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Boldogasszony hitünk jóval
a Jézus előtti időkből ered
Boldogasszony a magyar
ősvallás nőistensége, a termékenység, az anyaság, az életerő szimbóluma, a teremtés
és a lét misztériumának hordozója, szülést segítő, életadó
istenanya, anyatermészet megjelenítője. Lehet, hogy az ősi
istennőt talán Babbának vagy
Bábának hívták, miként máig
fennmaradt a csángóknál a
Babba Mária elnevezésben. A
hitvilágunkban szereplő Boldogasszony - Babba - fogalma közel állt a katolikus Szűz
Mária fogalmához - Szent
István azért tudta az országát
Szűz Máriának felajánlani és
ezt a felajánlást a magyarokkal
elfogadtatni. A Boldogasszony
alakja szépen egybemosódott

Szűz Máriával. A Mária-kultusz az egész magyar kultúrkörben megtalálható.
Boldogasszony ünnepek az
egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy mindegyik
Szűz Mária ünnepléséről szól.
Hét Boldogasszony ünnepet
tart számon a néphagyomány,
a hetes szám szakralitására kell
odafigyelnünk!
Gyertyaszentelő Boldogas�szony ünnepén, Mária tisztulásának napján arra emlékezünk,
hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi
templomban. Az előírt áldozat
fölajánlásakor jelen volt Anna
és az öreg Simeon. Utóbbi a
nemzeteket megvilágosító vi-

lágosságnak nevezte Jézust. A
világ világosságával való azonosulás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya mint
Jézus Krisztus jelképe egyike a
legrégibb szentelményeknek;
már az ókeresztény korban
Krisztus jelképévé vált: magát
fölemészti, hogy másoknak
szolgálhasson.
Egy XV. századi dokumentum szerint Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
királyaink szokása volt a
szentmisén megjelent főpapok és országnagyok között
gyertyát osztani. A magyar
középkorban ezen az ünnepnapon először a tüzet áldották
meg, aztán a szentelt tűznél

gyújtották meg a gyertyákat.
A magyar paraszti hagyományban a szentelt gyertya
születésétől haláláig elkísérte
az embert. Gyertya világított
az újszülött mellett ; amikor a
fiatal anya először ment újra a
templomba gyertyát vitt a kezében. A súlyos beteg mellett is
gyertyafénynél virrasztottak. A
szentelt gyertyát kiemelt helyen tartották.
(Folytatás a 2. oldalon)

Geszte középkori falu temploma
A Mecsek Egyesület Természetjáró Osztály elnöke,
Biki Endre Gábor kutatásai
során rátalált a török időket követően elpusztult falu
– Geszte – középkori templomának helyére, mely Geresdlakhoz egészen közel,
annak déli részen található. A
régészek tudnak róla, adatbázisukban szerepel. Február16án közösen megtekintettük a
szakemberekkel.
Egy esetleges feltárás és
alapfalak bemutatása után
Biki Endre Gábor javaslata
alapján pihenőhelyet alakítunk
ki, mely a zöld sáv jelzésű turistaút közelében lesz.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Boldogasszony hitünk jóval
a Jézus előtti időkből ered
(Folytatás az 1. oldalról)

E naphoz időjárásés termésjósló hiedelmek
is kapcsolódnak
Közismert hiedelem szerint, ha gyertyaszentelőkor jó
idő van, a medve a napsütésben
meglátja az árnyékát, és megijedvén visszabújik barlangjába, elnyúlik a tél; de ha nem,
korai tavaszra számíthatunk.
A legismertebb néphagyomány így szól: e napon a medve előjön a barlangjából, de ha
meglátja az árnyékát a napsütés miatt, akkor visszacammog
még aludni, mert hosszú lesz
még a tél. Ellenben, borús
időben nincs árnyék, a medve
sem ijed meg önnön árnyékától és künn marad. Merthogy
már nyakunkon a tavasz. Na,
a néphagyomány szerint ilyen
időjós a medve.

Weöres Sándor így ír erről
a kérdésről:

A medve
töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél:
- Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
Ha bebújok, hortyogok:
Ha kibújok, jó eszem,
Ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málnak, odu-méz?
Ez a kérdés de nehéz!
Nagy Lajos: Képtelen természetrajz című művében
így magyarázza a medve, az
árnyéka meg a tavasz közötti
kapcsolatot:

„A medve utálja a telet,
ebben e tanulmány jó ízlésű
írójához hasonlít. Az egész
telet átalussza barlangjában, s
ezáltal a szénkérdést s a spanyolnátha kérdését a lehető
legpraktikusabban oldja meg,
tehát nem is olyan ostoba állat, mint amilyennek kinéz.
Gyertyaszentelőkor előjön a
barlangból és szétnéz; ha szép
idő van, a néphit szerint visszabújik a barlangjába, mert arról
megtudja, hogy még sokáig tart
a tél, ha pedig csúnya idő van,
akkor künn marad, mert tudja,
hogy nemsokára kitavaszodik.
Így hiszi ezt a nép. A medve
azonban sokkal ravaszabb, mint
a nép és az ő hite, ha szép idő
van, kinn marad, azért, mert
szép idő van, ha pedig csúnya
idő van, akkor visszamegy a
barlangjába, azért, mert juj, de
csúnya idő van odakinn. Ez a

lehető legkörmönfontabb gondolkodás, amit a medve még
azáltal is komplikál, hogy nem
pont gyertyaszentelőkor bújik
elő, hanem csak úgy gyertyaszentelő tájban, egy kicsit korábban, vagy egy kicsit későbben, csak azért, hogy a néphit
egyáltalában ne tudjon rajta
eligazodni.”
Nem tudom mit is kívánjak,
lássuk a medvét vagy ne lássuk?
Állítólag ez a babona a
naptárrendszer félreértéséből
született , mert a medvének
legalább is éjjel kellene megnéznie az árnyékát, hogy telihold van-e, vagy sem. Ha
ugyanis telihold van, messze
még a húsvét; ha nem látható
a hold, hamarosan itt a húsvét,
mivel a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnap húsvét vasárnapja.

Geszte középkori falu temploma
(Folytatás az 1. oldalról)
„A török hódoltság alatt
Geresd határában elpusztult
Tótyop nevű falu, amit a források Totyop, Totjob alakban
is megemlítettek. Ugyancsak
elpusztult a Geresdről közvetlenül délre elkerült Fenyes település, amelynek neve Femes
és Fenics alakban is előfordult.

Lak közelében volt Geszte
falu, amely szintén a török
időkben semmisült meg.” Dr.
Endrődy Gyula
A Baranya Megye földrajzi nevei c. kötet az alábbiakat
írja a helyről: Alte Kirche (öreg
templom), a régi templom állt
itt. Alapozása hatalmas kövekből készült. Körülötte terült el

egy falu, Noglak. Györffy térképe alapján viszont feltételezhető, hogy Hidágától északra
a török időkben elpusztult
Geszte (Gezthe, Guezthey,
Geztey, Sestey, Keste) falu állt
itt.
Templom domb: ezen állt a
régi templom.

Az 1960-as évek közepén
középkori falu maradványaira
(faltörmelék, kard, szekerce,
sírok) bukkantak.
A völgyben ettől 1 km-rel
délebbre sáncszerű képződmények vannak.
Biki Endre Gábor
dr. Habjánecz Tibor

Geresdlaki Hírmondó

3

Új dolgozók az önkormányzatnál
A 2017 májusi Hírmondóban olvashattunk az önkormányzattól
nyugdíjba vonulókról. Most bemutatom a helyükre lépő új kollégákat.
Weigert Jánosnétól a gazdálkodási ügyintéző és pénztáros
munkakörben eltöltött sok-sok
év után Windischmanné Schmidt
Tünde vette át a stafétabotot.
Egy kicsit módosult a feladatok
elosztása is. Tündi adóügyi ügyintéző és pénztáros lett. Feladatai közé tartozik többek között
az adók kivetése és beszedése,
a földeladások és a hagyatéki
ügyek. Ő is, - mint elődje – Geresdlakon él születése óta, így jól
beszéli a német nyelvet.

– 1992-ben érettségiztem
Komlón, a mai Kazinczy Közgazdasági Szakközépiskolában.
A munka mellett később elvégeztem a mérlegképes könyvelői iskolát is. Először Pécsen
helyezkedtem el. 1997-ben
megszületett leányom, Evelin.
A GYES lejárta után közelebbi
munkahelyet kerestem, így kerültem Mohácsra.Több, mint 10
év után megszűnt a cég. Ezek
után jött a lehetőség: az önkormányzatnál kerestek munkaerőt.
Nagy könnyebbség, hogy a
házból kilépve nem kell messze
mennem.
Szabadidőmben szívesen
olvasok, szeretek kézműves
dolgokat készíteni, segíteni a
közösségi rendezvényeken.
Auth Jánosné helyét Takácsné Póka Angéla vette át, mint
igazgatási előadó. Elődjével
ellentétben ő csak néhány éve
él a faluban – a szerelem hozta
ide, Takács Szilárd felesége lett.
Pécsről jött az önkormányzat
legfiatalabb dolgozója.
– A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolában
érettségiztem, utána 2 évig logisztikát és szállítmányozást

tanultam. Pécsen több helyen is
dolgoztam, de az esküvőnk után
nem akartam annyit utazni, közelebb kerestem munkahelyet.
Két évet töltöttem Fazekasbodán a önkormányzatnál, mielőtt
sikerült ide kerülnöm.
Abban is különbözöm a
többiektől, hogy nem beszélek
németül, angolt tanultam az
iskolában.
A helyiek kedvesen fogadtak, szeretek itt lakni. Szeretem
a természetet, a virágokat, szívesen járok kirándulni. Ha időm
engedi, olvasok, és próbálom
megnevelni Banditát, a cicámat.
Ruppert Bálintné nyugdíjba
vonulásával az élelmezésvezetői szék is üres lett. Ide érkezett
Szöllősiné Pónya Olívia. Tőle is
kértem néhány soros bemutatkozást:

– Szülőfalum Maráza, a mai
napig itt élek férjemmel és két
kislányommal.
Óvodába és általános iskolába Geresdlakra jártam, ezért
sok emlék fűz ehhez a településhez is.
Gimnáziumi éveim után a
Pollack Mihály Műszaki Főiskola Környezetmérnöki szakon
diplomát szereztem.
Dolgozni a pécsváradi
gyógyszergyárban
kezdtem,
ahol nagyon sok tapasztalatot
gyűjtöttem a precíz, felelősségteljes munkavégzésről, megtanultam a jó szervezés, logisztika
és irányítás lépéseit, amit jelenleg élelmezésvezetőként kama-

toztatok a geresdlaki konyhán.
Étlapot először a családomnak
terveztem, jelenleg pedig a
közétkeztetésben végzem ezt
törvények, rendeletek betartása
mellett, hatóságoknak megfelelve. Törekszem arra, hogy
emellett minden korosztálynak
változatos, tápláló és finom étel
kerüljön a tányérjába. Mindebben nagy segítségemre vannak
a „Konyhatündérek”. Elődömtől
sokat tanultam, de „nincs olyan
megrakott szekér, amelyre nem
fér fel még egy villával”, ezért
jelenleg tanfolyam keretében
tanulom az élelmezésvezetés
minden csínját-bínját.
Furcsa, de örömteli érzés volt
20 év után visszatérni Geresdlakra, látni, ahogy lépteim nyomában taposnak gyermekeim,
Emília és Izabell az óvoda udvarában, és átvenni Marika helyét, akinek egykor én fizettem
az ebédpénzt.
Reith Ivettre a legszebb dolog vár, márciusban érkezik első
csemetéje. Így a stafétabotot
Vadas Viktória vette át. Szociális
és igazgatási előadóként hozzá
tartozik a legtöbb dolog, amivel
a falu lakossága megkeresi az
önkormányzatot. A nyugdíjasok
karácsonyán már találkozhatott
vele, aki ott volt. Ő is Erzsébetről
jár, és hozza magával kislányát,
aki idén kezdte itt az iskolát.
Nagyfia Pécsen él.

– Pécsen kereskedelmi iskolát végeztem, majd logisztikai
képzésen vettem részt. Sokáig
dolgoztam az előbbi szakmában, több területet is bejárva. A
kislányom születése után néhány
évig nem jártam dolgozni, vele
és a háztartással foglalkoztam.
Ezek után Nagypallon adóigazgatási előadóként tevékenykedtem, december elseje óta vagyok
Geresdlakon. Angol és német
nyelvet is tanultam, ebben a faluban az utóbbit van alkalmam
gyakorolni.

Szabadidőmben sportolok,
futok, biciklizek.
2017 év végén dr. Tóth Sándor jegyző is új helyen folytatja
a munkát. 2018 január elejétől
dr. Csernyánszky Gáborra hárul
ez a feladat. Őt is faggattam,
meséljen magáról néhány szót:
– Budapesten születtem,
majd 20 éves koromig Ajkán éltem, ott is érettségiztem. A jogi

egyetemet Pécsen végeztem el,
munka mellett. 2006-ban letettem a jogi szakvizsgát, majd
2007-ben Belvárdgyulán kezdtem jegyzői pályafutásomat. Itt
dolgoztam 2011-ig. Onnan egy
budapesti céghez kerültem mediátornak. Ezután a kitérő után
visszatértem: 2014-ben Somogyhatvanban aljegyzőként,
majd 2015-től Babarcon jegyzőként tevékenykedtem. 2016
őszétől a Bólyi Közös Hivatal
Borjádi Kirendeltségét vezettem. Az idei évtől Az Erzsébeti
Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője vagyok. Egy felnőtt lányom van. Hobbim a lovaglás
mellett a country zene, melyet
lelkes amatőrként űzök.
Végezetül én is bemutatkozom, bár azt hiszem, már sokan
ismernek.
- Barna-Mendly Erzsébet
vagyok. A férjemmel és szüleivel tavaly márciusban költöztünk Geresdlakra Pécsről.
Ott születtem, a mai Kodály
Zoltán Gimnáziumban érettségiztem. Dolgoztam titkárnőként, könyvelőként, majd
az utolsó néhány évben a vendéglátásban is. A nagylányom
Bajorországban él. Tetszett,
hogy hamar befogadtak a falu
lakói, jól érezzük itt magunkat.
Élvezzük a csendet, jó levegőt,
a kertet. Szabadidőmben olvasok, rejtvényt fejtek, kényeztetem a Pécsről hozott szobatigriseimet.
Barna-Mendly Erzsébet
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„Hejehuja vigalom”
A farsang mindig a vidámságról szól, és ki ne szeretne
az lenni?
Az iskolai farsangi bálunkat február 9-én, pénteken tartottuk meg. Erre az alkalomra
már hetekkel előtte megindult
a készülődés. Mindenki eltervezte, hogy milyen jelmezt

fog magára ölteni, majd ezt a
szülők, nagyszülők el is készítették. Többen voltak olyanok,
akik nemcsak egyéni jelmezesként, hanem csoportban is felvonultak. Az osztályok alkotta
csoportok közös produkcióval
is készültek, amelyet előzőleg
megtanultak és begyakoroltak.

40 egyéni jelmezes és 7 csoport vett részt a farsangi bálon.
Külön örülünk annak, amikor a szülők nemcsak gyermeküknek, hanem saját maguknak is készítenek jelmezt, és
együtt öltöznek be.
A gyerekek szüleikkel,
nagyszüleikkel, ismerőseikkel

érkeztek a bálra. Sokan közülük tálcával a kezükben jöttek.
A legtöbben süteményt készítettek, de volt, aki palacsintát
sütött vagy szendvicset hozott.
A gyerekek nagyon örültek a
különleges tölcséreknek, amelyekben gyümölcs volt. A felnőttek is hamar felfedezték a
kekszes krémet, amiben különféle gyümölcsök voltak.
Köszönjük azoknak a szülőknek, nagyszülőknek a munkáját, akik az idejüket nem saj-
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nálva ilyen módon támogatták
rendezvényünket.
Köszönet illeti azokat a
szülőket, pedagógusokat, vállalkozókat, akik tombolatárgyakat ajánlottak fel. A sok
szép ajándék mind gazdára
talált.
Jó volt látni a sok boldog
arcot!
Az estét az egyéni jelmezesek felvonulásával kezdtük.
Volt köztük macska, oroszlán,
rabló, apáca, madárijesztő.
Nagyon népszerű volt a boszorkányjelmez, ezért a zsűri
kiválasztotta közülük a főbo-

szorkányt, Hofecker Jázmint,
aki különdíjat kapott. A
zsűri döntése:
I. hely: Űrhajós
űrhajóval
(Nagyéri
Bence)
II. hely: Aranyhal
(Ferkov Zsombor)
III. hely: Mignon
(Horváth Rebeka)
A zsűri munkáját is köszönjük, akiknek egyáltalán
nem volt könnyű dolguk az
egyéni jelmezek értékelésénél, hát még
amikor
rangsorolniuk
kellett
a
csoportos
produkciókat.
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Minden osztályra az ötletesség volt jellemző.
A legnagyobb sikert a 8.
osztályosok Hófehérke és a
hét törpe jelenete aratta, amely
tele volt jó poénokkal, no és az
sem volt mellékes, hogy ezt az
osztályon kívül kik adták elő.
Hófehérke szerepét Balázs tanár bácsi, a vadászt Kata néni
és Vidort Judit néni, az osztályfőnökük alakította. Az első
helyezettnek járó tortát és a
gyerekpezsgőket ők kapták
meg.
II. helyezett lett a 4. osztály,
akik Pinokkiónak öltöztek be
és Ica tanár néni volt az, aki
járni tanította őket.
A III. helyen a 2. osztály
végzett. Csilla néni Coca-Cola,
a gyerekek pedig pattogatott
kukoricák voltak, akik vidámságot hoztak nekünk.
A zenét ezen a bálon Békefi
Nóra, iskolánk volt tanulója
szolgáltatta. Köszönjük, hogy
ismét egy jó bulit csinált a gyerekeknek.
Detti néni táncosai is
felléptek ezen az estén, de
volt egy meglepetéstánc is.
Ezt a táncot a németországi táborban
egy belga
gyermekcsoport
mutatta
meg nekünk. Az
iskolások
és a pedagógusok
közül sokan már a balatoni táborban
megtanulták. A bál előtti 1-2
hétben, az iskolában szinte
minden szünetben lehetett
gyakorolni a táncot és jó kedvvel, vidáman kezdeni a napot.
Jó volt látni egyszerre ennyi
gyereket és felnőttet táncolni!
A közös táncot továbbra is
táncolni fogjuk a szünetekben!
Sok mosolyt és vidámságot
láttam kicsik és nagyok arcán
az este során.
Éreztem az összefogást a
közös cél érdekében, ami nélkül nem jöhetett volna létre ez
az este. Köszönöm azoknak a
segítségét, akiknek része volt
ebben!
dr. Rill Zoltánné
Diákönkormányzat vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
A - a - a, a farsangi napokban…
Az idei farsangunk egyik
legkedveltebb dala kezdődik így.
Szinte mindenki ismeri, de mi kiegészítettük egy sajátos tartalmú
versszakkal:
Ge-ge-ge, menjünk mi is /
Geresdre!
Ott mulatunk kedvünkre, /
szüleink örömére!
Ge-ge-ge, menjünk mi is /
Geresdre!
Nem véletlenül szólt így az
ének! A korábbi hagyományokkal
szakítva idén tágasabb helyiséget
képzeltünk el a farsangi mulatság
helyszínéül. Azért, hogy a szülőknek, vendégeknek is legyen
lehetősége táncolni a gyerekekkel. Jól döntöttünk! Felismerték
ezt a lehetőséget a családok, és
sokan hozták el a nagyszülőket,
rokonokat, hozzátartozókat. Sőt,
még „kívülállók” is jöttek!
Február 2-án, délután 4 órakor kezdődött a „buli”, így minden
óvodás kipihenhette magát, felölthette vágyott jelmezét. Sok felnőtt
is kedvet kapott hozzá, így igen
népes számú álarcos vonult fel a
farsangi díszekkel hangulatossá
tett régi kultúrházban. Elismerés

és dicséret illet minden szülőt,
mert nagyon ötletes, munkaigényes, szép jelmezekkel álltak elő.
A dalos bemutatkozás és a gyerekek rövid műsora után kezdődött
a tánc, melyhez a talpalávalót a
Millich-duó húzta. Ekkor már
úgy éreztük, szinte szűk ez a helyiség is! Öröm volt együtt mulatozni a gyerekekkel, szülőkkel!
Könnyen feloldódott mindenki. A
gyerekeket nem csábította a sok
játék, így szívesen kapcsolódtak
be ők is.

Színesítette a rendezvényt a
konfettiágyú és az apukás lufipukkasztás, melynek során cukorkák
potyogtak a lábak elé. Csak fel
kellett kapkodni… Finomabbnál finomabb sütemények, italok
kerültek a „svédasztalra” az ügyes
anyukák keze nyomán. Fogyott is
bőven, de jutott belőle morzsapartira is! ;)
A tombolán nagyon sok értékes ajándék került kisorsolásra a
szülői, dolgozói felajánlásoknak
köszönhetően, de idén is akadt
lelkes külső támogató. Senki se
ment haza üres kézzel! A torta
idén Marázára került, a Rosenfeld családhoz. A tombolaárusítás
bevételét a tavaszi gyermekprogramok támogatására fogjuk fordítani, ahol lehetőleg a szülők is
részt vesznek!
Sok pozitív visszajelzés és a
rendezvény vidám hangulata jelzi
számunkra, hogy folytathatjuk ezt
a hagyományt. Igaz, a telet nem
elűztük, hanem másnapra idecsalogattuk, mégis mosolyogva
néztük a csodás szombat délelőtti hóesést. Talán volt szerepünk
benne…
Köszönet minden támogatónak, az óvoda dolgozóinak, az
önkormányzatnak és dolgozóinak,
hogy megteremtették egy sikeres
rendezvény feltételeit!

Farsangunk háttérbe szorította
az e napon aktuális népi időjárásjósló megfigyelést: a medve kibújását-bebújását. A gyerekek által
igen kedvelt téma feldolgozása
azért nem maradt el, a következő hét „mackóhét” volt. Minden
játék, fejlesztő tevékenység, torna, mese, dal és barkácsolás, de
még az étkezések nagy része is a
tányértalpasokról szólt. Nagyon
élvezték a gyerekek, hiszen az
állatokról ismereteket szerezni,
bőrükbe bújni minden kisgyerek
legnagyobb öröme!
Cseke Zoltánné
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Újabb tárgyakkal bővültek
a kiállítások
Sárosi Jánosné (Schäffer
Erzsébet Cseledoboka) pécsi
lakos egy nagyméretű, 1928as, német nyelvű, gót betűs
katolikus bibliát ajándékozott
a kiállításokhoz, amely a kézimunka kiállításon nyert elhelyezést. Az ajándékozó család
szeretné, hogy minél többen
megismerhessék és megcsodálhassák ezt a 255 oldalas,
igazán esztétikus élményt
nyújtó rajzos bibliát.
Ulrich Jánosné pécsváradi
lakos egy legalább 100 éves, fa
gombos harmonikát ajándé-

kozott a Német Önkormányzatnak abból a célból, hogy
a régi hangszerek kiállítását
gazdagítsa ez az egyedi hangszer, amelyet még a budapesti
Mogyorósi hangszergyár készített. A FAVORIT típusú,
élénk színű gyermek harmonika szintén kiállításunk kedves
darabját képezi.
Mindkét
adományozó
családnak tisztelettel megköszönjük e nagylelkű ajándékokat.
Schulteisz Balázs
NÖ elnöke

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. Csernyánszky Gábor
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 és Konyha
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: Szöllősiné Pónya Olívia
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
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E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
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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
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
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104
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Hírek röviden

Március 4. vasárnap

8.00 Geresd

Március 17. szombat

16.00 Geresd

Március 18. vasárnap
Március 25. vasárnap

Március 31. Nagyszomat

Megszűnt „Schulteisz néni boltja”. Az eddig ott
kapható árukat Kettné Schmidt Tímeánál érdemes
keresni, ő vette át.



Február 10.én, szombaton falunkat is érintette a FutaPécs által szervezett futóverseny. Frissítőpontunkon
innivalóval és banánnal vártuk a sportolókat.

 A véralvadásgátlót szedőknek a márciusi vérvétel nem
kedden lesz, hanem 5-én, HÉTFŐN!

Miserend
Március 11. vasárnap





8.00 Lak

Nyugdíjasklubunk tagjai közül ketten ünnepelték
születésnapjukat februárban:
5-én Ulrich Györgyné,
21-én Bogos Józsefné

8.00 Lak
8.00 Lak

17.00 Lak

Április 1. Húsvétvasárnap 8.00 Geresd

Kerék Imre:

Farsang
Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pönögjenek citerák!
Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,
Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,
nyekeregjen a duda!
Járjuk-ropjuk, hadd dobogjon
nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.

 A Német Klub 2018-ra több pályázatot adott be, melyek közül kettőre megérkezett a visszajelzés: működési költségre és a Gőzgombóc Fesztivál támogatására
is nyertünk 500-500 ezer forintot.


Idén is 20 rászoruló család kapott tűzifát, melyet az
önkormányzat osztott szét.

 Amint arról a szórólapon is értesülhettek, az idei szelektív hulladékgyűjtés időpontjai: március 5., április
2., április 30., május 28., június 25., július 23., augusztus 20., szeptember 17., október 15., november
12., december 10.


Március 21.-én, szerdán 17 órai kezdettel Pécsen, a
Várkonyi Nándor Könyvtárban hangzik el a reformáció 500. évfordulójára készített műsor, melyet a
Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelye ad elő
Sólyom Katalin vezetésével. A falubuszt elkérjük a
rendezvényre, amennyiben van rá érdeklődő. Jelentkezni lehet az önkormányzatnál.
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