
Jubileumi események az óvodában

November 11-én fákat ültettünk az óvoda udvarán a Dénisch család anyagi támogatásával, Szöllősi Attila és a közmunkás asszonyok 
segítségével, a gyerekek aktív közreműködésével. Köszönjük mindenkinek! Óvodai összeállításunk a 3-4-5. oldalon olvasható

Geresdlak Német Önkormányzat felhívása: 
Általános iskolánk német tánccsoportja egy-

re több fellépési lehetőséget kap, ezért szeret-
nénk a tánccsoportnak hagyományos sváb ru-
hát készíttetni.

Kérjük Önöket, hogy akinél még van ott-
hon régi felsőszoknya, alsószoknya, kötény, 
ing, mellény, csepl, stb. az jelezze a Schulteisz 

Józsefné Margitnál a 69/349-119 számon vagy 
a 20/5299753 számon.

Sajnos hagyományos viselethez tartozó anya-
got már nagyon nehéz a boltokban találni, ezért 
minden ruhadarabnak nagyon örülünk.

Köszönettel:
Német Önkormányzat Geresdlak

2016. november
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Dr. Görömbei Gyula háziorvosra emlékezünk 
Dr. Görömbei Gyula 

(Miskolc-Diósgyőr, 1949. 
július 16. – Geresdlak, 1996. 
december 22.) háziorvos-
ként 1988-tól gyógyítot-
ta betegeit Geresdlakon. 20 
éve hunyt el.

Halálának 20 éves év-
fordulója alkalmából 2016. 
december 4-én 11:00 óra-
kor mise lesz a Püspökla-
ki Római Katolikus Temp-
lomban. 

Görömbei Gyula Atti-
la Miskolc-Diósgyőrben 
született 1949. július 16-
án. Édesapja körzeti or-
vos, édesanyja ápolónő volt. 
Édesapjával nemcsak nevük 
volt azonos, hanem foglal-
kozásuk, tevékenységük, tu-
dományos érdeklődésük is. 
Szüleit egész életében pél-
daképnek tekintette, orvo-
si hivatását is ennek tükré-
ben választotta. Fiatal orvosi 
évei alatt édesapjától sokat 
tanult, aki segítségével, ta-
nácsaival és emberi maga-
tartásával segítette pályája 
kezdetén.

Iskoláit Tokajban kezd-
te, majd az általános iskola 

után a Tokaji Rákóczi Fe-
renc Gimnáziumban érett-
ségizett 1971-ben. Érettségi 
után felvételt nyert a Debre-
ceni Orvosi Egyetemre, ahol 
1977-ben diplomázott álta-
lános orvostanból. Családot 
alapított, lánya, Nóra 1976-
ban született meg. Orvo-
si pályáját 1978-ban kezdte 
Balmazújvárosban körze-
ti orvosként. Betegei kezde-

tektől szerették és elismer-
ték munkájában.

Geresdlakra 1988-ban 
költözött, és kezdte meg 
körzeti háziorvosi feladata-
it. Geresdlakon eleinte szo-
katlan volt számára, hogy a 
– főként idősebb – lakosok 
gyakran német-sváb nyel-
ven beszéltek hozzá, de eze-
ken a kezdeti nehézségeken 
az emberek bizalma és ked-

ves hozzáállása hamar átse-
gítette.

Természetszerető, spor-
tot kedvelő emberként a ze-
néhez és a versíráshoz is volt 
érzéke. Remekül játszott 
zongorán, gitáron és tangó-
harmonikán is. Versei mai 
napig élnek a családja emlé-
kezetében. Jellemét megha-
tározta büszkesége, őszinte-
sége, és időnként látszólag 
kemény modora, de nyíltsá-
ga, korrektsége, az emberek 
és betegei iránt érzett szere-
tete ezt mindig ellensúlyoz-
ta.

Életének utolsó néhány 
hónapjában súlyos beteg-
séggel küzdött, melyet mél-
tósággal és emelt fővel viselt. 
1996. december 22-én, Ge-
resdlakon hunyta le szemét, 
és ahogy Ő mondaná: ment 
el az örök vadászmezőkre. 
Búcsúztatása szeretett bete-
gei, családja és barátai kör-
ében 1997. január 09-én volt 
Geresdlakon. Hamvait sze-
retett lánya kérésére 1997. 
január 14-én helyezték örök 
nyugalomra a Debreceni 
Köztemetőben.

Nem tudod
(Macinak örökre)

Nem tudod, ha az utcán lépkedsz,
hogy én is Veled megyek
Pedig testetlen testőrként az árnyékod 
én leszek…..
Nem tudod, ha az utcán lépkedsz,
hogy én viszem lépteid
Pedig irányuknak ősz hajam adta kölcsön
immáron éveit….
Nem is tudod… ha az utcán lépkedsz,
ki a forgószél, mely veled szemben oly vadul rohan
s lekapva fejedről meleg sapkádat pajkosa
azzal a bokrok közé suhan…
Nem tudod, ki a víz: mely megmossa arcod, s

megmossa hajad
És nem tudod, ki a jég, s miért töri-hajlítja
délceg tartásodat
Nem tudod a tavaszt, a meleget
a zengő ágakat,
és nem a felhők méhéből kibúvó
halvány csillagokat…
És nem tudod a kínt sem, a gyötrelmet,
a hisztérikus kacajt,
s nem a létben a nemlétet,
nem, hogy előre mi űz, mi hajt.
Pedig ez én vagyok. Én, én, én,
az egész világegyetem,
Mert szeretnék még vigyázni Rád,
bár ellökted a kezem.
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Jubileumi események az óvodában

Pontosan 40 évvel ez-
előtt, 1976 augusztusában 
avatták fel Geresdlakon az 
új óvoda épületét. A nevelő-
munka novemberben kez-
dődött meg. Takács Katalin 
és Mayer Györgyné óvónők, 
és Krémer Miklósné dajka 
fogadták a gyerekeket. Mi, 
az utódok fontosnak érez-
zük, hogy adjuk meg elő-
deinknek a kellő tiszteletet, 
ezért a 2016/17-es nevelési 
évet jubileumi évvé nyilvá-
nítottuk. Az első, és legje-
lentősebb eseményekről és 
a hozzájuk fűződő gondo-
latokról szóló óvodavezetői 
beszédet idézem az alábbi-
akban:

Tisztelt ünneplő Közönség! 
Kedves Gyerekek!

Emlékezni egy 40 éves ju-
bileumi évfordulón örömte-
li, mégis nehéz feladat. Meg-
annyi gondolat, emlék jutott 
eszembe. Bár lenne lehető-
ségem mindent elmondani! 
Hosszas részletezés helyett 
hadd számoljak be inkább ju-
bileumi eseményeinkről, me-
lyek leginkább tükrözik gon-
dolataimat, érzéseimet. 

Fát ültettünk a gyerekek-
kel tegnap, gondosan megad-
tuk neki, a gyökereinek, amire 
szüksége van, hogy fejlődés-
nek induljon, naggyá váljon. 
Mint ahogyan az óvoda „gyö-
kereit” is, indulásának első 
éveit is nagyon alapos műsza-
ki, törvényi, szakmai, és leg-
főképpen érzelmi alapokra he-
lyezték elődeink. Köszönettel 
tartozunk, hálásak vagyunk, 

hogy így tettek! A mi felada-
tunk, hogy ezeket az értékeket 
ápoljuk, a lombkoronát évről 
évre formáljuk, néha meg-
metsszük, esetleg átformál-
juk. Tegyük ezt azért, hogy 
gyerekeinknek napról napra 
a legjobbat, személyiségfejlő-
désüket, boldog, élményekben 
gazdag kisgyermekkorukat 
leginkább szolgáló környezetet 
biztosítsunk.

A fát azért is ültettük, hogy 
emlékeztessenek bennünket 
azokra a kedves, felejthetetlen 
óvónőkre, akiknek ez az óvoda 
volt az élete, a hivatása, akik 
maguk is sok-sok fát és még 
annál is több magocskát ültet-
tek el konkrét és átvitt értelem-
ben is. Erzsi óvó néni, Margit 
óvó néni, Kati óvó néni, égje-
nek itt Értetek a mécsesek.

(Folytatás a 4. oldalon)



4 Geresdlaki Hírmondó

(Folytatás a 3. oldalról)
Emlékezzünk rájuk egy 

percig néma csendben!
A faültetés azért is történt, 

hogy gyerekeink nyomon kö-
vethessék rajta az idő múlását. 
Néhány év múlva, talán az 
50., 60. évfordulón, ha újra 
fotókat gyűjtünk, csak moso-
lyogva lássuk – mint ahogy mi 
most a régi képeken – mennyit 
fejlődtek, milyen nagyok let-
tek! Kívánom, hogy érjük ezt 
meg mindannyian, álljon még 
hosszú, szép jövő előttünk!

Fotókiállítást is nyitottunk 
tegnap. Nagyon sokan érdek-
lődtek, közel ötvenen gyűj-
töttek képeket, elevenítették 
fel saját és gyermekeik óvodai 
életét. Bizonyosságot kaptunk 
több dologról is: szép emlékek 
fűznek mindenkit ehhez az 
óvodához. Mozgalmas, szí-
nes élet jellemez bennünket, és 
szeretetteljes légkör. Van köz-
tünk összefogás. Helye, fontos 
szerepe van az intézménynek 
ebben a geresdlaki közösség-
ben, figyelnek ránk. Köszön-
jük a szülőknek, fenntartónk-
nak, minden partnerünknek, 
Geresdlak és a környékbeli te-
lepülések lakosságának! Na-
gyon jó érzés…

Izgalommal készültünk 
a mai ünnepségre is. Melyik 
gyerek nem jön lázba, ha szü-
linap van? Imádták a felké-
szülést, úgy igyekeztünk, hogy 
valóban boldogan élhessék meg 
a köszöntést. 

Ünneplőbe öltöztettünk 
környezetünket, hogy ez-

zel is tisztelegjünk meghívott 
volt dolgozóink, támogatóink, 
partnereink, és minden volt 
óvodás előtt. Köszönjük min-
denkinek, aki eljött!

Képek, zene, énekszó, verses 
és prózai köszöntők. Találkozá-
sok, mosoly, néhány kedves szó, 

felidézett régi-régi emlékek. 
Lufik, virágok, emléktárgyak, 
buli. ÖSSZETARTOZÁS. 
Aki itt van, szinte minden-
kit összeköt ez a 40 éves óvoda. 
Talán sokan tanultak itt meg 
életre szóló szabályokat. Néz-
zünk csak magunkba! Nem árt 
egy kis ismétlés…

- Ossz meg mindent má-
sokkal!

- Ne csalj a játékban!
- Ne bánts másokat!
- Mindent oda tégy vissza, 

ahonnét elvetted!
- Rakj rendet magad után!
-  Ne vedd el a másét!
-  Kérj bocsánatot, ha vala-

kinek fájdalmat okoztál!
-  Evés előtt moss kezet!
-  A frissen sült sütemény és 

a hideg tej tápláló.

-  Élj mértékkel! 
- Mindennap tanulj, gon-

dolkodj, rajzolj, fess, énekelj, 
táncolj, fuss, játssz és dolgozz 
egy keveset!

- Délutánonként szundíts 
egyet! 

- A nagyvilágban óvato-
san közlekedj, fogd meg a tár-
sad kezét, és ne szakadjatok el 
egymástól!

-  Ismerd fel a csodát!
Én ugyan – mivel akkor 

még nem volt óvoda Geresdla-
kon – még a családi fészekben 
és az iskolában tanultam meg 
ezeket a szabályokat, mégis 
azt gondolom, hogy felismer-
tem a csodát: csodálatos, hogy 
van Geresdlakon óvoda, jó ér-
zés, hogy tudunk együtt ünne-
pelni, megállni. Szeretném is 
ebben a jubileumi évben ezt 
még többször, szűkebb körben 
is gyakorolni. Találkozzunk, 
beszélgessünk, többször, többet! 
Arról a csodáról legfőképpen, 
akikről szól az ünnep, akikről 
szólnak mindennapjaink, aki-
kért épült, élt és él ez az óvoda: 
A GYEREKEINKRŐL!

November 11-én fákat 
ültettünk az óvoda udvarán 
a Dénisch család anyagi tá-
mogatásával, Szöllősi Attila 
és a közmunkás asszonyok 
segítségével, a gyerekek ak-
tív közreműködésével. Kö-
szönjük mindenkinek!

(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Aznap este 6 órakor nyi-

tottuk meg a 40 év fotói-
ból készült kiállítást a Kof-
fán Házban. Rendkívül nagy 
volt az érdeklődés, sokan 
voltunk. Köszönjük az isko-
lásoknak, pedagógusoknak a 
részvételt, a szülői munka-
közösségnek pedig a libala-
komát. A kiállítás ebben az 
évben még biztosan megte-
kinthető, előzetes időpont 
egyeztetés után. Érdemes 
elmélyülni benne!

A 12-i, szombati ünnep-
séget kissé átformálta az 
időjárás. A hideg, szeles idő-
ben nem tudtuk „körbeölel-
ni” az óvodaépületet, ezért 
azt a Közösségi Házban tet-
tük meg, a csodaszép, élet-
hű mézeskalács óvoda körül. 
Köszönjük Szikszai Niki-
nek, hogy nagy gondosság-
gal és lelkesedéssel elkészí-
tette! 

Sok meghívott vendég ér-
kezett: az óvoda volt dolgo-
zói, támogatóink, volt és je-
lenlegi óvodásaink, tanárok. 
Lehettünk volna többen is! – 
mondták néhányan, ami igaz 
is. Mégis azt gondolom, aki 
eljött, jól érezhette magát.

Dr. Habjánecz Tibor pol-
gármester úr ünnepi kö-
szöntővel és virággal ked-
veskedett a felnőtteknek, 
száz színes lufival a gyere-
keknek, a fenntartó Geresd-
lak Község Önkormányzata 
nevében. 

Az óvodások egyforma 
pólóba öltözve köszöntöttek 
magyarul és németül. Dicsé-
ret illeti őket a lelkesedésért 
és a jó viselkedésért! Az isko-

la zenészei (Schulteisz Anna, 
Varga Nadin, Rosenfeld 
Dóri) közös produkcióval 
készültek a szülinapos óvoda 
köszöntésére. A táncosok pe-
dig (Békefi Luca, Glasz Me-
lani, Bogdán Hanna, Bogdán 
Virág, Bodró István, Varga 
Zsombor) még közös táncra 
is perdültek az ovisokkal, az-
tán meglepetéssel is szolgál-
tak, melynek végén virágot 
adtak át a volt dolgozóknak.

Az óvodavezetői beszéd 
után díjak, oklevelek átadá-
sára került sor. Támogató-
ink közül Dr. Habjánecz Ti-
bor, Schulteisz Balázs, August 
Krivec és Mauri Venska ré-
szesültek elismerésben. Rajz-
pályázatukért a következő 
gyerekek kaptak emléklapot 
és ajándékot: Szöllősi Emí-
lia, Rajnai Milán, Gál Kevin, 
Glasz Melani, Varga Kitti, 
Wukovics Dzsenifer, Nagyéri 

Bence, Solymosi Réka, Bod-
ró István, Békefi Luca, Bog-
dán Hanna, Gáll Olivér, Var-
ga Nadin, Békefi Zsóka, Tóth 
Ivett, Ferkov Zsombor, Cse-
ke Nóra, Wukovics Zsombor. 
Mese-vers írásért jutalmaztuk 
Schulteisz Mártont, Schulte-
isz Annát, Varga Nadint, Var-
ga Kittit, Szöllősiné Pónya 
Oliviát, Nagy Enikőt, Kettné 
 Schmidt Tímeát, Hohmann-
né Treitz Henriettet, Dénisch 
Krisztinát, Imre Gábort és 
Cseke Zoltánnét.  Gratulá-
lunk mindannyiuknak!

August Krivec, grambachi 
támogatónk jelentős összeg-
gel, százötvenezer forinttal 
ajándékozta meg óvodánkat. 
Köszönjük ezt az újabb ne-
mes felajánlást! 

Az ünnepi program során 
ízelítőt kaphattak a vendé-

gek a fotókiállítás anyagából, 
egy zenés vetítés keretében. 
Szöllősi Attila állította ösz-
sze. Köszönjük!

Nincs szülinap torta nél-
kül! A program zárása előtt 
ezzel a finomsággal kedves-
kedtünk vendégeinknek, és 
a szülők által sütött finom-
ságokkal. 

A Röppentő együttes in-
teraktív koncertjével zá-
rult az ünnepség, ahol gye-
rekek-felnőttek egyaránt jól 
szórakoztak. A programot a 
Csorba Győző Könyvtár tá-
mogatta.

Apró emléktárgyak árusí-
tásával igyekeztünk a gyere-
kek programjainak támoga-
tását segíteni. Szökőcs Béla 
tervei alapján készült, óvo-
dánk logójával díszített hűtő-
mágnest, kulcstartót, matricát, 
pólót, könyvjelzőt sokan vásá-
roltak. Köszönjük! Akik sze-
retnék, még ezután is meg-
tehetik bármikor! Kérem, aki 
teheti, támogassa ilyen formá-
ban is a gyerekeket!

Végezetül megköszönöm 
az Óvoda dolgozóinak és 
mindenkinek, aki ötleteivel, 
tetteivel segítséget nyújtott a 
jubileumi ünnepségsorozat 
sikeres lebonyolításához!

Cseke Zoltánné
óvodavezető



6 Geresdlaki Hírmondó

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Pályaválasztás előtt

Nincs is annál szebb, amikor 
a gyermek mosolyog - főképp, 
ha szép fehér fogacskák csillog-
nak a szájában. 

Október közepén iskola 
fogorvos járt nálunk. Tanuló-
ink nagy része ép és egészsé-
ges fogazattal rendelkezik, de 
meglepetésre volt olyan gyer-
mek is, aki hónapok óta nem 
mosott fogat. Néhány tanu-
lónknak már a korábbi évek-
ben jelezte a doktornő, hogy 
baj van a maradandó fogak-
kal, de sajnos a szülők azóta 

sem voltak fogorvosnál a gyer-
mekükkel. Dr. Karoliny Anna 
gyermekorvos írását ajánlom 
mindenki figyelmébe (alsó ke-
retes anyagunk).

Iskolánkban az ősz folya-
mán folyamatos a 8. osztályo-
saink pályaválasztási tanács-
adása. Középiskolák jönnek 
iskolánkba bemutatkozni, pá-
lyaválasztási fórumon jártunk 
Mohácson, és folyamatosan lá-
togatják tanulóink a nyílt na-
pokat. Elkezdődött a felvételire 
való felkészülés is. 

A Pécsváradi Leányvásáron 
megrendezett népdaléneklési 
versenyen Varga Nadin képvi-
selte iskolánkat. A Leányvásá-
ron vehette át Hantosi Kop-
pány a rajzversenyen elért első 

helyezéséért és Storch Jamie a 
harmadik helyezéséért járó el-
ismerést.

A megyei Grundbirkózó 
Diákolimpián ezüst érmes lett 
Háberschusz Dorina, bronz-
érmet szerzett Molnár Szon-
ja, Kovács-Möller Bálint, Hor-
váth Zdenkó, 4. helyen végzett 
Barcsay Andor és Rosenfeld 
Zsófia.

Végzős tanulóink közül 
Bölcskei Gábor és Hanto-
si Koppány vett részt a Janus 
Gimnáziumban megrendezett 
német versenyen (eredményei-
ket még nem tudjuk).

Papírgyűjtésünk eredmé-
nye: I. hely: 1- osztály (916.5 
kg), II. hely: 7. osztály  (571,5 
kg), III. hely: 6.o. (199,5 kg), 
IV. hely: 3.o. (162 kg), V. hely: 
8. o. (115 kg), VI. hely: 5.o. 
(104,5 kg), VII. hely: 2.o. (64 
kg), VIII. hely: 4.o. (20 kg!). 
Egyéni verseny díjazása: I. 
hely: Nagyéri Bence 214 kg, 
II. hely: Kósa Szilárd 120 kg, 
III. hely: Békefi Zsóka 110 kg, 
mindhárom tanuló első osztá-
lyos.

Schulteisz Balázs 
 tagintézmény vezető

A helyes fogápolásról
Hazánkban népbetegségnek számít a 

fogszuvasodás, az iskolások több mint két-
harmadának van lyukas foga, de a betegség 
már két-három éves korban megkezdődik. 
Emiatt nagyon fontos, hogy minél korábban 
kezdjük meg a fogak ápolását, különös hang-
súlyt fektetve a példamutatásra.

Naponta többször, szülői segédlettel!
Optimális lenne minden étkezés után 

megmosni a gyermekek fogát, de ez nem 
kivitelezhető. Törekedjünk arra, hogy napi 
három alkalommal, reggel, ebéd után és 
este mindenképpen alaposan mossunk fo-
gat. Emellett édesség fogyasztása után be-
iktathatunk további alkalmakat is. Fontos a 
rendszeresség, hiszen ha kisgyermekkorban 
beépül a napi rutinba a fogmosás is, később 
sem lesz gond vele.

A kicsik még nem képesek a hatékony 
fogmosásra, ezért ez a szülő feladata. Nyu-
godtan adjuk a gyermek kezébe a fogkefét, 
gyakoroljon, utánozzon minket, de a játékot 
mindig kövesse egy alapos fogmosás. Elő-

ször tisztítsuk meg a fogak elülső, majd hát-
só felszínét, fordítsunk kiemelt figyelmet az 
ínyközeli részekre is. Ezután sikáljuk meg a 
rágófelszíneket is. Nem könnyű, de érjük el a 
hátsó fogacskákat is. A gyerekek nem szere-
tik, de tisztítsuk meg a nyelvet is, mert a bak-
tériumok jelentős része ott tanyázik. Fontos, 
hogy próbáljuk megszerettetni a fogmosást, 
meséljünk róla, mi történik, ha nem mosunk 
fogat. Ha beköszönt a fogmosási dackor-
szak, hagyjunk ki néhány napot, majd kezd-
jük újra. Óvodás korban rendszerint már 
ügyesen mosnak fogat a gyerekek, de a kéz-
ügyességük csak iskolás korban elég fejlett 
az önálló fogmosáshoz, addig felügyeljük a 
műveletet.

Kínáljunk a gyerekeknek sok zöldséget, 
gyümölcsöt, ösztönözzük a gyerkőcöt a rá-
gásra. Lehetőleg kerüljük a cukros italokat, 
különösen elalvás előtt; az esti fogmosás után 
elfogyasztott bármilyen folyadék káros a fo-
gaknak - lehetőleg ilyenkor csak vizet igyon 
a gyermek.

Általános Iskola felhívása
ERŐFORRÁS BANK létrehozására: 

Kedves Szülők, Család-
tagok!

Szeretnénk a szülőket, 
nagyszülőket minél jobban 
bevonni az iskola életébe.

Örülnénk neki, ha ta-
pasztalataikat, tudásukat 
tanórán vagy tanórán kívü-
li programokon meg tud-
nák osztani tanulóinkkal. 
A beérkező válaszokból egy 
ERŐFORRÁS BANK-ot 
hozunk létre, amit a tanórák 
és a szabadidős programok 
tervezésénél figyelembe ve-
szünk.

Kérem, írják meg (e-mail, 
levél, üzenő füzet), hogy ki 
miben tudná tanulóink tu-
dását gyarapítani.

Segítségül írok néhány 
ötletet. Például:

- sokat vadászom, szíve-
sen tartok előadást az erdő, 
mező állatairól és a vadá-
szatról.

- tűzoltó vagyok, szíve-
sen mesélek a segélyhívásról 
és a tűz oltásáról.

- otthon sokat barkácso-
lok, szívesen segítek az isko-
lában is.

- nemzetiségem táncait, 
énekeit, történetét szívesen 
megosztom a gyerekekkel.

- szívesen főzök egy pör-
költet, babgulyást ....stb., 
egy iskolai kiránduláson. - 
stb......

Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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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. 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: geresdlak.onkormanyzat@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@mail.com
Vezető: Ruppert Bálintné 

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 
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

Készülődés 
a Mézeskalácsfalvára

A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület szervezés-
ében novemberben a Közösségi Házban Mézeskalács-készítő 
foglalkozásokat tartottunk, amely keretében Polgár Zsuzsan-
na mézesbábos mestertől tanulhattuk el a mézeskalács-készí-
tés fortélyait. Az első foglalkozáson a tészta összetételét tud-
tuk meg, a tésztából ötletes mézeskalács-formákat alkottunk és 
megsütöttük. A második foglalkozáson a díszítést tanulhattuk 
meg Zsuzsannától. 

Közben készült a Mézeskalácsfalu is! Ebben az évben Ad-
vent első vasárnapjára Geresdlak összes utcáját elkészítjük mé-
zeskalácsból, törekedve az utcaképek megjelenítésére. Nagyon 
sok házikó készült el a megnyitóra. 

A sütésben a START-munkásaink is kivették részüket, há-
zikókat sütöttek és díszítettek Kettné Schmidt Tímeával a Kö-
zösségi Házban. 



8 Geresdlaki Hírmondó

Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa 

Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

 Hírek röviden
  2016. december 4-én 11:00 órakor dr. Görömbei 
Gyula háziorvos halálának 20. évfordulója alkalmából 
mise lesz a Püspöklaki Római Katolikus Templomban. 

  SZELEKTÍV A Dél-Kom Nonprofit Kft. értesí-
tése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésé-
nek időpontjai:  november 14., december 12. 

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

  A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesü-
let szervezésében 2016. december 19-én, hétfőn 18:00 
órakor „Három szoknya az élet”- Geresdről és Püspöklakról 
málenkij robotra elhurcolt lakosok emlékei címmel könyv-
bemutató rendezvényt tartunk a Közösségi Házban. A 
könyvbemutató után kezdődik a Nyugdíjas Karácsonyi 
Ünnepség. 

 Miserend 
December 4. 
 Dr. Görömbei Gyuláért 
 mise  Vasárnap 11:00 Püspöklak 

December 11. Vasárnap  8:00  Geresd 

December 17. Szombat 16:00 Geresd

December 18. Vasárnap  8:00 Püspöklak 

December 24. Szombat 18:00 Püspöklak

  24:00 Kisgeresd

December 25.  Vasárnap 8:00 Geresd 

Színházi előadás Geresdlakon
A Pécsi Harmadik Színház társulata 2016. november 13-

án az Általános Iskola aulájában Vincze János rendezésében 
Parti Nagy Lajos-Darvas Ferenc: Ibusár-megállóhely című da-
rabját adta elő. A tragikomikus darab szereplője Füsti Mol-
nár Éva Jászai-díjas színésznő volt, aki az operett világában 
élő Sárbogárdi Jolán vasutasnőt alakította, nem kevés hu-
morral. A geresdlaki színházi előadásra sokan voltak kíván-
csiak, nagy sikert aratott. 

Torony nélkül a Geresdi 
Templom! 

Hiába közelítünk, keres-
sük a Geresdi Templom tor-
nyát, nem találjuk. A Pécsi 
Egyházmegye szakembere-
ket küldött ki a torony ál-
lapotának felmérésére, mert 
tudtuk, hogy baj van, de 
nem gondoltuk, hogy ek-
kora. A fa-szerkezet tel-
jesen tönkrement, az idő, 
beázás, gomba-, és rovarká-
rosítók következtében telje-
sen tönkrement a fémborí-
tással együtt, életveszélyessé 
vált. Ezért kellett daruval le-
emelni és a csonka tornyot 
ideiglenes védőtetővel be-
fedni. A templom 1794-ben 
épült Remete Szent Pál tisz-
teletére. Az évszázadok so-
rán többször javították, de 
mára már teljes cserére szo-
rult, nincs benne olyan rész 
amit újra fel lehetne hasz-
nálni. Az új torony elkészí-
tésével Ócsai Sándor to-
ronyépítő mesterrel (aki két 
éve a bátai templom magas 
tornyát is készítette) folynak 
a tárgyalások. Az új torony 

6.500.000 Ft, azaz hat és fél 
millió Ft-ba kerül. Ennek az 
összegnek előteremtéséhez a 
Pécsi Egyházmegye és a Ge-
resdi Hívek, Lakosok össze-
fogására van szükség. Ezért 
a közeljövőben gyűjtést 
szervezünk. Elődeink 222 
éven át tartották fenn az Is-
ten házát, a templomot. En-
nek folytatása most a mi fel-
adatunk. Szeretettel kérünk 
minden jó szándékú ked-
ves lakost, hogy erejükhöz, 
nagylelkűségükhöz mérten 
támogassák az új torony el-
készültét. Ádventtel új egy-
házi évet kezdünk, az Úr el-
jöttét várjuk, tegyünk meg 
mindent, hogy az új eszten-
dőben összefogásunk ered-
ményével új torony fedhesse 
szép kis templomunkat. Bí-
zom abban, hogy a geresdiek 
szívükön viselik Isten házá-
nak sorsát és mindent meg-
tesznek megmentéséért. Is-
ten fizesse meg jóságukat!

Erb József 
plébános


