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Advent negyedik vasárnapján…

Advent negyedik vasár-
napján a szeretet gyertyájá-
nak fénye felmelegíti a szí-
veket. Sokat gondolkodtam 
azon, hogyan tudom átadni 
azokat az érzéseket, gondo-
latokat, amelyek adventkor 
kimondva, kimondatlanul 
szívemben csordultig ott 
vannak?!

Szűkebb családom és tá-
gabb körben szeretteink, 
Geresdlak polgárai irányá-
ban advent negyedik vasár-
napján segítséget kaptam.

Tavaly nyáron, Egerágon 
a Szentegyházi 140 fős gyer-
mekkórus koncertjén felesé-
gemmel megkaptuk azt az 
érzést, szeretetet, amit a szé-
kely gyermekek adtak, sugá-
roztak.

Már a koncert végén tud-
tam, hogy ezt a geresdlaki-

aknak is látniuk kell, meg 
kell, hogy éljék.

Felvettem a kapcsolatot 
Haáz Sándor karnagy úrral, 
meghívtam őket Geresdlak-
ra.

Karnagy úr egy novembe-
ri választ ígért, amit tartott 
is, de a döntés decemberben 
született meg.

Már-már lefekvéshez ké-
szülődtem, amikor csen-
gett a telefon. Haáz Sándor 
mondta az örömhírt, hogy 
Temesvár után, advent ne-
gyedik vasárnapján Geresd-
lakon lesz a Szentegyházi 
gyermekfilharmónia kon-
certje. 

Feldobódva, izgatott ál-
lapotban hívtam Erb József 
atyát, mondtam a jó hírt, s 
kértem a püspöklaki temp-
lomot. 

„Sokat gondolkodtam azon, 
hogyan tudom átadni azokat 
az érzéseket, gondolatokat…”

Személyesen, közvetlenül 
és segítséggel száznegyven 
gyermek által.

Püspöklakon, a Szent 
Bertalan katolikus temp-
lomban több százan része-
sültünk a csodában, szeretet 
áradt a lelkekben.

Köszönöm kedves gyere-
kek, Haáz Sándor karnagy 
úr! Köszönöm Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia!

Köszönöm a befogadó 
családoknak! Az első hívó 
szóra közel 50 geresdlaki 
család kért gyermeket!

A vacsoránál már a köny-
nyes szemekből láttam, hogy 
a szeretet napján a negyedik 
gyertya lángja lobog a szí-
vekben.

Családunk két fiút, Bo-
tondot és Lórándot fogad-
ta. Búcsúzáskor kicsordul-
tak könnyeink. Botond írta: 
„Hazaérkeztünk és ma-
guk voltak a legjobb család! 
Mindent köszönök!”

Kedves Geresdlakiak!
Köszönöm a Geresdlaki 

Mezőgazdasági Zrt-nek, 
Békefi Attilának, August 
Krivecnek, a Német Ön-
kormányzatnak, kollégá-
imnak, a Geresdlaki Ön-
kormányzatnak a sok-sok 
segítséget!

Nélkülük nem jött volna 
létre ez a csoda.

„A kis Jézus megszüle-
tett, örvendjünk, elküldötte 
ő szent fiát Istenünk.”

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester
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Birtokba vettük a tornatermet
Több, mint 60 millió Forint kormányzati támogatásból 

újították fel a helyi általános iskola tornatermét.
 A felújítás költségéből 33 millió forintot, a Magyar Falu 

Program pályázata biztosított. 
 Az iskolában 92 diák sportolási körülményei javultak a 

beruházás által. 
Gratulálok polgármester úrnak, a tankerület vezetőinek, 

az általános iskola igazgatójának és pedagógusainak, és min-
denkinek aki segített a megvalósítás során! 

Két év után újra 
nyugdíjas karácsony

December 13-án két év kihagyás után ismét volt nyugdí-
jas karácsony. A magyar és a német önkormányzat megko-
szorúzta a Közösségi Ház falán lévő Málenkíj robotra elhur-
coltak emléktábláját, meggyújtották az emlékezés mécseseit. 
Dr. Habjánecz Tibor polgármester emlékező beszédet mon-
dott. 

A program folytatásaként megtekinthettük a Karády 
című előadást a Harmadik Színház művészeinek előadásá-
ban. A műsorban elhangzottak Karády Katalin ismert, és ke-
vésbé ismert dalai, megismerhettük magát az embert is. A 
Geresdlaki Önkormányzat finom vacsorával és karácsonyi 
csomagokkal kedveskedett nyugdíjasainknak. Zeneszóval 
zárult az este a szépen feldíszített karácsonyfa mellett.

Barna-Mendly Erzsébet

Dr. Habjánecz Tibor polgármester, Ritter Imre nemzetiségi 
(német) országgyűlési képviselő és Dr. Hargitai János KDNP-
Fidesz országgyűlési képviselő a tornaterem átadásán
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Szentegyházi Gyermekfilharmónia
Polgármesterünk, dr. 

Habjánecz Tibor meghívá-
sára Geresdlakra érkezett a 
világhírű gyermekkórus.

A Szentegyházi Gyer-
mekfilharmónia 2022-es 
adventi turnéjának első ma-
gyarországi állomása vol-
tunk december 18-án. A 
150 fős, magukat sáskahad-
nak nevező csapat Nagy-
galambfalva és Temesvári 
koncertjük után indult hoz-
zánk, hogy Advent negye-
dik vasárnapját gyönyörűvé 
varázsolja számunkra, amit 
érkezésükkor még nem is 
sejtettünk.

Pár hetes szervezkedés, 
készülődés után végre el-
jött a nap, amikor Közösségi 
Házunk parkolójába begör-
dült a három hatalmas busz. 
Nagy izgalommal és meleg 
ebéddel vártuk őket. 

Ebédjük elfogyasztása 
után már várták őket a befo-
gadó családok, akik első fel-
hívásunkra több mint negy-
venen jelentkeztek, hogy 
szeretnének befogadó szü-
lők lenni arra az egy éjsza-
kára. Ki-ki a maga módján 
két-három-négy, de volt, aki 
hat gyereket fogadott be a 
kórusból. Hálásan köszön-
jük nekik!

A kevés idő alatt, délután 
a gyerekek befogadó szüle-
ikkel megtekintették kiállí-

tásainkat, ismerkedtek a fa-
luval, erőt gyűjtöttek a 18:00 
órakor kezdődő koncertjük-
höz.

A koncert kezdési idő-
pontjához közeledve egyre 
többen lettünk a Püspökla-
ki Szent Bertalan Templom-
ban.

Környező településeink 
polgármesterei közt a 91 
éves dr. Andrásfalvy Berta-
lan néprajzkutató, dr. Hop-
pál Péter kultúráért felelős 
államtitkár, dr. Őri László 
a  Baranya Vármegyei Ön-
kormányzat elnöke, dr. Bíró 
Ferenc és Dunai Péter a Ba-
ranya Vármegyei Közgyűlés 

alelnöke is megtiszteltek je-
lenlétükkel.

Háromrészes koncert-
jük alatt katonadalok, ma-

gyar és külföldi karácsonyi 
énekek hangzottak el. Har-
madik, egyben koncertjük 
befejező részét kezükben 

tartott gyertyájuk fényénél 
hallgathattuk. Felemelő ér-
zés volt.

Koncertturnéjuk végez-
tével, ahogy átlépték a ma-
gyar-román határt kísérőjük 
és karnagyuk felhívott, hogy 
elmondják, egész turné-
juk alatt Geresdlakon érez-
ték magukat a legjobban, itt 
kapták a legtöbb szeretetet. 
Köszönjük szépen nekik a 
legszebb karácsonyi ajándé-
kot és köszönjük mindenki-
nek, aki valamilyen formá-
ban hozzájárult e csodálatos 
rendezvény létrejöttéhez.

Bartos Mária Magdolna
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Mikulásparti a Balaton partján
Felső tagozatos diákjaink 

Zánkán tölthették a Miku-
lás napot. Erzsébet tábor pá-
lyázaton 3 napos kirándulás-
ra utaztak 5-6-7. osztályos 
tanulóink a Balaton partjá-
ra. Folyamatos programka-
valkádban volt részük, szinte 
felsorolni sem lehet az élmé-
nyeket. Cirkusz, Oláh Gergő 
koncert, esti diszkó, sport-
versenyek, korcsolyázás, lé-
zerharc, és ha már Mikulás-
nap, akkor egy igen gazdag 
ajándékcsomag is várta a 
gyerekeket. A programok 

ingyenesek voltak, a teljes 
ellátásért sem kellett fizetni, 
csak az utazás költségeit kel-
lett a szülőknek biztosítani. 
Egy kivételes lehetőség volt, 
amit Melinda tanárnő pá-
lyázott meg. Kísérő tanárok 
Melinda, Kata és Zsuzsa ta-
nárnők voltak. 

Eközben itthon maradt 
diákjaink sem tétlenkedtek. 
Két sportversenyen szere-
peltek eredményesen. 

Nyolcadik osztályos fiú 
csapatunk bronzérmet szer-
zett a Református Gimnázi-
umban megrendezett B33-
as kosárlabda bajnokságban. 
A csapat tagjai: Bazsonyi 
Áron, Gál Xavér, Hofecker 
Krisztofer, Kovács-Möller 
Bálint.

Alsós tanulóink a grund-
birkózás diákolimpia megyei 
döntőjére utaztak Pécsre. 
Grundbirkózásban már több  
évben szerepeltünk ered-

ményesen, idén sem volt ez 
másképp. Meggyőződésem, 
ha minden korcsoportban és 
minden súlycsoportban tud-
tunk volna versenyzőt indí-
tani, akkor iskolánk dobogós 
helyet szerzett volna az isko-
lák összevetésében.  10 ver-
senyzőből heten tértek haza 
éremmel. Nagyon hatékony 
volt az iskolánk!! Eredmé-
nyek:

I. helyezett: Vígh Balázs. 
II. helyezett: Vida Zsófia.
III. helyezettek: Papp Ta-

mara, Sengül Nida, Szöllő-
si Emília, Wukovics Inez, 
Bene Brájen.

IV. helyezettek: Wuko-
vics Kinga, Kovács Dáriusz, 
Nagy Noel.

Gratulálunk!
Mindkét versenyre a diá-

kokat Apaceller Zsuzsanna 
tanárnő készítette fel. Kö-
szönjük!

Tornaterem hiányában a 
felkészülési körülményeink 
abszolút nem nevezhetőek 
ideálisnak, éppen ezért tart-
juk kiemelkedőnek és na-
gyon bíztatónak ezeket az 
eredményeket!!! 

Köszönjük a szülők (Apa-
celler, Dévai, Papp apukák) 
segítségét a gyerekek szállí-
tásában! 

A téli szünet előtti utol-
só két hét már az ünnepek-
re hangolódás jegyében telt. 
December 14-én zeneisko-
lás növendékeink adtak az 
iskola aulájában karácsonyi 
hangversenyt. December 19-
én, Máriakéménden szere-
peltek diákjaink, karácsonyi 
műsorral kedveskedtek alsós 
tanulóink a kéméndi nyug-
díjasoknak. Geresdlakon is-
kolánk és óvodánk hagyo-
mányos karácsonyi műsora 
december 20-án koraeste 
volt az iskola aulájában. Né-
met tánccsoportunk karácso-
nyi ajándéka egy videoklip 
volt, amit azokon a telepü-
léseken forgattunk ahonnét 
diákjaink a geresdlaki isko-
lába járnak. Az ünnepek is 
munkával teltek, az év végére 
sikerült megvágni a grund-
birkózás megyei döntőjén 
készült felvételeket, így ha-
sonlóan, mint az Eurospor-
ton szilveszterkor mi is a 
legjobb sportpillanatokat ve-
títettük le a szülőknek.

Schulteisz Balázs 
 tagintézmény-vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Ismét egy esztendő…
Kányádi Sándor:
Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

Ismét elmúlt egy eszten-
dő. Visszatekintve sok iz-
galom, esemény színesítette 
óvodánk mindennapjait. Az 
óév utolsó hónapja is tar-
talmasan telt: mikulásvárás, 
mézeskalácssütés, bábszín-
ház, karácsonyi előadás…..

13-án Luca-napi búza-
ültetés mellett ehhez a té-
mához kapcsolódó nép-
szokásokkal, hiedelmekkel, 
hagyományokkal ismerked-
tek a gyerekek. Minden hét 
péntekén zenehallgatás és 
közös éneklés mellett, ad-
venti koszorúnkat körbe 
ülve, gyertyát gyújtottunk.

Sokat barkácsoltunk és 
beszélgettünk szeretet-

ről, megértésről, kis Jézus 
születéséről, akiről német 
nyelven verset is tanultak a 
gyerekek, amit az iskola au-
lájában megrendezett kö-
zös karácsonyi ünnepségen 
énekekkel, tánccal is előad-
tak. Nagy reményekkel ké-
szültünk erre a rendezvény-
re, mivel több év kihagyás 
után végre együtt ünnepel-
hettünk szülőkkel, hozzátar-
tozókkal. Sajnos a betegség-
hullám közbe szólt, így csak 
öt óvodással tudtunk szere-
pelni. Nekik nagyon szépen 
köszönjük a kitartást, rész-
vételt!!!

A karácsony és az adven-
ti időszak sok örömet hozott 
óvodásainknak:

–  f e n n t a r t ó n k n a k , 
Geresdlak Község Önkor-
mányzatának köszönhetően 
ismét egy szép fenyőfát dí-
szíthettünk fel csoportszo-
bánkban,

– August Krivec „Gustl” 
ajándékot varázsolt a fa alá,

– Fazekasboda Község 
Önkormányzatának adomá-
nyából játékokkal (és fejlesz-

tő játékokkal) gazdagodott 
óvodánk,

– Erb József Atya jóvoltá-
ból ajándékcsomagokat kap-
tak a gyerekek,

– a Katolikus Karitász hi-
mesházi-geresdlaki szerve-
zetének köszönhetően Erb 
József Atya és Pintér-Mezei 
Anita közreműködésével, 
néhány rászoruló gyermeket 
angyalbatyuval leptek meg,

– Dobszai család, Jakab 
család, Reith család, Ka-
sza család és Thomas Ulri-
ke megédesítették ovisaink 
mindennapjait.

Nagyon szépen köszö-
nöm mindazoknak, akik 
még boldogabbá, szebbé 
tették ovisaink napjait, kará-
csonyát!!!

Ovisaink a hosszabb 
szünet után ismét birtok-
ba vették kis birodalmukat. 
Tervezzük az idei év prog-
ramjait, értékeljük az első 
félévet. Minderről a közel-
gő szülői értekezleten adunk 
tájékoztatást a szülőknek.

Boldog Új Évet!!!!
Glaszné Werner Noémi 

intézményvezető



6 Geresdlaki Hírmondó

Emlékezzünk nagy költőnkre
Legismertebb költőnk, Petőfi Sándor 1823. január 1-én 

született. Talán az ő műveit fordították le a legtöbb nyelvre. 
Rövid élete alatt közel ezer verset írt, ebből körülbelül nyolc-
százötven maradt fenn. 

Tizennyolc esztendősen abbahagyta a tanulást, színész-
nek állt, ekkor kezdett el verseket írni. A márciusi ifjak egyik 
vezetőjeként részt vett az 1848-as forradalomban, melynek 
szimbólumává vált. A történészek szerint életét áldozta a 
magyar szabadságért a segesvári csatát követő menekülés 
közben. Eltűnésének minden körülménye a mai napig sem 
tisztázódott. 

Rövid élete során meghatározó alakjává vált a magyar iro-
dalomnak és történelemnek. A magyar romantika kiteljesí-
tője. Közérthetően, egyszerűen szól mindenkihez, hiszen a 
nép nyelvét beemelte az irodalomba. Jövendölés című ver-
sében már láttatja, hogy 

„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.” Barna-Mendly Erzsébet

Petőfi Sándor:

Jövendölés
„Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, melyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.
 
Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpűltem
A levegőt, a végtelent.”
 
‚Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyújtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.’ -
 
És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjukor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.
 
Lantot ragadt az ifju karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.
 
Égig röpűlt a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.
 
De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szivének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.
 
Pokollá lett az érzelemláng,
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.
 
Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bus ajka
Kínjának hangján rebege:
 
‚Halál, ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiut;
Soká igérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...’
 
„Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.”

 
Kecskemét, 1843. március 5-e előtt

Nyertes, 2023-ban megvalósuló 
pályázatok Geresdlakon

Pályázat 
neve Megvalósuló fejlesztés Elnyert 

támogatás
Támogatás 
intenzitás

TOP  
Plusz

Belterületi utak támoga-
tása - Kisgeresdi út belte-
rületi szakasz és Véméndi 
utca újra burkolása össze-
sen 560 m hosszúságban, 
valamint sövény ültetés és 
a Kisgeresdi utcában ke-
rékpártároló kialakítása

45 M 100%

TOP 
Plusz

Koffán-ház (szigete-
lés, festés, nyílászárócse-
re, napelem létesítés, 
akadálymentes mosdó, fű-
téskorszerűsítés)

195 M 100%

Könyvtár (tetőcsere, villa-
moshálózat korszerűsítés, 
belső festés, vakolás, terasz 
burkolás, szennyvízcsator-
na hálózat rákötés)
Geresdi rendezvény tér ki-
alakítása (szigetelés, külső 
belső festés, fűtéskorsze-
rűsítés, villamoshálózat 
felújítás, szennyvízhálózat 
kialakítás, nyílászárócsere, 
külső tereprendezés, nap-
elem létesítése
Baba-ház (szigetelés, te-
tőcsere, napelem létesí-
tés, akadálymentes mos-
dó kialakítása, külső-belső 
festés, fűtéskorszerűsítés, 
nyílászárócsere

VP

Kisgeresdi út külterületi 
szakasz felújítása kb. 1.8 
km hosszúságban - meg-
lévő nyomvonalon az út 
teljes újra aszfaltozása

86,4 M 95%
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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

A Pacsirta kórus 2022. december 11-én tartotta hagyo-
mányos adventi műsorát a geresdi templomban. Idén vendé-
günk volt a mohácsi Singende Quelle kórus. A program ele-
jén felköszöntöttük Józsi atyát 70. születésnapja alkalmából. 
Áldást énekeltünk neki és átadtunk egy ajándékcsomagot. 
Ezután mindkét kórus előadta dalait, és zárásként közösen 
elénekeltünk egy éneket. Nagy örömünkre szolgált, hogy so-
kan eljöttek a műsorra Geresdről, Lakról, Marázáról és Fa-
zekasbodáról is. Fischerné Faragó Viktória

Pacsirta kórus
Februári miserend 
Február  5. vasárnap  8.00 Geresd
Február 11. szombat 16.00 Geresd
Február 12. vasárnap  8.00 Püspöklak
Február 19. vasárnap  8.00 Püspöklak
Február 26. vasárnap  8.00 Püspöklak
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Emlékezés Réder Jánosra (1930-2023)
Kisgeresden született 1930. 

július 26-án. Szülei parasztok 
voltak: édesapja, Réder Péter 
geresdi, édesanyja, Hasenauer 
Terézia kisgeresdi lakosok vol-
tak. 1944-ben a háború miatt 
először Ausztriába menekültek, 
majd másfél év után tovább-
mentek Németországba. Az-
óta az Ulmhoz közeli Baden-
Württembergben élnek, másfél 
kilométerre a szeretett Dunától.

Magyarországra 1963-ban 
jöttek vissza először, előbb nem 
volt szabad a hasonló okokból 
kivándorolt magyaroknak ha-
zajönni. Erről az időszakról a rá 
jellemző huncutsággal így vall: 
„Azonnal haza akartam jönni. Én 
persze mindig hazamegyek: ha 
Magyarországon vagyok, innen 
oda, ha kint vagyok, onnan ide.”

Szülői háza a későbbi ve-
gyesbolt épülete volt. 1944 
őszén édesanyjával és nagy-
anyjával hagyták el a falut. Já-
nos bácsi etette és itatta a jószá-
gokat, sírva hagyta ott őket és 

a szomszédjait is. Édesapja és 
egyik testvére ekkor katona volt, 
a másik testvére Mohácson élt. 

1990-ben költöztek fele-
ségével, Irma asszonnyal Kis-
geresdre egy lakókocsival, ami 
Margit néni háza előtt parkolt. 
Ezzel közlekedtek ittlétük alatt, 
többször megfordultak Vémén-
den is. A szülői házat nem tud-
ta megvásárolni, mivel az bolt-
ként üzemelt, ezért a Bartyuk 
család egykori házát vették 
meg. Az öreg, düledező házi-
kót szép lassan rendbe tették, 
a rozoga melléképületeket el-
bontották vagy felújították. A 
ház körül és a kertben mindent 
ők maguk alakítottak ki. A pi-
henőkertté varázsolt udvarban 
János bácsinak számtalan szel-
lemes ötlete valósult meg. Az 
elpusztult fákat is új életre kel-
tette, „felöltöztette” tárgyakkal, 
némi átalakítással újra „élővé” 
varázsolta őket. Így keletkeztek 
a különféle vitézek, hősök alak-
jai. János bácsi rengeteg ötlettel 
valóságos kis kiállítóteret vará-
zsolt a kertjükbe.

János bácsi szívesen bicikli-
zett a camping biciklijén, sok-
szor tartott vele felesége is. Sze-
retett kijárni a „Tótyopba”, meg 
a „Fűzesbe”. Kirándulásaira 
rendszeresen vitte fényképező-
gépét, megörökítette a termé-

szetet, a környezetében élőket. 
Sokat beszélgetett, viccelődött 
a kisgeresdiekkel a régi idők-
ről, az életéről. Nagyon szerette 
Kisgeresdet, ezért is tért vissza.

Két lánya is vele tartott, 
egyik később vásárolt is magá-
nak egy házat a faluban. 

Mivel kisgeresdi gyerek-
ként ő is részt vett a ház kö-
rüli munkában, a kézügyessége 
már kisgyerekkora óta csiszoló-
dott. Érthető, hogy legényként 
– már Németországban – bát-
ran indult el a kovácsszakma el-
sajátításában.

Geresdlak címerének kiala-
kításában együtt dolgoztak Ah-
mann Ferdinaddal. A hetvenes 
években színes fényképsoro-
zatával maradandót alkotott, 
megőrizte nekünk az embere-
ket és a geresdlaki tájat.

Felújította a kisgeresdi ke-
resztet a 300 éves akácfánál.

A Koffán-Galériában rende-
zett kiállítása emlékezetes ma-
rad számunkra.

Az önkormányzat 2017. au-
gusztus 20-án Geresdlakért-díjat 
adományozott munkásságáért. 

Összeállította: 
dr. Habjánecz Tibor 

Szökőcs Béla(†), Fuchs 
Jánosné és Kroh György 

emlékei alapján


