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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt ünneplő Közösség!
Életünk egyik meghatározó időpontja a születésnap,
nincs ez másképp az államok esetében sem. A születésnap megünneplése azt
jelenti élünk, itt vagyunk, államalapításunkban – a magyar állam születésnapján
– az egységes magyar nemzet megszilárdulásának és
fennmaradásának
egyik
legalapvetőbb
mérföldkövét ünnepeljük. Büszkék lehetünk mindannyian
arra, hogy egy olyan hazát
mondhatunk otthonunknak, ahol annyi keserűség,
megpróbáltatás
ellenére
mégis fennmaradtunk már
több, mint ezer éve.
Mi lehet a titkunk?
Történelmi tanulmányainkat felidézve jól tudhatjuk,
kezdetekben a környékünkön már régóta letelepedett népeket meglepetésként érte az a harcmodor,
amelyet a pusztákon edződött magyar törzsek hoztak magukkal. A 900-as
évek elején születhetett
modenai himnuszban ekként fogalmazódott meg a
fohász: „védj meg minket a
magyarok nyilaitól.” Hos�szú évtizedekig nem találták ugyanis a nyugati lovagi hadseregek a magyar
könnyűlovasság fergeteges
rohamainak ellenszerét.
Egyszer azonban ennek az időszaknak is vége

szakadt. Világossá vált,
hogy vagy tudomásul ves�szük milyen környezetben
élünk, vagy a teljes felmorzsolódás és megsemmisülés vár ránk. Géza és fia,
István akkor felismerték a
döntés fontosságát, megtalálták azt az utat, mel�lyel egy szilárd talapzaton nyugvó állam alapjait
lerakhatják. Az emberek
többsége csupán azt látta,
hogy meg kell változtatni
addigi életüket, fel kell adniuk addigi életformájukat.
A sikerhez épp ezért erőskezű, meghatározó vezérre
volt szükség, aki nemcsak
felismerte az elkerülhetetlen lépéseket, de volt ereje
végig is vinni azokat. István
sikere azonban nemcsak a
következetesen alkalmazott erőben rejlik, hanem
elsősorban a hitelesség-

ében, az erkölcsi feddhetetlenségében. A művelt,
több nyelvet beszélő király
ugyanis nemcsak beszélt a
keresztény hitről, de gyakorolta is azt, ő maga élen
járt, olyan életet élt, mint
amilyet megkövetelt másoktól, így morális alapja is
volt arra, hogy áldozatokat
kérjen magyarjaitól.
Tisztelt ünneplők!
Szent István királyunk
feladata nem az volt, hogy
új nemzetet hozzon létre – ezt az ősök már előtte
megtették.
Nem az volt a feladata,
hogy új hazát találjon – ezt
a feladatot nagyapái már
elvégezték.
Neki otthont kellett teremtenie a megtalált hazából, egy olyan otthont,
amely kellőképpen biztos,
és véd a külső és belső el-

lenség ellen, amely nemcsak a túléléshez, hanem az
építkezéshez, a gyarapodáshoz szükséges feltételeket is biztosítja.
Az általa létrehozott állam több mint ezer éve szilárdnak bizonyult ahhoz,
hogy nemzetünk részévé tegye mindazokat, akik
nem csak bebocsátást kértek országunkba, hanem
hajlandóak is voltak megdolgozni saját boldogulásukért, boldogságukért,
s ezzel választott hazájuk
előmeneteléért, vagy – ha a
sors úgy hozta – védelméért. Szent István gondosan
ügyelt arra is, hogy a magyarság érdekei, szokásai
és hagyományai ne sérüljenek. Fegyverrel verte el határainktól a hódítókat, bárhonnan érkeztek is, és – bár
szinte egész Európával kereskedett – sosem lett senkinek hűbérese.
Egyik kezében kard,
másik kezében a kereszt,
mint szövetségesek jelentek meg hazánk, a magyarság fennmaradása érdekében.
Szent István valódi keresztény uralkodó volt. Bár
vaskövetkezetességgel hajtotta végre a reformjait,
nem kegyetlenkedett öncélúan, és nem akart mindenkit a sárba tiporni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Geresdlak története – folytatás
Lak templomáról 1721ben azt írták, hogy a település régi helyén van egy
Szent Bertalan templomszentély, falainak kisebb része romokban hever, tornya
feltűnően magas. De a toronysisak csonka. A falu a
pécsi püspökséghez tartozik,
de mivel római katolikusok
nem laknak itt, csupán néhány görögkeleti család, eddig a szentélyt nem hozták
rendbe.
Az 1733-ban megejtett
canonica visitáció e problémáról így írt: „A korábbi
falu helyén egy régi, elég ép
templom áll kövekből építve, ahová a falu lakosai ma is
még áhitattal összejönnek,
tömegesen. Elhagyott kőből
való igen magas és időtálló
temploma van a falun kívül,
és hogy lakosai skizmatikusok, azaz szerbek. A pécsi
püspök tulajdona.”
Lak népessége 1724-re
egy családdal csökkent, az
olvasható nevekből látható,
hogy a faluban letelepedett
szerbek éltek.
Lak adózó családfői
1724-ben: olvashatatlan név,
Bosnyak Nicola, Radovan
Gyuricsanin, Romi Rado,
o.n., o.n., Zsacsanin Kosztadin, Bacsvanin Misko, Milak Zocsanin, Gavran Kolar,
3 o.n., Vukovics Bozo, újabb
három olvashatatlan név.

Geresd lakossága nyolc
év alatt négy családdal nőtt,
mindannyian
magyarok.
Geresd adózó családfőinek
neve 1724-ben: Dobszay Istók, Dobszay Matté, Toth
Gyurka, Vörös János, Varga
Matto, Kovács András, Vitaris András, Szabo Janko,
Daroczy Matthyas, Szabó

Ferencz, Györi János, Hencz
András.
Magyarországon a XVIII.
században nagyarányú betelepítés történt, szép számmal
érkeztek a német birodalom
területéről is. III. Károly a
Rajna-vidéki németekhez
intézett felhívást, amelyben
hangúlyozta, hogy a keresz-

ténység elpusztult védőbástyáját németekkel kívánja
betelepíteni. A nagyarányú
népmozgások az 1720-as
években indultak meg.
A németek betelepülése nagymértékben érintette
Baranya megyét, benne Geresdet és Lakot is. Az első
adat a németek ideérkezéséről 1725-ből való, amely szerint Geresdre érkezett három
család. A faluban 1728-ban
12 adózó családfőt tartottak
nyilván, ők magyarok voltak,
az ide érkezett német családok adómentességet kaptak.
Lakon ebben az évben 20
családot számláltak, ők mindannyian szerbek, akik közül
két család 1724-ben telepedett ide. A településen ekkor
még nem éltek németek. A
németek Geresdre való érkezése 1729-ben folytatódott,
amikor Fulda környékéről
jöttek nagyobb számban.
Nem kizárt, hogy az
1725-1729-ben Geresdre
telepedett németek tovább
vándoroltak, mert 1730ban csak egy német hangzású nevet találunk a családok
között. Geresd családfőinek neve 1730-ban: Hencz
András, Vitalis András, olvashatatlan név, Varga Istok,
Vörös István, Ambrus Janko,
Tott Gyurka, Dobszai Mathe, Dobszai Gecze, Szabó
Jancsi.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt ünneplő Közösség!
(Folytatás az 1. oldalról)
Nem ingadozott, nem
táncolt kelet és nyugat között, nem beszélt kétféleképpen itthon és az európai udvarokban, hanem
határozottan, őszintén, belső meggyőződésből vállalta
a döntéseit, s azok minden
következményét.
Első királyunk nem félt a
változástól, kiépítette a közigazgatás rendszerét, lerakta
az igazságszolgáltatás alapjait, az ő idejében fogalmazták meg és írták le az első
magyar törvényeket, ekkor
indult meg az önálló magyar
pénzverés csakúgy, mint az
uralkodói akaratot írásba
foglaló oklevelek kiállításának gyakorlata. István vezette be a megyerendszert,
szervezte meg a magyar
egyházat, püspökségeket és
monostorokat alapítva, miközben figyelme a falusi
templomok építésének szorgalmazására és a felszerelésükről való gondoskodásra is
kiterjedt.
Intézkedései rendkívül
időtállónak bizonyultak, egy
olyan erős közép-hatalom
jött létre általa a Kárpátmedencében, amely egészen
Mohácsig dacolt minden
keletről és nyugatról érkező
támadással.
Tisztelt ünneplő Közösség!
Szent István Európában
végleg gyökeret eresztett
népet, írott törvények alapján működő jelentős királyságot, és erős keresztény bástyát hagyott örökül utódaira.
Az ő műve volt, hogy utódai
hűségesek legyenek a hagyatékához, ősi és keresztény
hagyományaihoz, a szent
koronához és a hazához.
Ne feledjük, Közép- és
Kelet-Európában szinte az

egyetlen ország vagyunk,
amely képes volt a több
mint ezer éven át folyamatosan megőrizni államiságát, még akkor is, amikor a
tatár, török dúlta az országot, Habsburg sanyargatta,
a náci, vagy a szovjet tankok
szállták meg, amikor emberés istenellenes eszméket, különböző izmusokat akartak
idegen földről idegen ideológiák és nagyhatalmak ránk
kényszeríteni. Kicsiny hazánk Európa, a kereszténység védőbástyája nemcsak a
régmúltban, hanem a jelenben is.
A magyarok a Szent István által kijelölt úton maradva hitet tettek hagyományaink mellett a legnehezebb
időkben is, megőrizve a keresztény értékeket képesek voltunk a legnehezebb
helyzetből is talpra állni, felemelkedni, s így lehetünk
ma is sikeres, mások számára útmutatást adó nemzet. A
hit, a remény és az egymásért való kiállás egyben tartották hazánkat, ezzel biztosítva egységét, és azt, hogy
ma is van szülőföldünk. De
jól láthatjuk, visszalapozva
történelmünkben, ha kicsit
is elfordulunk a szent istváni örökségtől, veszélybe kerültünk.
Mi jól tudjuk, a haza egy
olyan érték, amely semmivel sem pótolható és a hazaszeretet felett sosem jár el
az idő.
Márai Sándor ekként vélekedett:
„A haza nem csak föld
és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj,
nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki,

mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a
haza életének egy pillanata
is…”
Szent István több mint
ezer éve olyan államot hozott létre, amely képes kiállni a nemzetért. Mi ezeket
az alapokat szeretnénk megőrizni és továbbadni az eljövendő nemzedékek számára, hiszen csak így maradhat
fenn a magyar nemzet.
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Illyés Gyula leszögezi: „ezer esztendőket még
a népek is csak csodák révén élhetnek túl.” Vallom,
a csodán túl azonban másra is szükség van, szerencse
és véletlen önmagában nem
létezik, a sikert nem adják
ingyen, az nem csupán szerencse kérdése, azért nap
mint nap meg kell dolgozni,
helyes döntésekkel és kitartó
munkával, becsülettel téve a
dolgunkat.
Szent István életműve azt
üzeni nekünk, mai magyaroknak, hogy mindennapi
életünknek a keresztény értékek vezérfonalán kell haladnia! Vitathatatlan tény,
hogy a keresztény hit felvétele és a keresztény állam kiépítése tette lehetővé, hogy
a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, Európa védőbástyájává váljon,
hogy ne csak győzelmeiben,
de hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idején is megőrizze
erkölcsi tartását, és túléljen
öröknek hitt, hódító birodalmakat.
Szent István fiához, Imre
herceghez írt Intelmei között jó néhány van, ami örök
érvényű útmutatás, ilyen a

béke, alázat, szelídség, türelem, bölcsesség, de mindenekelőtt a keresztény hit
megőrzése, ugyanakkor arra
is figyelmeztette fiát, hogy
„a hit tettek nélkül meghal”.
Igen! Nekünk nap mint
nap tennünk kell azért, hogy
fennmaradjunk, hogy ne térjünk le a szent istváni útról!
Különösen fontos ez manapság, amikor jól láthatjuk,
a régen oly büszke népek hátat fordítva a keresztény értékeknek, hogyan vesztik el
a rájuk jellemző egyediségüket, miközben behódolnak a
nyitott társadalom eszméjének, mely felesleges dologként tekint a közösségekre, a
nemzetekre, a családra.
„Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” -tanácsolja
Széchenyi István.
Úgy vélem, tartozva több
mint ezeréves örökségünknek, ki kell állnunk az örökül kapott értékeink mellett,
meg kell őrizni szabadságunkat, magyarságunkat. „A
hagyományok nem betegek,
akik ápolásra szorulnak, hanem szerintem sokkal inkább arra vágynak, hogy
bennük és általuk éljük meg
a világot.”
Wass Albert útmutatásával kívánok mindannyiunknak áldott ünnepet!
„Szeresd a Te népedet,
nemzetedet, jobban, mint
önmagadat!
Tiszteld otthonodat s a
földet, melyen élsz, hogy
maradékaid is hosszú életet
élhessenek rajta!”
dr. Habjánecz Tibor
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tartalmas nyári táborok
A tanév végén iskolánk 6 tábort hirdetett meg és készített
elő. A jelentkezők száma alapján 4 tábort sikerült a pedagógusoknak megszervezni. Mindegyik táborunk ingyenes volt,
az Erzsébet táborokhoz kellett ötszáz forint regisztrációs díjat befizetni minden gyerkőcnek. Június 22-én kezdődtek a
nyári elfoglaltságok a német táborral, majd júliusban 3 héten
keresztül Erzsébet táboroztattak a pedagógusok. Minden táborban teljes ellátást kaptak a gyerekek, a pályázatok tartalmazták az kirándulásokat, a belépőket, a foglalkozásokat,
az anyag és eszközszükségletet. A résztvevő diákok pólókat,
sapkát, élményekkel teli hátizsákot és jókedvet vittek haza a
táborokból. A német tábor megszervezésében a német önkormányzat nyújtott segítséget kiegészülve két gimnazistával Annával és Emesével, az Erzsébet táborokat pedig Brigi,
Csilla, Kata, Melinda, és Móni tanár nénik szervezték.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Búcsú az óvodától
Idén hosszúra nyúlt nyári élet zajlott az óvodában a
sokszor emlegetett okok miatt. Így az évzáró - ballagás is
kitolódott július végére.
Változatos, zivatarokkal
tarkított időjárás jellemezte
a 24-ét megelőző napokat,
ezért izgalommal készültünk a szabadtéri rendezvényre. Azonban a lelkes
gyakorlás, a sok napocskás
ének, vers és mese meghallgattatott, ragyogó napsütésben tudtunk ünnepelni.
Hat nagycsoportos óvodásunk kezdi meg ősszel
iskolai tanulmányait: Ba

log Lilla Melissza, Far
kas Boglárka, Horváth Lia
Janka, Nagyéri Kinga, Ro
senfeld Petra és Vígh Ba
lázs. Szereplésükkel a vendégek előtt is bizonyították
érettségüket. Kívánjuk, hogy
mindegyikük „igazi” iskolában, régi és új társak között
tudjon ismerkedni a betűk
és számok világával. Éljék
meg ezt boldogan, sok szeretet, ölelés kíséretében, türelmes szüleik és tanítójuk
támogatásával! Virtuális tarisznyájukban őrizzék meg
az óvodáskor megannyi csodás élményét, emlékét. Iga-

zi tarisznyájuk – melyet Varga Jánosné, Eti ajándékaként
kaptak - tárgyi emlékei segítsék őket ebben!

Nem csak a gyerekektől,
Kincsey Anita óvónőtől is
búcsúztunk, aki két évig ragyogott „napocskaként” óvodánk egén. Megköszönve munkáját, kívánjuk neki,
hogy új munkahelyén találjon szerető, befogadó közösségre, okos, szófogadó gyerekekre! Mindehhez legyen jó
egészsége és mindig jó kedve!
A nyári nyitva tartás augusztus 14-ig tart, a busz is
közlekedik. Bárácz Gyurinak
innen is hálásan köszönöm a
kitartását! Két hétnyi pihenés után szeptember elsején nyitjuk ki újra kapuinkat,
várjuk vissza óvodásainkat!
Jó egészséget, sok pihen
tető programot kívánok
minden családnak és gyer
meknek!
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Danke schön
Köszöntés,
köszönet Gustlnak für Gustl
Bár idősebb embereket szoktunk születésnapjuk alkalmából felköszönteni, most egy kivétel kerül az
olvasók elé. A napokban ünnepelte Gustl a 67. születésnapját. Ilyenkor évről-évre
bulit szervez Lakon. Grillen
süt húst, a hagyományos német paprika nélküli kolbászokat, mellé készít különféle friss zöldségekből salátát
tökmagolajjal. A tök termesztésének nagy hagyománya van náluk, ezzel együtt
a tökmagolajnak is. Különleges még az almás torma,
amivel többször kínálja meg
vendégeit. A 13 éve megvásárolt düledező pince helyén
7 éve gyönyörűen felújított
ház áll már, Gustlt dícséri.
Kapcsolattartóként köti
össze Geresdlakot Raaba-Grambachhal. Tavaly a
laki templom felújításához
kaptunk segítséget RaabaGrambachtól. Idén új busz
beszerzéséhez
szavazott
meg képviselő testületük
5000 eurót. dr. Habjánecz
Tibor polgármester úr Gustl
segítségével kérte osztrák
testvértelepülésünk segítségét a busz beszerzéséhez. A
Magyar Falu Program kiírásainak megfelelően pályáztunk új falugondnoki
busz beszerzésére, valamint
a Geresdlak Dózsa SE 21
fős használt busz megvételét
tűzte kis célul, melyet használhatnának a túrázók és a
focisták mellett az iskolások
és óvodások is.
A kiállítások látogatóinak
mindig eldicsekszünk a Babaház előtti teret körbevevő

Raaba-Grambach-, Zebegényi- és Finn-kerttel.
Köszönjük a segítséget,
melyet második otthonodnak nyújtasz!
Barna-Mendly Erzsébet

Wir verwenden immer
ältere Menschen um Geburtstag begrüßen, aber jetzt
haben wir eine Behebung.
Gustl feierte heutzutage seinen 67. Geburtstag. Zu die-

ser Zeit er hat immer Partys
organisieren in Geresdlak.
Er hat Fleisch und typische
deutsche Wurst grillen und
dazu macht er noch frische
Gemüsesalat mit Kürbiskernöl. In Österreich ist
eine große tradition, Kürbis
zu züchten. Bei ihnen ist es
noch den Apfelkren speziell,
mit dem er seinen Gästen
mehrmals anbietet.
Er hat seinen Keller seit
13 Jahre gekauft und seit 7
Jahre ist dort ein wunderschönes Haus. Er ist der
Kontaktpfleger
zwischen
Geresdlak und RaabaGrambach. In letztem Jahr
hatten wir Hilfe bei der Renovierung der Kirche von
Raaba-Grambach bekommen. Dr. Tibor Habjánecz
bittet mit Gustl unsere Partnerstadt zu Hilfe und deswegen bekommen wir in
diesem Jahr 5000 Euro für
einen neuen Bus zu kaufen.
Wir haben eine Bewerbung
hereingeben für ein neuen
Bus zu kaufen. Wir möchten noch für unsere Fußballmannschaft ein neuen Bus
kaufen, das die Schuljugend
und die Kindergartenkinder
auch nutzen können.
Für Besucher von Aus
stellungen haben wir immer
über unsere Raaba-Grambach-, Zebegényi- und
Finn-Garten erzählen.
Danke schön für deine Hilfe, was du für deinen
zweiten Heim gibst!
Fordította
Windischmann Evelin

Geresdlaki Hírmondó
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Szüreti Mulatság
Geresden, a Falu Pincéjének udvarán
MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
2020. szeptember 5-én tartandó
rendezvényünkre!
16.00 órakor Terményáldás a keresztnél
16.30 órától a programok a kocsma udvarban folytatódnak:
•
Pacsirtakórus
•
Vivat Bacchus Énekegyüttes műsora 60 percben
•
Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora
•
Retro Electro zenekar bemutatkozása
•
Vacsora
•
Bál Millichékkel
Rendezvényünkre busz indul Püspöklakról 15.45-kor:
–
Felső buszmegálló,
–
Babaház előtt,
–
Alsófalu, Kiskápolna előtt,
–
Alsófalu buszmegálló

„Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!”

dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Geresdlaki Hírmondó
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Egy messziről jött tanárnéni
nyolcvanadik születésnapjára
Július 19-én betöltötte a
nyolcvanadik életévét Balla
Endréné. Ebből az alkalomból kerestük fel János Ambrusné alpolgármester-as�szonnyal. Marika nénit azt
hiszem, nem kell bemutatni, hisz 1977-től nyugdíjba
vonulásáig magyar nyelvet,
irodalmat és történelmet tanított a laki általános iskolában. Azt viszont lehet, hogy
kevesen tudják, milyen kalandos úton került ebbe a
faluba. Rábapordányban, a
mai Győr-Moson-Sopron
megyében született. Budapesten érettségizett, majd
a Magyar Postánál helyezkedett el, ahol a rádió előfizetési díjakkal foglalkozott. 1960-ban középfokú
postaforgalmi végzettséget
szerzett, de továbbra is tanítani szeretett volna. Így
került 1961-ben Kisujszállásra, ahol a felső tagozatosokat oktatta még képesítés nélkül. A házasságkötése
után 1964-ben Pusztakisfaluban 1-4 összevont osztályt
bíztak rá. A magyar-történelem szakos tanári diplo-

máját 1970-ben kapta meg
a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Amíg GYES-en volt,
Podolskiné Teppert Erzsébet helyettesítette. Ő álta-

Petőfi Sándor:

Meleg dél van...

Meleg dél van itt kinn a mezőben,
Rakja a nap a tüzet erősen.
Meleg dél van, meglippen a madár,
A fáradt eb kiöltött nyelvvel jár.
Két lyány gyűjti ott a széna rendét,
Két siheder hordja a petrencét,
Hejh de nem telik nagy kedvök benne,
mert ilyenkor súlyos a petrence.
Legjobb dolga van most a királynak,
Vagy ott annak a gulyásbojtárnak;
Király pihen aranyos karszéken,
Gulyásbojtár kedvese ölében.

la került a laki iskolába később. Mire az új iskolaépület
elkészült, éppen nyugdíjba
ment. Sokan emlékezhetnek
még a népköltészeti óráira,

ahova a gyerekek népviseletbe öltözve mentek. Előkerülnek még kedves emlékek. Egyik legviccesebb,
amikor az alig kibújt búzában tartottak számháborút,
mert városiként fűnek nézte.
A föld tulajdonosa zavarta el
a csapatot, ahol a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy a
tanító néni is hibázhat.
Férjét -akitől azóta elvált
- még az Alföldön ismerte meg, ifivezetőként tevékenykedett. Baranyába költözésük után az Ércdúsító
Üzemben, majd Szilágypusztán szakszervezeti vezetőként dolgozott.
Két fiuk született, négy
unokájukból egyik Pécsen, a
többi Angliában él.
Öt évvel ezelőtt, amikor
még nem volt jelen a facebookon, a fia készített egy
meglepetést.
Közzétette,
hogy édesanyja 75 éves lesz,
küldjenek neki képeslapot.
Az 50 ezer tetszik, 40 ezer
megosztás és 1500 hozzászólás mellett érkezett 2094
db képeslap is.
Barna-Mendly Erzsébet

Szilágyi Domokos:

Új kenyér

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.

Geresdlaki Hírmondó

Augusztust írunk
már....

Augustus Octavianus császár akiről a hónapot elnevezték

Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban. Nevét a híres római
császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a
hónap – különös módon – a
július után szintén 31 napos,
annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi
napot akart, mint amennyi
a Julius Caesarról elnevezett júliusban van. Augustus
ezt a hónapot oda helyezte,
amikor Kleopátra meghalt.
Mielőtt Augustus átnevezte
augusztusra, latinul Sextilis
(„hatos”) volt a neve, utalva
arra, hogy eredetileg ez volt a
hatodik hónap a római naptárban, amely a márciussal
kezdődött.
Szökőévekben az augusztus a hét ugyanazon napjával
kezdődik, mint a február.
Az augusztusról azt írja
Márai A négy évszakban,
hogy már emlékektől csillog a szem, de még fénylik
az ember lelkében a pillanatok öröme;
Augusztus a nyár utolsó
hónapja. Mint az össze többi hónapnak, ennek is többféle népi elnevezése van,
olyanok mint kisasszony
hava, új kenyér hava, kánikula hava, de nyárutónak is
nevezik. Az ősz közeledtét
jelzi, hogy érik a szőlő és az
alma a kertekben. Az üzletek az iskolakezdésre felké-

szülten kínálják a tanszereket, a családok, ahol iskolás
gyerek van, a nyaralást legkésőbb a hónap közepén befejezik. Még élvezzük a nyarat, de már nyújtogatja ujjait
az ősz. Idén Geresdlakon
nyugodtabban, csendesebben telik el ez a hónap. Elmarad a Gőzgombóc Fesztivál, tehát az előkészületek
is elmaradnak. A COVID19
járvány átírta ünnepeinket is.
Készülünk augusztus 20-ára
és a szeptember elején megrendezésre kerülő szüreti
mulatságra. A kis falu előnye, hogy a résztvevők száma 500 fő alatt van.
Augusztusban is akadnak
jeles napok:
Augusztus 1. – Vasas
Szent Péter napja, a forint
bevezetésének napja.
Augusztus első péntekje:
nemzetközi sörnap
Augusztus 8. – Szent Domonkos napja, Kölcsei Ferenc születésnapja, a macskák világnapja (2002 óta)
Augusztus 9. – Szent Lőrinc napja.
Augusztus 15. – Nagyboldogasszony napja, Szűz
Mária mennybevételének
napja.
Augusztus 20. – Szent
István király – az alkotmányosság, jogállamiság napja
– az Új Kenyér ünnepe.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kosztolányi Dezső:

Lenge lány,
aki sző,
holdvilág
mosolya:
ezt mondja
a neved,
Ilona,
Ilona.

Ilona

Ó az i
kelleme,
ó az l
dallama,
mint ódon
ballada,
úgy sóhajt,
Ilona.

Lelkembe
hallgatag
dalolom,
lallala,
dajkálom
a neved
lallázva,
Ilona.

Csupa l,
csupa i,
csupa o,
csupa a,
csupa tej,
csupa kéj,
csupa jaj,
Ilona.

Minthogyha
a fülem
szellőket
hallana,
sellőket,
lelkeket
lengeni,
Ilona.

És nekem
szín is ez,
halovány
kék-lila,
halovány
anilin,
ibolya,
Ilona.

Müezzin
zümmög így:
„La illah
il’ Allah”,
mint ahogy
zengem én,
Ilona,
Ilona.

Vigasság,
fájdalom,
nem múlik
el soha
s balzsam is,
mennyei
lanolin,
Ilona.

Arra, hol
feltün és
eltün a
fény hona,
fény felé,
éj felé,
Ilona,
Ilona.

Elmúló
életem
hajnala,
alkonya,
halkuló,
nem múló
hallali,
Ilona.

Balgatag
álmaim
elzilált
lim-loma,
távoli,
szellemi
lant-zene,
Ilona.

Lankatag
angyalok
aléló
sikolya.
Ilona,
Ilona,
Ilona,
Ilona.
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Önkormányzati hírek

A takarék megszűnése miatt a helyi adók befizetésére az
alábbiakban biztosítunk lehetőséget:
• Geresd, orvosi váró: 2020. szeptember 08. (kedd)
13.00 – 16.00 óra között
• Hivatal: 2020. szeptember 9. (szerda), szeptember 10.
(csütörtök)
8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között,
   szeptember 11. (péntek) 8.00-12.00 óra között
Többen jelezték, hogy szeretnének igényelni szelektív
hulladékgyűjtőt (kék kukát). Ezt megtehetik a delkom@delkom.hu e-mail címen, vagy az önkormányzat elérhetőségein.
A kuka ára 16.000,- Ft.
A képviselő testület 10/2020 (VIII.11.) számú rendelete
alapján 2020. szeptember 1-től közterületen tilos a szeszesital-fogyasztása az alábbi kivételekkel:
a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egység, annak előkertje, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;
b) Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének programnaptárjában szereplő közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényekre, a rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt;

Pályázatok
Szeptemberben elkezdődik Geresden a Dózsa Gy. utcában a gyümölcsfeldolgozó épületének felújítása, valamint a
Közösségi Ház és a Geresdi Kultúr épületének energetikai
korszerűsítése.
A Magyar Falu Program keretében pályázunk a Laki Ravatalozó külső és belső felújítására, valamint vizesblokk kialakítására, a Dózsa Gy. utcában elhagyott ingatlan vásárlására és közcélra történő felhasználására, falugondnoki busz
beszerzésére, valamint a Faluházak felújítása program keretében az önkormányzat épületének oldalszárnyában falugondnoki iroda kialakítására és berendezésére.
Az önkormányzat idén is pályázik szociális tűzifára, melyet kérelem alapján oszt ki a rászorulók számára.
Belügyminisztériumi kiírásra járda felújításra pályáztunk.
Nyertes pályázat esetén teljesen felújítjuk a „100 lépcsőt” és
kb. 300 m járdát a Dózsa Gy. utcában.
A Civil MFP keretében 3 pályázatot adtunk be, a következő Gőzgombóc Fesztivál támogatására, iskolabusz vásárlására, valamint a Babaház felújítására.
A Német Klub eredményesen pályázott a Babaház épületének vakolására és a tető javítására.

c) a jövedéki adóról szóló jogszabály szerinti közterületi
értékesítés esetén az értékestés területén belül.

Értesítem a lakókat, hogy Reith Ivett 2020. június 30. napjával lemondott képviselői mandátumáról. Július 1-től ismét
köztisztviselőként dolgozik, átvette többek között a szociális ügyek intézését. Jelenleg home office dolgozik, szociális
ügyekkel kapcsolatban hétfőn, szerdán és pénteken 11.0012.00 óra között kereshetik a Hivatal épületében.

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

Geresdlaki Hírmondó
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Hírek röviden





A Dózsa SE szeptemberi mérkőzései:
Szeptember 06. vasárnap 17.00 Szajk - Geresdlak
Szeptember 13. vasárnap 16.30 Geresdlak – Pécsvárad II.
Szeptember 20. vasárnap 16.00 Görcsönydoboka – Geresdlak
Szeptember 27. vasárnap 16.00 Geresdlak – Hidas
A mérkőzésekre belépőjegy ára 400 Ft
Bérlet az őszi szezonra (5 alkalom) 1.500 Ft, mely
megvásárolható Mayer Zsoltnál és Geresdlak Község
Önkormányzatánál.
A Nyugdíjas Klub összejövetelei a vírus miatt elmaradtak
március óta. Augusztus 10-én elkezdtük bepótolni a szokásos születésnapi köszöntőket. Szökőcs Elekné, Ica néni
március 9-én, Hengl Jánosné, Éva néni május 27-én, Manga
Ádámné, Erzsi május 29-én ünepelte a születésnapját. Ők
látták vendégül a Nyugdíjas Klub tagjait. Ezúton is minden
jót kívánunk nekik!

Szeptemberi miserend
Szeptember 05. szombat
Szeptember 05. szombat
Szeptember 08. kedd
Szeptember 13. vasárnap
Szeptember 19. szombat
Szeptember 20. vasárnap
Szeptember 27. vasárnap

14.00
16.00
14.00
8.00
17.00
11.00
8.00

Geresd (kereszteléssel)
Geresd terményáldás
Maráza – kápolna
Lak
Geresd
Lak (kereszteléssel)
Lak

Megnyílt a MegiszLak
presszó Geresden

Augusztus elsején megnyitott a presszó Geresdlakon. Az
üzemeltető, Takács Balázs mesélt pár szót a születés körülményeiről.

Barátokhoz jött többször a falunkba, így derült ki, hogy
semmilyen vendéglátó egység nem üzemel jelenleg egyik falurészben sem. Innen jött az ötlet, hogy a geresdi kultúrházban, a régi kocsma helyén nyitni kellene egyet. A név kitalálásában a helyi barátok segítettek.
Balázs szobafestőként dolgozik, a vendéglátásba családi
segítséggel fogott bele. Délutánonként beáll a pult mögé,
hisz dolgozott már csaposként néhány évet Pécsváradon. Jó
munkát és sok vendéget kívánunk neki!
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Geresdlaki mesék – A kisgólya
Egyszer volt, hol nem
volt, a Mecseken túl, a Dunán innen, a jókedvükben
egymáson bukfencező geresdi dombok közt volt egy
falucska, ahol jó emberek éltek.
Csudafalu volt, ezt tudták
az adventi angyalok is, mert
a jógyerekek álmát kilesve a
Mézeskalácsfalu lámpás házikóiban pihentek, nevetgéltek egy csillámporlehelletnyit, mielött a Jóistenhez
visszatérve a karácsonyi vágyakról beszámoltak volna.
Csudafaluban a Babaházban
éjjelente a babácskák munka után megmosdottak, fésülködtek, cicomáztak, hogy
másnap csinosan várják az
új látogatókat. De ezekről
majd a következő meséimben szólok.
Volt ebben a faluban egy
hosszú piros kémény, amelyen egykor füst gomolygott. Melege a mára anyukákká, apukákká váltak
óvodáját, orvosi rendelőjét,
régi doktorbácsik otthonát
melegítette.
Mára csak egy garázs dísze csupán, amit jó 15 éve
felfedezett magának egy gólyapár. Afrikából hazaérve
csinosítják, rendezik a kis
lakásuk, boldogan hátracsapott fejecskéjükkel örömkelepelnek, úgy szeretik egymást. A Mohácsi utcában
hiába illatozik az ibolya, feleslegesen bólogat sárgán az
aranyeső, a tavasz csak akkor kezdődik, ha megjöttek
a „lakók” a 4 emeletnyi magas lakosztályba.
Doktornéni és a védőnéni különösen várja, hogy
szép kisbabát hozzanak a
gólyák, hiszen sok család vágyakozik csintalan kisgyermekre. Takácséknak hoz-

tak is egy gyönyörű kislányt,
persze Angéla és Szilárd
könnyen elkapták, hiszen a
szomszédban laknak.
Minden évben 2-3 tojást
tojik a Gólyamama, felváltva melengetik , mig kibújnak
a kölyökgólyák a tojásokból.
Akkor van ám feladat! Gólyamama vigyázza őket, melegíti, tereli vissza a fészek
széléről a csintalanabbját,
míg a gólyapapa hozza
a zsenge mohát, hínárt, békát, kishalat.
Felváltva gondozzák őket, hatalmas
étvágyúak a fekete
csőrű kisgólyák.
Történt egyszer
- éppen az idén -,
hogy az egyik kis gólya lába beleakadt egy
bálamadzagba, amivel a
szülei bélelték ki a fészket.
Ki tudta húzni fájó lábacskáját, de nem tudott biztonságosan ráállni, csak fél
lábán búslakodott a fészekben. Testvérkéi boldogan kirepültek, előbb kisebb, majd
nagyot utat megtéve, a Fehér
hídnál a patakban halásztak, frissen szántott földeken kerestek csúszó- mászó bekapnivalót. Esténként
hazajöttek a szülei, hoztak
ennivalót, hívták magukkal.
De hiába hívták Kósáék kéményéről, Habjánecz Marika háztetejéről, csak a fészek
felett fél méternyire repült
fel, és ült is vissza. Nagyon
félt, hogy 1 lábára nem tud
megérkezni, elesik. Anyukája pedig biztatta, szép erős
kisgólya vagy, ügyes fiam
vagy, ő mégis félt.
Az emberek is látták ezt,
hogy baj van a fészekben. Ricsi, a drónos „felderitő” látta is, hogy a gólyafióka lába
kacska, és ezért nem moz-

dul. Jön a tél, nem tud enni, a
szülei elrepülnek. Úgyhogy
tenni kellett valamit!
Amíg a kémény oldalán
a vaslétra biztonságos volt,
minden évben a kikelt fiókákat egy mohácsi madarász
bácsi gyűrűvel látta el. (Ez

nem fájt nekik, de a gyűrű
adatai alapján tudjuk, hogy
Debrecenben lakik Geresdlakon született kisgólya, távcsővel leolvasták, be tudták
azonosítani.) Csakhogy a
létrát megette a rozsda. A
madarász bácsival megbeszélte a doktornéni, madármentő akciót szervezünk!
Kellett egy zsiráf autó,
amely a hosszú nyakát kinyújtva egy kis kosárban
végződött, ebbe szállt be a
madarász bácsi a sofőr bácsival. Csakhogy a kémény
túl magas volt, úgyhogy
doktornéni ribizkebokrait,
birsalmafáját ki kellett vágni
egy rettenetes nagy fűrésszel
előbb, hogy a kémény mellé
tudjon álljon a zsiráfautó.
Gólyafióka megszeppenve nézte a zajt, az ismeretlen embereket. Elugrált a
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fészek legtúlsó végébe, és
várt. Közben anyukája jutott eszébe, mert az anyukák szeretik az embert és a
kisgólyát is legjobban. Hogy
ügyes vagy, bátor vagy, erős
kisgólya vagy. És közeledett
a zsiráfautó kosara, benne emberek. Nagy levegőt
vett, és felszállt! Hatalmas
szárnycsapásokkal röpült,
gyönyörűen, magasan,
körbe, ahogy a szüleitől látta. És elindult
megnézni a patakot,
a szántást, a Fehér
hidat, a Rosengardent, a Hostelleket,
a Grinnyét, amiről a testvérei meséltek. Ügyesen leszáll az 1 lábára, mert
erős, ügyes kisgólya.
Anyukája bizott benne,
ő megmondta. Esténként
a fészekben találkoznak, bár
kicsi a hely mindannyiójuknak, de örülnek egymásnak,
és készülnek az augusztusi
Nagy Útra.
A madarász bácsi kicsit
még matatott a fészekben
ülve, – szerintem azt próbálgatta, milyen lehet gólyának
lenni –, és kiszedte a madza
gokat a fészekből. Hogy ne
történhessen legközelebb
ilyen baj.
A kertben végre csend
lett. A szellőlányok kön�nyebben tudnak kergetőzni. És remélem, az angyalok
minden aggódónak, részt
vevőnek, segítőnek a Nagykönyvbe egy strigulát húztak
a jócselekedetekhez. Mert
azért van erőnk, tudásunk,
egészségünk,
hatalmunk,
hogy segíthessünk. Ha csak
a gólyafiókának, hogy elinduljon, akkor abban.
Fekete Tiborné
dr. Rajnai Gabriella
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