2020. március
Ki a szabadba! (Rousseau)

Vissza
a természethez!
Voltaire, nagy riválisa Rousseau-nak úgy vélte, hogy „Rousseau vissza kívánja téríteni az emberiséget a természetbe,
s a civilizáció káros hatásaitól kellene megválnia az emberiségnek.”
Már a felvilágosodástól vissza-visszatérő kérdés a civilizáció megmentése. Tudósok, filozófusok, költők évszázadokig boncolgatják az ember felelősségét, inkább.... felelőtlenségét. Petőfi Sándor a „természet pompás színpadáról” versel.
Tompa Mihály „ki a tágas, szellős szabadba” – Az embertől
elszakadva,Évszázadok háborúi, járványai. Maga az ember sodorta
végveszélybe bolygónkat, önpusztító módon saját magát.
Ki a szabadba! Vissza a természethez! Rousseau, Petőfi és
Tompa Mihály is jelképrendszerével az embert védte, vis�szahelyezték a természetbe, ahonnan vétetett.
A világjárványok karanténos börtönvilága után a félelemtől elgyötört ember a közösségben és a természetben fogja
megtalálni önmagát.
A katasztrófák idején felismerjük, hogy csak együtt vagyunk sikeresek. Vészhelyzetkor nukleáris energiák szabadulnak fel bennünk, s váll-vállvetve segítünk egymáson.
Boldogok leszünk. Vége. Elmúlt. Megszűnt. A pánikfélelem már a múlté.
„Nem is volt olyan vészes. Ugye megmondtam..... A
szomszédon egy mázsa liszt maradt. Azt már nem is kellett volna.....”
Alattomos, emberi károgás lesz. Várható? Van más tapasztalat? Tanultunk valaha is hibáinkból, bűneinkből?
Igen. Mindig egy kicsit. Talán túl keveset és túl kevesen.
Vissza a természethez! Ki a szabadba!
dr. Habjánecz Tibor polgármester

Petőfi Sándor:

KI A SZABADBA!

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet szinpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.
A természetnek pompás szinpadán
A primadonna a kis fülmile;
Ki volna, énekesnők, köztetek
Merész: versenyre kelni ővele?

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben űlnek ifju ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek... hallgatván
A primadonna csattogó dalát.
És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.
Eperjes, 1845. április

Tompa Mihály:

KI A SZABADBA ...

Ki a tágas, szellős szabadba!
- Az emberektől elszakadva, Föl a halomra, bércre föl!
Hol a lélek szárnyát kibontja,
Enyhül az élet terhe, gondja,
S hévsége nem tikkaszt, nem öl.

Oh, láttam én gyakran ez oromot,
Midőn lángolt, kéklett, borongott:
Ösmérem a zöld halmokat.
Mulattam a vén cser tövénél.
S bokor mellett, mit a kelő szél
Rezzentve, játszva hajtogat.

Im a viszhang, kit játszi gúnnyal
Egyik bérc a másikhoz útal,
Mig elhal a szűk völgyeken.
Im a patak, mely lomb között jön, Elvész alóla medre rögtön
S lehull - tajtékba törve lenn.

Ah. mégis új mind e jelenség! Könnyed szabadság, büszke fennség
Veszen bűbájával körül;
S mint a fürdő madár a habba:
Az édes, a szent hangulatba
Én lelkem új vággyal merül.
Pest, 1864. július - részlet
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Geresdlak történetének folytatása
Geresd 1542-ben az adólajstromban Gewersd néven
szerepel, mégpedig Pricsi
Józsa szolgabíró járásában,
részben a pécsi püspök birtokaként adózott 7 Ft-ot.
Lak szintén Pricsi Józsa
szolgabíró járásban, a pécsi
székeskáptalan birtokaként
2.50 Ft-ot adózott.
Baranya vármegye Pécs
elestével, 1543-ban került
török uralom alá. Miután a
környező erősségek sorra elestek, Sziget vára lett a Balatontól délre eső vidék védelmi kapuja. Ez a tény a
vár 1566. évi török által való
elfoglalásáig Geresddel és
Lakkal, valamint számos
más településsel szorosan
összefügg.
Szigetet ugyanis királyi várrá nyilvánították, és a
Pozsony központú Magyar
Királyi Kamara kezelésébe
adták a hozzá tartozó vártartománnyal együtt. Ez a
terület a feladatokhoz képest
igen csekély volt, mindössze
11 falu, amelyek a védelem
költségeit, a megnövekedett
népesség szükségleteit nem
tudták kielégíteni. Ezért a
kamara a török által meghódított vidék különböző
egyházi, földesúri és egyéb
jövedelmeit a vár eltartására rendelte. A településeket
nyilván éppen ezeknek a jö-

vedelmeknek a behajthatósága miatt igen sokszor ös�szeírták, számba vették.
E korszak 1566-ig, Szigetvár elfoglalásáig tartott,
pedig a lehetőség adva volt
a török támadás megelőzésére. A vár megtámadását
egyes feltételezések szerint
1566-ban „Nagy Szulejmán”
szultán nem tervezte, hanem Eger elfoglalására indult, hogy kiköszörülje a
seregén 1552-ben esett csorbát. „Ám amikor meghallotta, hogy Mohamed boszniai
szandzsákbég katonáit Zrínyi Miklós alvezérei Siklósnál meglepték és megverték,
szándékait
megváltoztatta – Szigetvár bevételére indult...”
Az ellenség megfélemlítésére törekvő oszmán hadvezetés ugyancsak zokon
vette Zrínyi alvezéreinek támadó fellépését, és az ennek
megtorlására irányuló szán-

dék komoly szerepet játszott
abban, hogy „Nagy Szulejmán” Eger helyett Zrínyi
„fészke”, Szigetvár ellen fordult hadával.
Budát 1541-ben, Pécset
1543-ban foglalta el a szultán serege.
A következő huszonöt év
alatt a baranyai települések
egy részét, köztük Geresdet
és Lakot is, a vár eltartása
miatt többször összeírták.
Geresd és Lak ezen ös�szeírásokban először 1554ben tűnt fel. A két települést
a török a pécsváradi náhijehez csatolta. Geresden ekkor
19 adózó családfőt vettek
számba, akik a következők:
Veres Balázs, Demján Lukács, Demján Petre, Kalmár Máti, Farkas Matiás,
Gáspar János, Tód Benedik,
Disznód Pál, Disznód Mihál, Ferenc Gál, Fodor Mihál, Nagy Benedik, Szücs
György, Borkőfi Gál, Balik

Antal, Borkőfi Balázs, Tolnay Gergel, Endrő Benedik,
Veres Gergel.
Ugyanekkor Lakon csak
8 adózó családfőt számláltak: Endrék Ferenc, Endrős János, Szabó János, Dajka Pál, Molnár Máti, Bekő
Gergel, Kis Máti. A nevekből is látszik, hogy mindkét
falu lakói magyarok.
Geresd három évvel később, 1557-ben bukkant fel
az összeírásokban. Pricsi Józsa szolgabíró járásában a
pécsi püspök birtoka volt,
persze török megszállás alatt.
Megfigyelhető a falu rohamos elszegényedése, mert
csak 4 porta után adóztak.
Lakról 1558-ból a következő olvasható: „Lak a pécsi
káptalané. Egyezség 16 Ft.
Forys
Gáspár bíró lefizetett 8 Ft
40 dénárt, hátralék 7 Ft 60
dénár. A meghódítást elvégzőké 8 Ft 40 dénár.”
A következő évben, 1559ben Geresd Geres néven a
pécsi püspök birtokaként 4
portával tűnt fel, de az elszegényedés tovább folyt, hiszen
néhány hónappal később a
faluban már csak 2 adózó
portát találtak. Lak ugyanekkor Pricsi Józsa szolgabíró
járásában, a pécsi székesképtalan birtokaként szintén két
porta után adózott.

Túrázni jó! – villányi pincék előtt haladt az utunk
Ismerd meg hazádat!
Akár ezt a mottót is választhatnák a geresdlaki túrázók.
Zebegény, Visegrád, Szigliget, Balatonszentgyörgy,
Balatonberény, Veszprém,
Siófok, Grábóc, Szálka és
Mecseknádasd... Csodaszép
Magyarország!
József Attila verse „Ime,
hát megleltem hazámat.”
Sokszor távolabbi vidékre vágyódunk, s elmegyünk
megyénk, Baranya értékei
mellett. Az idei túraszezont
szakosztályunk nagy kedvvel

és létszámban a Nagyharsányi Szoborparkban kezdte.
Harmincnyolcan kereked-

tünk fel szombaton, március
14-én, hogy az ország legdélebbi borvidékén összeka-

Fotó: dr. Habjáneczné Kóbor Ilona

csintsunk a tavaszi napsugárral. Kokárdás kis csapatunk
a villányi pincék előtt sütkérezve itta a Kopár dűlő levét,
majd utunkat Villánykövesd
felé folytattuk.
Az ország egyik legszebb
csárdájában, a Fülemülében
a jól megérdemelt vacsoránkat költöttük el, s persze a maradék pénzünket is
a kövesdi borokra. Túra után
édes az otthoni pihenés.
Elárulom, lefekvés előtt a
Grinnyei Vegyes is jól esett.
dr. Habjánecz Tibor
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Új dolgozó
a körjegyzőség
élén
Március közepén elbúcsúzott tőlünk dr. Csernyánszky Gábor. Az új jegyzőt első
nálunk töltött munkanapján
kértem, hogy meséljen magáról. A vele készült beszélgetést adom közre:
Dr. Matesz Tímea Pécsen született, Kaposváron
élt néhány évet, majd szüleivel visszaköltözött Pécsre. Itt
végezte el a jogi egyetemet,
majd szerzett marketing és
menedzsment diplomát a
közgazdasági karon.
Az Adóhivatal Végrehajtási osztályán az alapdiplomáját használta, majd a
Magyar Postánál váltott át
a másik szakterületére. Itt
lehetősége volt kipróbálni
a családbarát Home Office
munkavégzést, ami főleg a
családosoknak könnyíti meg
az életét. Hozzánk a Paksi
Atomerőműtől érkezett. Élvezi a kevesebb időt, amit a

közlekedésre kell fordítania,
tetszik a sok emberrel, több
településen végzett intenzívebb munka is. Idegennyelvként angolt tanult, így csöppent a jórészt sváb falvakból
álló közösségbe.
Nagyfia középiskolás, lánya még általános iskolába
jár. Férje Budapestről került
Pécsre. Évente szívesen látogatnak Debrecenbe, onnan
járják be a környéket. A mai
világban kedvelt e-könyveket olvas, a családdal szívesen nézi a francia filmeket.
December óta családi házban élnek, most alakítgatják
környezetüket, kertészkednek, virágosítanak. Néhány
hete a család kedvence Bagira, a törpenyuszi.
A kávéivás szertartása
fontos eleme napjainak.
Kívánom, hogy érezze jól
magát az új munkakörében!
Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

„Kongatják a harangot:
űzik már a farsangot!”

A tél legvidámabb eseménye
mindig a farsangi bál. Ennek az
időpontja ebben az évben február 14-e volt. Sok gyerek, szülő és nagyszülő készült lelkesen
erre a délutánra. Ötletesnél ötletesebb jelmezekből nem volt
hiány. A felvonulók között volt
rágógumi automata, popcorn,
hűtőgép, Szent Korona és Süsü,
a sárkány a királlyal. Most is sokan változtak át királylánnyá,
hercegnővé, tündérré, valamelyik szuperhőssé vagy pókemberré . A színes felvonulókat
zsűri értékelte. Ők a következő
sorrendet állították fel:
I. helyezett: Süsü, a sárkány
és a király - Ferkov Zsombor és
Barnabás
II. helyezett: Hűtőszekrény
- Nagy Noel
III. helyezett: Popcorn Linberger Dominik
Minden jelmezest megjutalmaztunk egy csokival, a helyezettek pedig még ajándékot
is kaptak. Az egyéni jelmezesek után a csoportosan beöltözők mutatták meg magukat és
a műsorukat. A zsűri pontjai
alapján holtversenyben II. helyen végeztek az 1. osztályosok,
akik kalózok voltak, és a Hupikék törpikék, akik között alsósok és nyolcadikosok is voltak.
A 4. osztályosok almaszószos
Nyolc új tornaszőnyeg érkezett iskolánkba. Fischer Csaba szülő készíttetett nekünk strapabíró, mosható
anyagból különböző színű, igényesen megvarrt tornaszőnyegeket,
melyeket a gyógytornára használt
helységben és a tornateremben
helyeztük el. A varratáshoz szükséges önerőt testvértelepülésünk
Raaba-Grambach támogatásából
finanszíroztuk. Köszönjük Csabi,
Danke Raaba-Grambach!
Schulteisz Balázs, tagintézmény
vezető

palacsintája lett az I. helyezett
a csoportok között.
A jelmezes felvonulás után
sokan vásároltak zsákbamacskát vagy tombolát. Ezekhez
nagyon sok felajánlást kaptunk a szülőktől és a vállalkozóktól, amit köszönünk szépen. Éhes vagy szomjas biztos
nem maradt senki sem. A büfében szendvics, pizza, wimpi és
számtalan sós vagy édes sütemény közül lehetett választani.
Ilyen bőséges kínálat még nem
volt egy jelmezbálban sem, amit
köszönünk annak a 19 szülőnek
vagy nagyszülőnek, akik ezeket
szorgalmasan elkészítették.
A tombolasorsoláson sok
boldog arcot lehetett látni. Békefi Nóra ismét jó hangulatról
gondoskodott a zenéivel este 8
óráig, amíg a bál véget nem ért.
Utána következett az, amit Szinetár Dóra is énekelt egy dalában.
„De szép buli után a takarítás.” Ez szó szerint tényleg az
volt, mert a szülők és a kollégáim segítségével rekord idő alatt
sikerült rendet tenni a teremben.
Köszönöm mindenkinek,
aki hozzájárult ahhoz, hogy jó
hangulatban teljen el ez a délután.
dr. Rill Zoltánné
diákönkormányzat vezető

Első szülő-diák
asztalitenisz verseny

Március 3-án a geresdlaki iskola rendezte meg a tankerületi asztalitenisz versenyt az étteremben. Az eseményen
több mint 30 tanuló vett részt. Kategóriánként a következő geresdlaki eredmények születtek: IV. korcsoport fiúk:
Schweininger Zsombor 3. helyezett. III. korcsoport: Ferkov
Barni 2. hely, Kovács-Möller Bálint és Tóth Zsombor 3. hely,
Lányok: Apari Lili és Bogdán Hanna 3. helyezés.
A tankerületi asztalitenisz verseny után egy kicsi hiányérzet maradt tanulóinkban, ezért kihívták a szülőket-pedagógusokat egy szülő-diák párharcra. Néhány lelkes szülő elfogadta a kihívást és vállalta a feladatot, hogy megmérkőzik a
diákokkal és egy-egy másik szülő-diák párossal. A versenyre
jelentkezett 9 szülő-diák páros egy kezdő és egy haladó csoportba soroltuk, ahol minden páros körmérkőzés keretén belül döntötte el, hogy ki a legjobb a csoportban.
A kezdő csoport végeredménye:
Arany érem: Ferkov Zsombi és Zoltán
Ezüst érem: Schulteisz Marci és Balázs
Bronz érem: Kovács-Möller Szabi és Krisztián, Hohmann Viktor és János
Haladó csoport végeredménye:
Arany érmes holtversenyben: Ferkov Barni és Zoltán valamint a Kovács-Möller Bálint és Krisztián páros
Ezüst érmes holtversenyben: Varga Zsombi és Izabell és
az Ignácz Zoli és Zsuzsi tanárnéni párosa
Bronz érmes: Gombár Balázs és Varga Ince páros
A párosok versenye után még egy megmérettetés volt hátra, a diákok és felnőttek egymás elleni párharca. A diákok véletlenszerűen össze lettek sorsolva egy szülővel, akivel mec�cset kellett játszani. Az így lejátszott 9 mérkőzésből hármat
nyertek csak a szülők és hatot a diákok. Így a szülő-diák párharcot idén a diákok nyerték meg. Szerencsére jókedvből,
nevetésből és finom sütikből nem volt hiány, így már várjuk
a jövő évi összecsapást, szeretnénk mi szülők revansot venni!
Schulteisz Balázs tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Jön a tavasz, megy a tél…
A február eleji mackó-hét
még egy érdekes programmal egészült ki: a gyerekek
meglátogatták a Pécsváradi Emlékház macikiállítását,
ahol a sajátjaikhoz hasonló
kisebb és óriás, idősebb és
modernebb plüssökkel találkoztak. Még az emlékkönyvben is otthagyták kezük nyomát.
Miután hazatértek, belevetették magukat a farsangi
előkészületekbe. Hogy a sok
barkácsolás, zenélés, mókázás mellett még jobban ráhangolódjanak, elmentek
Mohácsra a kisfarsang programjaiba belekóstolni. Látták is az ottani ovisok táncos
farsangi műsorát, kisbusót és
természetesen nagyot, igazit
is. A kedvükért még a körhintát is elindította a gazdája, meghívva őket egy próba
hintázásra. Nem haragudtak
érte ovisaink! S ha már így
belejöttek, jót hintáztak a
közeli játszótereken is a csodás napsütésben.
Idén a rendkívüli helyzetre tekintettel óvodai délelőtti program keretében, zárt
körben űzték a telet a gyerekek, felnőttek. Mindenki
igényes jelmezt hozott magával, és hatalmas jókedvet. Volt zene, tánc, mulatozás, hangoskodás ugyanúgy,
mint mókás ügyességi játékok. A szülők küldtek mindenféle finomságot: sütit,
üdítőt, fánkot, kürtőskalácsot, így éhes se maradt aznap senki. Tombolanyeremény is jutott mindenkinek,
a felajánlásoknak köszönhetően. Tartalmas, szép délelőtt volt, melynek folytatása, lezárása a keddi kiszebáb
égetés volt. Ezzel űzték el

végleg a telet, s csalogatták
a meleget. Sajnos több kis
beteg kimaradt e szép programokból, de megfogadtuk,
jövőre mindent duplán pótolunk!
Tavasszal minden német
nemzetiségi nevelést folytató óvodában szokás „nemzetiségi hetet” tartani. Nos,
nálunk ez - immár hagyományosan - a helyi kiállítások
csodás anyagához kapcsolódóan a németség népviseletének, „Tracht”-jának megismerését jelenti, Noémi óvó
néni vezetésével. Schulteisz
Margit élményszerű tárlatvezetéssel mutatta meg a
Babaház életképein keresztül a hagyományos ruházatot, melyet a gyerekek alaposan megfigyeltek és rá is
ismertek a korábban az óvodában tanult elnevezésekre,
még németül is! Erre a sok
ismeretre bátran épülhetett
a következő napok „állomásokon” tanulása, a sok képességfejlesztő feladat: memóriajáték, puzzle, mátrix, stb.
Mégis a legnagyobb örömet
a maguk készítette sváb kékfestő baba okozta, melynek
kendőjét is a gyerekek maguk mintázták, eredeti sváb
motívumokkal. Amikor pedig a kezük elfáradt, jöhet-

tek a német táncok, melyeket nagy örömmel roptak az
ő kis paplak-ovijukban.
Március 8-án, a nőnapon
Polgármester Úr köszöntötte az ovi dolgozóit. Hálásan
köszönjük ezt az évről-évre
visszatérő kedvességet! Anita óvó néni pedig segítette a
fiúkat, hogy hasonló kedves
gesztussal köszöntsék a kislány pajtásaikat.
Március 10-én, a Koffán
Galériában megtartott fotókiállítás megnyitón részt
vettek középsős és nagycsoportos ovisaink. Köszönjük,
hogy ott lehettek! Jó alkalom
volt arra, hogy megtanulják
csendben, figyelmesen hallgatni a felnőtteket, valamint
a vizuális kultúra elsajátítása, a képekről való beszélgetés ritka alkalmát is nyújtotta ez a lehetőség számukra.
Február végén elbúcsúztunk Érdi Alexandra kise-

gítő dajkánktól. Innen is köszönjük a munkáját. Helyét
Jung Jánosné, Márta foglalta el. Szeretettel fogadjuk, és kívánjuk, hogy érezze jól magát a gyerekek és a
munkatársak között, tudjon
nekik segítséget nyújtani a
mindennapi munkájukban!
A beköszöntött jó idő már
kicsalogatta a gyerekeket
az óvoda udvarára. Örömmel térnek vissza megszokott, szeretett játékaikhoz.
Kíváncsian
kukucskálnak
be az ablakon, vajon épüle, szépül-e a csoportszobájuk. Igen, halad a munka, de
még türelmesen várni kell a
befejezésig. Nincs mit tennünk gyerekként – felnőttként: tesszük a napi dolgunkat, játszunk, tanulunk, és
egyszer csak „észrevétlenül”
a megszépült ovinkban találjuk magunkat. Így legyen!
Cseke Zoltánné
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A Dunaújvárosi Hírlapban 2020. március 12-én
megjelent írás a geresdlaki kiállításmegnyitóról

Fotó: BGy

Zsedrovits Enikő fotográfus, dr. Habjánecz Tibor és Szalay-Bobrovniczky Vince a Forgó megnyitóján, amely Barna-Mendly Erzsébet verses köszöntőjével nyílt meg

A geresdlaki Koffán Galériában mutatkozott be Zsedrovits Enikő Forgó című tárlata

„Kozmikus magány, ahol
az órák elfelejtenek ketyegni”
Kedden délelőtt a Baranya megyében található geresdlaki Koffán Galériában
mutatkozott be lapunk fotóriporterének, Zsedrovits
Enikőnek Forgó című egyéni kiállítása. A tárlatot a
település polgármestere,
dr. Habjánecz Tibor és Szalay-Bobrovniczky Vince, a
Miniszterelnökség civil és
társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára ajánlotta a megjelent érdeklődők ﬁgyelmébe.
DUNAÚJVÁROS/GERESDLAK
Zsedrovits Enikő, a Dunaújvárosi Hírlap fotóriportere
két egyéni kiállítása, a 2017ben bemutatott „Úgyhagyott”,
valamint a 2019-ben a Bartók
aulában bemutatkozó „Forgó” számos térségi kiállítótérben volt látható az elmúlt
hónapokban. Bajusz György,
a Hírlap tördelőszerkesztője
személyes kapcsolatai útján
ajánlotta be Geresdlak község vezetőségének a Forgót.
A geresdlaki Koffán Galériában pedig március 10-én délelőtt be is mutatkozott a fent
említett kiállítás.
Előzetesen néhány szó a baranyai Geresdlakról. A község Baranya megye keleti részében helyezkedik el. Földrajzi értelemben része a Baranyai-dombságnak, ezen belül annak a területnek, amit
összefoglaló néven Geresdi-tönknek neveznek. Népesség szempontjából szervesen
hozzátartozik azokhoz a településekhez, amelyek Mohács
és Pécsvárad között fekszenek, amelyekbe a 18. században német nyelvű lakosság érkezett, akik nyelvüket, nemzetiségi hagyományaikat a
mai napig megőrizték és ápolják is azokat. Geresdlak két
településből és egy település-

A Galéria Szökőcs Béla termében látogatható a Forgó, a településen további négy kiállítótér működik

Fotó: ZsE

részből alakult ki, mégpedig
Geresdből, Püspöklakból és
Kisgeresdből. A község gyönyörű természeti környezetben, igazi dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű dombhátak, lankák,
völgyek, ligetes részek vannak. Maga a település völgyben épült fel, amely egyik jellegzetessége a magyarországi, baranyai falvak kialakulásának.
A „Koffán” név bizonyára olvasóink többségének ismerősen cseng. Nem véletlenül. Ugyanis, Dunaújváros
és térségnek művészeti életében meghatározónak tekinthető ifj. Koffán Károly édesapja, Koffán Károly az akkor Geresdként említett településen
született 1909-ben. A jelentős
alkotó nevét viseli a 2009-ben
megnyílt Koffán Galéria.
A kedd délelőtti megnyitón olvasható volt Zsedrovits
Enikő mentorának, Rohonczi
ROHO István képzőművésznek az ajánlása is. Mint ROHO
üzenetében fogalmaz: „Az tud
ilyen képeket készíteni, aki
ismeri a szakma csínját-bínját, de már túljutott minden
álságon... Ami megmaradt, az
a mélységes, erős hit. Kozmikus magány, ahol az órák elfelejtenek ketyegni. Zavarbaejtő
őszinteség, egyszerűség, tiszta lelkiség árad a pusztán fekete-fehér fotókból.”
A
tárlat
megnyitóján
dr. Habjánecz Tibor polgármester és a hivatalos úton a településen járó Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár köszöntötte és méltatta
a kiállítást, amely egy hónaDH
pon át lesz látogatható.
Látogasson el hírportálunkra!

A geresdlakiak szívesen keresik fel a Koffán Galériát

Fotó: ZsE

A helyi óvodások is véleményezték a fotókat

Fotó: ZsE

Geresdlaki Hírmondó

Hírek röviden



Aranyosi Ervin:

Március 10-én Geresdlakon tartotta a Civil Információs
Centrum a „Civil info – Falusi civil alap” című fórumot,
melyet Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár nyitott meg dr. Habjánecz Tibor polgármester úr
köszöntője után. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztályról – előadást tartott a Magyar
Falu Program civil programeleméről, a Falusi Civil Alapról, és a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi pályázatainak tapasztalatairól. Ismertette a tavaly év végén
kiadott civil szervezetekre vonatkozó kérdőív válaszainak
statisztikáját is.

Kedves Geresdlaki
Hívek!
A koronavírus járvány
terjedésének megelőzése
érdekében
a misék elmaradnak.
dr. Erb József
plébános
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Március 8. Nőnap
Vannak lányok, nők, meg nénik,
anyukák, meg nagymamák.
Vannak Katák, Erzsik, Évik,
Zsuzsák, Jutkák, Marikák…
Sorolhatnám a neveket,
hiszen szép számmal akad,
mindegyikre gondoljunk most,
ne legyen ki kimarad!
Mennyi, mennyi kedves angyal
szebbíti az életünk,
segítenek szebben élni,
mennyi nő is van velünk?
Az élet szegényebb lenne
és a lét boldogtalan!
Köszöntsük hát fel a nőket,
mert a Nőnap pont ma van!
Ünnepeljük hát meg őket,
– tőlük csodás a világ,
legyen apró figyelmesség
számukra pár szál virág.

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. Matesz Tímea
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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Itt a meteorológiai tavasz!
A tavasz a megújulás, a
természet újjászületésének
időszaka, amikor virágba borulnak a fák és feléled a természet téli álmából. Egyre
hosszabbak lesznek a nappalok, rövidülnek az éjszakák, végre letehetjük a nagykabátot.
Március elseje a meteorológiai tavasz kezdete. Ez
nem azt jelenti, hogy gyökeresen megváltozik az időjárás. A statisztikák szerint az átlagos minimum
hőmérséklet -1 és +2 oC, a
maximum 10-11 oC. Március 21-én a Nap sugarai
az Egyenlítő felett merőlegesen érik el a Föld felszínét. Ez okozza a tavaszi
napéjegyenlőséget. Télen jóval kevesebb vitaminhoz jut
szervezetünk, ezért sokkal
védtelenebb. Ha tehetjük,
tartózkodjunk minél többet
a friss levegőn, fokozatosan
töltsünk egyre több időt a
napsütésben.
Márciust a háború istenéről, Marsról nevezték el.
Legmegfelelőbb idő volt a
háborúk kirobbantásához,
mivel véget ért a hideg évszak. Óangol elnevezése
Hlyda vagy Lide, aminek a
jelentése: hangos. A márciusi szeleket jellemezték így.
A nemzetközi nőnap a
nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének a
napja, amelyet 1917 óta
minden év március 8-án tartanak, az ENSZ is a világnapok között tartja számon.
A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, a nők
egyenjogúságával és szabad
munkavállalásával kapcsolatos nap volt. Hazánkban

Virágzik az önkormányzat gyümölcsöse

Szabó Lőrinc:

Tavasz

„Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” - felelt a Nap.
„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” - felelt a Nap.
„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” - szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
Geresdlaki Hírmondó

1948 óta ünnepeljük, a Rákosi-korszakban kötelezővé
vált. A rendszerváltás után
Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát.
Azon emberek közé tartozom, akik imádnak ünnepelni. Virágot kapni jó!
Gyerekkoromból csupa szép
emlékem van erről a napról,
számomra egyet jelentett a
hóvirágból készült csokrokkal. Mióta felnőttem, a hóvirág tiltólistára került, de
március 8-án szeretek arról
megemlékezni, hogy nőnek
születtem.
Március 15-ről sem szabad elfelejtkeznünk, ha erről a hónapról esik szó. Az
1848-49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének
napja kiemelt állami ünnepünk. A Kossuth-díjat
1948-tól, a József Attila-díjat 1990-től ezen a napon
adják át, ami egyben a Magyar Sajtó Napja is.
A Petőfi és a márciusi ifjak
nevével összeforrott magyar
szabadságharc több mint
160 év után is elevenen él a
magyar emberek szívében. A
Pilvax-kör tagjai által megfogalmazott 12 pont néhány
eleme napjainkban különösen aktuális téma.
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio
de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az
ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva
a kormányok, szervezetek és
magánszemélyek figyelmét a
víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük
környezetünket, s ezen belül
a Föld vízkészletét.
Barna-Mendly Erzsébet
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