
Az arany minősítést nyert tánccsoport

Kulturális ünnepeink áprilisban
1964 óta április 11-én, 

József Attila születésnapján 
ünnepeljük a magyar költé-
szet napját. A rendszerváltás 
után a Magyar Írószövetség 
is csatlakozott a rendezvé-
nyekhez. Ilyenkor a nagyobb 
városokban megemlékezéseket 
tartanak, több helyen maratoni 
versmondással emlékeznek.

Valószínűleg sokunk szá-
mára hangzanak ismerősen 
ezek a sorok:

„Harminckét éves lettem én - 
meglepetés e költemény”

Néhány nap múlva folyta-
tódott a kulturális események 
sora. 1995 óta katalán javaslat-
ra április 23-át az UNESCO 
a könyv napjává nyilvánította. 
E napon halt meg William 
Shakespeare és Miguel de 
Cervantes. Ez a nap lett a szer-
zői jogok napja is. Célja, hogy 
felfedezzük az olvasás szépsé-
gét, és ösztönözzük egymást a 
könyvek forgatására.

Geresdlakon idén ebből az 
alkalomból kerül átadásra a 
Geresdlakért díj, melyet Kett 
Jánosnak ad át polgármes-

terünk a sok éves kulturális 
területen végzett munkájáért. 
Ez adta az ötletet arra, hogy 
megismerjük hosszú munkás 
életének főbb állomásait. Kér-
tem, meséljen magáról:

„1941. december 7-én Pé-
csett születtem. Általános 
iskolai tanulmányaimat Fa-
zekasbodán végeztem, majd 
1956-1960 között elvégeztem 
Pécsett a német nyelvű Taní-
tóképzőt.

1961-ben a diploma meg-
szerzése után a Tolna megyei 
Bátaapátiban kezdtem taní-
tani. Közben 28 havi katonai 
szolgálatot teljesítettem a Ha-
tárőrségnél. 1963-ban megnő-
sültem. 1966-ban áthelyezéssel 

kerültem a püspöklaki iskolá-
ba. Itt tanítottam 1991-ig, ek-
kor ugyanis rokkantnyugdíjas 
lettem.

Alsó és felső tagozatban taní-
tottam németet és éneket, az is-
kolai kórust vezettem, feleségem-
mel 10 éven keresztül az iskolai 
tánccsoportot működtettük. Volt 
tanítványaim a mai napig emle-
getik a modellező szakkört, me-
lyen szívesen vettek részt.

A községi könyvtárat 1967 
óta vezettem, természete-
sen a tanítás mellett. Ekkor 
a könyvállomány 1600-1700 
kötet volt, és a mostani Baba-
házban működött. Folyama-
tosan rendeltem új könyveket 
nemcsak Geresdlakra, hanem 
Marázára és Fazekasbodára is. 
A könyvtárban a pedagógu-
sok szervezésében könyvtári 
órák megtartására került sor. 
Az óvodával együttműködési 
szerződést kötöttünk. Lelkes 
kis tagjai a könyvtárnak.

Örömmel fogadtam a 
könyvtár felújítására és bővíté-
sére nyert pályázatot. Szívesen 
résztvettem volna az átrende-
zési munkálatokban, de sajnos 
egészségi állapotom ezt nem 
teszi lehetővé.

Köszönetet mondok a 
„Mohácsi Jenő” mohácsi, va-
lamint a „Csorba Győző” me-
gyei könyvtár támogatásáért 
(könyvellátás, bútorok, TV, 
fényképezőgép, számítógépek).

Családtagjaim rendszere-
sen kölcsönöznek könyveket, 
szépirodalmat, szakmai köny-
veket középiskolás unokáim 
tanulmányi munkájuk kiegé-
szítéséhez.

A könyvtárosság mellett 
nagy örömöt jelent az egyházi 
kórus vezetése, a kántorizálás. 
A kórus heti próbáit a könyv-
tárban tartjuk. Ha marad még 
szabadidőm, szívesen tevé-
kenykedem a kertben, olvasok, 
rejtvényt fejtek.

Kett János

2018. április
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Borverseny, 2018
Április 15-én megtartottuk 

a szokásos éves borversenyt. A 
zsűrinek sok munkát adott  a 
fehér, vörös és rosé minták 
minősítése. Az eredményhir-
detésnél az elnök úr jó taná-
csokat is adott a szőlő metszé-
sétől a bor kezeléséig az egész 
folyamatról. Ismertették a 
leggyakrabban előforduló hi-
bákat, hogy a következő évek-
re ezeket kiküszöbölhessék a 
gazdák. 

Ezután jött a legizgalma-
sabb esemény, az oklevelek 
átadása. A hivatalos rész le-
zajlása után finom vacsorát 
kaptak a résztvevők.

Barna-Mendly Erzsébet

Bronz oklevelet nyert:
• August Krivec
• Bayer György
• Móráth János
• Mauri Vonska
• Pirka Hainen
• Podolszki Norbert
• Saaristo Sinko
• Schmidt György
• Stefán Csaba
• Stefán György
• Stolcz János
• Ulrich János

Ezüst oklevelet nyertek:
• August Krivec
• Bayer György
• Maráth János
• Mayer György
• Porth László
• Sirpa Ramsa
• Soós József
• Stefán György
• Stolcz János
• Ulrich János

Arany oklevelet nyertek:
• dr. Habjánecz Tibor
• Pertti Sulula
• Porth László
• Soós József
• Ulrich János
• Vavika Tibor



Geresdlaki Hírmondó 3

A Német 
Önkormányzat hírei

A kendő- és vállkendő ki-
állítás helyisége rövid idő alatt 
teljesen átalakult, megszépült. 
Új ablakok, párkányok, belső 
falfestés, új műanyagpadló te-
szi szebbé, barátságosabbá és 
otthonosabbá a termet.

A kendők – vállkendők el-
helyezése is változatosabban 
történt, áttekinthetőbb, élvez-
hetőbb és ezáltal dekoratívabb 
lett a kiállítás. 

Köszönjük dr. Habjánecz 
Tibor polgármesternek, hogy 
ilyen szép környezetben fo-
gadhatjuk az idelátogató, ér-
deklődő gyermek és felnőtt 
csoportokat.

Megkezdődött az építkezés 
a többfunkciós közösségi tér 
kialakítása a varrodából. A Né-
met Önkormányzat Geresdlak 
pályázat segítségével közel 50 
millió forintból valósítja meg 
a teljes energetikai korszerű-
sítést, felújítást. Kialakításra 
kerül 4 klubszoba (mindegyik 
fürdőszobával és konyhával), 

egy akár 40-50 fő fogadására 
alkalmas közösségi helység 
kiszolgáló létesítményekkel 
(konyha, tároló, wc, tusoló), 
és az épület alsó részén egy 
kézműves műhely. Az épü-
letben szeretnénk fogadni az 
idelátogató csoportokat. Az 
ünnepélyes átadás ideje 2018. 
augusztus 17. péntek. 

Történelmi sikert ért el a 
Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata a vá-
lasztások alkalmával. Sikerült 
a német nemzetiségnek egy 
független parlamenti képvi-
selőt beválasztani az Ország-
gyűlésbe. Ritter Imre eddig 
szószólóként segítette a német 
nemzetiséget, a választások 
után már országgyűlési képvi-
selőként dolgozik. Köszönjük 
a szavazatokat, amivel támo-
gatták a német nemzetiséget!

Schulteisz Balázs 
elnök 

Német Önkormányzat 
Geresdlak

Könyvtári hírek
A laki könyvtárban nemcsak magyar, hanem német és finn 

nyelvű könyvek is találhatóak. A német nyelvűek között az egé-
szen kicsiknek szólótól kezdve az ifjúsági és felnőtt irodalom is 
megtalálható.

Nyitva tartás: Hétfő 16 – 18, szerda 16 – 17, péntek 13 – 15
A geresdi olvasóteremben (az orvosi rendelő várója) német 

irodalmi művek és krimik is találhatóak. Ezeket a könyveket 
Karlheinz Mayertől kaptuk, amit köszönünk szépen.

Nyitva tartás: Szerda 17 – 18
Munkaidőben a polgármesteri hivatalban megtalálható va-

gyok. Barna-Mendly Erzsébet

Uutisia kirjastosta
Lakin kirjasto tarjoaa unkarinkielisten lisäksi myös saksan- ja 

suomenkielisiä kirjoja. Saksankielisiä kirjoja on saatavilla niin 
lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. 

Aukioloajat: Ma 16-18, ke 16-17, pe 13-15
Geresdin lukusali (lääkärin vastaanottohuone) tarjoaa saksan-

kielisiä kaunokirjoja ja dekkareita. Kirjat lahjoitti kirjastollemme 
Karlheinz Mayer, kiitämme häntä lämpimästi!

Aukioloajat: Ke 17-18  
Työaikana olen tavattavissa kunnantalolla.

Fordította: Pachné Heltai Borbála

Nachrichten aus 
der Bibliothek

In der Bibliothek in Lak befinden sich nicht nur Bücher in 
ungarischer Sprache, sondern auch finnische und deutschspra-
chige Lesewerke.

In deutscher Sprache gibt es Literatur für die Kleinsten aber 
auch Jugendliteratur und Werke für Erwachsene.

Öffnungszeiten:
Montag: 16-18 Uhr
Mittwoch: 16-17 Uhr
Freitag: 13-15 Uhr
Im Leseraum von Geresd (Warteraum von der Arztpraxis) 

können sie Literaturwerke und Krimis auch in deutscher Spra-
che finden. 

Diese Bücher bekamen wir von Karlheinz Mayer, wofür wir 
ein herzliches Dankeschön aussprechen. 

Öffnungszeiten: Mittwoch: 17-18 Uhr
Während der Arbeitszeit bin ich im Bürgermeisteramt zu 

erreichen.
 Fordította: Schulteisz Józsefné
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Tavaszi zsongás
Mentovics Éva:
Tavaszi zsongás
Rügyet bont a barka ága,
bólogat a hóvirág,
levél zsendül, füttyszó zendül, 
most jön csak a jó világ.

A kissé hosszú, esetlen tél 
után a húsvét meghozta az iga-
zi tavaszt, vagy talán többet is 
annál. Egy sportos iskolának 
nem is hozhat a nyúl szebb és 
jobb ajándékot egy új kültéri 
sportpályánál. A jó idő alkalmat 
adott a munkálatok megkezdé-
sére is. Elbontásra került a régi 
balesetveszélyes betonkerítés, 
megkezdődtek a földmunkák, 
alapkiásás, kavicságyazat elké-
szítése, majd jött a vasbeton-
szerelés és betonozás. A beton 
kötési ideje után kapja meg a 
pálya a végleges aszfalt burko-

latot. A felfestés már öröm lesz 
(szó szerint gyerekjáték), mert 
ez lesz az utolsó fázis az avatás 
előtt. A felújított, méretében 
is nagyobb sportpályára 15x30 
méteres játékteret tudunk fel-
festeni. A labdajátékok mellett 
kialakításra kerül rajta egy fu-
tófolyosó, egy távolugró pálya, 
és egy súlylökő terület. Az új 
sportpályára is igaz településünk 
jelmondata: „Geresdlak, együtt 
vagyunk sikeresek”. A sportpá-
lya felújítását a Pécsi Tankerületi 
Központ finanszírozta, a pályát 
körülvevő kerítést Geresdlak 
Község Önkormányzata állítja 
helyre, a pálya felfestését pedig 
társadalmi munkában végezzük 
el. Tanulóink már izgatottan 
várják, hogy használatba vehes-
sék a felújított játékteret, ami 
várhatóan május végére esik.

Amíg ez megtörténik, visz-
szatekintünk egy kicsit a márci-
usi eseményekre. Több tanulónk 
vett részt a pécsváradi Szondi 
matekversenyen. Barcsay Andor, 
Nagyéri Bence és Rosenfeld Dóra 
4. helyezést értek el, Varga Kitti 
5., Storch Jamie 6., Háberschusz 
Dorina 7. lett.

Standard és latin táncosaink 
félévi gálaműsorát a mohácsi If-
júsági Centrumban tartották.

A mohácsi Boldog Gizella 
Általános Iskolában megrende-
zett német vers és prózamondó 
versenyen minden évben részt 
vesznek tanulóink. Hofecker 
Jázmin harmadik helyezett 
lett, Bodró István különdíjban 
részesült. A sok tanulás és ver-
seny mellett a tanulóink aktív 
kikapcsolódására is figyelünk. 
A gyerekek kezdeményezését 

támogatva a tavaszi szünet 
előtt suli-bulit szerveztünk ré-
szükre. A DJ ismét Békefi Nóri 
volt, vendégségbe pedig a 7. 
osztályosok véméndi testvér-
osztályát hívtuk. A résztvevők 
végig énekeltek és táncoltak, 
sikerült ismét egy jó hangulatú 
estét varázsolni.

Szünet előtti utolsó napon 
a pécsváradi zeneiskolások – 
köztük a mi tanulóink: Schul-
teisz Márton zongora, Rosenfeld 
Zsófia fuvola, Schulteisz Anna 
szaxofon – adtak húsvéti kon-
certet az iskolában. Békefi Luca, 
Glasz Melani, Hock Hanna és 
Bornemissza Zsófia sajnos nem 
hallották a koncertet, mert ők a 
Brodarics anyanyelvi versenyen 
vettek részt Mohácson.

A koncert után osztottuk ki 
Erb József plébános úr ajándé-
kait, a csokinyuszikat. Köszön-
jük, hogy minden évben gondol 
ránk!

A tavaszi szünet után di-
gitális témahetet tartottunk. 
Varga Zoltán informatikus 
szülő tartott érdekes előadást 
a felsős tanulóinknak az őrájuk 
mobiltelefonon, Facebookon, 
netes játékokon leselkedő ve-
szélyekre. A sikeres előadás mi-
att folytatásról döntöttünk. A 
szülők részére a fogadó órákon 
tartott előadást a Pécsváradi 
Szakszolgálat két pszichológus 
szakembere, akik felhívták a 
szülők figyelmét a gyermekekre 
leselkedő veszélyekre.

Tanulóink ezen a héten 
több digitális tananyaggal ta-
lálkoztak, a pedagógusok belső 
továbbképzésen vettek részt a 
digitális oktatással kapcsolat-
ban. A táncosok videofilmet 
készítettek, a negyedik osztá-
lyosok kiállítást rendeztek be az 
osztályban a technikai eszközök 
fejlődésével kapcsolatban.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető 

és a tánccsoport vezetője

EGY ARANY MINŐSÍTÉS TÖRTÉNETE
Miután Móni tanár néni 

gyesre ment, táncosai pedig el-
ballagtak, így lezárult egy kor-
szak az iskolai tánccsoport életé-
ben. Egy év kihagyás után 2015 
szeptemberében alakult meg 
újra az iskolai tánccsoport. A 
lelkes kis csapat az első fellépé-
se alkalmával 2016 áprilisában, 
Villányban a Baranya Megyei 
Gyermektánccsoportok találko-
zóján rögtön ezüst minősítéssel 
nyitott. A zsűri akkor azt java-
solta, hogy ha hosszabb távon 
gondolkodunk, akkor érdemes 
lenne új, az eredetihez hasonló 
népviseleti ruhát varratnunk. 
Másik javaslatuk az élő zene 
volt. Egy évvel később 2017 
áprilisában a Pécsett megrende-
zett találkozón tánccsoportunk 
már az új ruhájában táncolt. A 
geresdlaki babavarró kör tagjai 
megvarrták a lányok hagyomá-
nyos sváb népviseleti ruháit, a 
költségeket a geresdlaki és az 
erzsébeti német önkormányzat 
állta. A zsűri a fellépés után ki 
is emelte a szép ruhákat, ennek 

köszönhetően sikerült megis-
mételnünk az előző évi minő-
sítésünk eredményét, azaz újból 
ezüst minősítést értünk el. Az 
élőzene még mindig hiányzott. 
Tovább folytattuk az építkezést. 
Az országos minősítést 3 éven-
te rendezik, 2018-ban volt itt az 
ideje az újabb országos minősí-
tésnek. Erre a minősítésre már 
tudatosan készültünk. Koreog-
ráfiánkat egy ismert gyerekdal 
köré csoportosítottam, ami így 
egy ötletes, egyedi tánccá alakult. 
A kitartó munkánk már megér-
demelt egy zenekart is. „Hosszú 
kutatómunkám eredményeként 
rátaláltam az Unterrock zene-
karra”, akik elvállalták a tánc-
csoport kísérését. Egy héttel az 
országos minősítő verseny előtt 
sikerült a verseny helyszínén, 
Pécsváradon egy főpróbát tar-
tani a zenekarral együtt. Eljött 
a verseny napja április 15-e, va-
sárnap. A minősítő első fellépője 
a geresdlaki csapat volt. Előre 
kértem magunkat, mert dél-
után várt még ránk egy fontos 

program, a bérmálás. A profi ze-
nekari kíséret, a gyönyörű ruhák 
mellett a gyerekek is odatették 
magukat. Szépen énekeltek, a 
szerepüket jól játszották el, és 
ügyesen táncoltak. A németül 
értő nézőközönség és a zsűri is 
értette a történetet, nevettek a 
humoros befejezésnél, és nagy 
tapssal jutalmazták a produk-
ciónkat. Utánunk következett a 
Belvárosi Iskola, a Koch Valéria 
3 csoporttal, Villány, Bóly, Mo-
hács, Bátaszék, Bonyhád…..  És 
sikerült! A zsűri késő délutáni 
értékelését már Móni tanár néni 
hallgatta végig, aki jó hírekkel 
jelentkezett a bérmálás után. 
Csapatunk ARANY minősítést 
kapott! Gratulálok a gyerekek-
nek, nagyon ügyesek voltatok!

Köszönöm az Unterrock ze-
nekarnak a kíséretet, a babavarró 
körnek a ruhát, a pedagógusok-
nak, szülőknek a segítséget, a 
Geresdlaki Német Önkormány-
zatnak a fellépés utáni pizzát 
és természetesen a folyamatos 
anyagi támogatást.
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Ünnepek az oviban
Nemzeti ünnepünkről, 

március 15-ről idén a csoport-
szobában voltunk kénytelenek 
megemlékezni, az esős időjárás 
miatt. A gyerekek lelkesedése 
azonban a márciusi ifjakéhoz 
hasonló volt: örömmel énekel-
ték a huszáros nótákat, kántál-
ták a lovacskás mondókákat. A 
legnagyobb örömmel mégis a 
„Talpra magyar”-t szavalták, 
Petőfihez hasonlóan a lépcső 
legmagasabb fokáról. Hazán-
kat bemutató fotókból készült 
zenés vetítést többször is, lel-
kesen tekintették meg. Sok 

mindent barkácsoltak nemzeti 
jelképeink színeinek és jelleg-
zetes motívumainak felhasz-
nálásával. Még a gyümölcs-
saláta is nemzeti színeinket 
képviselte! A magyarságtu-
datuk formálásában jelentős 
szerepet játszott ez a hét.

A húsvéti ünnepkör idén 
nagyon korán köszöntött be. 
Változatos programokkal tet-
tük emlékezetessé a gyerme-
kek számára.

Zengővárkonyban a Lég-
hajó Színház előadásában a 
Gyuszi, a rettenetes nyuszi 

című darabot néztük meg a 
gyerekek aktív részvételével, a 
szülők anyagi támogatásával.

Március 23-án kézműves 
délelőttöt tartottunk Viszked 
Erzsi néni és Kercsó Józsi bá-
csi irányításával. Szinte min-
den szülő eljött, hogy együtt 
munkálkodva gyermekével, 
készüljenek a tavaszi ün-
nepre.

A húsvéti nyuszi idén igen 
huncut volt! Az óvodába meg-
érkezett ugyan, de elsőre úgy 
tűnt, ajándékról megfeledke-
zett. Glaszék Hamu nyuszija 
félős volt ugyan, de végül gaz-
dija segítségével engedte, hogy 
a gyerekek megsimogassák. 

Kisgeresden több szeren-
csével jártunk: Dittrich Pet-
ráéknál sok ajándékot rejtett 
el az udvarban. Szerencsére 
ovisaink mind megtalálták és 
örömmel vitték haza a tartal-
mas kis csomagokat. Ezúton is 
hálásan köszönjük a vendég-
látóinknak a nagylelkű ado-
mányokat és a szíves vendég-
látást! Mire visszaértünk az 
oviba – láss csodát! – visszatért 
a nyuszi, és meghozta az ovi 
ajándékát is! A  locsolás sem 
maradhatott ki a húsvéti ha-
gyományok sorából. Minden 
fiú kölnivel érkezett. Többen 
otthon tanult versikével áll-
tak a lányok elé, akik – mi-
után megengedték a locsolást 
– apró édességgel köszönték 
meg, hogy nem hagyták őket 
hervadozni.

Reméljük, a családok is tu-
domást szereztek a sok szép 
élményről!

Március 28-án az iskola 
aulájában hangversenyt adtak 
a Pécsváradi Zeneiskola nö-
vendékei. Érdeklődéssel hall-
gatták ovisaink a különböző 
hangszereken megszólaló ze-
neműveket. Külön büszkeség 
volt számunkra, hogy három 
volt óvodásunk is bemutatta, 
milyen sokat tanult zenei vo-
nalon. Reméljük, a jelenlegiek 
közül is többen eljutnak majd 
erre a szintre, vagy még maga-
sabbra! Cseke Zoltánné
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Áprilisi jeles napjaink 
Április különösen bővel-

kedik jeles napokban, esemé-
nyekben. Természetesen ezek 
is régiek, a népi hagyományok-
ból erednek a hónap elnevezé-
sei is: Szent György hava, Bika 
Hava, Szelek hava, Báránytor 
(Rügyezés) hava, Virághozó, 
vigasztaló …

Április bolondja, május 
szamara, Fölnézett a torony-
ba, megnézte, hogy hány óra: 
Fél tizenkettő, bolond mind a 
kettő.”

Az azonban feltételezhető, 
hogy ez a szokás egy középkori 
óitáliai bolond ünnepre vezet-
hető vissza. 

Ezt a napot azért hívták 
bolond napnak, mert azok a 
fiatalok, akik egyházi szolgá-
latokat láttak el a templomok-
ban, rendszeresen szerveztek 
körmeneteket is, ahol liturgi-
kus dalokat énekeltek.

 Egy idő után azonban ezek 
a körmenetek egyre kötetle-
nebb, szabadabb formát öltöt-
tek és a fiatalok megengedték 
maguknak azt a csínyt, hogy 
átköltsék a vallási énekeket, és 
az eredeti szöveg helyett arc-
pirító dalokat énekeljenek. Az 

egyház már a XIII. században 
elítélte a tréfálkozásnak ezt a 
fajtáját, de a szigorú rendsza-
bályok ellenére a szokás fenn-
maradt.

Egy másik feltételezés 
szerint a bolondok napja egy 
1538-as augsburgi országgyű-
lés valutareformjához köthető. 
A valutareformot ugyanis ápri-
lis elsején akarták végrehajtani.

 A bennfentesek óriási ha-
szon reményében szervezkedni 
kezdtek, de nyerészkedése-
ik kudarcba fulladtak, a valu-
tareform ugyanis elmaradt, a 
spekulánsok pedig nevetség 
tárgyává váltak. Ettől kezdve 
ezt a napot az elbolondítás 
napjaként emlegetik a német 
nyelvterületen.

Magyarországon - a szláv 
területekhez hasonlóan - vi-
szonylag későn vált ismertté 
ez a szokás, de pontos adatok 
itt sem ismertek.

Vidéken még ma is sok he-
lyütt hagyomány, hogy április 
elsején megtréfálják egymást a 
felnőttek, de főként a gyereke-
ket ugratják.

Pénzt adnak nekik, és a 
boltba küldik őket hegedűbil-
lentyűért, trombitahúrért stb. 

A megtréfáltat aztán úgy csú-
folják: április bolondja, május 
szamara.

A népi hagyomány szerint 
ez a nap nem alkalmas vetésre, 
mert nem lesz bőséges a ter-
més.

Április 12. Gyula napja, 
az esztendő századik napja, 
ezért száznapnak is nevezik. 
A délvidéken féregűző nap, a 
nagytakarítás, mosás, tisztál-
kodás napja.

 Ilyenkor a teheneket, lo-
vakat is leöntötték, lemosták 
vízzel.

Április 24. Szent György 
napja, a sárkányölőjé, aki a 
lovagok, katonák, fegyverko-
vácsok, vándorlegények védő-
szentje volt.

A legenda szerint megölte 
a sárkányt és kiszabadította 
fogságából a királylányt.

Az ókori Rómában ezen a 
napon ünnepelték a Paliliát, 
amely pásztorünnep volt.

Magyarországon az ál-
latok tavaszi legelőre haj-
tásának napja, ekkor álltak 
újra munkába a juhászok, 
kanászok. Számos hiedelem 
élt, melyekkel ezen a napon 

az állatok termékenységére, 
egészségére igyekeztek jóté-
konyan hatni.

 A döntően állattartásból 
élő népek életében kiemelt 
jelentőséget tulajdonítottak 
ennek a napnak, hiszen az 
állatok megóvása a betegsé-
gektől, a járványoktól, a rontó 
szellemektől rendkívül fontos 
volt az egyén és a közösség 
boldogulása szempontjából.

 Sok helyütt varázserejű 
füvek (gyógynövények) tűzre 
vetésével, füstöléssel igyekez-
tek megóvni az állatokat a 
rontástól.

Az ország számos tele-
pülésén Szent Györgykor is 
gyújtottak tüzeket, amelyeket 
a legények körbetáncoltak, át-
ugrottak.

Április 25. Márk napja, bú-
zaszentelő nap. Márk evange-
lista ünnepe.

 Általában az ünnepet köve-
tő vasárnap mise után a hívek a 
templom körüli zászlós körme-
netben vonultak fel, majd a me-
zőn a pap megszentelte a búzát.

A megszentelt búzaszálat 
az imakönyvbe tették és ron-
tásűzőnek hitték.

Barna-Mendly Erzsébet

Tavaszi szél...
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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. 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.
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 

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

Szomszédok 
Úgy emlékszünk mind-

annyian mi, a környékbeliek, 
hogy 14-15 éve költöztek be 
hozzánk. Néhai Takács Józsi 
lelkendezve szaladt be akkor 
a családjához, hogy ilyen még 
nem volt Geresdlakon… És 
pont ezt a kéményt nézték 
ki…   

Azóta futótűzszerűen ér-
tesítjük egymást mi környék-
beliek a tavaszthozó lakók ér-
keztéről és szomorúan vesz-
szük tudomásul a nyár végét, 
mikor egy reggelre nem látjuk 
már őket.

Követendő szorgalommal 
építették, és azóta is minden 
évben javítgatják, toldozzák 
a fészket, hozzák az ágat, 

zuzmót, mely egyre maga-
sabb, tömegesebb. Volt egy 
alkalommal négy kisgólya, 
de általában három apróság 
repült el augusztusban erő-
sen, ügyesen. Egyszer egy 
viharos évben nem sikerült 
kelteniük. Közben az egyik 
szülő balesetben elpusztult, 
vezetéknek repült, a Misina 
Egyesület állatorvosa sem 
tudta a törött szárnyával meg-
menteni. A fészekben 3 tojás 
volt, másnap egy állatvédő 
eljött a kikelt két fiókáért, (1 
tojás záp volt), a csibe nagy-
ságú   pelyhedző állatokat egy 
gólyamenhelyen nevelték fel 
sikeresen, ősszel el tudtak 
repülni ők is. Ekkor tudtuk 

meg, hogy 1 gólya nem tud 
fiókát felnevelni, etetni is, 
melegíteni is.  

Új párjával is néhány nap 
különbséggel érkeznek, han-
gos kelepeléssel örülnek egy-
másnak. 

Az állatvédők rendszere-
sen a kis fiókákat meggyű-
rűzik felmászva a fészekbe,  
az ovisok nagy lelkendezése 
közepette, hogy  „Óvónéni, 
bácsi ül a fészekben!”. A ké-
mény oldalán rozsdás már a 
létra, új kellene, próbálunk 
támogatást kapni…  

Hozzánk tartoznak, a mi 
gólyáink ők!  Hazajöttek idén 
is nagypéntek reggelére…

dr. Rajnai Gabriella 

Márciusban Lakon és Geresden 
is készültünk a húsvétra. A 
foglalkozásokon díszeket készí-
tettük, tojásokat festettünk. A 
kisebb gyerekek színezhettek, 
húsvéti képeket festhettek ki, 
rajzolhattak.
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 Hírek röviden
 Vérvétel a vérhígítót szedőknek: május 8
 2018. 4. 21-én szombaton bár munkanap lesz, de 

központi ügyelet lesz Mohácson az SZTK-ban. Te-
lefonszáma: 511-158.

 2018. 4. 28-29-30 – 5. 1-én 4  napos ünnep, végig 
ügyeleti ellátás lesz.

 Kötelező továbbképzés miatt 2018. 5. 10-11-én 
(csütörtök–péntek) és 2018. 5. 31 - 2018. 6.  01-én 
(csütörtök-péntek) Nővérrendelés lesz, illetve 
dr. Kováts Himesházán helyettesít.

 A geresdi Nyugdíjas Klub a Pécsi Nemzeti Szinház 
Kamaraszínházába készül a Boeing, Boeing című víg-
játékát nézik meg 2018. 5. 6-án 15 órakor.  

 Elindult a 2017-18 OTP Bank Bozsik Program tava-
szi idénye, melyre benevezett a Dózsa SE is. Tavasz-
szal az őszi U11 után az U13-ban indult a csapat és 
Bólyban játsszák a tornákat. Az első tornán a csapat 
legjobbja Wukovics Tamás lett, aki oklevelet kapott 
a teljesítményéért.

 Ismét megrendezésre kerül a majális! Május elsején az 
óvoda udvarában  10 órai kezdettel családi majálist szer-
vezünk. A napot az EccPecc gyerekzenekar koncertje nyit-
ja. Utána következik a népi kézművesség, népi játékok és 
fafaragás program. Nem maradhatnak el a hagyományos 
finn sportversenyek sem, mint a csizmahajító verseny és  az 
asszonycipelés. Aki akar, főzhet is. A rendezvényt színesíti 
többek között légvár, gokart , arcfestés. A jótékonysági darts 
versenyre várjuk a nevezéseket a helyszínen.

 Önkormányzatunk Start 
pályázaton nyert 1,4 millió 
forintot. Ebből egy Stiga 
márkájú fűnyírót vettünk,  
melyet azonnal munkába is 
állítottunk.

 Április 26-án zöldhulladék-
szállítás lesz.

Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa 
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Kormos István:

Kerek Esztendő
„...Április! Esőt érlelő

Mindig felhőből bújsz elő!
Te is felhő vagy, csupa víz:
ázik a rigó, fürj, fecske, csíz,

a rét s réten a kiscsikó -
Szeszélyedben nincs semmi jó.
Fejünkre zuhogsz záporozva,
aj, Április, tavasz bolondja!...”

Juhász Gyula:

Húsvét
„..Egy régi húsvét fényénél borongott,
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt s Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”

Májusi miserend 
  7. Vasárnap   8.00 Geresd
13. Vasárnap  11.00 Geresdlak

– elsőáldozás
20. Pünkösdvasárnap   8.00 Lak
21. Pünkösdhétfő   8.00 Geresd
29. Vasárnap   8.00 Lak
Április 15-én, vasárnap Hímesházán 
bérmálás volt.

Kutyaoltási időpontok:
Lak: április 25  16.30 Régi italboltnál
 17.30 Flórián u.
 18.30 Kipli/Gellért u
Geresd: április 26 16.30 Kultúrház
 17.30 Rózsahegy
 18.30 Kisgeresd
Pótoltás:
Lak: május 7 16,30 Régi italbolt
Geresd: május 9 16.30 Kultúrház


