2022. június

Legújabb testvértelepülésünk
Erdélyből Mikóújfalu
Az elmúlt évben felmerült a gondolat, hogy Erdélyből is legyen testvértelepülésünk. Nem sokáig
keresgéltünk, kolléganőnk,
Bartos Marcsi szülőfalujára esett a választás. A kapcsolatot felvettük még tavaly nyáron, rögtön meg is
hívtuk őket a XIV. Gőzgombóc Fesztiválra. A fiatalokból álló lelkes csapat
szívesen jött, elkészítették
a rakott ágat. Sajnos azonban a szerződést nem sikerült aláírni, mert a polgármesterük nem tudott velük
útra kelni. A BGA Zrt által
kiírt pályázaton elnyert ös�szeg segítségével vendégül
láttuk az IKÚ tagjait, majd
idén májusban mi látogattunk el hozzájuk.
Egész napos utazás után
értünk Mikóújfaluba, ahol
már vártak minket. Polgármesterük, Demeter Ferenc
bemutatta a kollégáit, elkalauzolt minket az önkormányzat épületében, majd
finom vacsorát kaptunk.
Szállásunk a 4 kilométerre
lévő Málnásfürdőn volt, az
Anna villában.
A pénteki napot kirándulással töltöttük. Miközben a
benzinkútnál álltunk Csíkszeredán, néhány mobiltelefon szirénázva jelezte, hogy
a város kórháza környékén
egy medve sétál.
(Folytatás a 3. oldalon)

A hivatalos dokumentumok aláírására a polgármesterek részéről. Ettől a naptól kezdve ténylegesen is testvértelepülésünk lett Mikóújfalu. A képen Demeter Ferenc Mikóújfalu polgármestere, dr. Habjánecz Tibor
Geresdlak polgármestere és Jakab István Barna Kovászna megye tanácsának alelnöke
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Köszönjük Évi!
Június 10-én ballagtak
a geresdlaki ovisok, s elbúcsúztunk Cseke Zoltánnétól, vezető óvónőnktől, Évitől.
Huszonegy évet tanított,
majd 2007. márciusától 15
évig volt vezető óvónő Geresdlakon.
Szinte egyszerre kezdtünk, 2006 októberétől vagyok polgármester.
Biztos oszlopa volt intézményünknek. Nyugodtan
hátradőlhettem, nemet sohasem mondtam neki.
Szakmaiság, „mindenek
előtt a gyerek” jellemezte
munkáját.
Vezetőként
határozott
volt, a takarékosság volt fő
ismérve.
Emlékeinkben a szürke hétköznapok mellett a
Geresdlaki
Gőzgombóc
Fesztiválokon való emléke-

zetes szereplések. A finnmagyar majálisok. A nyugdíjas karácsonyok. Finn
miniszterek, nagykövetek
jártak az oviban és a Finn
Parlament Elnöke sószobát
avatott.
Óvoda külső-belső felújítása, költözés a paplakba,
majd már a megújult oviba
vissza.
A covid „legyőzése”.
Óvodánk nem zárt be egy
percre sem.
Mozgalmas, tartalmas 15
év volt.
Évi közösségi ember, búcsújakor arról biztosított
bennünket, hogy a jövőben
is számíthatunk rá, gyerekek, szülők, geresdlakiak
egyaránt.
Köszönjük! Köszönjük!
Köszönjük!
dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Nyugdíjas búcsúztató
Májusban a postán is változást tapasztal, aki arra jár. Eddig Fuchs Mária
Magdolna ült az ablak mögött, azonban őt már hiába is keresnénk ott. A
leveleket, csomagokat felcserélte az
otthoni teendőivel, nyugdíjba vonult.
Utolsó munkanapján felkerestem, hogy
elbúcsúzzon tőle Geresdlak lakossága,
s közben kikérdezzem eddigi életéről.
Bár Mohácson született, tősgyökeres himesházai lakos. Sváb családban
élt, a mai napig használják otthon a
sváb nyelvet. Pécsen a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari iskolában tanult, majd
Mohácson a dr. Marek József Mezőgazdasági Szakiskolában érettségizett.
Dolgozott boltban, TSZ irodában, mielőtt 1996-ban a Postára került. Végigjárta a ranglétrát, helyettes kézbesítőként kezdte, majd kézbesítő, rendszeres
helyettes lett. Mikor Andrics Józsefné,
Gizi néni 2009-ben nyugdíjas lett,
Magdi került a helyére. Akkoriban
4-en dolgoztak a geresdlaki postán, 2
fő kézbesítő, 2 fő a hivatalban. Ezek az
évek folyamatos tanulással teltek, rendszeresen vizsgázniuk is kellett az elsajátított ismeretekből.

Mostantól az unokák lesznek az első
helyen életében. Szerencsés, mert fia és
lánya is a szomszédban lakik. Fia gázszerelő, lánya német nemzetiségi tanítónő Himesházán. Unokái 10 és 4 éve-

sek, valamint a legkisebb még csak 6
hónapos.
Boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánunk!
B-ME
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Legújabb testvértelepülésünk
Erdélyből Mikóújfalu

(Folytatás az 1. oldalról)
Első állomásunk Tusnádfürdő közelében, a Sepsibükszád felől megközelíthető kialudt vulkáni kráterek
voltak, melyek egyikében a
Szent Anna-tó, a másikban
a Mohos-tőzegláp található. Tusnádfürdőn a Székelyfogadóban elköltött ebéd
után Csíksomlyóra vezetett
utunk. A katolikus székelyek híres Mária-kegyhelye
ad otthont az évente, pünkösdkor megtartott búcsúnak. A madéfalvi emlékműnél polgármester úr, dr.
Habjánecz Tibor koszorút

helyezett el az 1764-ben lemészárolt több száz székely
tiszteletére. Aznapi utolsó állomásunk a Gyimesbükki Ezeréves határ volt,
ahol a történelmi Magyarország legkeletibb pontján,
az Osztrák-Magyar Monarchia egykori határán álló
vasúti őrház előtti határkövet koszorúztuk meg. Innen
nem messze állt a Rákóczi vár, melynek romjai még
megtalálhatóak.
A szombatot Mikóújfalun töltöttük. A majálison
főzőverseny, tűzoltó- rendőrségi- elsősegélynyújtó be-

mutató, fotókiállítás volt a
programban. Az új műfüves

sportpályát, a modern játszóteret és az ifjúsági klubot is ez ünnep keretében
adták át. A főzőversenyen
a geresdlaki csapat babgulyást és gőzgombócot készített, aminek nagy sikere volt
a vendégek és a zsűri értékelése alapján is, akik Bárácz
Gyuri bográcsos babgulyását fődíjjal jutalmazták.
Meglátogatta a rendezvényt Jakab István Barna,
Kovászna megye tanácsának
alelnöke, és Könczei Csaba
RMDSZ parlamenti képviselő is. Számomra a legmeghatóbb volt, amikor – életemben először – a magyar
himnuszt hallottam Erdélyben. A Székely himnuszt is
együtt énekeltük a fúvószenekar kíséretével. Közvetlenül ezután került sor a
hivatalos dokumentumok
aláírására a polgármesterek
részéről. Ettől a naptól kezdve ténylegesen is testvértelepülésünk lett Mikóújfalu.
Küldöttségüket várjuk a XV.
Gőzgombóc Fesztiválra.
Reméljük, sok kedves közös élménnyel gazdagodunk
a jövőben a mikóújfalui emberekkel.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Előadóművészet, képzőművészet,
zeneművészet = Művészpalánták
Tanulóink már április utolsó
heteiben megkezdték a készülődést május legszebb ünnepére, az Anyák napjára. Pedagógusaink rengeteg jó ötletet
valósítottak meg a gyerekekkel,
de mind közül kiemelkedik a
közös ajándékunk. Piros felsőbe öltözött minden gyerek,
az udvaron szívet formáztunk,
majd Horváth Szilárd egy
drónnal lefényképezett minket
a magasból. Az egyéni ajándékok mellett, ezt a csoportképet
is átküldtük a szülőknek. Különleges ajándék volt.

Május első hetében a 3. és
4. osztályosaink jutottak el
három napra ingyen Zánkára,
Erzsébet táborba.
Eredményes és jó hangulatú tankerületi versmondó versenyt rendezett iskolánk május 10-én. A 100 éve
született Nemes Nagy Ágnes
verseivel örvendeztetett meg
minket mintegy 40 diák. A
versenyt Schveibert Bogi és
Kálmán Larissza éneke nyitotta meg, majd következett
a korcsoportonkénti verseny.
Geresdlaki eredmények a következők lettek:
1. osztály: 2. helyezett
Szöllősi Izabell
Különdíjas:
Schveibert
Bogi

Felkészítő tanár: Podolskiné Teppert Erzsébet
2. osztály: 2. helyezett
Nagyéri Kinga
3. helyezett Orsós Vivien
Felkészítő tanár: Fülöpné
Gömzsik Csilla
3. osztály: 3. helyezett
Fischer Fruzsina
Felkészítő tanár: Dr. Rill
Zoltánné
4. osztály: 1. helyezett
Csaplár-Hegedüs Iván
2. helyezett Schneider
Vanda
3. helyezett Kósa Viola
Különdíj: Hohmann Viktor
Felkészítő tanár: Habjáneczné Kóbor Ilona
Nagycsoportos óvodások
is megmérették magukat a
versenyen, Fischer Benett és
Szabó-Bartos Zselyke is példamutatóan szerepelt! Köszönjük a zsűri munkáját, a
felkészítő pedagógusok és
szülők támogatását és Fülöpné Gömzsik Csilla tanító néninek a verseny szervezését és
lebonyolítását!
A geresdlaki iskola művészpalántái idén is a Koffán
Galériában mutatták meg tehetségüket. A kiállítást zeneiskolás diákjaink éneke és
hangszeres előadása nyitotta meg, majd a Szökőcs Teremben kiállított képzőművészeti alkotásokat lehetett
megtekinteni. Művészpalánta projekt vezetője Esküdtné
Szalinay Katalin. A tanárnő
sikeres mentorálásának köszönhetően Gazda Emília
végzős tanulónk a Pécsi Művészeti Gimnáziumban folytathatja tanulmányait kép-

zőművészeti ágon. Emília
készítette azt a képet is, amit
új testvértelepülésünk az erdélyi Mikóújfalu iskolájának
küldtünk.
A fenntarthatósági témahétről elhalasztott óbányai
túránkat is májusban tartottuk meg. A túrán több mint
ötvenen vettünk részt, gyerekek, szülők és pedagógusok közösen. A csodálatos

környezetben megtett séta
fáradalmait a mecseknádasdi pizzériában pihentük ki.
A kirándulás szervezője Drága Zsuzsanna tanárnő volt, a
csapat vezetője pedig a leg
energikusabb pedagógusunk,
Erzsi néni volt. A kirándulásunkról Schulteisz Marci kisfilmet készített.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Élménydús évzárás az Óvodában
Tartalmas, szép májussal
zárult a 2021/22-es nevelési év.
Május 13-án a Székelyszabari Natúr Életmód Tanyán töltöttek el élménydús délelőttöt a gyerekek. A
Fazekasbodai Német Önkormányzat támogatásával
megvalósult program keretében ismerkedtek meg különböző őshonos háziállatokkal. Etették, itatták őket,
ismereteket szereztek életmódjukról. Szamaragoltak
és lovaskocsikáztak is. Óriási élmény volt nekik, szívesen visszatérnének a Reisz család birtokára, a csodás
természeti környezetbe.
Május 24-én valósult
meg végre – többszöri halasztás után – a Zaubermusik/Varázsmuzsika együttes
foglalkozása. Német nyelvi és zenei fejlesztést egyszerre kaptak a gyermekek,
sok tapasztalással, élmén�nyel fűszerezve. Köszönjük
ezt a tartalmas foglalkozást
a Geresdlaki Német Önkormányzatnak!
Május 27-én a gyermeknap alkalmából családi majálist tartottunk az Óvoda
árnyas udvarán. Volt arcfestés, légvár, csuhés kézműveskedés. Házi keretek között
tartottuk meg a hagyományos, Mauri Vänska kezdeményezésére 2011-ben
indult jótékonysági darts
versenyünket. Izgalmas csata után a serleget férfi kategóriában Cseke István, nőiben Jakabné Takács Erika,
gyermekként pedig Korn
Péter vihette haza. Nagy volt
az örömük, mi pedig szívből
gratulálunk nekik, és köszönjük a támogatást! Sza-

bó-Bartos Zselyke csodás
hangú óvodásunk meglepte
a közönséget a Pancsoló kislány című dal eléneklésével.
Elkápráztatott mindenkit.
Gratulálunk neki és további
sikereket kívánunk neki zenei vonalon is. Édesapjának
pedig innen is köszönjük a
kihangosítást! Az Ünnepkör-Szín társulat „A láthatatlan lekvár” című előadá-

sát tekintettük meg, majd
a közös ebéd következett,
krumplipaprikás,
melyet
Márta dadus Melinda dadus segítségével bográcsban
készített el. Nagyon jól esett
mindenkinek az ízletes étel
és a hűsítőként kapott jégkrém. Apró ajándékkal térhettek haza a gyermekek. A
visszajelzések alapján mindenki remekül érezte magát.
Érthető is, hiszen két évben
is elmaradt a hagyományos
majális. Köszönjük fenntartó Önkormányzatunknak
és a „Köszönöm, Magyarország” programnak az anyagi
háttér biztosítását!
Június 10-én a Közösségi Házban tartottuk az
évzáró-búcsúzó ünnepségünket. A gyermekek csodás műsor keretében mutat-

ták meg, mennyit fejlődtek,
mennyi mindent tanultak az
év során. Öt gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait
szeptemberben: Cseke Máté
István, Farkas Amanda,
Fischer Benett, Korn Péter és Szabó-Bartos Zselyke Eszter. Versekkel, énekekkel, táncokkal mutatták
meg, hogy felkészülten indulnak útjukra, nekik már az
iskolapad való a kinőtt ovis
bútorok helyett. Kívánjuk,
hogy éljenek meg boldog iskolás éveket és sok sikert tanulásban, zenélésben, sportolásban!
Két óvó néni is búcsúzott e napon. Karsay Judit
egy évnyi geresdlaki tevékenység után, jómagam pedig 15 év után. Hálásan köszönöm a sok szeretetet,
támogatást, biztatást, amit
kaptam utamon. Köszönöm
az Önkormányzat, a Német Önkormányzat, a Hivatal munkatársai, a Konyha
dolgozóinak és a buszvezetőknek, karbantartrónak
a segítségét, a szép együttműködést. Minden volt és
jelenlegi Óvodásomnak és
Szüleiknek, néhai és jelenlegi kolléganőimnek a csodás
éveket. A Hírmondó olvasóinak a figyelmet, a sok pozitív visszajelzést. Kívánom,
hogy szeressétek ezután is
ezt a kis Óvodát, legyen
boldog minden, ide betérő
gyermek és felnőtt. Viszontlátásra!
Az Óvoda július 31-ig
tart nyitva, addig várjuk a
gyermekeket nyári életre. Jó
pihenést, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Panni néni nyolcvan éves lett
Kett Jánosnét, Panni nénit szinte mindenki ismeri
Geresdlakon. Sok nemzedéket tanított meg írni-olvasni, hiszen évtizedekig első
és második osztályosok voltak rábízva. Május 21-én ő
is betöltötte a nyolcvanadik
életévét, ebből az alkalomból
meglátogattuk polgármester
úrral, dr Habjánecz Tiborral.
A püspöklaki születésű
kislány sváb családban nevelkedett, édesanyja Nagypallból került ide. Az otthonról hozott nyelvtudás
végigkísérte életét, hiszen
későbbi férjével a német
nyelvű tanítóképzőben találtak egymásra, bár szomszédos faluból származtak.
A kétéves iskola második évfolyamába annyi gyerek jött
az ország minden pontjáról,
hogy ketté kellett választani
őket, így kerültek külön osztályba. Nyugdíjba meneteléig a helyi iskolában oktatta a
nebulókat magyar és német
nyelven.
Pályáját Tolna megyében
kezdte, első fia, Zoli itt született. Abban az időben 5
hónap szülési szabadságot
kaptak az asszonyok, utána
vissza kellett menni dolgozni. Nagy segítség volt neki,
hogy egyik kollégájának a

felesége nem járt munkába,
így tudott vigyázni a kisfiára. Püspöklakra a másfél éves
gyerekkel költöztek, Attila
fia már itt született. Az addigra bevezetett GYES nagy
részét otthon töltötte, de az
építkezés sokba került, ezért
visszament tanítani, Attila

Otthonra találtak
Geresdlakon
A Flórián utca 2. szám
alá beköltözött egy
ukrán menekült család:
Szása, Diana, Anna,
Sarolta és Vova

pedig a nagyszülőknél volt
napközben.
Kérésemre, hogy egy kedves emlékét elevenítse fel, az
alábbi történetet mesélte el:
Egyik elsős osztályában
volt egy nagyon visszahúzódó kislány, akinek a szavát sem lehetett hallani. Év

végén odahívta magához, és
így szólt hozzá: Akarsz velünk tovább jönni a második
osztályba? A kislány nem
szólt, csak bólintott, hogy
igen. Akkor meg kell mutatnod, hogy tudsz olvasni.
Erre a kislány szépen, érthetően elolvasta az elé tett szöveget.
Férjével együtt néptánc
csoportot hoztak létre, több
díjat is elhoztak a különböző
seregszemlékről. Az ügyes
kezek szakkörnek is nagy
sikere volt, tovább adhatta a kézimunka szeretetét.
1997-ben nyugdíjba ment,
egy év pihenés után még 9
évig óraadóként visszajárt az
iskolába. Abban az időben
szorosan együtt működtek a
szülők az iskolával, a pedagógusokkal, ami lassan sajnos feledésbe merült.
Nyugdíjas éveiben kezdte
a Babaházat élettel megtölteni. Pacskerokat kötött, hímezte a kötényeket, tervezte a jeleneteket. A mai napig
szívesen köt, horgol, fejti a
keresztrejtvényeket, olvas. A
TV-ben az Ízőrzők mellett a
híreket és az Exatlont nézi.
Még sok aktív évet kívánunk jó egészségben Panni
néninek!
Barna-Mendly Erzsébet
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Papp Dezsőné, Gizi
1960-2022

Júliusi miserend

Az új Zebegény-kert

július 3. vasárnap
július 10. vasárnap
július 16. szombat
július 17. vasárnap
július 24. vasárnap
július 31. vasárnap

8.00 Geresd
8.00 Püspöklak
17.00 Geresd
8.00 Püspöklak
8.00 Püspöklak
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 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
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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Kirándulás Szarvasra
A túra szakosztály júniusi kirándulása az ország keleti részébe, Szarvasra vezetett.
Korán indultunk, az arborétumban már vártak bennünket az idegenvezetők. A
Szarvasi Arborétum közismert neve Pepi-kert, mely a
Hármas-Körös egyik holtága
mellett található. Az olasz
eredetű Bolza-család 1798ban telepedett le Szarvason.
Az ifjú Bolza József – akit
Pepinek becéztek – ültette el
az első mamut- és páfrányfenyőt földlabdával a területen.
Fivére, Bolza Pál szakszerűen
folytatta a munkát. A tervezett parkot úgy alakította ki,
hogy a terület peremét védelmi célokból erdősávval vette
körül, mely a melegebb klímát
kedvelő fajokat óvta a pusztító szelektől. Bolza féltve a
kert jövőjét, annak felügyeletét 1943-ban az államra bízta.
Még abban az évben védetté
lett nyilvánítva, mára hazánk
egyik legnagyobb arborétuma
lett. Területén 2013-ban nyílt
meg a Mini Magyarország
makettpark, amelyben Magyarország épített öröksége,
nevezetes épületeinek, vasútjainak, hajóinak kicsinyített
mása látható. A park felülnézetben Magyarország alakját formázza, a határvonalat
piros levelű cserjék jelzik. A
Duna, a Tisza és a Balaton
valós földrajzi elhelyezkedése

szerint kapott helyet. Sokfelé interaktív tájékoztató táblák találhatóak, melyekkel elindíthatjuk a vízimalmot, a
dorozsmai szélmalmot, a kis
vonatokat, vagy megszólalnak a kastélyok, templomok
harangjai.
Ezt követte egy órás hajókázás a Holt-Körösön, mely
Magyarország ötödik legnagyobb állóvize. Partján végig
üdülők és lakóházak helyezkednek el, mindegyik saját
stéggel van ellátva. Útközben megcsodálhattuk a történelmi Magyarország közepét
jelző emlékművet, és a Bolza kastélyt, lépcsőjén a Rómát alapító szobor 1:1 arányú
másolatával.
A kiadós ebéd után indultunk hazafelé. Útközben
megálltunk Soltvadkerten
fagyizni. A nagy hőségben
jól esett a hűsítő édesség.
Így ért véget ez a nap, ami
ismét sok élménnyel tette
gazdagabbá a túrázókat.
Barna-Mendly Erzsébet
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