2016. december

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!

Frohe Weihnachten und
ein glückliches
neues Jahr!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Ady Endre:

Karácsony – Harang csendül...

I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten

Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Geresdlaki Hírmondó

„Rohan az idő…”
„elmúlik a nyár, közeleg az
ősz, elmúlnak a szép napok,
hamar jönnek a bús álmodozó
hűvös éjszakák.
Rohan az idő, elmúlik az
ősz, évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az
idő könyörtelen vonatán fut
minden tovább.”
Szörényi Levente dala jutott eszembe, amikor az idei
utolsó Geresdlaki Hírmondót szerkesztettük, s kaptam
a felkérést, hogy: „Tibor, kéne
valami polgármesteri összegzés is a decemberi számba!”
Mennyire sietett ez a
2016-os év is?!
Hiszen még szinte tegnap
avattuk fel a Málenkij robotra elhurcoltak emléktábláját,
ünnepeltük nyugdíjasainkkal a karácsonyt?!
Gyermekként lassan-lassan ment előre az idő szekere. Vágyakozva álmodoztunk
a felnőtt délibábos „gondtalan” életre.
Nagymamám szokta volt
mondani, hogy „a dologtalannak gondtalan az élete,
de mi habjáneczek még sem
ezt választjuk!”
Geresdlakon is már réges-rég, a kezdetektől fogva
a dolgos, szorgalmas mindennapokban élik életüket
az emberek. Nincs idő a merengésre, a szorgalmas dolgozik, alkot, teremt, egyrőla kettőre jut, gyarapodik.
Mi, geresdlakiak tiszteljük a másságot is, a másképp
gondolkodókat, nekik La

Fontaine meséjét küldöm
ajándékba.
„A tücsök és a hangya
Mit csinált a Tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. Aztán jött a tél a nyárra,
s felkopott a koma álla.
Szomszédjában élt a Hangya. Éhen ahhoz ment panaszra, s arra kérte, egy kevéske búzát adjon neki télre.
„Búzát? - szólt a Hangya
sógor. - Már ez aztán sok a
jóból! Tél elején sincs búzád
már? Hát a nyáron mit csináltál?”
„Mit csináltam? Kérem
szépen, muzsikáltam - szólt
szerényen Tücsök mester. - Aki
kérte, nótát húztam a fülébe.”
„Nótát húztál, ebugatta?
No hát akkor – szólt a Hangya
– járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok.”
A rendhagyó bevezetőm
után érzem, hogy illenék erről az összegzésről is beszélnem, nehogy csak kókler
mese legyen az év értékelőm.
Jó év, jó évjárat, soha ros�szabbat!

Dolgos hétköznapok, sok
munka, fejlődő, működőképes falu és szép programok.
Ez volt 2016-ban. Már el is
végeztem a dolgom. „Ezzel
zárom soraimat.”
Már sokadszor kapnám
meg a „na de Tibor!” szemrehányó mondatot munkatársaimtól.
Jó. Akkor kronológiai
sorrend, tematika nélkül ami
és ahogy eszembe jut.
A Geresdlaki Hírmondó
töretlen lendülettel robog
hónapról-hónapra tovább.
Van témánk 3 évre előre.
Kedvünkről nem is beszélve.
Idén gyarapodott egyetemistáink száma, 9 főt támogatunk a Bursa Hungarica keretén belül ösztöndíjjal.
Finn barátaink kezdeményezéséhez csatlakozva önkormányzatunk két általános
iskolai diákot anyagiakkal
támogat.

Geresdlak Község adópolitikája a meglévő, helyi
adókkal kapcsolatban nem
változott. Immáron 5. éve
nem emeltünk kommunális,
építmény és iparűzési adóinkon! Bevezettük viszont
a település adót, a földadót.
Lényege, hogy a geresdlaki
erőforrásokat (föld, utak..)
használók teljes köre vegye
ki részét a közteherviselésből. Nálunk is fizessenek
adót azok a nem geresdlaki
gazdálkodók,
polgárok,
akiknek földje a mi közigazgatási területünkhöz tartozik. Mentességet élveznek
azok, akik Geresdlakon már
fizetnek kommunális, vagy
iparűzési adót.
Konyhakertünkön konyhánk számára, komoly
mennyiségben burgonyát,
hagymát és zöldséget termelünk. Az ehhez szükséges gépeket (krumpli-ültető, -kiszedő, műtrágyaszóró)
idén, pályázatból vásároltuk.
Bővítettük gépparkunkat.
Az ételszállításra is alkalmas, használt Fiat furgont
vettünk. Motorcserével felújítottuk Tata kistehergépkocsinkat. Csatasorba áll a
téli hó-eltakarításkor.
A János hegyen és a Dózsa utcában kettő ingatlant
vásároltunk.
Mindkettőhöz olcsón jutottunk hozzá. A geresdi házhoz tartozó
szántón a jövő évben fűszer-
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növényt termelünk és gyümölcsöst telepítünk.
A 2016-os költségvetési
koncepciónkban az első helyen a takarékos gazdálkodás
és az intézményeink működőképességének fenntartása szerepelt. Nos… mindkettő célt teljesítettük, úgy,

veztük. A másik régi-iskola
blokkot(külsejét)
szintén
felújítottuk. Jövőre tervezzük a folytatást, könyvtárunk bővítését tervezzük.
Az önkormányzat hivatalának északi részét teljes
hosszában vakoltuk és festettük.

hogy még fejleszteni, felújítani is volt erőnk. Önerőből felújítottuk, rendbe tettük a régi iskolai blokkot. A
tornatermet teljes egészében (tetőátrakás, cserepezés,
csatornacsere) kicseréltük.
Új kazánt vásároltunk bele,
s a parkettát rendbe tettük.
Nem sokára átadjuk a sportolni vágyóknak. A „műhelyudvarba” kettő, összesen 54
négyzetméteres fém-garázst
építettünk, gépeink tárolására. A teljes udvart kulturálttá tettük, lezúzott- kö-

A Flórián utcai patak
fölött folytattuk hídépítő
programunkat.
Geresden
urnatemetőt hoztunk létre. A geresdi
templomhoz közel parkolót
létesítettünk. Közel fél milliós összegben kátyúztuk útjainkat.
Beadott
pályázataink
„harcban” állnak. A Geresdi Kultúrház teljes felújítására adtunk be pályázatot. A
vis maior pályázataink elbírálását várjuk. A Dózsa utca
elejét és a nyári esőzésekben

tönkrement
árokszakaszt
szeretnénk megcsináltatni.
Óvodánkra és Hivatalunkra adtunk be pályázatot,
a teljes körű energiafejlesztésüket szeretnénk. Sportpark-pályázatunk vár elbírálásra. Kültéri kondi-gépeket
telepítenénk.
A 2017-es évben a konyhánk fejlesztésére, utak építésére, könyvtárunk bővítésére adunk be pályázatot.
Javasolni fogom, hogy az
egyéb támogatásainkon felül,
önkormányzatunk anyagilag
is támogassa a Püspöklaki és
a Geresdi Római Katolikus
templomaink felújítását.
Kialakult a Geresdlaki
Brand, a Geresdlaki Márka, védjegy. Hosszú, évtizedes munka eredménye ez.
Geresdlakot Nyíregyházán,
Szombathelyen, Budapesten, Finnországban, Ausztriában is azonosítják, ismerik. Adidas, Puma, Opel,
BMW...Pick szalámi, Pármai Sonka.
A minap kaptam egy üzenetet Brüsszelből. Egy ottani ismeretlen ember találkozott egy szombathelyi turista
csoporttal. Tudták, hogy hol
van Geresdlak, és ajánlották a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált és a Mézeskalácsfalvát.
A mai világunkban hihetetlen értéke van a Brandnek. Négy, meghatározó terület van, ami messze-földre
viszi hírünket. A Geresdlaki
Gőzgombóc, a Mézeskalács-falva, a Finn-magyar
majális a csizmahajító világversennyel, és a finn élet Geresdlakon.
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„Rohan az idő…” Men�nyi, de mennyi téma jut még
eszembe, azonban szerkesztőként le kell állítanom a betűtengert.
Még azért beszúrom.
Körzeti megbízottunk van
idéntől, két db új lámpatest adtunk át, szelektív házi-kuka rendszert vezettünk be. Program-kavalkád,
mint minden évben: Borverseny, Finn-magyar majális, Falu Bora, Augusztus 20., Geresdlakért-díj,
Szüreti Mulatság, színház,
a 40 éves óvoda ünnepsége
és kiállítása, X. Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál, Köszönöm-parti, Szentlőrinci Gazdanapokon és Orfűn
a Kincses Baranya Feszti-

válon Geresdlaki Gőzgombóc-bemutató, Szkalnitzky
tér-avatás, december 19-én
málenkij robotra elhurcoltak
emlékkönyvének bemutatója, nyugdíjas karácsony, Csodálatos Zebegény festménykiállítás, Jószai Sándor
ikonkiállítása, a Nagymarosi festőiskola Geresdlakról
szóló festménykiállítása, orvos és jogász konferenciák,
kórustalálkozók…
Nem csoda, hogy…
„Rohan az idő, elmúlik az
ősz, évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert, mert
az idő könyörtelen vonatán
fut minden tovább, fut minden tovább…”
„Geresdlak- együtt vagyunk sikeresek!”
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Ennyi rendőrt a suliban…
Egy tucat, azaz 12 már
kitesz nálunk egy osztályt.
Nem nyomozás, nem gyakorlat, hanem oktatás és játék volt aznap. Bűnmegelőzési és darts napot tartottunk
november 23-án, szerdán iskolánkban. A komlói rendőrkapitányság munkatársai
a T20 Darts Clubbal közösen nagyon ötletes programot indítottak útjára. Dr.
Váczi István ezredes úr – aki
a Darts Szövetség alelnöke is egyben – vezetésével
kialakított programot csak
ajánlani tudjuk minden iskolának. Ötletes, gyermekközpontú, vidám és közben
nagyon hitelesen figyelmeztet. Két témában tartottak
előadást. Az egyik csoport
az internet veszélyeiről hallhatott előadást, a másik osztályban pedig a kábítószerekről hallhattak diákjaink
tájékoztatót. Az előadásokat
a rendőrök saját tapasztalataikkal is hihetőbbé tették.
Aki az ezredes úr előadását
hallgatta, az az előadás végén megismerkedhetett a

DARTS játék szabályaival.
A Darts játékot azért ajánlja
Dr. Váczi István mert azon
túl, hogy fejleszti a számolási képességet a szabadidő
hasznos eltöltését is szolgálja, és nem tesz különbséget szegény és gazdag, jó és
rossz tanuló között. Ahogy
mondta: „a tábla mindenkinek 173 centiméter magasan
van”. Aki megismerkedett a
szabályokkal az a csoport a

Fontos időpontok:
– téli szünet: december 19-december 30. Első tanítási
nap 2017. január 2. hétfő.
– játékos sportvetélkedő: január 15. vasárnap
Kozármisleny
– I. félév vége: január 20. Bizonyítványok kiosztása
január 27.
– félévi értekezlet: február 3. péntek
(nem lesz tanulószoba).
– szülői értekezlet: február 6. hétfő
– farsangi bál: február 10. péntek
– megyei úszó diákolimpia: február 19. szombat Pécs
– német vers és prózamondó: február 7. kedd Pécsvárad, február 25. szombat Pécs

ilyen ötletes módon hívták
fel a figyelmet a gyermekeinkre leselkedő veszélyekre, és hogy megismertettek
velünk egy számunkra új és
az oktatásban is könnyen
használható játékot! A T20
Darts Club Facebook oldalán több mint 50 képet lehet
megtekinteni a geresdlaki
eseményekről.
November elején több
mint 40 diákunk látogatott
el a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira. A gyerekek
a Hófehérke és a hét törpe
és a Dzsungel könyve című
darabokat tekinthették meg.
Hagyományos
rendezvé-

következő órában a tornateremben gyakorolhatta a
Darts játékot. A legeredményesebb tanuló (Reisch
Máté, 4.o.) egy komplett
Darts szettet nyert el. Az
osztályok teljesítményét is
értékelték a rendőrök, és itt
a 4. osztályosok nyerték el az
iskolának járó Darts játékot.
A kezdeményezést nagyon
ötletesnek és követendőnek
találtuk, ezért megkértük a
Mikulást, ha már Geresdlakon jár, hozzon minden osztálynak Darts játékot. Köszönjük a Mikulásnak, hogy
kérésünknek eleget tett!
Köszönjük Dr. Váczi Istvánnak és csapatának, hogy

nyünk a Márton nap. Szülőkkel közösen faragtak tököt a gyerekek, barkácsoltak
lámpást, amivel később fel is
vonultak.
A tökfaragó versenyen a
következő eredmények születtek: I. hely: Háberschusz
család, II. hely: 5. osztályos
fiúk és Brigi néni, III. hely:
Bodró család. Különdíjban
részesült a Barcsay család.
Rendezvényünk kapcsolódott az ovi 40 éves ünnepségéhez. A lámpás felvonulásunk Geresden a Koffán
Galériánál ért véget, ahol
megnyitásra került az óvoda fotókiállítása. Köszönjük
a szülői munkaközösségnek,
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját
a 2016. december 19-én (hétfőn)
18:00 órakor
a Közösségi Házban
(7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.) kezdődő,

„Három szoknya az élet”

hogy a Márton-napi „liba lakomát” elkészítették nekünk!
6. osztályosaink rendhagyó történelem órán jártak
Sátorhelyen a mohácsi csata emlékhelyén. A megújult
emlékparkban látványosan
és a gyerekek számára is érdekes módon ismertették a
csata körülményeit. Tanulóink kipróbálhatták a korabeli
fegyvereket és ruházatot.
A novemberi hónap legnagyobb sportsikereit asztaliteniszezőink érték el. A tanulási nehézséggel küzdők
versenyén 1. helyezést ért
el Bogdán Dávid és Boros
Dzsennifer. 2. helyezett lett
Lukács Máté. Párosban V.
korcsoportban 1. helyen végzett Lukács Máté és Bogdán
Dávid, IV. korcsoportban 2.
lett Lukács Dávid és Toldi
Dániel, 3. lett Sárics Béla és
Toldi Márk.
Az asztalitenisz diákolimpia körzeti fordulóját megnyerve jutottak leány és fiú

csapataink tovább a megyei
döntőbe. Leány csapatunk
nagy meglepetésre ott is diadalmaskodott, így továbbjutottak a februári országos
döntőbe, amit Karcagon fognak megrendezni. A megyebajnok csapatunk: Apari Liliána, Storch Léna, Varga
Nadin. Varga Nadin az asztalitenisz verseny előtt megnyerte a dél-dunántúli regionális zongoraversenyt is.
Geresdlak Község Önkormányzata felújíttatta az
iskola tornatermének utcafronti részét. A munkálatok több hétig tartottak, a
mesterek vakoltak, festettek, mázoltak. Az egész épületsor megújult, ezért kérem
diákjainkat, hogy vigyázzanak rá nagyon, maradjon sokáig így!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető

Meghívó!
Szeretettel várjuk a szülőket,
nagyszülőket, volt pedagógusainkat
és a geresdlaki lakosokat óvodánk
és iskolánk karácsonyi műsorán.
A műsort december 16-án, pénteken
17.00 órakor tartjuk
az iskola aulájában.

- Geresdről és Püspöklakról
málenkij robotra elhurcolt lakosok emlékei
című könyv bemutatójára
Könyvbemutató rendezvényünk programjai:
– Dr. Habjánecz Tibor, Geresdlak polgármesterének,
a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület elnökének köszöntője
– Dr. Hargitai János, a Magyar Országgyűlés képviselőjének beszéde
– Walterné Müller Judit, a pécsi Janus Pannonius Múzeum
igazgató-helyettes asszonyának történelmi előadása
– Geresdlaki Egyházi Kórus műsora
– koszorúzás
A rendezvény szervezője:
Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület
A könyv és a rendezvény megvalósulását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Geresdlak Község Önkormányzata és Geresdlak Német Önkormányzata támogatta.
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Te milyen ajándékot
adnál a kis Jézusnak?

2016.11.30. 23:04:57

Néhány évvel ezelőtt Karácsony után megkérdeztem egyik unokahúgomat: „Te milyen ajándékot kaptál a Jézuskától Karácsonyra?”
Hosszasan sorolta hol, kinél, mit hozott számára a Jézuska. „Biztos
nagyon jó voltál”- dicsértem meg -„ha ennyi mindent kaptál”. Következő kérdésem: „Te milyen ajándékot adnál a kis Jézusnak? Hisz
annyi mindent kaptál?” Meglepte a kérdés, elhallgatott, gondolkodott, aztán megszületett a válasz: „A legszebb babámat!”
Te, kedves olvasó, milyen ajándékot adnál a geresdi templom Jézuskájának? Babát, kisautót, tiszta szívet, szeretetet… Ha ezek mellett anyagiakkal is tudnád segíteni az új torony elkészültét, biztosan
örülne neki. Tudom, ilyenkor minden forintra szükség van, hisz egy
kis ajándékkal szeretnénk meglepni családtagjainkat Karácsonyra.
Szeretnék mégis mindenkit megkérni, adakozzunk, áldozzunk
az új toronyra. Most indul a külön gyűjtés, akár a Mohácsi Takarék Bank Geresdlaki Fiókjában lehet adományainkat befizetni a
Geresdlaki Római Katolikus Plébánia 50400041-11000585-os
számlaszámára „Geresdi toronyra” címmel.
Másik lehetőség, megbízottjaink: Kroh Teréz (Geresdlak, Dózsa
u. 43.) és Bogos Józsefné (Geresdlak, Ibolya u. 6.) segítségeink gyűjtik
az adományokat a készülő új toronyra, mely hat és fél millió forintba
kerül. A Betlehemi Kisded meghálálja nagylelkűségünket és megsegít bennünket. Ha valaki Karácsony után tud majd csak segíteni,
azt is nagyon köszönjük. Ha összefogunk és adakozunk, akkor a mi
adományunk, valamint a Pécsi Püspökség nagylelkű segítségével elkészülhet az új torony. Adományaikat kérve és köszönve, kívánom,
mindenki szívébe hozzon a kis Jézus békét, áldást, szeretetet Karácsonyra! 
Erb József
plébános
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Advent az óvodában
A jubileumi hétvége után
csakhamar elérkezett a karácsonyvárás boldog időszaka,
az advent.
A mézeskalács készítése és ínycsiklandó illata minden érzékszervünket
megmozgatja. Kedvenc tevékenysége ez minden óvodásnak. Idén Szikszai Niki
készítette jubileumi óvodánkkal büszkélkedünk a
kiállításon, no meg a gyerekek jeléből készített karácsonyfával. Rendkívüli módon érintette meg most a
gyerekeket a mézeskalácsfalu megtekintése. Örömmel
fedezték fel az ismerős épületeket, de több gyerek csodálta hosszasan a kisgeresdi
erdő állatait is.
November 28-án „Varázskanna” címmel népzene és népi tánc bemutatót
tartott a gyerekeknek Gálber Attila, a Misina Táncegyüttes művészeti vezetője. A humorral is fűszerezett
színes programon vendégeink voltak az erdősmecskei

így az meg is érkezett verőfényes napsütésben a gyerekekhez. Csizmáikat letisztítva sorakoztatták az ablakba.
Igaz, sokat gondolkodott,
mérlegelt a Mikulás, de végül minden cipőcskét megtöltött egy kis ajándékkal.
Be is jött a csoportszobába
a gyerekekhez, akik szeretettel fogadták. Igaz, kicsit
megilletődtek, de szívesen
beszélgettek vele. Sokan rajzoltak, énekeltek neki. Nem
volt hálátlan a vendég: külön
szaloncukorral és gyümölc�csel jutalmazta meg őket.

óvodások is. Nagyon kellemes délelőttöt töltött el a
sok gyerek együtt.
Az advent egyik legnagyobb ünnepe a gyerekek
számára a Mikulás. Már egy
héttel korábban kezdtünk
róla beszélgetni, barkácsolni,
színezni, feladatozni. Gyakran hívtuk Rénót, a rénszarvast segítségül, mutassa meg
az utat a gyerekeknek a jóság felé. Több-kevesebb sikerrel járt, de csak jó híreket vitt a Nagyszakállúnak,

Végül megígérte, ha jók lesznek, jövőre ismét eljön!
Az óvodások számára rejt
még izgalmakat az advent:
karácsony az óvodában és az
iskolában, idősek karácsonyi köszöntése. Szeretettel,
örömmel készülnek mindegyikre, majd egy kis karácsonyi pihenés után január
2-án térnek vissza a megszokott hétköznapokba, az
óvodába.
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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A finn függetlenség napján
Meghívást kaptunk, mi
geresdlakiak
Finnország
nemzeti ünnepére, a Finn
Függetlenség Napjára a magyarországi nagykövetségre,
Petri Tuomi-Nikula nagykövet Úrtól.
Boldogan mentünk, viszonoztuk látogatásait, hiszen Ő is többször járt már
nálunk Geresdlakon. Több
képet megosztottam ismerőseimmel a Facebook-on.
Sokan kérdezték, hogy ez
az ünnep összecseng-e a mikulás ünneppel? Nos, nem.
Finnország, a finn emberek
talán legnagyobb nemzeti ünnepéről van szó. 1917.
december 6-án mondta ki
függetlenségét a Finn Par-

Finnország függetlenségének ünnepén: Szikszai János, Dr. Habjánecz Tibor, Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona, Petri Tuomi-Nikula,
Finnország nagykövete és János Ambrusné

Finnország nemzeti ünnepén,
Colleen Bell-el, az USA nagykövet asszonyával

lament a „lenini” Szovjetuniótól.
Több mint 600 éves svéd
fennhatóság, majd orosz

tulálok barátainknak! ... Ma:
Finnország a világelső a versenyképesség tekintetében...
is!
Dr. Habjánecz Tibor

nagyhercegség, a szovjet után
az okos függetlenség (saját
megjegyzés). Ismerős a magyar történelemben is! Gra-

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár:

Polgármester:

Orvosi rendelő

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com

Jegyző:

Dr. Tóth Sándor
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Aljegyző:

Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda

7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318 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: Ruppert Bálintné

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
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
Mentők: 104
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: 30/841-5948 E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad

Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán szerdánként de. 10-11 óráig
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: 06-70-616-1447

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) : 112 vagy 105
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Mézeskalácsfalu-kiállítás
Hatalmas érdeklődés kíséri az Advent első vasárnapján
a Régi Iskola termében megnyílt Mézeskalácsfalu-kiállítást. Több, mint 110 mézeskalács-házikóból álló kiállítást az
egész országból jönnek megcsodálni.
A média részéről is nagy az
érdeklődés. A Mézeskalácsfa-

lut televízión keresztül is megismerhették a nézők, járt nálunk a Hír TV, az MTVA, az
RTL Klub, a SághySAT stábja. A Dunántúli Napló címlapjára is felkerült az esemény a
megnyitó másnapján, november 28-án, hétfőn. Készítettek
riportot a Magyar Nemzettől,
felvételeket készített az MTI
fotósa is. A Mézeskalácsfalu

fotója a Dunaújvárosi Hírlap
Utazó mellékletében is megjelent. December 7-én a Dunántúli Naplóban „Édes kicsi
baranyai falu” címmel Kettné Schmidt Tímea, a kiállítás
szervezője részletesen bemutatta, hogyan készült el a látványosság: „Végy 45 kg lisztet, 20
kg cukrot, 7 kg mézet és 100
tojást, keress ötven sütni-főz-

Miserend

Hírek röviden

Január 1.

Vasárnap

8:00

Püspöklak

Január 8.

Vasárnap

8:00

Püspöklak

Január 15. Vasárnap

8:00

Geresd - Búcsú

Január 22. Vasárnap

8:00

Január 28. Szombat

16:00

Január 29. Vasárnap

8:00

ni jól tudó hölgyet, és mintázd
meg mézeskalácsból a faludat.”
A sütésben a geresdlaki asszonyokon kívül részt vettek a gyerekek is, idén a START munkás asszonyok is nagy kedvvel
készítették a mézeskalácsot.
Még finn asszonyok is voltak
a novemberi foglalkozásokon.
Ebben az évben az utcák
minél pontosabb megjelenítésére törekedtek, apró mézeskalács szívecske jelzi az utcák neveit. Térképszerűen megjelenik
a három településrész: Geresd,
Kisgeresd és Püspöklak. A patakokat kék szalag jelképezi.
A lakóházakon kívül az intézmények, főbb épületek is elkészültek mézeskalácsból: a Laki

és a Geresdi Templom, a jubiláló 40 éves óvoda, az Általános Iskola, az Önkormányzat
épülete (a nyakkendős polgármesterrel), az Orvosi Rendelő, a Közösségi Ház, a sváb hagyományokat őrző kiállítások
épületei, a Koffán-ház, a Geresdi Kultúrház, a Kisgeresdi
Harangláb, a Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt. épületei, a focipálya, a benzinkút, a takarék.
Láthatjuk a kisgeresdi erdőt is,
a Grinnyét is. Újdonságunk is
van, most épült meg először a
Geresdlak-kilátó mézeskalácsból.
A kiállítást megtekinteni a
nagyszámú érdeklődés miatt
előzetes bejelentkezés alapján
lehet. Érdeklődni munkanapokon Geresdlak Község Önkormányzatánál nyitvatartási
időben (H-Cs: 7:30-16:30, P:
7:30-13:00) a 69/349-101-es
telefonszámon, továbbá Kettné
Schmidt Tímeánál a 30/9742976-os telefonszámon és Dr.
Habjánecz Tibornál a 30/3944595-ös telefonszámon.
Szűcs Ramóna



2016. december 14-én KÖZMEGHALLGATÁST tartunk az alábbi időpontokban:
17:00 órakor Lakon a Közösségi Ház termében,
18:00 órakor Geresden az Orvosi Rendelő várótermében.



2016. december 18-án a Geresdi Templomban 14:30
órakor kezdődik a Pacsirta kórus Adventi műsora



2016. december 19-én, hétfői napon 17:00 órakor
kezdődik a Nyugdíjas Karácsony rendezvényünk,
18:00 órakor a „Három szoknya az élet”- Geresdről
és Püspöklakról málenkij robotra elhurcolt lakosok
emlékei című könyvet mutatjuk be.

Püspöklak
Geresd
Püspöklak
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