
2022. május

Pannonhalmán jártunk
A túraszakosztály idei első kirándulásán vettünk részt áp-

rilis végén. Az elmúlt két évben a korlátozások miatt csak 
néhány utat szerveztünk. A jó idő beköszöntével, és a jár-

vány elmúltával folytathatta csapatunk az ország felfedezé-
sét. Pannonhalmára esett a választás, az apátságot nézhettük 
meg idegenvezető segítségével. Részletek a 2. oldalon.

Idén is rosszak 
a vörösboros 
hordóink. 
Elfolyik a nedű...

A Virágosítási versenyre felhí-
vásunk a  a 8. oldalon található.
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Pannonhalmán jártunk
Sok érdekességet megtudtunk a gyönyörűen felújított 

épületegyüttesről, a benne folyó munkáról, történelmünk 
helyben őrzött tárgyi emlékeiről. A könyvtárat külön fi-
gyelemmel néztem, hiszen az első magyar nyelvű írásos 
emlékek is itt láthatóak. Utolsó programpont a csokolá-
dé kóstoló volt, az itt termesztett gyógynövényektől kü-
lönleges édességekkel ismerkedhettünk meg.  A teraszról 
csodás kilátás nyílt, mivel az apátság a domb tetején he-
lyezkedik el. Lentről, a városból visszanézve fenségesen 
magasodott fölénk a főapátság épülete.

Hazafelé Székesfehérvár felé vitt az utunk, a közép-
kori Magyar Királyság egyik fővárosába, amely királyi 
székhely és koronázóváros volt egykor. A nagy melegben 
jól esett a sétálóutcában a fagyi.

Az idő kegyelmes volt, esővel csak hazafelé találkoz-
tunk. Így ért véget 2022 első útja.

B-ME

Csoki felismerő verseny
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Finn-magyar borkóstoló 
a geresdlaki könyvtárban

A siklósi székhelyű Rejiji 
borászat termékeivel ismer-
kedhettünk május 15-én, 
vasárnap. A bemutató azért 
is volt különleges, mert egy 
finn-magyar házaspár által 
előállított borokat kóstol-
hattak meg az érdeklődők. 

A Geresdlakon élő finn 
közösség szívesen hallgatta 
meg, hogy készülnek perme-
tezés nélkül a borok, milyen 

módon érik el, hogy prémi-
um minőségben tudják elő-
állítani. 

A helyi magyar lakók is 
érdeklődve ízlelgették a ter-
mékeket. Legjobban a szu-
per prémium bor fogyott, 
aminek már az illata is von-
zó volt. 

Kellemes délutánt töltöt-
tünk el, nem bánta meg, aki 
ott volt. B-ME

Orvosi rendelő aktuális hírei 
A rendelőben visszatér-

tünk az eredeti rend szerinti 
betegvizsgálathoz. 

 Belépés – mint minden 
egészségügyi intézménybe – 
maszkban lehetséges, jelen-
leg is vannak még aktív be-
tegeink. 

Vidéki rendeléseink a 
megszokott napon és idő-
ben zajlanak, kivéve Geres-
det, ahol a felújítás folyik. 

A véralvadás gátlót szedő 
pácienseinknek a második 
félévben a vérvételek idő-
pontjai a következők lesz-
nek: 

2022. 06. 07. 
2022. 07. 05. 
2022. 08. 02. 
2022. 09. 06. 
2022. 10. 04. 
2022. 11. 08. 
2022. 12. 06. 

Amennyiben Geresdla-
kon kíván valaki csatlakozni 
a vérvételhez, kérem előze-
tesen  az 511-155 telefonon 
a kartonozóban rakassa fel 
magát ezen időpontokra, re-
gisztráltatnia kell.

( Jelenleg június végi idő-
pontokra adnak helyet, tehát 
július 5-re lehet legközelebb 
regisztráltatni.) 

Minden szakrendelés 
működik, javaslatokat be le-
het szerezni. 

Gyógyszer felírás elektro-
nikusan működik tovább, de 
kérjük tételesen bediktálni, 
mire van szükségük. A „min-
dent” meg „amit szoktam” 
nem elegendő, mert esetleg 
kimarad fontos gyógysze-
rük!!!  Doktornő
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Élménypedagógia áprilisban
Az a legfontosabb, hogy 

a diákok érezzék jól magu-
kat, hiszen az élményalapú-
ság azt tartja a fókuszban, 
hogy közösen legyünk jelen 
és együtt éljük meg az élmé-
nyeket.

Az élménypedagógia alap-
jai sokféle nevelési mozga-
lomban fellelhetők, mint pél-
dául a szabadtéri nevelésben, 
a kalandpedagógiában, a szo-
matikus nevelésben, az „em-
berközpontú” pedagógiában 
és a játékpedagógiában is.

Áprilisi programjaink a 
tapasztalati tanuláson fe-
lül a személyiség, az érett-
ség és a legkülönbözőbb 
szociális készségek (például 
együttműködés, tolerancia, 
segítőkészség, közös prob-
lémamegoldás) fejlődését 
eredményezték.

A közösségek újjáépí-
tésének fontos programja 
volt a felső tagozatos tanu-
lók három napos Erzsébet 
tábora Zánkán. Az ingye-
nes tábor rengeteg progra-
mot tartalmazott, amiket 
helyi animátorok, felkészí-
tett programfelelősök vezet-
tek. Köszönjük a pályázatot 
Tomin Melinda tanárnőnek!

Igazán különleges prog-
ramokat tartalmazott a 
fenntarthatósági témahe-
tünk. Iskolánk vendége volt 
Fuszonecker Gergő soly-
mász, és Sár József entomo-

lógus „bogaras bácsi”, akik 
élményszerű előadásaikkal, 
bemutatókkal, életre szóló 
élményeket adtak tanuló-
inknak. Az érdekes előadá-
sokra, bemutatókra soká-
ig emlékezni fog mindenki! 
A témahét visszatérő prog-
ramja a szemétszedés, amit 
Geresdlak bel- és külterüle-
tén összeszedtek diákjaink. 
Kreativitást igénylő program 
volt a hulladékból készíthe-
tő hasznos tárgy létrehozása. 

Most már hagyományos 
programjaink közé sorol-
ható a családi asztalitenisz 
bajnokság, ahol két korcso-
portban mérkőzhettek meg 
egymással a résztvevők.

Alsós eredmények:
1. helyezett: Hohmann 

család
2. helyezett: Békefi család
3. helyezett: Szabó-Bar-

tos család
4. helyezett: Gál család

Felsős eredmények:
1. helyezett: Kovács-Möl-

ler Bálint - ifj. Árvai József
2. helyezett holtverseny-

ben: Kovács-Möller Sza-
bolcs - Árvai József és Var-
ga család

3. helyezett holtverseny-
ben: Apaczeller család és 
Schulteisz család

4. helyezett: Békefi család
5. helyezett: Gál család
Egy nálunk még élő, szép 

hagyománnyal zártuk a hó-
napot. Iskolánk fiú diákjai 
májusfát állítottak a lányok-
nak. Köszönjük a segítsé-
get Gál apukának, Apaceller 
apukának és Auth György 
karbantartónknak!

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Április ünnepei az óvodában
Április 11-e József At-

tila születésnapja, és ennek 
apropóján a magyar költé-
szet napja. Mint minden 
ünnepet, ezt is élményhez 
kapcsolódva közvetítették 
az óvónők óvodásainknak. 
A közelmúltban felújított 
könyvtárba tettek látogatást, 
ahol Barna-Mendly Erzsé-
bet könyvtáros segítségé-
vel információkat kaptak a 
kölcsönzésről, a könyvtár 
rendjéről. Mesét, verset is 
hallgattak, majd maguk is 
keresgélhettek a gyermek-
könyvek között, ahonnan 
kölcsönöztek is. A gyermek-
sarokban lévő asztaloknál 
pedig színezhettek a közel-
gő húsvét jegyében. Igazán 
kultúrált környezetben ün-
nepeltek a gyerekek, és köz-
ben egy lépéssel közelebb 
kerültek az olvasóvá válás-
hoz, a könyvek szeretetéhez 
és megbecsüléséhez.

Húsvét közeledtével a 
barkácsolások, és a külön-
böző műveltségtartalmak, 
fejlesztő foglalkozások té-
mája is a nyuszivárás volt. 
Szép dekoráció is készült 
idecsalogatni a nyuszit, aki 
a gyerekek számára a húsvét 
egyik legfontosabb szimbó-
luma. Keresték is úton-útfé-
len, még a környező utcákon 
is, ahol a falu által kihelye-

zett nyuszik is reményt kel-
tettek bennük. Személyesen 
találkozni vele végül sajnos 
nem sikerült, de ajándékát 
otthagyta a Reith család és a 
Windischmann család kert-
jében és házaik előtt. Nagy 
volt az öröm! Köszönjük e 
két családnak, hogy segítet-
ték a nyuszit! Végül az óvo-
da udvarát is meglátogatta, 
az illatos fészekbe is került 
a dolgozók segítségével. Ne-
kik is köszönjük!

A húsvéti pihenőna-
pok után újabb jeles ünnep-
re kezdtek készülődni kicsik 

és nagyok. Az Anyukákat, 
Nagymamákat várták – két 
év után végre személyesen 
– az óvoda udvarára, anyák 
napi köszöntésre. Ollók csat-
togtak, festék-, majd süte-
ményillat terjengett, szebb-
nél szebb versek és dalok, 
zenék hangzottak nap mint 
nap, mire eljött a várva-várt 
ünnep. Gyönyörű napsütés-
ben, a lombosodó fák alatt 
köszöntötték fel a gyerekek 
édesanyjukat, nagymamáju-
kat. Szem nem maradt szá-
razon, amikor féltett kincsük, 
aki nemrég még csak sírás-

sal tudta kifejezni érzelmeit, 
most a költők, dalírók mű-
vei segítségével próbálta sza-
vakba önteni a lehetetlent: 
mennyire fontos édesany-
juk szeretete, közelsége, tü-
relme, hogy a mindennapok 
útvesztőin átvezesse őket a 
gyermekkoron, a felnőtt éle-
tet megalapozva. Köszönjük, 
hogy mindenki eljött, csodás 
pillanatok voltak.

A népviseletek napján 
(„Trachttag”) több gyermek 
is öltött magára népviseleti 
ruhadarabot. A nemrég le-
zajlott projekt hétről isme-
rős elemek kerültek elő, így 
csatlakoztak ők az országos 
mozgalomhoz.

A május, mint utolsó 
„szorgalmi” hónap, még sok 
élményt rejteget a gyerme-
kek számára. Igyekszünk 
róla beszámolni a következő 
Hírmondóban.

Cseke Zoltánné
intézményvezető



6 Geresdlaki Hírmondó

Baranya megye 2022 • www.pannoniakincsei.hu10

– Tizenhat esztendővel ezelőtt választották meg 
Geresdlak polgármesterévé. Milyen elképzelé-
sekkel fogott munkához?

– Emlékszem, 2006-ban tizenkét oldalas 
programot írtam, és első hallásra talán furcsá-
nak tűnhet, de a mai napig abból dolgozunk, e 
program határozza meg a munkánkat.

Legfőbb elemei ugyanis hosszú távra érvé-
nyesek: maximálisan élni a pályázati lehetősé-
gekkel, folyamatos fejlesztésekkel segíteni az 
intézmények működését, megalapozni Geresd-
lak kulturális, sport- és közösségi életét.

Az első és legfontosabb célkitűzésem a 
szennyvízelvezető csatornarendszer, illetve az 

önálló tisztitómű kiépítése volt. Ezt több mint 
félmilliárd forintos céltámogatásból valósítottuk 
meg. A következő jelentős feladatunk az árok-
rendszerek kiépítése volt. Ezt vis maior keretből 
már az első ciklusban elkészítettük. Óvodánk, 
iskolánk, önkormányzati hivatalunk, közintéz-
ményeink mind-mind fejlesztésre szorultak. 
Ezek felújítása folyamatos, pályázati forrásokból 
eddig többszáz millió forintot fordítottunk rájuk.

Úgy gondolom, ha egy polgármester hosszú 
távon gondolkodik, akkor az számára folyama-
tos motivációt jelent.

– Mennyit változott az elmúlt másfél évti-
zedben a település akár küllemében, akár a 
lakosságösszetételt illetően?

Az alig több mint hétszáz lakost számláló kisközség neve már-már fogalommá vált megyeszerte, sőt az or-
szághatáron túl is. Különleges miliőről, „geresdlaki érzésről” beszélnek azok a finn családok, amelyek házat 
vesznek a településen, hogy második otthont teremtsenek maguknak. Dr. Habjánecz Tibor polgármesterrel 
beszélgettünk.

– Geresdlak 2006-ot követően minden tekin-
tetben az előnyére változott. Az utcák megszé-
pültek, az intézmények sorra megújultak. A finn 
házak hódfarkú cserepekkel hívják fel magukra 
az idelátogatók figyelmét. Itt kell megjegyez-
nem, hogy Geresdlak hagyományőrző sváb 
falu, ahol a 2000-es évek elejétől kezdve több 
finn család vásárolt magának házat, északi bará-
taink száma ma már bőven meghaladja a százat.

– Milyen fejlesztések vannak napirenden?
– A Magyar Falu Program, a Terület- és Te-

lepülésfejlesztési Operatív Program és az egyéb 
pályázatokon való sikeres szereplésünk révén 
komoly fejlődésnek indult a település. Megújult 

az óvoda, az önkormányzati hivatal épülete, 
megszépült a Közösségi Ház, a könyvtár és a 
Mézeskalácsház. 

Az elhagyott épületek megvásárlására kiírt 
pályázatnak köszönhetően az önkormányzat 
megvásárolt egy romos épületet, amelyet elbon-
tunk, és a helyén a későbbiekben közösségi teret 
alakítunk ki. 

Az idei tervek között szerepel a Kisgeresdi 
út rendbetétele, a vágóhíd és a pincesor közötti 
bitumenes út kiépítése és a ravatalozó felújítása.

– Miben rejlik Geresdlak vonzereje?
– A csodálatos tájban, a szép és rendezett 

utcákban, de leginkább az itt élő emberek lel-
kében. Vendégszeretetük, egymásra figyelésük 

nem csupán finn barátainknak imponál. Az 
utóbbi két évben tucatnál is több gyermekes 
család telepedett le nálunk.

– Széles körű nemzetközi kapcsolatokat 
ápolnak, több testvértelepülésük is van, köztük 
a tavalyi évtől egy új is, Mikóújfalu. Miben tes-
tesülnek meg ezek a kapcsolatok, és mit jelen-
tenek a geresdlakiak számára?

– A kölcsönös pozitív élmények, a tapasz-
talatcserék és a nyelv megtartása mind-mind a 
testvértelepülési kapcsolat létrehozásáért kiált. 
Különleges szerencsénk, hogy egy északi nép 
fiai, finn emberek telepednek le nálunk. Új kul-
túra és új kapcsolatrendszer, új lehetőségek tá-
rulnak elénk. 

Geresdlaknak három finn: Uskali, 
Kiihtelysvaara, Raatevaara, egy osztrák: Raaba-
Grambach, egy magyarországi: Zebegény és 
egy székely: Mikóújfalu testvértelepülése van. 

A testvértelepülési kapcsolatok több szem-
pontból is fontosak Geresdlak számára. Egy-
részt megvalósul a polgármesteri programban 
is megfogalmazott kölcsönös tapasztalatcsere, a 
kulturális sokszínűség, de ami igazán mozgatja 
és egyre szorosabbra fonja ezeket az intézmé-
nyesített partnerségeket, az az emberek között 
kialakuló ismeretségek, barátságok, személyes 
kapcsolatok.

– A messze földön híres Gőzgombóc Feszti-
vál idén milyen programokat kínál?

– A szeptemberi fesztiválon idén, a legendás 
gőzgombóckészítő verseny kísérőprogramjai 
között, a teljesség igénye nélkül megemlíthe-
tem a Mecsek Táncegyüttes, Petra Böck osztrák 
énekesnő, Hevesi Tamás és a Neoton Família 
sztárjainak fellépését, de lesz sváb divatbemu-
tató, sramlipárbaj és utcabál, és most sem fog 
elmaradni a fesztivált záró tűzijáték. ■

Geresdlak titka a közösségi gondolkodás 

1960-ban született a Zala megyei 
Beleznán. A MATE Kaposvári Campu-
sán, majd a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi karán szerzett 
diplomát. Üzemmérnökként, később 
mezőgazdasági tanácsadóként dol-
gozott, de terület- és vidékfejlesztéssel, 
majd lakáspolitikával is foglalkozott. 
2006 óta Geresdlak polgármestere. 
Nős, egy felnőtt gyermek édesapja.

Dr. Habjánecz Tibor

A legendás geresdlaki gőzgombóc mellé jófajta sűrűleves és testes vörösbor is dukál

A mézeskalácsfalu igazi turistalátványosság Az osztrák Bradlmusi Kanten zenekar A fakilátóból csodás kilátás nyílik a környékre

 A Baranya Megye Magazin a Magyar Nemzet 2022. május 5-i számában jelent meg.
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 Hírek röviden
	A könyvtár a régi nyitva tartással várja olvasóit! Hétfőn 

és kedden 16-18 óráig, pénteken 13-15 óráig. Telefo-
non is elérhető vagyok, házhoz is szállítom a könyveket, 
folyóiratokat kérésre. Munkaidőben az önkormányzati 
69/349-101 számon vagyok elérhető. Ha bármilyen ok-
ból zárva lesz a könyvtár, az ablakba kiteszem a pontos 
dátumát.

Júniusi miserend 

június 5. pünkösd vasárnap 8.00 Geresd
június 6. pünkösd hétfő 8.00 Püspöklak
június 12. vasárnap 8.00 Püspöklak
június 19. vasárnap Úrnap 8.00 Püspöklak
június 25. szombat 17.00 Geresd
június 26. vasárnap 8.00 Püspöklak

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: 30/973-3010 
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 Gab-
riella
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

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

Szépül a Raaba-Grambach kert. Köszönjük, a virágokat Gustl!
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A virágosítási 
versenyre 
várjuk 
a jelentkezőket 
az alábbi 
kategóriákban

- Csodaszép virágözön
- Legszebb, leggondozot-

tabb porta
- Örökbe fogadható terek, 

utcarészek
Az eredményhirdetés is-

mét augusztus 20-án, Kisge-
resden lesz. A díjazottak vi-
rágok mellett festett cserepet 
is kapnak ajándékba.

Születésnapi köszöntés
Hüttner Henriknét, Anna 

nénit jól ismerték a Püspök-
lakon élők. Áprilisban ün-
nepelte a 85. születésnapját, 
ebből az alkalomból köszön-
töttük polgármester úrral, dr 
Habjánecz Tiborral. 

Anna néni Püspöklakon 
született 1937. április 20-
án. Korán, 3 és fél éves ko-
rában elvesztette édesany-
ját. Tizenhét évesen férjhez 
ment Hüttner Henrikhez, 
aki szintén Püspöklakon élt. 
Férje 1961-ben a helyi kocs-
mában dolgozott, majd 2 év 
múlva Anna néni is csatlako-
zott hozzá. Ez az egy mun-
kahelye volt, innen is ment 
nyugdíjba férjével együtt. 
Abban az időben nagy élet 
volt a kocsmában, az iskolá-
sok pogácsáért, üdítőért jár-
tak oda hétközben. Este és 
hétvégente a felnőttek kug-
liztak, kártyáztak ott. Akko-
riban vasárnap délután nem 
volt szokás  a hétköznapi 
ruhában megjelenni a kocs-
mában, ünneplőbe öltöztek 
a férfiak. A nagy lakodalmak 
és az éves búcsú annyi mun-

kát adott, hogy olyankor se-
gítséget is igénybe vettek. 
Anna néni a kocsmai mun-
ka mellett gondozta a kony-
hakertjét, ellátta a ház körüli 
állatokat. 

Férjével mindketten sváb 
családból származtak, egy-
más között használták a 
nyelvet is, lányukkal leg-
többször magyarul beszél-
tek. Férje elvesztését a mai 
napig nem tudta feldolgozni, 
az együtt töltött 64 év nem 
múlt el nyomtalanul.

Két unokája Budapest 
környékén él, mindkettő-
nél tavaly született egy-egy 
dédunoka. Szerencsére a fi-
atalok szeretnek Geresdla-
kon lenni, így sűrűn látogat-
nak haza.

A tévében szívesen nézi 
meg a Híradót, és néhány 
sorozatot. A Geresdlaki 
Hírmondót is mindig öröm-
mel veszi kézbe.

Jó egészséget kívánunk 
családja körében Anna né-
ninek!

Nagyon finom sajtos ru-
dat sütött lánya, Weigertné 

Marika. Megosztom a re-
ceptjét, hátha valaki nem is-
meri.

25 dkg túrót, 25 dkg lisz-
tet és 25 dkg margarint 1 to-
jás sárgájával és egy kis sóval 
összegyúrunk. Ujjnyi vas-
tagra kinyújtjuk, majd a tojás 

fehérjével megkenjük, erre 
szórunk reszelt sajtot. Aki 
szereti, tehet rá köményma-
got is, ezután csíkokra szab-
daljuk. A sütőt 180 fokra 
felmelegítjük, és kb 25 perc 
alatt világosra sütjük.

Barna-Mendly Erzsébet


