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Szomszédoltunk – felköszöntöttük 
100. születésnapján Kett Józsefnét

Február 10-én töltöt-
te be 100. életévét Kett 
Józsefné, Ida néni. Idősebb 
fiát, Kett Jánost jól ismerik 
a geresdlakiak, hiszen sok 
gyermeket tanított az isko-
lában, valamint hosszú éve-
kig ő volt a település könyv-
tárosa. Természetes volt hát, 
hogy dr. Habjánecz Tibor 
polgármester úrral köszönt-
sük Ida nénit ebből a jeles al-
kalomból.

Ida néni Fazekasbodán 
született egy ötgyermekes 
családba, két nővére pár hó-
napig élt csak, egyik fivé-
re 13 évesen vesztette éle-
tét, másik fivére 1962-ben 

hunyt el. A helybeli elemi 
iskolában végezte el a hat 
osztályt. Már fiatalon a csa-
ládi gazdaságban dolgozott. 
Fejte a tehenet 12 évesen, 
és segített a földművelés-
ben is.

Abban az időben szombat 
esténként sétáltak az utcán, 
közben énekeltek, jártak az 
olvasókörbe. Első szavai né-
metül hangzottak el, magya-
rul csak később tanult meg, 
bár ennek nem érezte hiá-
nyát, hisz a család és a kö-
rülötte élők is a sváb nyelvet 
használták. 

1940-ben ment férjhez 
a szintén fazekasbodai Kett 

Józsefhez, házasságukból 2 
fiúgyermek született, akik 
megajándékozták 3 unoká-
val és 6 dédunokával.

Férje szépen énekelt, ne-
vetve mondták János bácsi-
val, hogy olyan volt, mint 
egy műkedvelő sekrestyés.  

Ida néni a geresdlaki tsz-
ből ment nyugdíjba, ahol a 
növénytermesztésben tevé-
kenykedett. Nyugdíjasként 
az öregek napközi ottho-
nában töltötte délutánjait. 
Ebéd után itt gyűltek össze 
az idősek, kávéztak, beszél-
gettek, megnézték az eskü-
vői videókat. 

Szívesen olvas német re-
gényeket, kalendáriumot, a 
tv-ben a híradót és az Ízőr-
zőket szereti nézni, imád-
kozik a rózsafüzérével. Jó-
kedvűen kapcsolódik be a 
beszélgetésekbe, nevetve vá-
laszolja a kérdésünkre, hogy 
mit szeret enni: húst, szalon-
nát és hagymát.

Hosszú életére visszate-
kintve csak annyit mondott: 
„szégyenlek élni”.

Jó egészséget kívánunk, 
még sok évig fogadja a má-
lenkíj robot emléktúra gya-
logosait!

Barna-Mendly Erzsébet
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Új munkatársunk 
bemutatkozik

Februártól új munkatárs-
sal gyarapodott önkormány-
zatunk. Reith Ivett második 
babáját várja, helyette jött 
Véghné Pintér Kinga. Kér-
tem, hogy mutatkozzon be 
a geresdlaki olvasóknak, hi-
szen akinek elintéznivaló-
ja lesz hivatalunkban, fog 
vele találkozni. Munkájához 
tartozik a lakcímbejelen-
tés, a közfoglalkoztatottak-
kal kapcsolatos ügyintézés, a 
méhészek és kutyák nyilván-
tartása, a postázás, iktatás és 
a számlák számítógépen tör-
ténő rögzítése.  Közreadom, 
amit megtudtam róla:

Pécsen született nagy csa-
ládba, 1 nővére és 2 húga 
van. Teklafaluban nőttek 
fel, Szigetvárhoz közel. Ta-
nulmányait Kaposváron vé-
gezte a Széchenyi István 
Kereskedelmi és Vendég-
látóipar Szakképző Iskolá-
ban, majd érettségi után a 
kétéves technikumban ven-
déglős képesítést szerzett. 
Kékesdre 2010-ben költö-
zött későbbi férjéhez, csa-

ládjuk 2016-ban gyarapo-
dott egy fiúgyermekkel, aki 
a geresdlaki iskola diákja. 
Az itteni munkája mellett 
Kékesden közművelődési 
szakemberként segíti a falu 
munkáját. Szabadidejében 
szívesen kézműveskedik, a 
családi programok elmarad-
hatatlanok számára. Köny-
nyedén beilleszkedett kö-
zénk, feladatát már önállóan 
végzi. Sok sikert kívánunk 
itteni munkájához!

Barna-Mendly Erzsébet

Az első féléves adófizetések
Püspöklakon a hivatalban március 6-án hétfőn és 7-én 

kedden 7.30 – 16.00, Geresden a Kultúrházban március 
8-án szerdán 13.00 – 16.00

A gépjárműadó első részletét március 15-ig, a második 
részletét szeptember 15-ig kell befizetni. A határidőkre ér-
demes odafigyelni, mert késedelmi pótlék növelheti az ösz-
szeget. A korábbi évekhez hasonlóan a 10032000-01079160 
számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára is be-
fizethető az összeg banki utalással. Az átutaláskor az adó-
számot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a köz-
lemény rovat elején. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi 
számla nyitására, azok banki átutalás és a mobilappos meg-
oldás mellett, a papíron küldött irathoz mellékelt csekken 
vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító 
alrendszeren (EFER-en) keresztül is befizethetik adójukat.

Csekk telefonon igényelhető a NAV Infóvonalán (bel-
földről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as 
menüpont), vagy online a NAV honlapján.

A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan 
küldi mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhető-
séggel, akik nem, azok postán kapják meg a papírokat – kö-
zölte az adóhivatal.

Az Év Embere
A bama.hu oldalon évek 

óta megszavaztatják az ol-
vasókat arról, hogy ki le-
gyen az év embere. Ebben 
az esztendőben polgármes-
ter úr, dr Habjánecz Tibor is 
a jelöltek között volt. Zsig-
mond József újságíró mesél-
te el, hogy kerülnek a szava-
zatra várók a listára.

Az Új Dunántúli Nap-
ló hírportálja a bama.hu új-
ságírói javaslatot tesznek a 
jelöltekre, akik közül 10 főt 
választanak ki. Idén a me-
gyeszerte ismert emberek 
közé került be Geresdlak 
polgármestere is. A választás 
indoka az volt, hogy a vár-
megyében nagyon fejlődik 
Geresdlak, rendezvényei sok 
embert vonzanak az ország 
távolabbi részéről is, a pol-
gármester sokat tesz falujá-
ért, valamint 5 évvel ezelőtt 
megkapta a Finn Oroszlán 
Lovagrend érdemrendjét a 

finn-magyar kapcsolatok 
ápolásáért.

A tíz fős mezőnyben 
hatodik helyezett lett dr. 
Habjánecz Tibor a szavazás 
lezárásakor. Gratulálunk a 
több, mint 800 elért szava-
zatért. 

Polgármester urat kérdez-
tem, hogy fogadta a jelölést, 
mennyire elégedett az el-
ért helyezésével. Elmondta, 
hogy meglepődött, mert Ba-
ranyában nála sokkal ismer-
tebb személyek közé került. 
Éppen ezért örül a 6. helye-
zésnek, viccesen mondta: „az 
olimpiákon ez már pontszer-
ző helyezés.” Megragadta az 
alkalmat, hogy megköszön-
je mindenkinek, aki segített 
elérni ezt az eredményt. Be-
fejezésül Geresdlak jelmon-
datát említette: „Együtt va-
gyunk sikeresek”

Barna-Mendly Erzsébet
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Köszöntjük új 
plébánosunkat

Január végén elköszönt a hívektől Erb Jó-
zsef plébános, aki egészségi állapota miatt 
kérte nyugállományba helyezését. 

Új plébánosunk Matis Géza 1961-ben 
Pécsett született, szülei és öccse egyaránt 
vasutasok voltak. Jelenlegi a hetedik állo-
máshelye. Szekszárd, majd Paks után első 
önálló állomása a Tolna megyei Magyar-
keszi volt. Ezután két baranyai faluban – 
Egerágon és Nagynyárádon látta el felada-
tát, majd ismét Tolna megyébe helyezték, 
Aparhantra. Innen érkezett hozzánk 2023 
február elején. A hívek már találkozhattak 
vele, hiszen Geresden és Püspöklakon is 
megtartotta első miséjét. Most ismerkedik 
a hozzá tartozó településekkel és lakóikkal. 
Megtudtam, hogy szabad idejében szívesen 
kertészkedik, így valószínűleg kedvére való 
lesz a mi virágos falunk is. Kívánjuk, hogy 
érezze jól magát nálunk! B-M E Új plébánosunk Matis Géza

Ady Endre:

Őrizem a szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

Búcsúzunk Erb József atyától az utolsó miséjén, dr. Hab jánecz Tibor pol-
gármester és Schulteisz Balázs tag  in tézmény-vezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

„A sport nemcsak testnevelés, hanem 
a léleknek is az egyik legerőteljesebb 
nevelőeszköze.”

Az idézet Szent-Györ-
gyi Alberttől származik és 
új tornatermünk fő mottó-
ja lett.

Általános iskolánk két 
ütemben épült fel 1995-
1997 között. A 25 évvel ez-
előtti építkezés mozgató 
rugói Kiss György akkori 
polgármester, Gasz György 
és Schulteisz József képvise-
lők voltak. Harmadik ütem-
ben a tornaterem épült volna 
hozzá az iskolához. A ter-
vei elkészültek, csak sajnos 
a pályázatok nem sikerültek. 
Örülök, hogy amit édesapá-
mék akkor elkezdtek, sike-
rült nekünk befejezni. Sajnos 
ezt közülük ketten már nem 
láthatják… Köszönettel tar-
tozunk kitartó munkájukért, 
aminek köszönhetően egy 
ma is modern, családias, op-
timális méretű intézmény le-
het a második otthonunk! 25 
évet kellett várni arra, hogy 
a Magyar Falu Program ke-
retében lehetősége legyen is-
kolánknak bővíteni a torna-
termét. A régi tornaterem 
alapterületére egy teljesen új 
épületet építettünk. A terem 
szélessége két métert nőtt, 

belmagassága pedig a dup-
lája lett. A költségvetés alap-
ját a Magyar Falu pályázat 
33 millió forintja adta, me-
lyet kiegészített a Miniszter-
elnökség Egyházi és Nemze-
tiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának 25 mil-
lió Ft-os támogatása. A pá-
lyázatokat és az építkezést a 
fenntartó Pécsi Tankerületi 
Központ menedzselte. A tá-
mogatásokon felül több mint 
5 millió forint önerőt is bizto-
sított az építkezéshez a köz-
pont. A tornaterem beren-
dezését, a pályázatban nem 
szereplő munkák megvaló-
sítását az Iskolaépítési Ala-
pítvány, Raaba-Grambach 
Önkormányzata és a Német 
Önkormányzat Geresdlak 
finanszírozta. A kevés oltó-

víz miatt szükség volt egy 50 
m3-es tűzivíz tartályra, ami-
nek a telepítését Geresdlak 
Község Önkormányzata vál-
lalta több mint 7 millió Ft 
értékben. A tornaterem kör-
nyezetének a helyreállításá-
ban és a belső munkálatok-
ban sok segítséget kaptunk 
a szülőktől és az iskola pe-
dagógusaitól, dolgozóitól. 
Csak így, összedolgozva, kö-
zösen sikerült elérnünk azt, 
hogy új tornatermet avat-
hattunk. Az iskolai foglal-
kozásokon felül szeretnénk 
lehetőséget biztosítani tele-

pülésünk lakóinak is a spor-
tolásra, támogatjuk a koráb-
bi kezdeményezéseket, mint 
pl. felnőtt asztalitenisz télen, 
jóga, asszonytorna stb. Tor-
natermünk belseje egyedi 
festést kapott, a falakat olim-
piai bajnok és világklasszis 
sportolók motivációs idéze-
tei díszítik. Így sikerült a ter-
met különlegessé varázsolni, 
büszkék vagyunk rá!

Köszönjük mindenkinek, 
aki hozzájárult tornater-
münk megújulásához!!!

Schulteisz Balázs 
tagintézmény-vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Medvebocsok jöttek az óvodába
Schneemann, Schneemann, /

kalter Mann,
hast `ne rote Nase dran.
Schwarze Augen, schwarzer /

Mund,
bist so dick und auch so rund.

Január 25-én szülői ér-
tekezletet tartottunk, mely-
re szép számmal el is jöttek 
a szülők. Az első félév érté-
kelését, majd a második fél-
év programjait ismertettük 
meg a szülőkkel. 

Január második felében, 
ha csak egy-két napra is, 
de végre igazi téli időjárás-
nak örvendhettünk. A hó 
mennyiségének hiánya mi-
att azonban nem tudtuk ön-
feledten élvezni. Ezért té-
mahetünk (Téli időjárás) 
keretén belül, a különböző 
foglalkozások által éltük át a 
tél örömeit, melyhez a gye-
rekek kis képes könyvet is 
készítettek a kultúra napján, 
és hozzá egy éneket tanultak, 

német nyelven (Komm, wir 
wollen Schlitten fahren….). 
A nagyobbak már ügyesen 
eljátszották a hangzó mesét 
(Der gütige Schne emann), 
mely egy jóságos hóember-
ről szól.
Dirmeg, dörmög a medve,
Nincsen neki jó kedve;
Alhatnék, mert hideg van,
Jobb most benn a barlangban.

Február beköszöntével 
óvodánkban is megjelen-
tek a „medvebocsok”. Ott-
honról hozott plüssmacikkal 
díszítettük fel óvodánkat. 
Ezek után a galériánk alat-
ti tér igazi medvebarlanggá 
alakult át, mely a gyerme-
kek kedvenc játszótere lett. 
Medveprojektünk minden 
napján más és más tevékeny-
ségek által ismerkedhettek 
meg kis bocsaink a külön-
böző medvefajtákkal és azok 
élőhelyeivel. Medvetappan-
csokat és medvéket sütöt-

tek, barkácsoltak, színez-
tek, medvevadászaton jártak 
(Ninini, Olálá…), med-
vetorna keretén belül volt 
medvebirkózás és ügyességi 
játékok. Népi hagyománya-
inkhoz tartozik a medvejós-
lás, melyre a nagyobbak még 
jól emlékeztek. Vajon sokáig 
tartja még magát a tél, vagy 
már közeledik a tavasz? Erre 

a kérdésre kaphattunk vá-
laszt február 2-án, Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén, ugyanis ezen a 
napon jósolják meg a bar-
langjukból előbújó medvék, 
hogy hosszú, vagy rövid tél-
re lehet számítani. Ha meg-
látják a saját árnyékukat, és 
visszamennek aludni, akkor 
hosszú lesz még a tél, de ha 
a mackók nem ijednek meg 
saját árnyékuktól és a ta-
vaszt várva elindulnak táp-
lálékot keresni, na akkor bi-
zakodhatunk! A gyerekek 
egész délelőtt az ablakon 
kilesve találgattak, hogy va-
jon milyen hosszú lesz még 
a tél. 

Mivel a medve nem adott 
egyértelmű jelzést, így a tél-
űző mulatságban bízva ké-
szülünk következő nagy 
projektünkre: a farsangra. 
Idén február 17-én 16.30 
órakor tartjuk farsangi mu-
latságunkat a Közösségi 
Házban. Több év kihagyás 
után végre a szülőkkel, hoz-
zátartozókkal együtt tudunk 
mulatni. Mind a gyerekek, 
mind a felnőttek lázasan ké-
szülődnek. A gyerekek ver-
sekkel- dalokkal- táncokkal, 
a felnőttek dekorációval-
meglepetésekkel. Szeretettel 
várunk minden kedves csa-
ládtagot, hozzátartozót!!! 

Glaszné Werner Noémi
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Tavaszelő és tavasz
A Gyertyaszentelő Bol-

dogasszonytól (Lichtmeß), 
február 2-ától április végéig 
tartó időszakot tavaszelőnek 
tekintjük. 

Február 2-át részben még 
télközépnek tekintik, ezért a 
gazdának takarékoskodnia 
kell a takarmánnyal:

Auf Maria Lichmeß muß 
der Bauer Heu und Hafer meß.

Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napján a gazdának 
mérnie kell a szénát és a za-
bot.

Egy másik tapasztalat a 
következőkre hívja fel a fi-
gyelmet:

Maria Lichtmeß hell und 
klar,

gibt es ein fruchtbares Jahr.
Gyertyaszentelő napi jó idő
termékeny évet ígér.
A népi megfigyelések 

szerint Jégtörő Mátyás napja 
(február 24.) is következtet-
ni enged az elkövetkezendő 
hetek időjárására. Az álta-
lánosan ismert gazdaregula 
így szól:

Matthias, brich eis!
Hast keins, so mach dir eins!
Mátyás, törd a jeget!
Ha nem találsz, csinálj!
A farsang csúcspontját a 

magyarországi németeknél is 
a hamvazószerdát megelőző 
utolsó három nap jelentette, 
farsang vasárnapjától húsha-
gyó keddig. Mindhárom nap 
estéjén hajnalig tartó bált 
rendeztek. A farsangi tánc-
hoz korábban az a hiede-
lem kapcsolódott, hogy mi-
nél magasabbra ugranak tánc 
közben, annál nagyobbra nő 
a kender a következő évben. 

A magyarországi német 
falvakban a farsangi fel-
vonulásra többnyire hús-
hagyókedden került sor. A 
kocsmában nőnek öltöztek, 
arcukat korommal kenték 
be. A menet élén négy, ma-
gyar népviseletbe öltözött 
férfi lovagolt.

A matriarchátus marad-
ványának tekinthetjük az 

„asszonyok farsangja” szo-
kását. Néhány német tele-
pülésen húshagyó kedden az 
asszonyoké volt a pincekulcs. 
Mindenütt megkóstolták a 
háziasszony farsangi fánkját 
és a bort. Eközben a férfi-
ak nem kerülhettek az asz-
szonyok közelébe. Székely-
szabaron az asszonyoknak 
jogában állt az utcán felül-
vizsgálni a férfiak ruházatá-
nak tisztaságát.

A farsangi szokáskör fon-
tos alkotóeleme a farsang te-
metése, ami eredetileg a tél 
temetését jelentette. Erre a 
farsang utolsó napján, rö-
viddel éjfél előtt került sor, 
miután a táncmulatság 11 
órakor véget ért. A farsang te-
metésével és az éjféli első óra-
ütéssel vette kezdetét a böjt.

A busójárás egy tavasz-
váró, téltemető népszokás, 
amely a Mohácson és kör-
nyékén élő, többségükben 
római katolikus délszlávok  
a sokácok farsangi masz-
kos alakoskodásából és dra-

matikus néphagyományából 
ered. Ezt a szokást a soká-
cok poklade néven is neve-
zik, ami a karnevál szó hor-
vát megfelelője. A mohácsi 
busójárás 2009-től szerepel 
az UNESCO szellemi örök-
ség reprezentatív listáján. 
2012 óta a mohácsi busójá-
rás hungarikumnak számít, 
ami elsősorban a mohácsi 
civil társadalom, a busócso-
portok, a maszkfaragók és 
jelmezkészítők sikere. 

A vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagy-
böjt kezdetéig tartó időszak, 
a farsang, az európai kultúr-
körben tradicionálisan a vi-
dám mulatságok és lako-
mák időszaka. Mohácson 
farsangkor a busók a ha-
gyományoknak megfelelően 
öltöznek fel. A legnagyobb 
mulatság farsangvasárnap 
van.  A télűző fesztivál a 
„farsang farka” három napig, 
farsang vasárnapjától húsha-
gyó keddig tart, amelynek 
csúcspontja a karnevál. A 

„műsor” fő elemei: a partra-
szállás, a jelmezes felvonulás 
és a koporsó vízre bocsátása. 
A partraszállás során a túl-
parti – ahogyan a helybéliek 
mondják – „Szigetből” evez-
nek át ladikokon a busók. 
Ezután a jelmezesek a Kóló 
térről a főtérre vonulnak. Sö-
tétedéskor, a farsangi (télbú-
csúztató) koporsó vízre bo-
csátása után az egybegyűltek 
máglyagyújtással égetik el a 
telet jelképező koporsót és 
a főtéren körtáncokat jár-
nak. A fesztivál vendégeinek 
tanácsos a kicsiny gyerme-
keket a karnevál zajongá-
sától távol tartani, mert a ki-
csik az ágyúlövéstől és erős 
kolompolástól, kereplés-
től könnyen megijedhet-
nek. Figyelemmel kell lenni 
arra is, hogy a maszkokon a 
szemnek fúrt kis lyuk miatt 
a busóknak nincs teljes tér-
látásuk, ezért a mellettük, 
alattuk, felettük lévő tárgya-
kat és a fesztivál vendége-
it csak részlegesen érzékelik.
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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

Márciusi miserend 
március 5. vasárnap    8.00  Geresd
március 11. szombat  16.00  Geresd
március 12. vasárnap    8.00  Püspöklak
március 19. vasárnap    8.00  Püspöklak
március 26. vasárnap    8.00  Püspöklak

 Hírek röviden
	A KÖNYVTÁR felújítás miatt előre láthatólag júniusig 

zárva lesz. Ezen idő alatt a visszaadni kívánt könyveket az 
önkormányzatnál tudom átvenni, de kiadni nem tudok.

	IDÉN IS LEHET rendelkezni az SZJA 1 %-áról. A 
Német Klub Kulturális Barátsági Egyesület támogatá-
sához szükséges adószám: 1037026-1-02

A PÜSPÖKLAKI COOP bolt nyitva tartása 
február elsejétől megváltozott.  

Új nyitva tartás:
Hétfő  6.30 – 11.00 
Kedd  6.30 – 14.30 
Szerda  6.30 – 14.30 
Csütörtök  6.30 – 14.30 
Péntek  6.30 – 15.30 
Szombat  6.30 – 11.00

Már ébred a természet, a tavasz ígéretét hozza
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Megújul a Koffánház is
Mint ahogy koráb-

ban arról már tájékoztat-
tuk Önöket, Önkormány-
zatunk sikeresen pályázott 
a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
BA1-2022-00026 azonosí-
tószámú „Kulturális épüle-
tek felújítása Geresdlakon” 
című projektre, melyen 
195.841.285,- Ft támogatást 
kaptunk 4 épület (Könyvtár, 
Koffánház, Babaház, Geres-
di közösségi tér) teljes körű 
felújítására.

Első körben a Könyvtár 
épület felújítását kezdték 
meg 2022. novemberében. 
Ekkor elkészült a szenny-
víz hálózat fejlesztése. Na-
pokban megkezdték a tető-
szerkezet cseréjét, ezután a 
villamoshálózat teljes felújí-
tása, valamint a két helyiség 
meglévő burkolatának cseré-
je következik.

Tavasszal a Koffánházat 
újítjuk fel. Teljes körű hőszi-
getelés, akadálymentesítés, 
nyílászáró csere, villamos-
hálózat korszerűsítése, nap-
elemek telepítése és a fűtési 
rendszer korszerűsítése ké-
szül el.

 
 

Sajtóközlemény 

Megkezdődött 4 db kulturális épület felújítása Geresdlakon 

2023/02/15 
Geresdlak Község Önkormányzata támogatást nyert 4 db kulturális épület felújítására. A projekt 195,84 
millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Terület -és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz pályázatból. 

Geresdlak Község Önkormányzata a fejlesztés során kulturális funkciót ellátó épületek (4 db) 
fejlesztését tervezi megvalósítani. Az alábbi közösségi/kulturális épületek felújítása, korszerűsítése 
valósul meg: Közösségi tér (498 hrsz Dózsa György u. 29.), Könyvtár (215/1 hrsz Hunyadi u 17.), 
Babaház (173 hrsz Szkalnitzky Antal tér 1.), Koffánház (584/2 hrsz Dózsa György utca 46.) Az épületek 
fejlesztéséhez kapcsolódóan olyan építési munkálatok valósulnak meg, mint pl. nyílászárók cseréje, 
homlokzati- és födém hőszigetelése, villamoshálózat felújítása, akadálymentesítési munkálatok. 
Továbbá a beruházás során környezetbe illő, minőségi utcabútorok beszerzése és telepítése is 
megvalósul. Valamint a Közösségi tér fejlesztéséhez kapcsolódóan napelemes rendszer és növényzet 
telepítésére is sor kerül. A tervezett fejlesztés hozzájárul a terület környezettudatos, családbarát 
megújításához, a beavatkozások területe alkalmas lesz a családok és a fiatalok számára szabadidejük 
hasznos eltöltéséhez. A fejlesztés hozzájárul a környezetbiztonság növeléséhez, környezet állapotának 
javításához, egy élhetőbb környezet kialakításához. 

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00026 azonosítószámú „Kulturális épületek felújítása 
Geresdlakon” című projekt Geresdlak Község Önkormányzata és a Baranya megyei Önkormányzati 
Hivatal konzorciumában a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, a TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-BA1 „Élhető települések” c. felhívás finanszírozásában. 

A projektről bővebb információt a  http://www.geresdlak.hu/ oldalon olvashatnak. 


