2020. január

Január 1-én nemcsak új
évet, hanem új évtizedet is köszöntöttünk. A kínai horoszkópban a Patkány az első jegy
a tizenkettőből, ennek az éve
fog beköszönteni január 25én.
Január az év első hónapja. Ősi magyar nevén Fergeteg hava, illetve mai népi elnevezése Boldogasszony hava.
Nevét Janus isten után nyerte,
akit a szerencsés kezdet, illetve
a kapuk és átjárók isteneként is
tiszteltek az ókori Rómában.
Már hosszabbodnak a nappalok és ez látható a napsütéses órák számában is, igaz,
gyakran fordul elő még a decemberre is oly jellemző párás, szürke, ködfelhős idő és a
napi középhőmérséklet ebben
a hónapban a legalacsonyabb.
Azt tartották, hogy sokára
jön el a tavasz, ha Vízkereszt-

Új évtized kezdődik

kor fagy. E nap száraz időjárása azt ígéri: zivataros lesz a
nyár. Az eső ellenben azt jelzi: csapadékos lesz a tavasz is.
Régen leginkább annak örültek, ha Vízkereszt napján fújt
a szél, az jó termőidőt, szerencsés évet jövendölt.
Január 6-a Vízkereszt
napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása
és a farsangi időszak kezdete
volt. Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep előestéjén szentelik meg a szenteltvizet és
a tömjént a katolikus papok
a templomokban. Az emberek felírták a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét a házuk ajtajára. Egyes
országokban ma is élő szo-

kás, hogy megajándékozzák a
gyerekeket az éjjel az ajtó elé
vagy ablakba tett csizmájukba rejtett édességekkel, amit
a „háromkirályok” vagy a „jó
boszorkány” hoz nekik.
A katolikus templomokban a vízkereszt utáni második vasárnap olvassák fel
a papok a Jézus első csodatételéről, a kánai menyegzőről szóló evangéliumi részt.
Ezen a napon régen a hívők
egy-egy magánházban is ös�szegyűltek és eljátszották a
kánai menyegző történetét,
majd együtt elfogyasztották a
vendégek által hozott étel- és
italajándékokat.
Valamikor régen az új év
karácsonykor kezdődött. Már
az ókori Rómában - Kr. e.

153-tól - is január elseje számított az év első napjának,
mégpedig az ezen a napon hivatalba lépő két főhivatalnok,
a consulok miatt. A holdhónapokkal számoló római naptár azonban egyre több pontatlanságot eredményezett.
A keresztény Európában
az év kezdetét a karácsonyhoz, vagyis Jézus születéséhez kötötték. A január elsejei évkezdés csak a Gergely
pápa által kezdeményezett
naptárreform után vált általánossá, hivatalossá pedig XI.
Ince pápa tette 1691-ben. Az
év utolsó napja I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét,
aki egyébként 335-ben, éppen
december 31-én hunyt el Rómában.
Barna-Mendly
Erzsébet
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Ajándék babák

Óév búcsúztató
a Geresdlaki Kilátónál

2019-es évet a túraszakosztály stílusosan a Kilátónál búcsúztatta. Az erős szél sem bátortalanította el a vidám , jókedvű, túrázni vágyó családokat. Néhányan a kisunokákat is
elhozták, akik trombitákkal, konfetti ágyúkkal érkeztek a találkára. A csendes éjszakában egymást bátorítva baktattunk
a kisgeresdi kaptatón. A kilátónál már csak meg kellett gyújtani a máglyát. A tábortűz hívogató fényében előkerült a sós
kifli, süti, pezsgő, forraltbor. Éjfélkor boldogan köszöntöttük
egymást, koccintottunk az új év tiszteletére. A környék tűzijátékai varázslatos hangulatot teremtettek számunkra. Emlékezetes gyalogtúrával zárni és indítani egy évet… Hát kell
ennél több?!
Kívánok Mindenkinek szeretetben, egészségben, értékes
pillanatokban gazdag boldog 2020-as évet!
	
Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona
Szeptember elején nagy meglepetésben volt részünk. A
néhány éve elhunyt Frau Elke által összegyűjtött különleges
babákat férje, Freund Reihard Rüdiger halála után gyermekei, Sandra Srebot, Andreas Freund és Jasmin Spitzer önkormányzatunknak ajándékozták. A babák jelenleg a Vállkendő kiállításon tekinthetőek meg. B-ME
Anfang September haben wir eine große Überraschung
bekommen. Frau Elke, die vor einigen Jahren verstarb, hat
spezielle Puppen gesammeln. Nach Freund Reinhard Rüdigers Tod haben ihre Kinder (Sandra Srebot, Andreas Freund und Jasmin Spitzer) diese Puppen für unsere Selbstverwaltung gegeben. Die Puppen sind zur Zeit in unsere
Umhang Ausstellung.(ford.: Windischmann Evelin)

Zebegényi diákok meglepetése a Geresdlaki Mézeskalácsfalvában. Németül, karácsonyi dalt énekeltek. Csodaszép volt!
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Dr. Erdődy Gyula:

Geresdlak története, X-XIV. század
Geresd és Lak középkori, Mohács előtti históriájának vizsgálatánál több tényezőt kell figyelembe venni. Az
egyik a vármegye kialakulása, a másik a baranyai esperesség létrejötte. Ennek kapcsán szólni kell arról, hogy
az esperesi, illetve főesperesi intézmény kialakulásának
gyökerei I. István király idejére nyúlnak vissza. A királyi
birtokon létrehozott várispánság élére az ispán, melléje pedig egy keresztény pap
került. Később kialakultak a
vármegyék, amelyek területei
az egyház egységei is lettek.
A vármegyék határa többször
változott, de a főesperességek
területe változatlan maradt.
A főesperesek a papság felett
joghatósággal is bírtak, tehát
a tisztség jogi ismereteket is
megkövetelt. Baranya megye
területén két nevezetesebb
várispánságról tudunk.
Az egyik a baranyavári
Baranyavár központtal, a másik a koaszti, amely Misleny
határában feküdt, és területe
a Villányi-hegységig terjedt.
Utóbbi több hadgyakorlat
központja is volt. E két várispánsággal kialakultak a középkori Baranya vármegye
alapjai.
Baranyában az Árpádok
alatt több Lak nevű település is létezett. Egy 1177 körül keletkezett oklevélben
együtt szerepel Lak, Baranyavár, Csepely, Iszró, Kecel,
Kémes, Muzsvánlaka, Pécsvárad, Piski, Polc, Rád, Szaporca és Szerdahely falvakkal.
Egy biztosnak látszik,
hogy a mi Lakunk már létezett a tatárjárás előtt, hiszen
egy adat szerint 1241-1242ben a tatárjárás alatt elpusztult, de hamar újjáépítették,
azonban nem a régi helyén,
hanem egy km-re keletebbre,
védettebb völgyben.
Ugyanez a helyzet Geresddel is, hiszen a tatárjárás előtt

már létező falu volt, a tatárdúlás elpusztította, de ugyanezen a helyen felépítették.
Geresd is a Gyór nemzetség birtoka, bár egy másik adat szerint 1270-1290
között a falu már a geresdi
nemeseké és részben a pécsi
püspöké. A Győr nemzetséget a történeti irodalom úgy
említi, hogy Kéménd környékén kiemelkedő szerepet
játszottak.
A tatárjárás a megye területén számottevő pusztulással
járt, bár korántsem akkorával,
mint az Alföldön. Ezután indult el a kővárak építése, így
emelt erődítményt Kéménden a Győr nembeli Óvári Konrád is. A XIII. század
végén egymást követték az új
várurak egymás elleni hadjáratai (köztük Óvári Konrád
is), amelyek nagy pusztítással
jártak. Ennek lett a következménye, hogy Lak falut is lerombolták.
Geresd neve az Árpádkorban Gueresty alakban
tűnt fel, magát a falut számottevő középkori településnek írták. A Gueresty név
egy év nélküli, valószínűleg
1292-ben keletkezett oklevélben tűnt fel.
Győrffí Lakról megállapítja, hogy a Győr nembeli
Óvári Konrád birtoka, melyet
1296-ban Kórogyi Fülpös lerombolt és kirabolt.

Geresdről egy 1293 októberében keletkezett levél így
fogalmazott:
„A pécsi káptalan kiállítja Kata asszony adománylevelét, amelyben nevezett G
 eresd-i
földjének egy részét leányának
és vejének ajándékozza.
Miklós prépost és a pécsi
egyház káptalanja jelen írás
minden megtekintőjének üdvöt
ad az Úrnak. Nyilvánosságra
akarjuk hozni, hogy egy Kata
nevű asszony a Geresd faluból
való vallon Gerard orvos leánya, rokonaival, a Geresd-i
Barlabás fiával Péterrrel s Rethel fiával Ivánnal személyesen
megjelenve előttünk, Geresd-i
földje egy részét, a Hódos folyó
kanyarulatában keletre elnyúlót, amely Écs nevű nagyanyjáé
volt s ő hozományul kapta az
ő anyjától Encsembencsemtől,
aki békében is birtokolta haláláig: ezt a földdarabot, minden tartozékával s haszonvehetőségével Zepte /Szépecske/
nevű leányának s az ő férjének Alap-i Miklós fia Miklósnak, az ő vejének s utódainak
adományozza örök tulajdonul
visszavonhatatlanul a fentnevezett Péter és Iván jóindulatu
beleegyezésével. Ennek emlékezetéül maradására kiadványozzuk ezt az oklevelünket pecsétünkkel megerősítve.
Megtörtént az Úr 1293. esztendejében, október havában,
amikor a káptalan tagjai: Ist-

ván kántor- Dénes őr- Miklós
dékán- kanonokok voltak s még
sokan mások.”
Egy 1296. szeptember 20án kel oklevél Kéménd és Lak
feldúlásáról beszél:
III. András király megparancsolja a pécsváradi konventnek, hogy a királyi kiküldöttel
együtt vizsgálja ki Fülpös mester fia, Fülöp és Kemény ispán
hatalmaskodását Óvári Konrád ellen.
András, Isten kegyelméből
Magyarország királya hiveinek: a pécsváradi konventnek.
Bizalmasan elpanaszolta nekünk Óvári Konrád mester,
hogy F./ülpös/ mester fia Fülöp
két faluját: Kéméndet és Lak-ot
feldúlta. Lőrinc ispán fia, Kemény ispán pedig Gyula nevű
faluját pusztította el. Őket törvényszéke elé idéztette. De Fülöp mester és Kemény ispán ezzel nem törődve, Fülöp, még e
per folyamán Hasság faluját
is feldúlta, Kemény pedig Palkonyá-t, Gréc-et, tisztjei pedig mindkét Cser faluját, mindent elrabolva belőlük. Ezért
hűségteknek szigorúan megparancsoljuk, hogy adjatok hites személyt, akivel a mi megbizottunk: Hazugd-i Sándor
tudja ki s vizsgálja meg az elpanaszoltakban rejlő részletes
igazságot, s ezt írjátok meg nekünk. Kelt Kedhelyen Sz. Máté
apostol előnapján.”
(Folytatás következik)
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Adventi hírnök…
Az óév utolsó hónapja sok
izgalmat rejtett, mint minden évben az advent.
December 6-án megérkezett a Mikulás, aki az ablakba
kitett kiscipőkbe elhelyezte minden gyerek ajándékát
és a legkisebb vendégekről
se feledkezett meg. A legbátrabb ovisok énekeltek,
rajzoltak is neki, amit külön
ajándékkal jutalmazott. Miután elment, Dékány Ágnes
csodálatos előadását néztük
meg télről, Mikulásról, Karácsonyról, a Csorba Győző
Könyvtár támogatásával.
Önkormányzatunk idén
is szép karácsonyfával lepte
meg a gyerekeket, amit maguk díszítettek fel. Erb Józsi
Atyának hálásak vagyunk a
csodálatos, tartalmas ajándékcsomagokért. Nagyon
örültek neki a gyerekek, a
családok!
December 16-án a szépkorúakat köszöntöttük a
Közösségi Házban, 19-én
pedig Maráza lakosságát. A
hagyományos geresdlaki falukarácsonyon pedig az iskolásokkal közösen adtuk

elő magyar és német nyelvű zenés karácsonyi műsorunkat.
Már az adventi készülődést is belengte az óvodafelújítás szele, mely azóta
jelentős lépéssel jutott előrébb. De lássuk csak, hogyan

is történt, kinek köszönhetjük és meddig jutottunk január első hetében:
2019. október - sikeres pályázat az óvoda belső felújítására, 28 millió
forint támogatás. Kulcsszereplők: Geresdlak Község

Önkormányzata, Dr. Habjánecz Tibor polgármester,
Fischerné Faragó Viktória
2019. november közepe
- hírt kapunk: január közepén megkezdődnek a munkálatok! Nosza, dobozolásra
fel, ki kell üríteni az épületet!

Geresdlaki Hírmondó
ket feláldozó Szülőket: Papp
Éva, Bartos Marcsi, Rajkó Linda, Csekéné Aranyos
Rita. A Hivatal dolgozói,
Windischmanné Schmidt
Tündi,
Fischerné Faragó Viki főzik, a Polgármester Úr szállítja a teát. Rajkó Linda saját sütésű pizzát
hoz. Estére csillog-villog a
paplak!
Apukák, férjek sietnek a
pakolók segítségére: Botos
Feri, Nagy László, Korn Péter.

Gyűjtik, szállítják nekünk a
dobozokat: Szűcsné Mezei
Anett, Mezei Bolt Himesháza, Mezőgazdasági Zrt.,
Múth Bálint, Geresdlaki
COOP bolt, Hockné Mühl
Heni, Pécsváradi COOP,
Cseke Tamás, Nagy Ferenc.
Pakolás, pakolás, pakolás... Kulcsszereplő: Botos
Melinda. És a segítői: Glaszné Werner Noémi, Érdi
Alexandra, Tarsoly Gyuszi, Molnár Tímea, Csekéné Lukács Hajni, Gál Zsolt,
Lévai Zsolt. A gyerekeket
addig Kincsey Anita óvja.
A Közösségi Ház mindent befogad. Kulcsszerep-

lő: Szöllősiné Pónya Olívia,
és segítenek a konyha dolgozói: Mayer Gizi, Bölcskeiné
Kindlein Gyöngyi, KovácsMöller Erika, Jung Márta,
Soós Mari.
2020. január első hete:
Erb Józsi Atya és a Püspökség hozzájárulásával megkapjuk a paplakot, míg a
szakemberek az oviban dolgoznak. Takarításra fel! Botos Zsuzsa, Schulteisz Margit, Krémer Ildi, Varga Kató
is rongyot ragadnak és segítik az ovi dolgozóit (Glaszné
Werner Noémi, Botos Melinda, Érdi Alexandra, Kincsey Anita) és a szabadidejü-

Hát nem csodálatos? Egy nehéz időszak nehéz kezdete. És mégis szép. Mert ilyenek vagyunk mi, geresdlakiak:
EGYÜTT SIKERESEK!!! Most éppen az Óvodáért,
szívem csücskéért...
Hálásan KÖSZÖNÖM mindenkinek!!!
Tehát január 13-tól bizonytalan ideig a paplakban
működik az átmeneti óvoda. Bízunk benne, hogy ott is
boldog heteket, hónapokat töltünk majd el. Vezetékes
telefonunk ott sajnos nem lesz elérhető, mobilszámunk
viszont igen: 06 30 973 3010.
	
Cseke Zoltánné
	
intézményvezető
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Szakemberek azonnal javítják a vizesblokkot: Krikler
László, és Polt Jani. Cseke
Zoli szereli a lámpákat, Ahmann Jani javítja a konvektorokat. Meleg van és világos, mire pénteken az ovisok
meglátogatják leendő fészküket. Aztán délután lepakoljuk az utolsó babakocsit
és kisautót is a teherautóról.
Még egy kis vita, mi hová
kerüljön. Majd még alakul
használat közben…
	 Cseke Zoltánné

Megújul az óvoda

Az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően a követkető hónapokban teljesen megújul az óvoda.
Január második hetében elkezdődtek a belső felújítási
munkák, melynek keretében kicserélik a belső nyílászárókat, mindent újrafestenek, -csempéznek, -parkettáznak és -járólapoznak.
Felújítják a víz- és villamos hálózatot és a vizesblokkokat. A munkálatokkal a kivitelező becslése alapján májusra végeznek. Addigra elkészítik és telepítik a Magyar
Falu Program keretében nyert kültéri játékokat is.
Mire a gyerekek visszaköltöznek a Paplakból, a megújult és megszépült belső terek mellett birtokba vehetik
a modern és biztonságos udvari játékokat is.
Az önkormányzat nevében is köszönjük Józsi atyának,
hogy hozzájárult a Paplak használatához, és köszönjük a
helyiek összefogását, melynek eredményeképpen az ovi
átköltöztetése gyorsan és gördülékenyen lezajlott, a gyerekek egy kicsi, de hangulatos átmeneti oviban tölthetik
napjaikat a felújítás ideje alatt.
„Geresdlak, együtt vagyunk sikeresek!”
Fischerné Faragó Viktória
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Karácsony előtt
Nagy sikerrel vett részt
két 6. osztályos tanulónk a
magyarországi németek hetilapjának, a Neue Zeitungnak a felhívásán. A kiírás
szerint Koch Valéria költőnő verseihez kellett illusztrációt készíteni.
A megadott versek közül kettőt választottunk:
Bogdán Hanna Lara a „Der
Mann im Mond” (Ember a
Holdon), Gazda Emília a
„Das Land Nirgendwo” (Seholország) című verset illusztrálta.
Emília rajza országos III.,
Hanna rajza pedig országos
II. helyezést ért el.
A Mohácsi Polgárok Olvasóköre Romhányi József
szavalóversenyére
Koródi
Luca, Schveibert Hanna és
Schweier Viktória készült
fel. Szabadon választott versüket adták elő, amit utána a zsűri értékelt. A lányok
közül Viki továbbjutott a
decemberi döntőbe ahol
szintén nagyon ügyesen szerepelt.
Pécsváradon minden ős�szel részt veszünk az alsósoknak meghirdetett magyar
versenyen. Idén szövegértési versenyt hirdettek, ahol
a szavalóversenyen résztvevő három harmadikos lány
(Luca, Hanna, Viki), a negyedikesek közül pedig Békefi Zsóka és Nagyéri Bence vett részt. Schweier Viki
kapta a jó hírt, hogy visszavárják az eredményhirdetésre is. Kitűnő teljesítményét
első hellyel jutalmazták!
Karácsonyhoz készülődve
iskolásaink minden évben
több műsort adnak. Az év
végén, Geresdlakon az idősek napján, Marázán és az is-

kolában szerepeltek karácsonyi műsoron.
Az év végéhez közeledve
több pályázatot írtunk. Sikeresen pályáztunk a gyerektánccsoport fiú tagjainak
egyforma népviseleti ingek

varratására. Az ingek varrását ötven százalékban támogatja a Baranya Megyei
Német Önkormányzatok
Szövetsége a másik felét pedig a Német Önkormányzat Geresdlak finanszírozza.

A Baranya Megyei Német
Önkormányzat pályázati támogatást nyújtott a január
10-én megrendezésre került
Malenkij Robot projektnap
étkezéséhez, a program többi elemének költségeit itt is
német önkormányzatunk
állja.
Pályázati
támogatással
szeretnénk megünnepelni
2020 őszén, tánccsoportunk
5 éves jubileumát. A tavaly
Pécsváradon nagy sikerrel bemutatott „Zarándoklat Máriakéméndre” című
színdarabunkat Máriakéméndre hívták a kegyhely
felújítása alkalmával rendezendő ünnepségre. Erre az
előadásra szintén pályázatot
nyújtottunk be. 2020 nyarán
két tábort tervezünk, egyet
Geresdlakon, egyet pedig
Ausztriában, Máriazellben.
Minkét táborra pályáztunk.
Eredményeket tavasszal várunk.
Az év utolsó napjaiban a
tankerület is örömhírt közölt velünk. Támogatják iskolánk fűtésének korszerűsítését, elavult, 25 éves
gázkazánjainkat új kondenzációs gázkazánokra cserélik le.
Terveink, ötleteink bizakodással töltenek el, és
motivációt adnak a hétköznapokra ahol szintén sok feladat vár még ránk az új évben. Csökkentenünk kell a
hiányzások számát, eredményesebbé kell tennünk a tanítás-tanulás folyamatát és a
közösségi együttélést. Ezekben kérjük a szülők és partnereink együttműködését az
új esztendőben is! Sikeres,
boldog új évet kívánunk!
	 Schulteisz Balázs
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Recept a felhőben
Lassan másfél éve működik körzetünkben is az
elektronikus rendszer, amely
alapján receptek, leletek felkerülnek egy központi számitógépes rendszerbe.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az Önt ellátó orvos a
személyi igazolványával bejelentkezik a rendelés elején
interneten keresztül egy központi rendszerbe (EESZT).
A rendelés adatait, gyógyszerfelírásokat Ön megkapja
ambuláns lap, recept formájában, de ezzel egyidőben
felkerülnek egy központi
adatbázisba is.
Így az Ön háziorvosa, további kezelőorvosai számára
is elérhetőek ezen adatok a
papíralapú dokumentumok
nélkül is.
A gyógyszertárban a
gyógyszerészek kizárólag az
Önnek felírt készítményeket láthatják, olyanokat is,
melyeket korábban váltott
ki, vagy elfelejtette kiváltani.
Ezentúl tehát a patikusok
könnyebben tudnak tanácsot
adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy idő-

ben, vagy emlékeztetni tudja Önt, hogy ne feledkezzen
meg egy-egy gyógyszerének
kiváltásáról. Természetesen
a háziorvos is tud informálódni, hogy a receptjei kiváltásra kerültek-e.
A páciens a gyógyszertárban a SAJÁT receptjeit
a személyigazolvány és TAJ
kártya felmutatásával ki tudja váltani papír alapú recept
nélkül is, amennyiben előtte
azt felírták neki.
Így az állandó gyógyszerek felírását -telefonos jelzés alapján- felírjuk, „feltes�szük a felhőbe”.
A hozzátartozók receptjeit továbbra is papír alapú
recept alapján tudják kiváltani.
Betegség, panasz esetén is
feltétlen szükséges a személyes vizsgálat!
A ki nem váltott receptek
3 hónap után automatikusan
törlődnek.
Ritkán, de előfordul a
rendszer „akadozottsága”,
kérem jelezzék, és ismételten
„fellőjük” a kért recepteket.
Fekete Tiborné
Dr. Rajnai Gabriella

December 14-én Császártöltésről jöttek vendégek, akiket a plébánosuk
Nagyidai Zsolt vezetett. Először a laki templomban celebrált szentmisét a híveknek, majd megnézték kiállításainkat. A Babaházban átadta
ajándékát a Geresdlaki Önkormányzatnak: a világ minden tájáról származó népviseletbe öltöztetett babákat, amiket rövidesen meg lehet
nézni B-ME

Februári miserend
Február 2. vasárnap	 8.00 Geresd
Február 9. vasárnap

11.00 Lak

Február 15. szombat 16.00 Geresd
Február 16. vasárnap	  8.00 Lak
Február 23. vasárnap	 8.00 Lak

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
Jegyzői referens:
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail: jegyzoiref@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: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet
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
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Tóthárpád Ferenc:

Téli csend

Jég ül a fákon,
fagy dala cseng.
Csend van a földön,
s csend odafent.
Hó-puha réten
Roppan az ág,
büszke agancson
Fagy muzsikál.
Szökken a szarvas,
s szétveti az
ég peremén a
csillagokat.
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