2022. július

Levendulaszüret
Csodanövény a levendula. Reneszánszát éli. Mai divatos kifejezéssel, trendi. Levendulának nemcsak illata, gyógyító hatása mellett ereje, összetartó és mozgósító ereje is
van.
Egyetlen hívó szó, és szüretelők hada jön a geresdi és
laki levendulatáblába, hogy jó hangulatban betakarítsuk
ezt a kék virágözönt.
Az aratópálinka nem maradhat el szüret előtt, s után is
lehörpintjük a falu levendulapálinkáját. Közben? Beval-

lom, hogy többen nem tudtunk ellenállni a szíves kínálásnak, s meg- megkóstoltuk újfent ezt a nemes nedűt.
A „nagy csapat” gyorsan haladt, esti harangzúgásra elvettük a méhek eledelét.
A szüret végére dagadtak az ujjak, elkészültek a gyermek
diadémok, összeálltunk egy-egy csapatképre, ….”hadd
lássa a világ!”
Geresdlak újra és újra – Együtt vagyunk sikeresek!
dr. Habjánecz Tibor polgármester
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Főzőcsapatunk sikere Császártöltésen
Június 11-én rendezték
meg a II. Sváb Ételek Fesztiválját Császártöltésen, melyre meghívást kaptunk mi is.
A Német Klub pályázaton elnyert pénzén vásárolt
gáztűzhelynek, edényeknek
és eszközöknek jó hasznát
vettük. Készült káposztásfüstölt tarjás gőzgombóc,
sült a tészta szépen fonva a
tepsiben és a tűzhelyen lábosban. Nagy sikert aratott
a vendégek között, 3 órára egy morzsa sem maradt
az edényekben. A szervezők versenyt hirdettek: díjazták a legtöbb kóstolójegyet összegyűjtött csapatot.

A geresdlaki gőzgombóc sikerét, valamint a szorgos kezeket dicséri, hogy harmadik
helyezést értünk el.
A magunkkal vitt képeslapok és Geresdlaki Hírmondó szépen fogyott,
megcsodálták a dekorációt,
igyekeztünk felkelteni a látogatók érdeklődését a mi
kis falunk iránt.
A fesztivált polgármester
asszony, Beke Gyöngyi nyitotta meg a helyi FIDESZ
képviselővel, Bányai Gáborral. A színes műsorban láthattunk szalagos táncot, elhozták a kitáncolt májusfát,
a helyi fúvószenekar bizto-

sította a zenét. Délután aki
akart, benevezhetett a sváb
kvízbe is. Finom ebédet kaptak a főzőcsapatok tagjai, valamint a szomszédoknál is
kóstolhattunk többek között hókiflit, Schlachtprie-t
Strudel-t, sóskiflit.
Csapatunk
kapitánya
Windischmanné Schmidt
Tünde volt, mint a Német
Klub elnöke. A helyszínre
jutásért Barna Tibor Gyula volt a felelős. Az ételeket készítette kettőjükön kívül Kettné Schmidt Tímea,
Jung Jánosné Márta és Baráth Jánosné Ica. Nekem
délelőtt a fényképezés, dél-

után a kóstolók osztása és
a falunk reklámozása volt a
feladatom.
Kellemes élménnyel gazdagabban tértünk haza a
viszontlátás
reményében,
hiszen meghívtuk a vendéglátóinkat Geresdlakra, a
XV. Geresdlaki Gőzgombóc
Fesztiválra.
Barna-Mendly Erzsébet

A Geresdlak Dózsa SE a 2022. évi Falusi Civil Alap pályázatán önjáró locsolókocsit nyert

A geresdlaki önkormányzat 10 év után kitisztította a Flórián utcában,
Alsófaluban az árkot, valamint a geresdi árok egy részét is
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Születésnapi köszöntés
Hengl Jánosné május
27-én betöltötte a 85. életévét. Polgármester úrral, dr.
Habjánecz Tiborral köszöntöttük fel.
Éva néni már várt minket,
és szívesen mesélt életéről.
Megtudtuk, hogy Himesházán született. Édesanyjával és bátyjával unokatestvérénél éltek, míg 1951-ben
Perekedre nem költöztek.
Édesanyja halála után vis�szaköltözött Himesházára,
majd 1961-ben Erdősmárokra ment, ahol a gazdaságban a növénytermesztés
különböző munkafolyamataiban dolgozott. Itt ismerte
meg későbbi férjét.
Következő állomás Pécs
volt. Először az unokatestvérénél, majd 4 évig egy orvos
családjánál házvezetőnőként
élt. Innen költözött Geresdre 1974-ben, mikor férjhez
ment Hengl Jánoshoz. Az
özvegy embernek ekkor már
volt két gyereke, Éva néni
szült neki még egy kislányt.

A három gyerek együtt nőtt
fel, a két lány a mai napig
tartja a kapcsolatot egymással. Sajnos a fiú időközben
elhunyt. Teri, az idősebb lány
Németországban, míg Mari
Székesfehérváron él.
Éva néni szívesen olvassa a Dunántúli Naplót, várja havonta a Geresdlaki Hírmondót. A Duna tévében
futó sorozatokat figyelemmel kíséri, napközben műveli
a szőlőt és a kis konyhakertjét. Panaszolja, hogy a kevés
eső miatt nagyon gyenge lesz
ebben az évben a termés.
Kívánjuk, hogy még sok
éven át gondozza a növényeit jó erőben, egészségben!
Barna-Mendly Erzsébet

Kistérségi vizit

A 2004. óta létező kistérségi partnerkapcsolat jegyében
Baranyába látogatott Unterschleißheim küldöttsége. Bejárták a társuláshoz tartozó településeket, csütörtökön Lovászhetényben volt a fogadás vacsorával és műsorokkal egybekötve. Pénteken az újonnan csatlakozott tagok, Feked és
Véménd mutatkozott be. Szombaton Geresdlakra érkezett a
csoport egy része, Annegret Harms unterschleißheimi alpolgármester vezetésével. Az önkormányzat épületében fogadtuk őket, ahol polgármester úr, dr. Habjánecz Tibor bemutatta településünket, Schulteisz Józsefné Margit a kiállításokat
járta végig vendégeinkkel. Érdeklődésüket mutatta, hogy sokan tettek fel kérdéseket a falu életével és a Mezőgazdasági Zrt. működésével kapcsolatban. A jóízűen elköltött ebéd
után folytatódott a beszélgetés. Vasárnap Hosszúhetényben
volt a zenés búcsúest.

A pécsváradi kistérség unterschleißheimi testvértelepülés küldöttsége:
János Ambrusné, dr. Habjánecz Tibor és Annegret Harms

Végéhez érnek a kereszt
felújítások
A Német Önkormányzat
Geresdlak keresztek felújítására és új kereszt állítására
nyert támogatást. Új keresztet állítottunk a középkori
templom feltételezett helyén
a Rétben a Templomdombon a Schmidt és Báyer család támogatásával. Továbbra
is várjuk a Janus Pannonius
Múzeum szakembereit a terület feltárására, amit korábban Geresdlak Község Önkormányzata már elkezdett.
Célunk az egykori templom
bemutatása, a helyén talált
maradványok összegyűjtése,
és ezekkel együtt egy kirándulóhely kialakítása. Köszönjük a terület tulajdonosainak
(Schmidt, Báyer, Auth családok) hozzájárulását!
Felújításra került a Kipplin az adótorony mellett ta-

lálható Heil-Likkert kereszt,
Geresden a római hadiút
elején talált kidöntött, névtelen kereszt, melynek érdekessége az elején található egy Mária szoborra utaló
mélyedés. Folyamatban van
a Ráczgeresdi aljban található kereszt felújítása, ahol
korábban a búzaszentelést
tartották. Ezek a keresztek
nagyobb felújítást igényeltek, sok volt a hiányzó darabjuk ezért köszönjük a Miniszterelnökség és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását! A lelkiismeretes
felújítást Papp Zsolt végezte.
Német Önkormányzat
Geresdlak

Dr. Habjánecz Tibor vendége volt dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár. Megbeszélésük fő témája Geresdlak finnországi kapcsolata, a
veszprémi testvértelepülési konferencia volt. Polgármester úr tájékoztatta államtitkár urat Geresdlak folyamatban lévő fejlesztéseiről, és a
beadott és elbírálás alatt álló pályázatokról. Dr. Habjánecz Tibor külön
kiemelte a kisgeresdi útra beadott pályázatokat
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzárás és ballagás
Részlet a tanévzáró beszédből:
„Azért vagy, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj! – Kovács Ákos, zenész
Örülök, hogy ismét együtt, hagyományos keretek között
tudjuk megrendezni tanévzáró és ballagó ünnepélyünket.
Erre a tanév elején még nem mertünk volna fogadni. Sajnos a korona vírus és a hozzá kapcsolódó szabályozás velünk
maradt egészen tavaszig. Embert próbáló időszak volt, új
szabályokkal, kényszerből kieső dolgozókkal, váratlan helyzetekkel, amikre nem lehetett megfelelően felkészülni. A határokat feszegettük. Szükség volt a türelemre, az elfogadásra,
a toleranciára, az alkalmazkodó képességre és a munkabírásra. Ebben az időszakban is a gyerekek voltak a központban,
megpróbáltunk új ötletekkel, programokkal egy kis változatosságot csempészni a nehéz hétköznapokba. (Programok,
versenyek, eredmények felsorolása következett….)
Iskolánkban végzett eredményes, fejlődő, a kor színvonalával haladó szakmai munkát jó szemlélteti NagyistókNádasi Judit elismerése a Pécsi Tankerületi Központtól, és
Schulteiszné Komsa Judit sikeres mesterpedagógusi vizsgája
digitális szaktanácsadói területen.
A tanévben nyújtott kiemelkedő tanulmányi munkájáért
oklevelet és könyvjutalmat vehetett át:
1. osztály: Ignácz Laura, Papp Tamara, Szöllősi Izabell,
Wukovics Kinga. 2. osztály: Nagyéri Kinga, Vigh Balázs 3.
osztály: Szöllősi Emília, 5. osztály: Schveibert Hanna, Koródi Luca, Schweier Viktória 7. osztály: Schulteisz Márton.
A ballagó nyolcadik osztályból a több évi tanulmányi versenyeken való sikeres részvételért elismerést vehetett át Békefi
Luca, Bodró István, Gazda Emília, Glasz Melani.

A német önkormányzat díját Békefi Luca a tánccsoportban és a német versenyeken való sikeres szerepléséért érdemelte ki, Schulteisz Márton pedig a német versenyeken való
sikeres szerepléséért és a Baranya Kincsei Filmmaratonon
elért különdíjáért kapott elismerést.
A Martti Hämäläinen sport díjat ebben a tanévben Kovács-Möller Bálint kapja. A díj a tehetség elismerése és ösztönzése a példaképpé válásnak.
Ballagó diákjainknak sikeres középiskolai tanulmányokat
kívánunk és sok szerencsét az előttük álló feladatokhoz. A
képen balról jobbra: Gazda Emília, Gyöngyösi László Koppány, Dawass Majdi, Békefi Luca Anna, Kórósi Efraim,
Glasz Melani, Bodró István, Dobosi Márk, Nagyistók-Nádasi Judit osztályfőnök, Horváth Dominik, Varga Zsombor,
Schulteisz Balázs tagintézmény vezető.
Köszönöm a szülőknek az együttműködést, a türelmet,
a mindennapok támogatását, és a részvételt az iskola programjain! Diákönkormányzatunk minden évben külön megköszöni azon ballagó diákok szüleinek a támogatását, akik
rendszeresen támogatták iskolánkat. A sok éves kimagaslóan
aktív támogatást köszönjük a Békefi Családnak, Varga Családnak és Glasz Családnak. Köszönöm a pedagógusok és az
iskolai dolgozók kitartó, alázatos munkáját, amire ebben a
tanévben különösen nagy szükség volt!
Köszönöm az együttműködést és az egész éves támogatást a Pécsi Tankerületi Központnak és Geresdlak Község
Önkormányzatának, hogy biztosították a működés feltételeit és a fejlődés lehetőségét!
A 2021/2022-es tanévet bezárom, induljon a VAKÁCIÓ!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyári élet az óvodában
A júniusi évzáró és ballagás után megkezdődött az
óvodában a nyári élet. Sajnos idén kevesebb család él
a lehetőséggel, hogy közösségben, programokkal, meleg ételt kapva töltse gyermekük a szünidő egy részét.
Talán nem gondolják át, milyen hosszú még a vakáció…
Akik viszont szorgalmasan járnak, tudják, milyen jót
lehet játszani az árnyas udvaron, kötetlenül, kevesebb
gyermekhez alkalmazkodva. Több hely jut a homokozóban, tovább maradhat náluk bicikli, roller, egyéb játék.
És mindig akad meglepetés:
ha éppen nem Dobszai vagy
Fischer család küld gyümölcsöt, akkor a falu gyümölcsöséből érkezik kajszi- vagy
franciabarack. Máskor Kraft
Léna anyukája kényezteti jégkrémmel a gyereke-

ket. Bálint bácsi pedig cseresznyézni hívta meg őket
a paplak kertjébe, és a gitáros hittan foglalkozás után
megmutatta Szűcs Ferenc
plébános úr emlékkiállítását is.
Nyári énekeket dalolva, vidáman telnek a napok.
Még piknikezni is szoktak
az árnyékban. A Dadusok
pedig szorgalmasan végzik a
nyári nagytakarítást.
Az ukrán kisfiú, Vova is
örömmel játszik itt. Néha elfárad, hosszabb-rövidebb pihenőt igényel. De szemeiből
sugárzik a hála, hogy itt lehet. Békében, biztonságban,
szeretetben…
Sajnos néhány rossz tapasztalat is adódott az utóbbi hetekben. Délutánonként,
esténként az oviudvart láto-

gatók nem ismerik a rendet.
Még otthon se szórjuk el az
italos dobozokat, csokipapírt, cigaretta csikkeket az
udvaron. Hát még egy gyermekintézményben?! Szegénységi bizonyítványt állít
ki önmagáról, aki ilyet tesz.
Bármily hihetetlen, vannak
ilyen emberek. Taníthatnánk őket is környezetünk
védelmére, tisztaságára. Reméljük, ovisaink - ha felnőnek – nem tesznek ilyet!
Cseke Zoltánné
intézményvezető
Új megbízott vezető
óvónő a Napraforgó óvoda élén Glaszné Werner
Noémi. Ősztől új óvodapedagógus érkezik Barnóczkyné Korhetz Ildikó
személyében.
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A nyár közepén
járunk

Múzeumok éjszakája Geresdlakon

A Belügyminisztériumi pályázatán
85 %-os támogatottsággal elnyert
összegből Geresden a Dózsa Gy. u.
30-50 szám közötti járdafelújítás
a napokban elkészül. Ezt követi a
„100 lépcső” felújítása

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Német
Önkormányzat Geresdlak
hagyományteremtő szándékkal – 2022. június 24-én –
a „Múzeumok éjszakája-t”.
Kiállításainkon – babaház,
kézimunka kiállítás, mézeskalács falu, ágyterítő hangszer kiállítás, valamint a
kendő- vállkendő kiállítás –
örömmel fogadtuk az ideérkező kozármislenyi, pécsi,
mecseknádasdi, bonyhádi,
szekszárdi, s nem utolsósorban a helyi, geresdlaki látogatókat.
Látogatóink örömmel állapították meg, hogy a tavalyihoz képest új jeleneteket
is láthatnak. Elkészült a 15
babából álló kisdobos- és úttörőzenekar, amelynek a 60as években nagyon nagy hagyománya volt. A csodálatra
méltó zenekart Hesz Ádámné, a hangszereket Kett János készítette. Az ÚRNAPI
KÖRMENET is egy csodálatos látnivalónak bizonyult
a baldachint vivő férfiakkal, atyával, ministránsokkal, valamint a régi időket
felidéző fasátorral, amelyet
sikerült teljesen régi, eredeti
állapotnak megfelelően elkészíteni. A jelenetet szin-

A július hónap már egyértelműen a nyarat hozza
el. Ilyenkor csökken a levegő relatív nedvességtartalma, kevesebb a felhő. Ennek
köszönhetően általában ez a
legmelegebb hónap az évben, a sokéves átlaghőmérséklet 19-21 fok.
Július 5-én a csokoládé világnapját ünnepeljük, mivel
néhány forrás szerint 1550ben e napon érkezett Európába az első csokoládé. Az
étcsokoládéról bebizonyították, hogy fogyasztásával javul a memória, a reakcióidő,
mivel serkeni az agy vérellátását. Csökkenti a vérnyomást, és pozitív hatással van
a koleszterinszintre is.
A nyarat sokan töltik víz
mellett, idén ismét nagyon
népszerű a magyar tenger.
2004 óta július 31-ét a balatoni halak napjaként ünnepelhetjük. Az akkori környezetvédelmi
miniszter
ezzel kívánta felhívni a figyelmet hazánk – és egyben
Európa – legnagyobb édesvizű tavára. A Balatonban 34
halfaj fordul elő, például bodorka, fenékjáró küllő, kövi
csík, fürge csele, szivárványos
ökle, küsz, naphal, ezüstkárász. Kora reggel, míg csöndes a tópart, érdemes kiülni, figyelve a még zavartalan
élővilágot.

tén Hesz Anna néni, Auth
Gyuri és Knöbl Péter készítette el, az eszközöket Auth
Józsefné és Klász Menyhértné adományozta, s berendezésében segítségünkre
volt Auth György, Kettné
Schmidt Tímea és Schenk
Jánosné.
Ezen a napon a jó hangulatot az UnterRock zenekar
biztosította a babaház előtti téren, s estére valamennyi
asztalt körülülték az érdek-

lődő, zenét hallgatni szerető, táncoló vendégek. Ez
az este ismét megerősítette
bennünk, Geresdlakiakban
az összetartozás, az együttlét fontosságának szerepét,
hangulatát.
Köszönjük, hogy részt
vettek rendezvényünkön, ezzel hozzájárultak az est sikerességéhez!
Köszönjük az Önkormányzatnak és Tarsoly Gyusziéknak a segítséget!

A Német Önkormányzat
további programjai:

2022. augusztus 26. Felnőtt tánccsoport 30 éves, a
gyerek tánccsoport 5 éves jubileuma
2022. szeptember 14. Dél-dunántúli Regionális Találkozó és Német Tájház vezetők Országos Találkozója
Geresdlakon
2022. október: 20. Szent Vendel gyalogtúra
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ORVOSI RENDELŐ HÍREI

1. Az egészségügyi intézményekben, így nálunk a rendelőben is kötelező a MASZK használata.
Sajnos több mint 100 maszkot osztottunk szét a feledékenyeknek, kérjük gondoskodjanak saját maszkról, nem tudunk adni…
2. Egyre több a pozitív beteg, szívesen tesztelünk, ha gyanús tüneteket észlelnek. (Láz, köhögés, torokfájás, hasmenés, hányás, rossz közérzet). Előzetesen telefonon megbeszélés szükséges!
3. Oltásra lehetőség Pécsett, a volt Megyei Kórház Garai utcai bejáratnál péntekenként 14-19 óráig. Bejelentkezés
nem szükséges.
4. Szabadság miatt 2022. augusztus 1-7-ig dr. Kováts
György helyettesít. Lakon kedden és csütörtökön 13-tól
rendel. Telefonja: 347-113, 06-20-9213540
Rendelési időkben a nővérek a rendelőben lesznek. Vidéki
rendelések elmaradnak.
5. A geresdi rendelő elkészült. Terveink szerint augusztus
23-tól elkezdünk ott is rendelni, csak betegvizsgálatra, leletek kiadására lesz lehetőség. Recept és beutaló kérést előzetesen a szokásos módon telefonon kérjük jelezni. ITT IS
KELL MASZK!

Augusztusi miserend
augusztus 7. vasárnap

8.00 Geresd

augusztus 14. vasárnap

8.00 Püspöklak

augusztus 20. szombat

17.00 Kisgeresd

augusztus 21. vasárnap

11.00 Püspöklak (búcsú)

augusztus 28. 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 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

Geresdlaki Hírmondó
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Sekrestyeszentelés
Július 10-én egy örvendetes eseménynek voltak részesei a püspöklaki hívek. Teljes
egészében megújult, megszépült a templom sekrestyéje. Az évtizedek óta elhanyagolt sekrestyében repedezett,
mállott a vakolat, az aljzat is
nagyon rossz állapotban volt,
a villanyvezetékeket is ki kellett cserélni többszöri áramkimaradás miatt. A bútorzat már siralmas állapotban
volt. Ezeket a problémákat
nem hagyta figyelmen kívül
Ahmann György és felesége, Teri. Ők vették kézbe a
felújítási munkálatokat. Kipakolták üresre a sekrestyét,
beszerezték az összes szükséges építőanyagot a munkálatokhoz. Kétkezi munkával rengeteget dolgoztak, így
újjá lett varázsolva és eredeti
állapotát megtartva újra régi
feladatát láthatja el a sekrestyénk.

A villanyszerelést Filipsz
Tamás vállalkozó, a falak javítását Papp Károly, a festést Papp Zsolt vállalkozó, a
padlócserét Schulteisz János
és Scháb Rudolf végezték
felajánlásból. Az ajtók javí-

tását, festését, lámpacserét,
lépcsők szőnyeggel borítását, új szőnyeg, függöny elhelyezését Ahmann György
és Teri végezték. A sekrestye
régi szekrényét gyönyörűre
restaurálta Ahmann György,

Schulteisz János javítási
munkákat végzett rajta.
Ezek után kerülhetett sor
a sekrestye megszentelésére Erb József atya által, aki
örvendetes eseménynek említette a sekrestyeszentelést.
Köszönetet mondott a munkálatokban résztvevőknek.
Varga Józsefné az egyházi
képviselők és hívek nevében
kiemelte Ahmann Györgyöt és Ahmann Györgynét, hogy vannak még hívő
emberek a faluban, akik szívükön viselik templomunk
sorsát. Megköszönte példamutató, önzetlen munkájukat, amit eddig is végeztek
templomunkért.
Majd a szentelés után a
hívek megtekintették a gyönyörűen felújított sekrestyét
és áldás után lelkiekben feltöltődve, megelégedve tértek
haza családjukhoz.
Varga Józsefné

Ebben az évben is leszüretelték gondos kezek a levendulát Püspöklakon és Geresden is. A virágokból készül majd dekoráció a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra, valamint jut belőlük a kiállításokra és a pálinkába
is. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen a két napon. Geresden a falu gyümölcsösében idén jó volt a kajszitermés. Várhatóan 100 liter fölött lesz a lekvár, amit
ebből főznek a konyhánkon.
Geresdlaki Hírmondó
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