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Évzáró novemberben…
Egykoron a falugyűlésnek, majd fó-

rumnak, manapság közmeghallgatás-
nak hívják a kötelező polgármesteri, 
képviselői beszámolót és a jövő évi ter-
vek ismertetését.

Geresdlakon hagyomány, hogy mind-
két falurészen – Geresden és Püspökla-
kon is – megtartjuk, s tájékoztatjuk a la-
kosságot. November 14-én „zártuk” az 
évet? Elrejtünk másfél hónapot? Nem. 

A legizgalmasabb napok elé nézünk, 
ha a programok ismertetőjét olvassuk, s 
jó híreket is kapunk.

A közmeghallgatáson még csak 
óhaj-sóhaj volt az egyik útpályázatunk, 
s eltelik egy nap, és este felhív Őri 
László, a Megyei Önkormányzat elnö-
ke, nyertünk 45 millió forintot a belte-
rületi utak pályázaton. 

Minden évben legfőbb célunk, hogy 
takarékosan, sikeresen működtessük 
intézményeinket.

Több éve terhel mindannyiunkat a 
covid, s most ebben az évben februártól 
az orosz-ukrán háború.

Infláció, energiaválság, ársapka, fo-
gyasztói kosár. Több generációnak is-
meretlen fogalmak, s hatások, melyek 
sújtanak mindenkit.

Jó döntéseket hoztunk az eltelt évek 
során, amikor a fő hangsúlyt az energe-
tikai pályázatokra helyeztük.

A Hivatalt,  Közösségi Házat, 
Könyvtárt, Mézeskalácsfalva épületét, 
a Geresdi Kultúrt és az Óvodát láttuk 
el korszerű energetikai berendezések-
kel, szigeteltettük, napelemblokkokat 
kaptak.

A Hivatalban és a Közösségi Ház-
ban meghagytuk a fatüzelésű kazáno-
kat is, így spórolhatunk a gázzal.

Sikeres évünk volt a 2022-es. 
Intézményeink működőképessége 

mellett fejlesztésekre is jutott.
Felújítottuk a püspöklaki ravatalo-

zót, jövőre a geresdi következik. Mind-

két falurész temetőjében bővítettük az 
urnatemetőt. A geresdi temetőben új 
kerítést csináltunk.

A vágóhíd és a Véméndi utca között 
betonutat éptettünk.

Könyvtárunkat bővítettük, felújítot-
tuk, új bútorokkal rendeztük be.

A Mézeskalácsfalu épületében kor-
szerű vizesblokkot alakítottunk ki.

A Geresdi Kultúr belső felújítása is 
idén készült el.

Az új tornaterem mellé 50 m3-es tű-
zivíztározót telepítettünk.

Van olyan település, ahol azt mond-
ják az ott lakók, hogy nem történik 
semmi. Valószínű, hogy nálunk is el-
hangzik ez a jóindulatú mondat, de 
hála Istennek, Geresdlakon stabil a kö-
zösségi élet. Augusztus 20-a Kisgeres-
den, szeptember 3-a szüreti mulatság 
Geresden, és szeptember 24-e a Gőz-
gombócfesztivál emlékezetes marad 
vendégnek, geresdlakinak egyaránt.

A Mikóújfalusi Nagykürt1955 fú-
vósok fantasztikus koncertet adtak.

Nemsokára, Advent első vasárnap-
ján, november 27-én avatjuk az új Mé-

zeskalácsfalvát, december 13-án tartjuk 
a nyugdíjaskarácsonyunkat, ahol szín-
házi előadás is lesz. Advent negyedik 
vasárnapján, december 18-án a püs-
pöklaki templomban a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia lép fel.

Jövőre takarékos, de fejlesztésekkel 
teli év lesz Geresdlakon.

Megújul a Koffán Galéria, szigetelt 
lesz, napelemeket és fűtéskorszerűsí-
tést fog kapni, a Babaház szintúgy. A 
könyvtár új tetőt kap. A Gyümölcsfel-
dolgozó gyönyörű galériás lesz, előtte 
közösségi tér lesz kialakítva.

A már említett belterületi útpályá-
zatból a Véméndi utca és a Kisgeresdi 
út egy-egy szakasza készül el.

A legfontosabb programjainkat biz-
tosan megtartjuk.

Lesz augusztus 20., lesz szüreti mu-
latság és lesz Gőzgombócfesztivál!

A geresdlaki emberek, közösségek 
segítségét kérem a jövőben is, mert 
csak együtt vagyunk és leszünk sike-
resek!

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester



2 Geresdlaki Hírmondó

A függetlenség napja
A függetlenség nap-

ja (finn nyelven itsenäisyy-
späivä, svéd nyelven självs-
tändighetsdagen) nemzeti 
ünnep Finnországban. De-
cember 6-án ünneplik annak 
emlékére, hogy 1917-ben az 
ország ezen a napon kiáltot-
ta ki függetlenségét.

A finn függetlensé-
gi mozgalom az 1917-es 
oroszországi forradalmak 
után indult el, ami alkal-
mat nyújtott Finnországnak 
arra, hogy kivonja magát 
az orosz uralom alól. Több 
vita után, amelyben a kon-
zervatívok a függetlenség 
azonnali kikiáltása mellett 
foglaltak állást, míg a szoci-
áldemokraták előbb egyez-
tetni akartak Oroszország-
gal, a Pehr Evind Svinhufyud  
által vezetett szenátus 1917. 
december 4-én elkészítet-
te az ország függetlensé-
gi nyilatkozatát, amelyet a 
finn parlament két nappal 
később 100:88 arányban fo-
gadott el. Oroszország szov-
jet kormánya (Lenin és a hat 
népbiztos) 1917. december 
31-én ismerte el Finnország 
függetlenségét. 1918. január 
4-én Németország, Svédor-
szág és Franciaország, janu-
ár 10-én Norvégia és Dánia, 

13-án az Osztrák-Magyar 
Monarchia elismerte az új 
államot. 

A függetlenség napját 
első ízben 1917-ben ünne-
pelték. Mindazonáltal a füg-
getlenség első éveiben az 
ünnep jelentősége elmaradt 
május 16-a mögött, amikor 
a fehérek ünnepelték győ-
zelmüket a finn polgárhá-
borúban.  A baloldali pár-
tok november 15-én akartak 
ünnepelni, mivel a parla-
ment által képviselt finn nép 
1917. november 15-én vette 
át a hatalmat. Egy évvel ké-
sőbb, 1918. december 6-án 
az egyetemiek ünnepeltek. 
1919-ben hivatalosan is ün-
neppé nyilvánították, 1929-

től pedig állami ünneppé és 
fizetett munkaszüneti nap-
pá vált.

A függetlenség első év-
tizedeiben a függetlenség 
napja nagyon emelkedett 
esemény volt, amelyet haza-
fias beszédek és különleges 
istentiszteletek fémjeleztek. 
Az 1970-es évektől azonban 
a függetlenség napi ünnep-
ségek élénkebb formát öl-
töttek, a boltok kirakatát a 
finn zászló kék és fehér szí-
neivel díszítik, a cukrászdák 
kék-fehér mázas süteménye-
ket készítenek. Napjainkban 
elfogadott, hogy rocksztá-
rok és a szórakoztató műfaj 
más képviselői tolmácsolják 
a finn hazafiságot.

A finn családok az ünnep 
estéjén hagyományosan két 
égő gyertyát helyeznek min-
den ablakba. Ez a szokás az 
1920-as évekből származik, 
de még ennél korábban is 
gyertyákat gyújtottak Johan 
Ludvig Runeberg születése 
évfordulóján az orosz ura-
lom elleni csendes tiltako-
zásként. 

Finnország egyetemi vá-
rosaiban a függetlenség nap-
jának estéjén fáklyás felvo-
nulást szerveznek, amelyen 
a diákok és az egyetem dol-
gozói vesznek részt. A me-
net rendszerint a város köz-
pontján – Helsinkiben a 
Hietanemi temetőtől a Sze-
nátus térig – vonul át. A di-
ákszövetségek képviselői be-
szédet tartanak. A felvonulás 
alatt Finnország himnuszát 
éneklik. 

Reggel Helsinkiben a 
csillagvizsgáló dombján 
(Tähtitorninmäki) felvonják 
a finn lobogót.  Az ünnep-
séget a Finnség Szövetsé-
ge (Suomalaisuuden liitto) 
rendezi, és a rádió egyenes 
adásban közvetíti. A függet-
lenség napján az egész or-
szágban zászlót tesznek ki 
az iskolákra és a középüle-
tekre.

Bemutatom új jegyzői referensünket
November elején állt 

munkába az új jegyzői refe-
rensünk, Ömböliné Bacher 
Anna. Földvári Edittől veszi 
át a teendőket, aki második 
gyermekét várja. 

Néhány mondatban sze-
retném bemutatni, ezért 
kértem, meséljen magáról. 
Elmondta, hogy Bonyhá-
don született, ott végezte az 
általános iskolát. A közgaz-
dasági szakközépiskolában 
igazgatásügyet tanult. Elő-
ző munkahelyén iskolatit-
kár volt, ahol biztosan nem 
teltek egyhangúan a napjai. 
Az Erzsébeti Közös Hiva-

talban sem lesz monoton az 
élete.

Bár sváb felmenőitől hal-
lott a baranyai sváb falvakról, 

a nyelvet nem beszéli. Terü-
leti képviselőként dolgozó 
férje hidasi, így ott alapí-
tottak családot. Nagylánya, 

Réka 27 éves, Pécsen jogász-
ként dolgozik. Fia, Csaba 21 
éves, Budapesten informati-
kusnak tanul.

Szabadidejében szívesen 
túrázik. Másik hobbija a régi 
bútorok felújítása, melye-
ket utána saját otthonában 
helyez el. A könyvek közül 
a szépirodalom a kedvence. 
A helyi néptánc és hagyo-
mányőrző egyesület elnöke-
ként tevékenykedik. 

Kívánom, hogy érezze jól 
magát nálunk, legyen a se-
gítségünkre!

Barna-Mendly Erzsébet
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Szakköreinkről
Novembert írunk! Közsé-

günkben a novemberi hónap 
a mézeskalácsfalu sütéséről 
is szól. Idén nincs sok dol-
gunk, de szorgos asszonya-
ink mégsem tétlenkednek, 
fáradságot nem ismerve, jó 

kedvvel, szorgalommal jön-
nek a Közösségi Házba, heti 
egy-két alkalommal, hogy 
még szebbé, érdekesebbé, 
látványosabbá varázsoljuk 
mézeskalácsfalunkat.

 Tavaly a Nemzeti Műve-
lődési Intézet által indított 
szakkörök közül természe-
tesen a mézeskalács sütésé-
re esett a választásunk; így a 
három szakköri csomag, ami 
alapanyagokból és a mézes-
kalácssütéshez szükséges 
eszközökből állt; nagy segít-
ségünkre volt az egész falu 
kisütésében.

Idén újból volt lehető-
ség szakkörökre, szakkö-
ri csomagokra pályázni, így 
a megszokott mézeskalács 
csomagot kértem, amit az 
első sütési nap előtt meg is 
kaptam. Most már elegen-

dő eszközünk van a szak-
kör tagjai részére, nem kell 
otthonról cipelni a sodrófát, 
nyújtódeszkát, kiszúrófor-
mát, sőt még kötényt sem, 
a Nemzeti Művelődési In-
tézet erről is gondoskodott.

Közművelődési szakem-
ber lévén szoros kapcsolatot 
ápolok a Nemzeti Művelő-
dési Intézettel, a baranyai 
kirendeltségen már mond-
hatni baráti a kapcsolat a 
munkatársakkal, így még 
mielőtt elkapkodták volna 
a második szakkör indítá-
sának lehetőségét az ország 

többi pontján, adódott az al-
kalom a mézes szakkör mel-
lé még egy szakkör indítá-
sára. 

Összedugtuk a fejünket a 
hivatalban és kipróbálásra a 
gyertyaöntés szakköri cso-
magot kértem. Remélem, 
sikerül a gyertyaöntés tu-

dományának fortélyait elsa-
játítanunk és jövőre párhuza-
mosan a mézeskalácssütéssel 
ügyes kezű szakkörtagjaink-
kal csodaszép gyertyákat fo-
gunk gyártani.

Bartos Mária-Magdolna
közművelődési 

asszisztens, szakkörvezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Színes évszakhoz színes programok
Az ősz csodás színeket 

ad a természetnek, mi pedig 
színes programokat az isko-
lásoknak. Tánccsoportunk 
október 1-jén Szulokra ka-
pott meghívást, amit öröm-
mel teljesített is. Szulokon a 
szentmise után minden fel-
lépő csoport népviseletbe 
öltözve vonult a templom-
tól a kultúrházba. A tánc-
csoportunk műsorát Sza-
bó-Bartos Zselyke énekével 
színesítette. A gyerekek szá-
mára nagyon motiváló volt, 
hogy a felnőtt tánccsoporttal 
együtt léphettek fel, többen 
meglepődve látták, hogy Ba-
lázs tanárúr nem csak tanít-
ja a táncot, hanem a felnőtt 
tánccsoportban táncol is. 

Október elején a zene vi-
lágnapja alkalmából kon-
certet adtak zeneiskolás nö-
vendékeink az iskolában. 
Ügyesek voltak és szépen 
fejlődnek, felkészítő tanára-
ik: Álló Judit, Boris Sándor-
né, Pichler Soma. Hasonló 
koncertekre több alkalom-
mal adunk majd lehetőséget 
a zeneiskolásoknak. 

Az Aradi Vértanúkra em-
lékezve október hatodikán 
a hatodik osztályosok adtak 
ünnepi műsort, osztályfő-

nökük Hohmann-né Treitz 
Heni tanárnő vezetésével. 

A Diákönkormányzat és 
az Ökoiskola program ke-
retében eredményes papír-
gyűjtést tartottunk a hónap 

közepén. Egyéni eredmé-
nyek: 1. Hofecker Gabri-
ella 136,5 kg; 2. Schulteisz 
Márton 108,5 kg; 3. Szöl-
lősi Emília 90,5 kg és Iza-
bell 90,5 kg. Osztályszin-

ten a következő eredmények 
születtek: 1. hetedik osztály 
(30,04 kg/fő), 2. negyedik 
osztály (29,35 kg/fő), 3. első 
osztály (24,81 kg/fő). Kö-
szönjük Vígh Balázs apuká-
jának a felajánlott segítséget 
a papír elszállításában!

Október 20-án szervezi 
meg a német önkormányzat 
a Szent Vendel zarándokla-
tot. A három településrészt 
összekötő 6 km-es gyalogtú-
rának hittanos diákjaink te-
vékeny részesei voltak. Felol-
vasással és imával segítették a 
zarándoklaton résztvevőket.

Az 56-os forradalom-
ra emlékezve Schulteiszné 
Komsa Judit tanárnő felké-
szítésével a nyolcadik osztá-
lyosok tartottak emlékműsort. 

Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is megszervez-
tük diákjainknak a Hallowe-
en partyt. Ezen az esten egy 
kicsit kötetlenebbül, lazáb-
ban lehetett mulatni. Az est 
DJ-je Schulteisz Marci volt, 
akinek sikerült jó hangulatot 
teremtenie. 

A tankerület új beruhá-
zást indított iskolánkban, 
okostanteremre nyertünk 
pályázatot. A számítástech-
nika termet meghagyva egy 
új, a legmodernebb digitális 
eszközökkel felszerelt tan-
terem kialakítása kezdődött 
meg. Jelenleg az előkészüle-
tek, felmérések folynak.

A tanév rendjének törvé-
nyi változása miatt az őszi 
szünet most csak egy hosz-
szú hétvégéből állt. Az őszi 
szünet napjait a téli szünet-
hez csatolták, így a téli szü-
net meghosszabbodott, ja-
nuár 6-ig tart.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Ősz anyó söpröget a kertben…
A hideg, nyirkos szep-

tember után egy kellemes 
október köszöntött ránk. 
Ezt kihasználva minél több, 
szabadban eltölthető prog-
rammal tettük színesebbé 
mindennapjainkat. Első na-
gyobb, óvodán kívüli prog-
ramunk a helyi Mezőgazda-
sági Zrt.-be vezetett. Nagy 
élmény volt mind a gyere-
kek mind az új óvónénink 
számára. Sok gyermek kí-
váncsian szemlélte a kisbor-
júkat. De az igazi élmény 
csak ezután következett! 
Nelli néni vezetésével min-
den gyermek kipróbálhatta a 
hatalmas aratógépet, a kom-
bájnt. Ez az élmény még 
most is él bennük.  Végezetül 
egy nagy doboz finomsággal 
térhettek vissza az óvodába 
csöppségeink. Nagyon szé-
pen köszönjük János Amb-
rusnénak, Nelli néninek!!!!:)

Az időjárásnak köszön-
hetően, másnap felgyalogol-
tunk Kisgeresdre. Félúton 
járva egyszer csak megpil-
lantottak a gyerekek valakit. 
Vajon ki lehet? – tanakod-
tak. Mikor már felismerték 
a „valakit”, önfeledt roha-
násba kezdve karjaiba ve-
tették magukat. Nem volt 
más, mint szeretett óvóné-
nijük, Éva óvónéni. A kilá-
tónál kicsit megpihenve és új 
erőre kapva tovább sétáltunk 
és megnéztük, hogy Noémi 
óvónéni baromfiudvarában 
milyen állatok élnek. Gye-
rekek, tyúkok, bárányok ker-
getőzése után jólesett egy 
kis finomság és üdítő. Visz-
szaúton Bárácz Gyuri bácsi 
segítségét kértük. Nagyon 
szépen köszönjük!

Mivel még mindig tava-
szias időnk volt, így egy reg-

geli kósza ötlettől vezérelve 
aznapi mozgásos foglalko-
zásunkat kint a szabadban, a 
focipályán valósítottuk meg. 
Kicsik, nagyok jól kifáradva 
tértünk vissza óvodánk ud-
varába, ahol elpilledve vár-
tuk a déli harangszót. 

Az élmények itt még 
mindig nem értek véget. A 
Csorba Győző Könyvtár ál-
tal biztosított program ke-
retein belül Mohácsról, 
Schmidt Kovács Diána elő-
adásában a gyerekek megte-
kinthették „A brémai mu-
zsikusok” című mesét, majd 
ezt követően meghallgattak 
több nemzetiséget felölelő 
zenei egyveleget.

Hosszú évek után, idén 
ismét egészséges dióval lát-

nak el minket öreg diófá-
ink, a gyerekek nagy örömé-
re. Mivel sok dió gyűlt össze, 
felkértük a szülőket, aki tud 
segítsen ezek megtisztításá-
ban. Köszönjük a segítséget: 
Dobszai Léna, Elekes Pat-
rick, Elekes Markus, Kósa 
Tamás és Kasza Balázs szü-
leinek!!!

Ha november, akkor 
Márton-nap! Két év kiha-
gyás után, idén végre a szü-
lőkkel együtt tudtuk meg-
ünnepelni ezt a jeles napot. 

Márton napi libás versek, 
mondókák, énekek csendül-
tek fel – magyarul és néme-
tül - ezen a délutánon kis 
ovink előudvarán. Majd egy 
kis libazsíros lakoma után, 
saját készítésű lámpásokkal 
jártuk be kis falunk utcáit.

Természetesen ebben az 
évben sem maradhatott el 
szokásos látogatásunk Pesti 
Misi bácsinál. De vajon mit 
láthatunk nála, amit más ba-
romfiudvarban nem?  Háááát 
persze, hogy libát! És bó-
nuszként vadlibákat is. Kö-
szönjük szépen Misi bácsi-

nak, hogy évről-évre ilyen 
szeretettel fogad minket!!!

Glaszné Werner Noémi 
óvodavezető

Ősz-anyó
Kontyos-kendős Ősz-anyó
söpröget a kertben,
vörös-arany falevél
ripeg-ropog, zörren.
Reggel-este ruhát mos,
csupa gőz az erdő,
mosókonyha a világ,
a völgy mosóteknő.
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Ízelítő a közeljövő programjaiból:
November 27.

Advent első vasárnapján megnyílik a Mézeskalácsfalu.

December 13.
December 13-án, kedden megemlékezés a „Málenkíj ro-

botra” elhurcoltakról, utána nyugdíjasok karácsonya. Idén 
egy színházi előadással kedveskedünk nyugdíjasainknak, az 
egy órás darab címe: Karády, melyben kilenc dal is elhangzik.

December 18.
Advent utolsó vasárnapján Geresdlakon, a Püspöklaki 

Templomban énekel a 140 fős Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia Székelyföldről.

Szentegyházi Gyermekfilharmónia
Az együttest Haáz Sán-

dor tanár 1982-ben alakí-
totta meg, a Gyermekfil-
harmónia nevet 1983-ban 
vette fel az együttes.

Az iskola, amelynek di-
ákjaiból a tagok verbuvá-
lódnak, nem zeneiskola. 
Ezért a helyi és környék-
beli falvakból (Kápolnásfa-
lu, Lövéte, Szentkeresztbá-
nya) érkező gyermekek az 
alaptantervi képzés mellett, 
szabadidejükben sajátítják 
el a kóruséneklés és zenélés 
tudományát. A vonósok és 
fúvósok a hangszerkezelést 
a Tanulók Háza zeneköre-
in tanulják, egyénként vagy 
kis csoportokban. Az ének-
kar hetente ötször próbál, 

szintén kiesebb csoportok-
ban, és havonta egyszer tar-
tanak összpróbát.

Az együttes létszáma a 
kezdetektől fogva viszony-
lag állandó: koncertjeiken 
mintegy száz kórustag és 
negyven zenekari tag lép 
fel székely népviseletben.

1990-ben jutottak első 
ízben külföldre: először 
Magyarországra, majd 
a Kárpát-medence töb-
bi magyarlakta országába, 
még később pedig távo-
labbi európai országokban, 
2005-ben Törökország-
ban is vendégszerepeltek. 
2011-ben a „Gyermekhan-
gok Európáért” turné kere-
tében Brüsszelben a belga 

és az európai parlamentben 
is öregbítették a székely ze-
nekultúra hírét. Működé-
sük első három évtizedében 
megközelítőleg nyolcszáz-
szor léptek fel hazai és kül-
földi közönség előtt.

Repertoárjukban erede-
ti népdalok, népdalfeldol-
gozások, történelmi éne-
kek, valamint klasszikus 
darabok is szerepelnek. 
A kórusművek egy részét 
az eredeti, idegen nyelven 
éneklik.

Gazdasági hátterük biz-
tosítására létrehozták a 
romániai Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia Ala-
pítványt (1991) valamint 
a magyarországi Szent-

egyházi Gyermekfilhar-
monikusokért Alapítványt. 
1991-ben a helyi művelő-
dési ház emeletén kialakí-
tották a Múzeum Szállót, 
amely 30-35 vendégnek 
tud télen-nyáron szállást, 
teljes ellátást biztosítani. 
Egy megvásárolt falusi há-
zat felújítva kialakították a 
„Filiházat”, mely részben a 
hagyományőrző tevékeny-
ségük központja lett, rész-
ben pedig növelte vendég-
látási lehetőségeiket. A 
szálláskiadás révén szer-
zett turisztikai bevételeket 
az együttes céljaira (hang-
szerek vásárlása, utaztatás) 
fordítják.

Pályázati hírek
A TOP PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00002 azo-

nosítószámú pályázaton 45 885 717 forint tá-

mogatást nyertünk el belterületi utak fejlesztésére.  A 

Kisgeresdi út belterületi része (főúttól a méhészetig, 

Kisgeresd központjától az első földútig) s a Véméndi 

út (Colos pincéjétől északra) Gellért utca közti része 

újul meg.
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Decemberi miserend 
December  4. vasárnap  8.00 Geresd
December 11. vasárnap  8.00 Püspöklak
December 17. szombat 16.00  Geresd
December 18. vasárnap  8.00  Püspöklak
December 24. szombat 18.00  Püspöklak
December 25. Karácsony  8.00  Geresd

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: Glaszné Werner Noémi 

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 17. 
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
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Születésnapi köszöntés
Szeptember 20-án lett 80 

éves Gyenis Józsefné, Ilon 
néni. Polgármester úrral, dr. 
Habjánecz Tiborral köszön-
töttük őt. 

Az életéről mesélt, ebből 
megtudtuk, hogy Felsősze-
liben született, majd 1947-
ben Püspöklakra telepítet-
ték őket.

Érdekességként hallot-
tuk, hogy abba a házba jöttek 
lakni, ahol ma is él. Férjével, 
aki Püspökszenterzsébeten 
született, a munkahelyükön 
ismerkedtek meg, Pécsen az 
építőiparban. 

Két gyermeke született. 
Lánya Véménden tanít, hét-
végente meglátogatja szüleit, 
segít nekik a ház körüli teen-
dőkben. Fia Szűrbe nősült, de 
Norvégiában dolgozik, így ő 
ritkábban jut el hozzájuk. A 4 
unoka mellett 1 dédunoka is 
van, aki Himesházán él. 

Mivel abban az időben 
nem volt még óvoda a fa-
luban, a gyerekek iskolába 
kerüléséig otthon volt. Ak-
kor sem unatkozott, állato-
kat tartottak, megtermelték 
a konyhakertben az élelmi-
szerek jó részét. Ma is szép, 

ápolt a kertje. A haszonnö-
vények mellett rengeteg virá-
got is ápol. A sváb nyelv egy 
kicsit itt ragadt rá, megér-
ti, ha hallja. Szabadidejében 

varrogat, nézi kedvenc soro-
zatait és a kvízműsorokat.

További jó egészséget kí-
vánunk Ilon néni!

Barna-Mendly Erzsébet

Boldog születésnapot!
Szeptember 13-án töl-

tötte be 80. életévét Knöbl 
Györgyné, Margit néni. 
Polgármester úrral, dr.  
Habjánecz Tiborral köszön-
töttük ebből az alkalomból.

Mint már szokásunk-
ká vált, kértük, hogy mesél-
jen az életéről. Elmondta, 
hogy Fazekasbodán szüle-
tett, majd a Lovászhetényi 
Állami Gazdaságba került, 
a növénytermesztésben dol-
gozott. 

Püspöklakra 1959-ben 
jött férjhez. Férjével Faze-
kasbodán ismerkedett meg, 
egy bál alkalmával. Sajnos 6 
éve férje elhunyt, azóta egye-
dül él. Amíg a gyerekei kicsik 
voltak, otthon volt velük. Ek-

kor a háztájiban többféle ál-
latot tartottak. Mikor fiai 
megnőttek, a himesházai 
tsz-ben talált munkát. Ott 
foglalkoztatták, ahol na-
gyobb szükség volt rá: hol a 
konyhán, hol a majorban. 

Két fia közül az egyik Pé-
csen él, a másik Geresdla-
kon. A családban 4 unoka és 
2 dédunoka van, akik szin-
tén Pécsen laknak. Ez nem 
jelent akadályt, hogy segít-
senek a ház körül, rendsze-
resen látogatják. Nagyobbik 
fia az édesapja foglalkozását 
vitte tovább, bádogosként 
dolgozott. Kisebbik kőmű-
vesként dolgozik.

Margit néni és fiai is be-
szélik a sváb nyelvet, őrzik a 

hagyományt. A tv-ben szí-
vesen nézi a sorozatokat és 
a főzős műsorokat. A Du-
nántúli Naplót néhány éve 
lemondta, de mára újra elő-
fizetett rá, mert „az nem le-

het, hogy nem tudok a világ-
ról semmit!” – mondta.

Jó egészséget kívánunk 
Margit néninek!

Barna-Mendly Erzsébet

Polgármester úrral meglátogattuk a Geresdlakról Béda Otthonba költözött Bauer Péternét, Kati nénit, Szö-
kőcs Eleknét, Ica nénit és Takács Jánosnét, Margit nénit


