2017. október

„Nagy élmény volt…”
A siker folytatódott.
A XI. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál több ezer
vendégének elégedett mosolya
is múzsája lehetett volna az új
szmájli logónknak.
A fergeteges programokon
túl ismét a Geresdlaki Gőzgombóc lett a főszereplő.
Ez a sváb gasztronómiai
csoda Geresdlakra vonz kül-

földit, magyart szerte az országból.
A titkot itt, a gyúródeszkák
mellől, a lábasokba bekukkantva lehet ellesni.
A dédik, nagymamák által
készített „hévöknédli” ízét itt
lehet fellelni.
A hamisítatlan sváb, gyorsan pergő mondatokat itt lehet
hallani.

A rég-múlt sváb-bálok hangulatát itt éljük át.
Itt Geresdlakon.
Gőzgombóckor az egész
évben látogatható kiállításainkat büszke és szakavatott
Geresdlakiak mutatják be.
Persze.
A fergeteges programok
fesztiválunk nélkülözhetetlen
részei.

A nap minden percében
színvonalas folklór, szórakoztató előadások és az elmaradhatatlan koncertek marasztalják vendégeinket.
A sok-sok újságíró, tévés,
rádiós természetes érdeklődése:
„Mi volt az új, más az előző
fesztiválokhoz képest?”
(Folytatás a 2. oldalon)

Győztesek: Amiteszeliszol

Szeptemberben rendeztük a XI. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált, a győztes csapat az Amiteszeliszol lett
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„Nagy élmény volt…”
(Folytatás az 1. oldalról)
Az új logón, az új díjak a
(legbájosabb hölgyek, legsármosabb férfiak), s az új csapatokon (Csengele, Kalocsa) túl
egyértelmű, hogy (vendégek
és a csapatok között is) magas
volt a fiatalok aránya.
A XI. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon berobbantak a
fiatalok. Jó a buli – mondták!
Jöttek, láttak s győztek.
A szép Geresdlak még
szebb lett. Bucsukor, illetve
előtte volt szokás, hogy csinosítottuk a portákat, falut, legyünk még szebbek! Lássák

az idelátogató rokonok… ne
valljunk szégyent!
Büszkék lehetünk, hiszen
ötleteink fonalán igazi és
egyedi őszi hangulatot varázsoltunk utcáinkra, tereinkre
és portáinkra.
Köszönjük MINDENKINEK!
Mert tudják:
„Geresdlak – együtt vagyunk sikeresek!”
Találkozunk 2018. szeptember 29-én a XII. Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztiválon!
Dr. Habjánecz Tibor
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Pár kerék – ősszel
Bicikli, akkor Geresdlak.
Képzelhette az idelátogató
vendég, turista a Gőzgombóc
Fesztivál forgatagában. Mármár Vietnámban gondolták
magukat az utcákon, tereinken
az ízlésesen, az ősz színeibe felöltöztetett tökös bringákat látva.
Grinnyei
vendégeinktől
tudom, legfőképp az alföldiek hangsúlyozzák, hogy mily
emberpróbáló nálunk tekerni.
Két kezemen megszámolom az
elszánt, az edzett geresdlakiakat,
akik – még nem is a sport kedvéért – a helyi óriási távolságok
leküzdése érdekében pattannak
fel a vasparipára.
Őszinte tisztelet nekik, attól
a kocsiba ragadt embertől, aki a
pályázaton nyert, sárga, hivatali,
utánfutós kétkerekűvel csak hazáig, lefele bírta.
No de akkor honnan van ez
a számos bicikli-csoda?
Honnan? Miért? Hogyan?
Pont most?
Ennek története van. A
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál egyik kupaktanács-ülésén
kipattant ötlet indította el a
vasparipa-fonalat. Legyünk őszi
–szépek, utcáink, tereink hangulatosak, magunk és mindenki

örömére, ahogy a gőzgombócos
Geresdlakon hagyomány.
Grambachból, méhből, padlásról, sufniból, a kert végén már
ötven éve benőtt, s kiszabadított,
s a gyerekjátékok között böngészett, a még használt, de féltett
és ezért kikötött kerékpárok sora
került elő.
Gyerek, női és férfi. Fa, fonott
és vas. Verseny, hobbi, s munka. Matuzsálem, múzeumi meg
az alig használt. Szabályos, kis
nyolcas és „esbetüalakú” kerék.
Ötlet, gondolat, s alkotás. A
kompozíciók festővászonra valók. Az ősz színeit, terményeit
elfogadta a használati eszköz,
belement a huncut játékba.
Naná!

Megfejtve paripáink gondolatait: „Elfeledve, lomok közt,
nem dobom ki még, hátha jó
lesz még valamire vasdarabként
szunnyadni évek óta!? Már
megcsalatva, fillérért méhbe eladva. Még fel nem darabolva?

Avagy.
Hálával gondolni Geresdlakiakra, akik szép ruhát adva,
csinosítva, kedves vendégnek,
látogatónak, helyinek csodaként
bemutatva, egymásnak örömöt
okozva, a szépnek vázat és tartást adva!
Jövőre is veletek, ti kedves
geresdlaki emberek!”
Dr. Habjánecz Tibor
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

„a hintója őszi szél.”
Kisöccsétől. Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.
Zelk Zoltán szavainál szebben talán nem is lehet bemutatni az október hónapot, de
egy pár sor erejéig tekintsünk
még vissza szeptember hónap
kiemelkedő eseményeire. A
7. osztályosaink a Határtalanul pályázat keretében három
napra Szlovákiába utaztak. A
mintegy másfél milliós elnyert
összegből tanulóink a véméndi
hetedik osztályosokkal közösen önrész nélkül, ingyen vehettek részt az utazáson. A pályázat célja a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás
és az ott található kulturális
értékek és történelmi helyszínek megismerése. Szeptember
15-én részt vettünk az országos TE SZEDD akcióban.
Szeptember 29-én, pénteken
iskolánkban is megtartottuk
az Európa Sportnapot. Német
és latin táncosaink felléptek a
Gőzgombóc fesztiválon.
Október első hetében az
állatok világnapjához kapcsolódva több feladatuk is volt a
tanulóknak, szülőknek és a pedagógusoknak. Több tanórán
jelentek meg az állatokkal kapcsolatos feladatok. A plüss állatok gyűjtését idén a rágcsálók
kategóriájában hirdettük meg.
A gyerekek órai és otthoni feladatként különböző állatokat
ábrázoló terményképeket készítettek. Szülői segítséggel
nagyon sok ötletes madáretetőt barkácsoltak tanulóink.
Minden osztályfőnök készített
az osztályáról egy nagy tablót,
amin az osztálya tanulói láthatóak kedvenc állatukkal. Az
elkészült produktumokból a
hét utolsó napján kiállítást
rendeztünk be az iskola aulá-

jában, hogy mindenki láthassa milyen fantasztikus ötletek
születtek a héten. A kiállítást
meghagytuk a hét végére is azzal a céllal, hogy aki a szombati
napon társadalmi munkára jön
az iskolába láthassa a kreatív
ötleteket.
Október 7-én társadalmi munkára kértük a szülőket, célunk az iskolai játék
és sportudvar bővítése volt.
Reméltük, hogy a gyerekek
kikapcsolódását eredményező
munkával több szülőt sikerül
megmozgatnunk, de így is sokat haladtunk Az iskola összes
dolgozója mellett 10 szülő és
két 6. osztályos diák alkotta
a munkás csapatot. Iskolánk
minden évben rendszeresen
részt vesz az őszi és tavaszi atlétika diákolimpiákon. A sikeres szerepléshez járul hozzá a

társadalmi munkában elkészült
távolugró pálya. A szorgos női
kezek egész nap festettek. Elkészült többek között a technika
és rajzterem ajtajának festése, 3
db autógumikból álló mignon
festése, 2 db autógumikból
álló katica festése, és a traktorgumikból álló kígyó festése.
A festés előtt az autógumiból
készült figurákat összefogatták
a férfiak és a kígyóhoz felhasznált traktorgumikat is be kellett
ásni a földbe. Az építőiparban
jártas apukák bebetonozták
a hinta állványt, majd feltöltötték a hinták alatti területet apró kaviccsal. A fárasztó
munka végén jólesett a finom
ebéd (csülökpörkölt galuskával,
Gombár Balázs felajánlása).
Köszönjük az előkészítő terepmunkát Auth Jánosnak, Kékesd
Község Önkormányzatának a

sódert és a cementet, Geresdlak
Önkormányzatának a munkához szükséges eszközöket.
Dicséret és külön köszönet
illeti a két keményen dolgozó
6. osztályos fiút, Osváth Eriket
és Wukovics Alit. Köszönjük a
szülőknek: Békefi Attila, Bölcskei Gyöngyi, Gombár Balázs
és Viki, Krikler Laci, Osváth
József és Timi, Rajnai Zsolt,
Varga Ince, Wukovics Károly.
Köszönöm az iskola dolgozóinak és hozzátartozóiknak is a
munkát: Dudásné Nádasi Judit,
Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona,
Dr. Rill Zoltán és Anna, Erős
Ferencné, Esküdtné Szalinay
Katalin, Fülöp Zsolt és Csilla,
Hengl Móni, Hohmann-né
Treitz Heni, Hüber Ádám,
Krönung Zsolt, Pappné Tomin
Melinda, Podolskiné Teppert
Erzsébet, Schulteiszné Komsa
Judit, Soós Brigi.
Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Új év, új arcok, új feladatok az Óvodában

Szeptember elsején beköszöntött az új nevelési év óvodánkba. Nyári élményekkel
gazdagodva érkeztek a gyerekek, mégis nagy örömmel
üdvözölték régi kedvenc játékaikat, az ismerős és új gyermek- és felnőtt arcokat.
28 gyermekkel indítottunk,
akik közül 15-en geresdlakiak,
négyen marázaiak, hárman fazekasbodaiak, hárman kátolyiak, ketten hímesháziak és idén
először egy szellői kislányt is
fogadtunk. Tizenegyen vannak
a kiscsoportosok, akiknek a
beszoktatása zökkenőmentesnek mondható, de csendesnek
egyáltalán nem. Ez természetes velejárója az otthon melegéből való kiszakadásnak. Türelemmel, szeretettel segítjük
őket az ovis élethez való alkalmazkodás – néha sima, néha
göröngyös – útján. Mostanra
már kiegyensúlyozottabbakká
váltak, de az ölbeli játékokat, az
anyáskodó gondoskodást még
igénylik.
Az alkalmazottak személyi feltételei is változtak
idén: Glaszné Werner Noémi
immár óvodapedagógusként

foglalkozik a gyerekekkel,
Mosztbacherné Szemesi Angéla pedig búcsút mondott
nekik, és az óvónői pályának.
Megköszönve
fáradságos
munkáját ezúton is kívánunk
neki minden jót, jó egészséget
további életútján! Utódját keressük, pályázati kiírás és ismerősök által. A dajkai teendők
ellátásában Botosné Ferenc
Melindát Rosenfeld Csabáné
segíti ki egy rövid ideig.
A foglalkozások sorát idén
a „Grossmutters Küche” témával kezdtük, ráhangolódva a Gőzgombóc Fesztiválra.
Megunhatatlan kedvence ez
a gyerekeknek évről-évre, és
reméljük, néhány év múlva
azon iskolások csoportjához
fognak tartozni, akiket nem
csak a körhintázás, az önfeledt szórakozás, kisvonatozás
fog emlékeztetni e jeles eseményre, hanem a „főszereplő”
íze, elkészítési módja, az együtt
munkálkodás öröme is.
A megnyitón kétnyelvű
köszöntő műsorral álltak ki a
gyerekek ismét, ahogy tizenegy éve minden alkalommal.
Köszönjük a közönségnek a

tapsot, a bíztatást, a szülőknek
az együttműködést! Megérdemlik a gyerekek, hogy felsoroljam nevüket: Fischer Fruzsina, Kósa Viola, Reith-Gál
Hanna, Sárics Roxána, Szöllősi Emília, Papp Levente és
Sárics Krisztián.
Az ősz kincseit gyűjtögetve,
a gyümölcsökkel, zöldségekkel
ismerkedve kezdődött az október. Minden érzékszervükre
hatva építjük fel a foglalkozások rendszerét. Arra szoktatjuk őket, hogy nyitott szemmel
járva a világban, legyenek fogékonyak minden újra, a ter-

mészet szépségeire és változásaira, szerezzenek minél több
tapasztalatot, mellyel aztán játékukba építve - önmagukat
fejleszthetik, gazdagabbá, jobb
emberré válhatnak.
Sok tervünk van még erre
az évre is: állatkert látogatás,
Kodály Központ, Márton nap,
Mikulás, Karácsony, hogy csak
a kiemelkedőeket említsem.
De arra törekszünk, hogy
minden nap élmény legyen a
gyerekeknek, melyeket örömmel megélve, szívükbe zárva
vihetnek magukkal az életbe.
Cseke Zoltánné
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Doktori dolgozat készült Geresdlakról

Miről szól és hogyan készült a munka?
Lassan kilenc éve annak,
hogy magyar, német és finn szakos egyetemistaként szakdolgozati témát keresve az interneten
olvasgattam, és ráakadtam egy
rövidke hírre, amelyben az állt,
hogy a Baranya megyei Geresdlak településén felavattak egy
magyar-finn kétnyelvű utcatáblát. Ez a néhány soros írás rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Egy kicsit még gyűjtöttem
a bátorságot, mielőtt felhívtam
az újságcikkben emlegetett,
számomra akkor még teljesen
ismeretlen Geresdlak önkormányzatának telefonszámát.
Majd a telefonban bemutatkoztam, és megkérdeztem,
hogy segítségemre lennének-e,
ha érdeklődő egyetemistaként
odautaznék és megismerkednék
a faluval. Kérdésemet az önkormányzat munkatársai nagyon
kedvesen fogadták, így hamarosan már azon izgultam, hogy
a jó buszmegállónál szálljak le,
miután Pécs irányából érkezve
meglátom a Geresdlak-táblát.
Ezen első utam óta mára soksok közeli és távoli ismerősöm
lett Geresdlakon, és nemcsak
az a bizonyos szakdolgozat,
hanem 2017 nyarán „Nyelvcsere és szezonális migráció
egy többnyelvű magyarországi
közösségben” címmel Geresdlakról szóló doktori dolgozatom
is elkészült, amelyet szeptemberben sikerrel védtem meg az
ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. Három részes
írásomban munkám főbb eredményeit szeretném összefoglalni, ezáltal is köszönetet mondva
a falu egész lakosságának a dolgozat elkészítéséhez kapott sok
segítségért és támogatásért!
Tanulmányaimat a doktori iskola szociolingvisztika
alprogramjában végeztem. A
nyelvtudomány ezen ága nem a
nyelvek történetével vagy éppen
nyelvtani jellegzetességeivel
foglalkozik, hanem a nyelv társadalmi vonatkozásaival. Azaz
olyan kérdésekkel, minthogy
mitől függ az, hogy ki, mikor,
kivel milyen nyelven beszél, és
mindennek milyen következ-

ményei vannak az emberek közötti kapcsolatok alakulásában.
Az ilyen kérdésekből különösen sokat tanulhatunk az olyan
sokszínű közösségeket vizsgálva, mint amilyen Geresdlak is.
Hiszen Geresdlakon – persze
nem ugyanúgy és ugyanannyit,
mint néhány évtizeddel korábban – sokan beszélnek vagy
értenek németül, és vannak
olyanok is, akik valamely cigány
nyelvet vagy éppen a horvátot is
használják vagy értik. Másrészt
a németek és a finnek házvásárlásával e nyelvi sokféleség
még tovább bővült. Én pedig
éppen e folyamatok találkozásának következményeire voltam
kíváncsi. Dolgozatomban arra
a kérdésre kerestem a választ,
hogy vajon tapasztalhatunke új nyelvi jelenségeket egy
németajkú településen, ahová
külföldiek költöznek be? És ha
igen, milyen jelenségek ezek,
és milyen következményekkel
járnak?
E fenti kérdések megválaszolásához sok-sok információt
kellett gyűjtenem Geresdlakról.
A gyűjtőmunkát végzők számára ilyenkor mindig felmerül a
kérdés: vajon mi a jobb, ha mi
magunk is abból a közösségből
származunk, amelyet tanulmányozni szeretnénk, vagy ha
kívülállóként érkezünk oda?
Természetesen az előbbi esetben jóval több helyi tapasztalatunk, belső ismeretünk van. Az

utóbbi azonban azért lehet előnyös, mert olyan jelenségekre is
figyelmesek lehetünk, amelyek
a helybelieknek hétköznapiak,
egy kívülálló számára azonban
nagyon is különlegesek. Magam is ebben bízva kezdtem
megismerkedni Geresdlakkal,
elsősorban interjúk készítésének a segítségével. Célom
az volt, hogy minél többekkel
beszélgessek, idősekkel és fiatalokkal egyaránt. Mivel segítőkész beszélgetőtársaim rendre újabb és újabb interjúalanyt
ajánlottak, összesen körülbelül
150 geresdlakival tudtam beszélgetni, köztük helybeliekkel, finnekkel és németekkel
is. A másfél órás interjúk során
mindig kérdezgettem beszélgetőtársamat családja történetéről,
arról, hogy régebben otthon és
az iskolában milyen nyelveket használt, hogy ma hogyan
kommunikál családtagjaival
vagy éppen szomszédjaival.
Mindig beszélgettünk arról
is, hogy szépnek, hasznosnak
gondolja-e a faluban beszélt
nyelveket. Megkérdeztem interjúalanyaim véleményét arról
is, hogy mi a jellemző az egész
falu nyelvhasználatára, például a
fiatalok tudnak-e még németül.
Beszélgettünk a falu kulturális
életéről is, például arról, hogy
a finnek milyen szokásokat
tanulhatnak el a helybeliektől.
Végül arra is mindig kitértünk,
vajon milyen lesz az élet Ge-

resdlakon a jövőben, mondjuk
húsz év múlva kik laknak majd a
településen, és milyen nyelveket
fognak beszélni.
Ahányszor csak Geresdlakon jártam, mindig fényképeket, hang- és videofelvételeket
is készítettem, és gyűjtöttem a
faluról megjelenő híreket, újságcikkeket, riportokat. Voltak, akik „nyelvi naplót” írtak
számomra, azaz lejegyezték,
hogy egy nap során kivel, miről,
milyen hosszan és milyen nyelveken beszélgettek. Olyankor is
mindig figyeltem, majd leírtam
tapasztalataimat, amikor a jó
hangulatú finn nyelvórákat tartottuk, vagy éppen amikor tolmácsként segédkezhettem a különböző falubeli rendezvényeken vagy finnországi utakon. Ez
az információgyűjtés azonban
korántsem egyirányú folyamat
volt, hiszen az interjúk során
beszélgetőtársaimmal mindig
közösen gondolkodtunk, és
ahogy az idő telt, egy-egy találkozáskor mind többen már
külön kérdés nélkül meséltek
nekem nyelvi tapasztalataikról.
Mindenki, akivel kapcsolatba kerültem, formálta készülő
munkámat.
Noha az elmúlt években
sok-sok kedves ismerősöm lett
a faluban, mindenkivel természetesen nem volt módom
megismerkedni. Bár sok-sok
élményt gyűjtöttem Geresdlakon, mégis csupán egy egészen kis szelete a geresdlaki
hétköznapoknak az, amibe én
beleláthattam. Mégis bízom
benne, hogy kutatómunkám
sok olyan érdekes eredménnyel
járt, amelyek nemcsak az érdeklődő nyelvészek számára tárják
fel egy egyedülálló magyarországi német település nyelvi és
kulturális sokféleségét, hanem e
sorok minden kedves geresdlaki
olvasójának is felhívják figyelmét a közösség értékeire és
gazdagságára. Gyűjtőmunkám
eredményeit írásom második
részében, a Hírmondó következő számában foglalom össze.
Pachné Heltai Borbála
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Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján 2017.
november 15-én szerda zöldhulladék gyűjtés lesz. A
gyűjtés kiterjed: - ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű
és 1 m hosszú ágak, kévébe kötegelve) - fűkaszálék
(műanyag zsákban) - falomb (műanyag zsákban). A
zsákolást úgy szabad csak elvégezni, hogy az kibírja a
kézi emelést. Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag is kerül, a Dél-Kom Nonprofit Kft.
munkatársainak a kihelyezett növényi részeket nem
áll módjukban elszállítani.
 Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft.
2017. november 16-án szerdán 14 órától 18 óráig az
iskola udvarán ( sportpályán) elektronikai hulladékgyűjtést szervez. Elektronikai hulladékok a következők
lehetnek: Háztartási nagygépek, háztartási kisgépek,
információs (IT) és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai
barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött,
nagyméretű ipari szerszámok, játékok, szabadidős és
sportfelszerelések, ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök, adagoló automaták, rádiótelefon készülék.
 Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a szelektív
hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: november 13., december 11.
 Geresdlak Község Önkormányzata a főzőkonyha
számára saját erőből vásárolt egy új elektromos nagykonyhai statikus sütőt, egy főzőzsámolyt valamint egy
spirálkaros dagasztógépet.


Kertek alatt már a járvány!
Influenzaszerű
megbetegedések már elkezdődtek
Praxisunkban is., országosan
is.Vizes orrfolyás, köhécselés,
sokszor magas láz, végtagfájdalom tüneteivel ver le a lábunkról, csak tüneti szerekkel
kezelhető. A vény nélkül kapható orrcsepp, köptető, lázcsillapitó, nagy adag C vitamin ,
ágynyugalom, és bő folyadék a
megfelelő „gyógyszer”. A gond
a szövődményes esetekkel van:
arcüreg gyulladássá, középfül
gyulladássá, légcsőhuruttá, tü-

Miserend
November 1., szerda
Mindenszentek
Püspöklak 8.00
November 5., vasárnap
Geresd 8.00
November 12., vasárnap
Püspöklak 8.00
November 18., szombat
Geresd 16.00
November 19., vasárnap
Püspöklak 8.00
November 26., vasárnap
Püspöklak 8.00

dőgyulladássá alakulhat át a
Páciens felülfertőződése, nem
megfelelő immunitása esetén.
A tüdőgyulladás még ma is
lehet végzetes!
Mi a megoldás? Ingyenes,
kényelmesen
megkapható
védőoltás, a Rendelőnkben is
2017. októben 24. től elérhető
lesz. Kérem, éljenek a lehetőséggel, vegyék igénybe az
oltást, egészségük, családjuk
védelmében is.
Egészségünkre:
Dr. Rajnai Gabriella

Programok
a közeljövőben

2017. december 3., vasárnap Mézeskalács-falu kiállítás
megnyitó
2017. december 14. közmeghallgatás 17.00 Püspöklak, 18.00 Geresd
2017. december 19. Nyugdíjasaink karácsonyi ünnepsége és megemlékezés a „Málenkíj robotra elhurcoltak”
tiszteletére

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. 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 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.
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
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105
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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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