2020. június

Trianon 100
Baranyai, geresdlaki vonatkozásban.
A trianoni békediktátum százéves aláírásának évfordulójára emlékeztünk június 4-én.
Történelem kedvelőként, geresdlakiként rendhagyó módon gondolok erre az
időszakra, a tragédiára, mely érte Magyarországot.
Elhallgatott történelem.
A szocializmusban, kerek harminc
évem alatt a magyar internacionalista történelem oktatás mélyen elhallgatta az országot ért kaszabolást.
Nem beszélve Baranya 33 hónapos
szerb megszállását.
A rendszerváltás utáni oktatást sem dicsérhetem e tekintetben, hiszen nem lelem, vagy nem kellő súllyal érzem, hogy
bármely korosztály ismerettel bírna az I.
világháború utáni trianoni, magyar, baranyai, pécsi történelemről.
Minek, kinek köszönhető, hogy a
geresdlakiak, fazekasbodaiak, pécsváradiak, pécsiek, baranyaiak nem Jugoszláviában, avagy ma nem Horvátországban élték, élik le életüket, s Pécs határában nem
csupán Pecsuh tábla fogadja a városba látogató magyar turistákat?!
A 33 hónapos szerb hatalom, megszállás
Baranyában 1918. november 14-én kezdődött és 1921. augusztus 21-ig tartott, közte
a Trianoni diktátum 1920. június 4-én és
az 1921. augusztus 14-én Pécsett kikiáltott
és nyolc napig, augusztus 21-ig tartó Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság.

Maradva szűkebb hazánkban, Baranyában Pécsről, Pécsváradról, Mohácsról
szemezgettem az akkori baranyai újságokból, a Pécsi Naplóból, Baranya Vármegye hivatalos lapjából.
„Pécsvárad járási székhelyen 1918. december 1-én, vasárnap reggel 6 órakor jelent meg Mihálylovics Lyubiszka szerb
százados, 2 tiszttel és 130 fős legénységgel. A lakosság megdöbbenéssel fogadta
a váratlan megszállást, mivel úgy tudták
a községük kívül esik a demarkációs vonalon.”
A megszállók magatartása, intézkedéseik kétségtelenné tették, berendezkedési
szándékuk végleges, az elfoglalt területeket Nagy Szerbiához „kell csatolni.”
Június 12-én a szerb-horvát-szlovén
belügyminisztérium rendeletet adott ki a
hivatalos nyelvre vonatkozóan. „A hivatalos nyelv igenis szerb, horvát, szlovén írva
cirill, avagy latin betűkkel.”
A szerb katonák ellátásáról a falvaknak, városoknak kellett gondoskodniuk.
Pécsváradon 1921. június 19-én 400%-os
megszállási pótadót vetettek ki. Rommá
lopták Pécset a Szerb megszállók. Pécs
gazdasági kára 60 millió Korona volt,
mai áron 210 milliárd Ft. Komplett vállalatokat, gyárakat szereltek le. A Pécsi
Dohánygyár teljes gépsorát, a Hamerli
gépgyárat, a Pécsi Sörgyárat szétszedték,
elvitték.
Baranya Vármegye Hivatalos lapjában
az 1921-es alispáni jelentésből:

„A budapesti kormányhoz számtalan
esetben fordultunk segítségért, azonban
a kormány is teljesen tehetetlennek bizonyult, sőt előterjesztéseinket bűnös nemtörődömséggel kezelte, végezetül Károlyi Mihály saját aláírásával a „Magyarországban”
cikket írt, amelyben a szerbeket dicsőítette
és a baranyai viselkedésükért hálálkodott.”
A Baranya-bajai Szerb-magyar Köztársaság rövid életű bábállam volt, amelyet 1921. augusztus 14-én hoztak létre a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság protektorátusaként, a szerb által annektált, de a
trianoni diktátumban nem a délszláv királyságnak ítélt területen.
A Kun Béla vezette Tanácsköztársaság
1919 nyarán bekövetkezett bukása után
kommunisták Budapestről számosan menekültek Baranyába, ahol Pécs akkori polgármestere, a korábbi bukott hadügyminiszter Linder Béla menedékjogot adott
nekik.
Trianon Baranya ezen részét Magyarországnak ítélte.
Végső, utolsó kísérletképpen 1921. augusztus 14-én egy népgyűlésen Dobrovits Péter festő több ezer ember előtt kikiáltotta a köztársaságukat, védelmüket a
szerb hadsereg biztosította.
A „miniállam” és a szerb 33 hónapos
megszállás a Trianoni Békediktátumnak
„köszönhetően” megszűnt.
Baranya megszabadult.
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Geresdlak története, a XVIII. század
Először Geresd kezdett
talpra állni. A vármegye úthálózata és hídjai a török háborúk következtében jórészt
tönkrementek, kijavításukhoz katonai és gazdasági
érdekek fűződtek. Baranya
vármegyében is a századfordulót követően kezdték
meg a károk helyreállítását,
így 1702-ben elrendelték
az összes javításra szoruló
híd összeírását és kijavítását,
amelyben a községeket jelölték ki a munkák elvégzésére.
A bodai hídhoz (ma Fazekasboda) a kékesdi és a geresdi lakosokat rendelték ki
dolgozni.
Lipót császár 1703. április
19-én Bécsben kelt okiratában megerősítette a régi királyok adományait. Lakot a
pécsi káptalannak, Geresdet
a pécsi püspöknek adta. Így
elindult egy birtokharc.
„A birtokharcban egyháziak is kerültek szembe egymással. A török kiűzése után a budai kamarai adminisztráció
igazgatta a megyét mindaddig, amíg azt az udvar adományokban szét nem osztotta.
Tehát azok a falvak is, amelyeket 1703-ban a pécsi klérus kapott adományba, előzőleg az adminisztrációra voltak
bízva. Az adminisztráció e jószágokat nem kezelte maga,
hanem azokat bérbe adta. E
falvakból Jany Ferenc pécsváradi apát is vett árendába.
Az a titkolt szándék vezette,
hogy nem adja ki többet kezéből, amit egyszer bérbe megszerzett.
Szabó Lőrinc

Geresdi templom

Így került Jany markába Hosszúhetény, Martonfa,
Nagypall, Geresd, Szenterzsébet, (ma Erzsébet) és Nádasd
(ma Mecseknádasd). Ezek a
falvak azonban szerepeltek
abban az okmányban, amel�lyel I. Lipót 1703-ban a pécsi
klérusnak visszaadta birtokait. A pécsi püspök követelte is
őket. Ebből hatalmas per kerekedett.
Nesselroder gróf pécsi püspök és Sinzendorff gróf pécsváradi apát vitája 1715-ben
az országgyűlés elé került,

Tücsökzene

Tudom semmi, de semmi közötök
hozzám, butuska tücskök a fű között,
mégis jólesik azt képzelni, hogy
mikor így este, ablakot nyitok,
nekem üzentek, sok hű kis barát,
lelkendezve, hogy szép a világ.

mely az ugyanezen az országgyűlésen felállított magyar Újszerzeményi Bizottság elé utasította őket. A pécsi
püspökségnek sikerült is végül
visszaszerezni az említett falvakat.”
Geresd lakói a XVIII.
század első felében magyarok. A falu életében 1704ben jelentős esemény történt, ugyanis elkészült a
Szent Pál remete tiszteletére felszentelt barokk stílusú templomuk. A védőszentet ábrázoló oltárkép a pécsi
Heltai Jenő

Líceum templomból került
ide, festője ismeretlen.
Baranya vármegyét 17031711 között háborúk és járványok sújtották. A kurucdúlást követte a rácdúlás,
majd 1710-ben a pestisjárvány.
A nádor tiszteletére
1711-1712-ben
országos
házösszeírást végeztek, amit
helyben két szolgabíró, az
egyes falvak bírái és tekintélyes jobbágyai, valamint az
esküdtek végeztek el.
Az összeírás Geresdről
így írt: „A tisztelendő klérusé. A helység bírója Dobszaj
István. A két esküdt: Kovács
András és Dobszaj Mátyás.A
többi jobbágy: Veres János, Vitalius András, Varga Márton.
A jobbágyok száma összesen: 6, zsellér 1, vetés alá való
szántóföld, kilában 8 (Kilás
föld: vetőmagigény-eredetű
területmérték. Akkora terület, amelynek a bevetéséhez
egy kila vetőmag szükséges.
Ez a terület a XVIII. században kb. 500-850 négyszögölnek felelt meg. A szántóföld mellett használták még
kert, átvitt értelemben pedig
rét, legelő, erdő mértékegységének is.), szőlő, kapás 9,
rét, kaszás 11. Puszta nincs.
Erdő, kereskedő, iparos sincs.
A rácok 1 jobbágyot öltek meg,
és minden barmot elhajtottak.”
A forrást közlő Nagy Lajos
megállapította, hogy a kuruc-és rácdúlás után a megyében alig maradt igavonó
állat.

Nyári éjszaka

„...Emlékszem egy édes, nyári éjszakára
Ezüstösen tűzött le a hold sugára.
A legszebb asszonnyal sétálgattam együtt,
Akácfa virágát együtt tépegettük.
Fülébe susogtam balgán udvarolva,
Pedig ölelhettem, csókolhattam volna!
Meg sem is öleltem, meg sem is csókoltam,
Istenem, istenem, de húszéves voltam!”
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A termesztési forma, ami megéri
a fáradtságot – bio növénytermesztés
Napjainkban még mindig
kevés az olyan gazdálkodó,
aki belevág a biotermesztésbe a rengeteg vélt vagy valós kockázat miatt, amivel
szembe kell nézni ebben az
ágazatban. Viszont mégis
akadnak néhányan, akik vállalva a kihívást, a vegyszermentes növénytermesztés
mellett döntenek, és a kórokozók és kártevők nyomása ellenére sem adják fel a
biotermesztést. Ezek közé a
gazdálkodók közé tartozik a
Geresdlakon 2003-ban alakult BIÓ-LAK Kft. is. János
Ambrusné egy interjú keretein belül számol be a termesztés során szerzett tapasztalataikról.
– Milyen bionövények termesztésével foglalkoznak?
– Tavaly tönkölybúzával,
a pillangós forgó egy része
miatt lucernával, és őszi takarmányborsóval.
– A felsoroltak közül minden növény biotermesztésű?
– Igen, 150 hektár minősített bioterület áll jelenleg rendelkezésünkre, és az
egész területre a vegyszermentes növénytermesztés
jellemző.

– Kezdetektől is ekkora területen folyt a termelés? Mikor vágtak bele a biogazdálkodásba?
– Mind a 150 hektárt egyszerre átállítottuk.
A termelés gyakorlatilag
2003-ban kezdődött ilyen
módon.
– Önök miért döntöttek a
biogazdálkodás mellett?
– Az induláshoz az ötletet és a segítséget a Lippói
Zrt. és a Bicsérdi Zrt. adta,
akik már szállítottak a német partnernek előzőleg is
bio termékek alapanyagait, és akkor már látszottak
a biogazdálkodásban rejlő
lehetőségek. Ebből szerettünk volna mi is részesedni.

Emellett természetesen az
sem volt utolsó szempont,
hogy nem mindegy mit esznek a gyermekeink, és az
unokáink. Németországi felvásárlónkkal lassan 10 éves a
kapcsolatunk.
– Mit tanácsolnak azoknak, akik bele szeretnének
vágni a biogazdálkodásba?
– A bio növények előállítása nem egyszerű: két éves
vegyszermentesség
után,
ha már nincs a földben kimutatható vegyianyag, lehet elkezdeni a termelést. A
minőségi ellenőrzést a Biokontroll Hungária Kft végzi. Szúrópróbaszerűen vesznek mintát a növényekből és
a talajból.

Raaba-Grambach kert
Új kerttel bővült Geresdlak. Gustl hozott nekünk sok szép virágot, melyből dr.
Habjánecz Tibor ötlete alapján Kettné Schmidt Tímea vezetésével közmunkásaink gyönyörű kertet varázsoltak. Így a már meglévő Finn-kert, Zebegény-kert és
a Duna-kanyar mellett újabb testvértelepülésünk jelenik meg virágok képében.
A Raaba-Grambach kert létrejöttét köszönjük, Gustl!
Der Raaba-Grambach Garten
Geresdlak hat einen neuen Garten bekommt. Gustl hat für uns viele schöne Blumen gebracht. Dr. Tibor Habjánecz hat einen Idee, woraus Tímea Kettné
Schmidt mit unserer Gemeinschaftsarbeiter haben einen wunderschönen Garten
gemacht. Jetzt ist neben dem finnischen Garten, Zebegényer Garten und dem
Donauufer eine neue Partnerstadt entsteht aus Blumen. Den Raaba-Grambach
Garten danken wir für Gustl!
Fordította: Windischmann Evelin

Nagyon sok türelemre, valamint kitartásra van
szükség hozzá. Sajnos, el
kell viselni azt a tényt, hogy
van gyom a területen, adott
esetben gombabetegséggel
is kell számolni, és még a
különböző rovarok is megtámadhatják a növényt. Ezzel együtt kell tudni élni,
viszont ez nem azt jelenti, hogy nem kell tennünk
semmit ellene, és rá kell bízni a szerencsére az ültetvényünket. A növényvédelemre tudatosan fel kell készülni,
és meg kell találni azokat a
módszereket, illetve anyagokat, amikkel lehet védekezni, és engedélyezettek a biotermesztésben. Szükséges
megtalálni azokat a fajtákat,
amelyek vagy ellenállóbbak
a betegségekre vagy esetleg
olyan kemény a levele, hogy
nem szereti a rovar, és ezeket
alkalmazni a termelés során.
Fentiekből is látható,
hogy a bio termelés lényegesen költségesebb, az időjárás
is jobban befolyásolja az átlagtermést. Ezen kívül évről-évre csökken a termelésbe bevonható föld nagysága.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Kinyitott az iskola
Június 2-án, két és fél hónap után újra kinyitott az iskola. Ügyeletet biztosítunk
azoknak a tanulóknak, akiknek a szülei is munkába álltak és már nem tudják megoldani gyermekük otthoni
felügyeletét. Az ügyelet mellett több tanulónk jár be napi
szinten az iskolába egyéni
vagy kiscsoportos felzárkóztatásra. A tavaszi szünet után
hetente 1-2 alkalommal személyesen kerestem fel azokat a tanulókat, akik a szaktanárok jelzései alapján nem,
vagy csak nagyon keveset
dolgoztak. A digitális oktatás
minimális feltételei ezeknél
a felsős tanulóknál is adottak voltak, erről márciusban
meg is bizonyosodtunk. Az
enyhülő szabályozás lehetőséget adott a kiscsoportos felzárkóztatásra, fejlesztő foglalkozásokra is, amit
a lemaradó tanulók miatt ki
is használtunk. Egészen június végéig biztosítjuk ezt a
lehetőséget lemaradó diákjainknak. A rendkívüli helyzet

miatt megnövekedett szülői
terhek csökkentésére, a nyárra 6 tábort szervezünk a gyerekeknek.
A cikk írásakor a nyolcadik osztályosok is az iskolában készülődnek a ballagásukra. Fényképezkednek,
szöveget írnak, terveznek.
Újra együtt vannak. Az utolsó alkalmak egyike. Bennem
is felmerül néhány régi emlék, gondolat, melyet a személyesen is meg fogok osztani velük. Leila azon ritka
tanulók egyike, akivel soha
nem volt magatartási probléma, szorgalma és kedves természete példaértékű.
Maradj sokáig ilyen Leila!
Apari Lili beírta magát iskolánk történelmébe, hiszen
kiemelkedő sportolói teljesítményének elismeréseként
Martti Hämäläinen díjban
részesült. Akkor elszánt és
kitartó voltál, a sikerhez ez
kell! Timi segítőkészségével
és szociális érzékenységével
tűnt ki társai közül. Maradjanak meg ezek a jó tulaj-

A 8. osztály – újra együtt vannak, az utolsó alkalmak egyike
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KÖSZÖNTŐ

Amikor az első napon iskolába léptem,
öltözködni, cipőt fűzni Ő segített nékem.
Ő tanított betűt írni, s elolvasni őket.
Elültettünk néhány magot, s lestük, amint nőnek.
Így nőttünk fel mi is szépen, mint kicsinyke hajtás,
s így lett a sok idegenből jó barát, és pajtás.
Napról-napra táplált minket mosollyal, tudással.
Megtanított arra is, hogy törődjünk egymással.
Lerakta az alapokat, erős legyen várunk.
Építgessük egyre följebb, s a tudásra vágyjunk.
Hisz az élet viharában az a vár áll legtovább,
amelyiknek jó stabilra építették alapját.
Megtanultuk, amit tudunk, az sohasem vész el
a sok tudás, legyen fontos, ne érd be kevéssel!
Bölcs szavai elkísérnek, bármerre is járunk.
Szeretettel köszöntünk most tanítónk, tanárunk.
donságaid! Tomi! Szívesen
emlékszem vissza a két évvel ezelőtti sportpálya építésre, amikor napokon keresztül együtt ragasztottuk
és festettük a pálya vonalait. Precíz és pontos munkát
végeztél. Az ilyen teljesítménynek mindig hatalmas
értéke lesz! Balázs később

csatlakozott az osztályhoz.
Örülök, hogy nálunk megtaláltad azt a sportágat, amiben jobb vagy, mint sokan az
iskolában. Most már nekem
is fel kell kötnöm a nadrágomat, hogy ne kapjak ki
tőled ping-pongban. A soksok gyakorlásnak köszönheted tudásod, ezt ne feledd!
Zalán! Az osztály és az iskola legidősebb diákja vagy,
rengeteg élettapasztalattal.
Hiányozni fognak a beszélgetéseink, vigyázz magadra
és a családodra! Az osztályt
Soós Brigitta tanárnő vezette négy éven át.
A pedagógusnapot minden év június első vasárnapján ünneplik. Idén rendhagyó körülmények között,
elektronikus úton kaptunk
néhány elismerő szót a szülőktől, gyerekektől. Mint
szülő, Mentovics Éva versével szeretném a nyugdíjas és
aktív pedagógusokat ez alkalomból köszönteni.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Újraéled az óvoda
A járvány enyhülésével
enyhültek a korlátozó intézkedések is. Éppen időben… Az óvodások már nagyon várták, hogy szüleik is
úgy érezzék, elmúlt a veszély,
és óvodába engedjék őket.
Hétről hétre kúszott felfelé
a létszám. Június elejére már
15 gyermek vetette bele magát az ovis életbe.
A koranyári „beszoktatás
– visszaszoktatás” zökkenőmentes volt. Nyugodt, szép
játéktevékenységeket
láthatott, aki bekukkantott az
ajtón. A természet nyújtotta témák mellett helyet kapott a közlekedés, a színek
témakör is. Szó esett májusi népszokásokról, a fagyos
szentekről és a pünkösdjárásról is.
A gyereknapot érdekes
játékokkal, apró meglepetésajándékokkal ünnepelték.
Közben az óvoda épületéből lassacskán kiköltöztek az

utolsó szakemberek is. ELKÉSZÜLT a felújítás! Minden megújult, amit a pályázati keret megengedett, és
Geresdlak Község Önkormányzatának költségvetése
kiegészíteni engedett. Szemet gyönyörködtető minden!

Az ovi dolgozói egy emberként kezdték meg a takarítást, jelenleg Tarsoly Gyuszi falugondnok vezetésével
cipekednek a közmunkások.
Átgondolást igényel a berendezkedés, a selejtezés. Mégis a legnagyobb átgondolást
az igényelte, hogyan kerüljön vissza a hatalmas sütő a
konyhába, ahol időközben
szűkebb ajtónyílás maradt.
Erre is találtak megoldást a
mi segítőink. Izgalmas akció
volt, talán a mellékelt fotóról
is kiderül…
Most már tervezünk: szeretnénk még júniusban vis�szaköltözni a gyerekekkel,
hogy a búcsúzók is élvezhessék pár hétig az újdonságokat. Július 24-én szabadtéri
évzáró partit tartunk, melynek keretében elbúcsúzunk
az iskolába lépőktől. A szülők is megtekinthetik a felújított óvodát, megnézhetik,
hogyan örülnek gyerekeik a
játszóudvar új elemeinek.
Idén augusztus 14-ig fogadjuk a gyerekeket. Két hét
zárva tartás után szeptember
1-jén nyitjuk meg kapuinkat
újra. Addig is sok nyári kaland várja még a kicsiket.
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Kezdődik a nyár...
Nyárelő, Szent Iván vagy
Napisten hava.
Átlagosan 60-90 mm
csapadék hullik júniusban,
de ez legtöbbször helyi záporok, zivatarok formájában
érkezik, így gyakran előfordulnak száraz, csapadékszegény körzetek is. Ebben a
hónapban több jeles nap is
van, legtöbb az időjáráshoz
kapcsolódik, ezekből válogattam néhány érdekességet.
Június 8.: Medárd napja
Június 10. Margit napja
Medvesalján Retkes Margit néven emlegetik, mert
ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge maradjon. Csépán a tyúkültetésre
alkalmas nap. A Hortobágy
vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot legyes Margitnak hívják.
Ezen a napon nem szabad
kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a
légy. Magyarszentmihályi és
monostori hiedelem szerint
„Margit asszony a legyek
királynéja és ezen a napon
minden konyhába beereszt
egy kötővel” Úgy védekeztek ellene, hogy mise idején
a szántóföldről hozott földet
szórták szét a házban.
Június 12.: 2003-ban,
ezen a napon a Balaton hőmérséklete elérte a 30,6 oC-t
Június 12.: János napja. A
népnyelv azt mondja: János
előtt kérjük az esőt. Utána
már kéretlenül jön.
Június 13.: A Remete
Szent Antalhoz (jan. 17.)
fűződő néphagyományokat
sok helyen átruházták Páduai Szent Antalra. Ezért igen
sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz.
Különösen az asszonyok számára dologtiltó nap, melyen
nem szabad lisztbe nyúlni,
mert kelések nőnek a kézen.
Másutt úgy vélik, hogy nagy

Geresdlak látképe a község övezte dombokon elterülő szántóföldről

esők jönnek, s „Szent Antal
elviszi a szénát!”
1924-ben ezen a napon
tombolt az elhíresült Biaitornádó. Bia és Vác között
kb. 70 km hosszban, 1 km
szélességben, 310-375 km/
órás szélerősséggel, mindössze 6 perc alatt hagyott
maga mögött tragikus nyomokat. 5 ember halt meg, 61
megsebesült, 6 millió aranykorona kár keletkezett. Nem
csak a forgási sebesség volt
pusztító, de maga a tölcsér
is szokatlan, orkánerejű sebességgel, kb. 120 km/órával
száguldott.
Június 15.: e nap körüli
napok valamelyikén kel legkorábban a Nap.
Június 20.: Csillagászati
nyár kezdete. Ugyan jún. 24én, Szent Iván éjjelén szokás
ünnepelni a legrövidebb éjszakát, de a valódi napforduló 20-án van.
Június 23.: A krónikák
szerint 1718 június 23-án
Buda utcáit 70-80 cm jég
borította. No nem egy eddig ismeretlen jégkorszak
okozta ezt a jelenséget, hanem egy igen intenzív zivatar, melyből tartósabb ideig
jégeső esett, és az összegyűlt
jéggolyócskák érték el ezt a

Geresdlaki nyár

magasságot. A jelenség még
így is különlegesnek hangzik. (Előfordulhat, hogy az
akkori krónikások is szerették már az „újságírói túlzásokat”?)
Június 24.: Szent-Iván éjjele. A néphagyomány időjárási szabályokat is kötött a
Szent Iván-naphoz. A Szent
Iván-nap előtti kakukkszó
állítólag olcsó búzát jelent.
40-es napnak is számít Szt.
Iván. Úgy tartják, a következő negyven napon hozzá hasonló idő lesz.
Június 27.: A hétalvó
szent, László napja. Időjósnap, figyelik is az időjárást.
Muravidék népe azt tanácsolja: Jól figyeld meg László napját, jó előre megjósolja
az idő járását.

Június 29.: Szent Péter és
Pál apostolok vértanúhalálának feltételezett napja. Péter-Pál napja az ősi ünnep,
az aratás kezdő időszaka.
Szent Pétert a halászok
patrónusaként tisztelték, s az
egykori halászcéhek ilyenkor
rendezték a gyűlésüket. Ekkor volt a legény- és mesteravatás. Dunaszekcsőn Péter-Pál előestéjén a halászok
rúdra kötött ponttyal járták
végig a falut és köszöntötték vásárlóikat, akik kalác�csal, borral vendégelték meg
őket. Másnap a halászok rendeztek vendégséget halpaprikással, túrós csuszával. Szent
Péter a szegedi lakatoscéh védőszentje volt, mert kezében
kulccsal szokták ábrázolni.
Barna-Mendly Erzsébet
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Hírek röviden




A járványveszély elmúltával kinyithat végre a könyvtár is. A
nyitva tartás az eddigieknek megfelelően továbbra is: hétfő
16-18 Lak, kedd 16-17 Lak, 17-18 Geresd, péntek 13-15
Lak. Szeretettel várom a régi és az új olvasókat egyaránt!
A tavasszal elmaradt lomtalanítás új időpontja augusztus 6.

Orvosi hírek

A Háziorvosi rendelési rend jövő héttől (2020. 06. 22-től)
helyreáll, vidéki rendelések is lesznek. A váróban egy személy tartózkodhat, udvaron egymástól távolság a várakozás
alatt biztosított. Orr-száj- kendő hordása szükséges.
A veszélyhelyzet elmúltával a hozzátartozók gyógyszereinek kiváltása vagy recepthez, vagy meghatalmazáshoz kötött. Ezért az e-recept kiváltásához gyermek esetén a szülő,
vagy hozzátartozó forduljon hozzánk meghatalmazás kitöltése ügyében.
Tisztelettel:
dr. Rajnai Gabriella

Júliusi miserend
július 5.

vasárnap

8.00

Geresd

július 12.

vasárnap

8.00

Lak

július 18.

szombat

17.00

július 19.

vasárnap

8.00

Lak

július 26.

vasárnap

8.00

Lak

Geresd

Szabóné Tomka Adrienne és családja adományozta Bajáról 25 nemzetiség babáit Geresdlak Önkormányzatának, melyeket a babamúzeumban
fogunk elhelyezni

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. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@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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Anna néni elmúlt 90 éves
Szerencsére elmúlt a fejünk fölül a járványveszély, így köszönthettük a
90. életévét betöltött Klász
Ádámnét, Anna nénit. Látogatásunkkor megkértem,
meséljen magáról. Most a
tőle hallottakat adom tovább
olvasóimnak:
Anna néni Geresden született két testvérével együtt.
Ma már csak ketten vannak
a 95 éves nővérével.
Anna néni 5 évig Pécsen
dolgozott
házvezetőként
egy orvosnál, mielőtt férjhez ment volna. Házasságkötésük 1953-ban volt, az
esküvő után a TSZ-ben dolgozott először a növénytermesztésben, később a szárítóban. Férje Püspöklakon
született, egyetlen munkahelye a komlói kőbánya volt.
Sajnos már 20 éve meghalt,
gyermekük nem született.

got egyszerűbb svábul mondani és érteni. A Tv-ben a
természetfilm a kedvence, de
ki nem hagyná a híradót és
az időjárást sem. A rokonságot figyelmezteti, ha a meteorológus vihart ígér. A színes
újságokat és a napilapokat
elolvassa, mindig várja az új
Geresdlaki Hírmondót.
Kedvenc süteményének
a receptjét elkértem, most
megosztom:
Beertrappe
(magyarul Medvetalp)
Testvéreinek és férje testvéreinek gyerekei sűrűn látogatják, nem hagyják magára.
A mai napig megfőz magának, rendben tartja a kis
házát és gondozza csodaszép virágait. A kertjében
gaz nem található, meg is

hálálják a növények. Állandó társa egy cica, akinek a
hazajövetelét mindig örömmel várja.
Gyermekkorában svábul
beszéltek otthon, ma már
szívesebben használja a magyar nyelvet, bár néhány dol-

Összegyúrunk 1 tojást, 1
csésze lisztet, 2 csésze darált
diót, 1 csésze zsírt, 1 csésze
cukrot, kevés sütőport. Kis
kosár formába belesimítva
forró sütőben hamar megsült.
A formát nem kell kizsírozni, a sütemény kihűlés után
könnyen kiborítható lesz.
Barna-Mendly Erzsébet

Weöres Sándor versével köszöntjük a nyarat
Weöres
Sándor
1913. június 22-én szüDéli felhők
letett Szombathelyen,
és Budapesten halt meg
1989. január 22-én.
Költő, író, műfordító,
irodalomtudós. Felesége Károlyi Amy költő.
1970-ben kapta meg a
Kossuth-díjat.
Első verse 1938-ban
jelent meg a Nyugat folyóiratban. Világszemlélete miatt sokáig csak
gyermekversei és műfordításai jelenhettek meg.
Gyermekeknek írt versein nemzedékek nőttek fel. Ki ne ismerné a
Bóbita és Ha a világ rigó
lenne verses köteteit?

Domb tövén, hol nyúl szalad,
S lyukat ás a róka:
Nyári fényben, napsütésben
Felhőt les Katóka.

Fut mögötte a bolond
Szélesen nevetve,
Nagy púpjából szürke kígyó
Nyúlik az egekbe.

Zöld fűszál az ajka közt,
Tenyerén az álla...
A vándorló felhő-népet
Álmosan csodálja.

Törött kordén utazik
Egy kopasztott kánya,
S haját tépve Bogyóvére,
A király leánya.

Elől úszik Mog király,
És utánuk cifra ház
Kétágú az orra,
Gördül sok keréken,
Feje fölött koronája,
Benn a cirkusz hercegnője
Mint a habos torta.
Öltözködik éppen.
Száz ruháját, ékszerét
Odaadná szépen,
Csak egy hétig futkoshatna
Lenn a nyári réten.
Geresdlaki Hírmondó
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