet hűtését is
segítjük ezzel a folyadékpótláson túl.
Sok a csípés, apró sérülés.
Csípésre Calcimusc ampulla 3x1 adagban iható, helyileg hűsítő kenőcs (Fenistil,
Burow kenőcs), vagy híg

ecetes vizes hideg borogatás teendő. Gyulladt, fertőzött, kemény sebet mielőbb
mutassuk meg, Tetanusz és
antibiotikum is szükséges
lehet.
Sérülésre recept nélküli jód tartalmú Betadint tegyünk /van kenőcs vagy oldat/, tartsuk tisztán, steril
gézzel /és ne papír zsebkendővel, ronggyal/ fedetten.
Kullancsot kívánatos mielőbb eltávolítani, rendelőkben, ügyeleten rendelkeznek
csipesszel, ami a potroh ös�szenyomása nélkül kiemeli a
kullancsot./A potroha tartalmazza a fertőződés anyagát,
ennek bepréselése kerülendő/ Ügyesen házilag vékony
cérnával is ki lehet fordítani
a kullancsot, 2-3x körbetekerendő a bőr felszínén cérnával a kullancs feje, a bőr
szintjében össze kell húzni a
kullancs körül és kifelé húzni –forgatni az óramutató járásával ellentétesen. Ekkor a
kullancs nem szakad be, potroha nem nyomódik meg, és
elengedi a bőrt, kijön.

Júliusi miserend
7. vasárnap

8.00 Geresd

20. szombat

17.00 Geresd

14. vasárnap
21. vasárnap
28. vasárnap

8.00 Lak
8.00 Lak
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
Jegyzői referens:
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail: jegyzoiref@erzsebetikoh.hu
Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs
Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318
E-mail: glakovi@gmail.com
Óvodavezető: Cseke Zoltánné

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolája
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Telefon: 69/349-109
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com
Igazgató: Schulteisz Balázs
Közösségi Ház
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.
Telefon: 69/349-319
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet
Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu
Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei:
telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com
Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686
E-mail: rillzoltan@freemail.hu
Rendőrség:
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400,
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104
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Születésnapost köszöntöttünk
Május 31-én töltötte be
a kilencvenhetedik életévét
falunk legidősebb asszonya.
Waszner Péternét, Léna
nénit azt hiszem, senkinek
nem kell bemutatnom.
Dr. Habjánecz Tibor polgármester úr szinte hazajár Léna nénihez. Hála Istennek sokszor köszöntötte
már! Órákig hallgatta elbeszéléseit, élete történetét.
Geresdlak Önkormányzata
nevében köszöntöttük.
Szívesen mesélt az eltelt
évekről, ebből szemezgettem az újság részére.
„Az életből sok minden
jutott, öröm és bánat, de kiküzdöttem magam.” Ezekkel a szavakkal kezdte vis�szaemlékezését. Elmondta,
hogy a férje 4 évig volt hadifogságban a katonaság
után. Könyve írása közben
többször kérte, nézze át az
elkészült oldalakat. Mindig

az volt a válasz, hogy „nem
vagyok rá kíváncsi”. Előkerülnek a gyerekkori kedves
emlékek. Megtudjuk, hogy
öccse Mohácsra járt gimnáziumba. Télen sítalpakat
kötött, hogy gyorsabban

tudjon közlekedni. Magyar
leventeként kitüntetést kapott, mellé 1000 pengőt.
Később a Laki Tanácson
dolgozott. Itt tudta meg,
hogy a sváb származású katonák összeírásra kerültek.

Elsőáldozás Geresdlakon

Ekkor azt a tanácsot kapta,
hogy magyar katonaként jelentkezzen. El is mentek az
unokaöccsével Nagyárpádra. Három hónap kiképzés
után elvitték a frontra, egy
aradi bevetésen megsérült
a lába. Többet nem hallottak róla.
Ezután elmondja, hogy
készült náluk a gőzgombóc,
hogy tették el a húst, a lekvárokat. Mesélt szolgálóként
töltött éveiről is.
A család is felköszöntötte, a 4 unoka, 8 dédunoka, 3
ükunoka. Az is szóba került,
hogy mennyit köszönhet a
lányának. „Ha Hermin nem
volna ilyen, én már nem élnék.”
Nehezen indulunk el,
annyi érdekes történetet hallottunk ma ismét. Azzal búcsúzunk, hogy jövőre ismét
eljövünk.
Barna-Mendly Erzsébet

Igazán színvonalas, szép és megható elsőáldozási szentmisének lehettünk részesei a tegnapi gyereknapon. A hangulatos, szépen feldíszített geresdi
templom méltó helyszíne volt ennek a szép ünnepnek.Nagyon ügyesek és aranyosak voltak a gyerekek. Fantasztikus volt a kórus! Köszönet nekik
érte! Köszönet Zsuzsi néninek és József Atyának a szervezésért, a gyerekek felkészítéséért, a sok kedves szóért! Köszönet Lucának a ministrálásért!
Köszönet mindazoknak, akik tisztává és széppé varázsolták a templomot!
Dénisch Krisztina
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