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Az utolsó vacsora freskót Leonardo da Vinci 1498-ban készítette, mely Milánóban a Santa Maria delle Grazie-templomban található

Nagyböjtben húsvétra készülünk
Egy hitoktató nő nagyböjt elején megbeszélte egyik osztályával
ahol sokan árulkodtak egymásra,
hogy a Nagyböjt idején mindenki böjtre fogja a száját és a nyelvét.
Vagyis osztálytársairól csak jót szabad mondani vagy semmit. Aki ezt
elfelejti és rosszat mond a másikról
cserébe két jót kell róla mondjon
és így jóvá teszi a hibát. A gyerekek nagy lelkesedéssel álltak neki
a kérés teljesítésének és lassan rájöttek, hogy ez a böjt nagy önuralmat, önfegyelmet és áldozatot kíván tőlük. A húsvétot megelőző
nagyböjti időszak a böjt, imádság
és az alamizsna hármasára épül: a
szeretet tetteire.
Felföldi László püspök úr körlevelében ezt írja: „A böjt az emberi lélek érzékenységét fokozza,
közben jobban tudunk figyelni
Istenre, önmagunkra és ezáltal
embertársainkra is. Több idő jut
odafordulni az emberekhez és felfedezni társaink, barátaink, családtagjaink vágyait és lelki értelembe
vett éhségeit. Természetesen ahhoz, hogy mindezeket meglássuk ismerni kell önmagunkat, lelki

gazdagságunkat és azt, hogy képesek vagyunk adni, szeretni.”
Ez az igazi böjt, meglátni,
megérezni a másik lelki vágyait,
éhségét. Ez nagyon nehéz. Sok
apró más dolog eltereli a figyelmünket. Ennél sokkal nehezebb
meglátni azt, milyennek szeretne
Isten látni bennünket. Nagyböjtben ez lenne a feladatunk, hogy
húsvétig meglássuk Isten arcát
önmagunkban, amit a Szentlélek a keresztségünkben a lelkünkbe nyomott a kegyelem által. Jézus szenvedéséről való elmélkedés
igen kedves böjtnek számít Isten
előtt. Meglátjuk a szenvedésen
keresztül Isten hozzánk lehajló
végtelen szeretetét. Ahogy a böjti ének mondja: „Szent testednek
sebei, vérrel folyó kékei, aki látja
és nem sír, élő hittel az nem bír.”
Mi is valójában Jézus szenvedésének értelme? Ezt is meg kell
értenünk egyszer. Isten megteremtette a világot és boldognak
teremtette az embert, akire rábízta a világot. Isten azonban próbára
tette az embert az Éden Kertben.
Az ember ezt a próbát elbukta.

Evett a tiltott fa gyümölcséről,
nem engedelmeskedett Istennek
és ezáltal elkövette a bűnt. A bűn
büntetést von maga után és elégtételt követel. De ki képes erre? A
bűnös ember csak Isten büntetését képes magára vonni. De a bocsánatot nem képes kiérdemelni.
Isten haragját csak az ártatlanság
tudja lecsillapítani. Csak az ártatlanság képes méltó elégtételt
adni. Erre csak Jézus volt képes,
aki vállalta helyettünk a bűnért
járó büntetést, meghalt értünk a
kereszten. Ahogy a próféta meghirdette: „Mi az Ő sebei által gyógyultunk meg”. Talán egy kis példán keresztül jobban megértjük:
Az 1500-as években pestis áldozata lett egész Lombardia, Milánó városával együtt. Az emberek
beszegezték házaikon az ajtót és
az ablakokat, a halottaskocsik zaja
hallatszott… Borromeo Szent
Károly a város püspöke éjjel nappal a betegek családjainak megmentésén fáradozott… de hiába,
a pestis mindenkit pusztítással fenyegetett. Ekkor a szent püspök
hamut hintett fejére, kötelet tett

a nyakába és mezítláb indult körmenetre és hangosan így imádkozott: „Engem büntess Uram,
csak kíméld meg a népemet!” És
a város megmenekült. Ha őszintén magunkba nézünk, ki merné
most a COVID járvány idején azt
elmondani az Úrnak, engem büntess Uram, csak kíméld meg szeretteimet. Én megyek a lélegeztető gépre, csak őt kíméld meg.
Talán egy édesanya vagy édesapa
merné ezt kimondani beteg gyermekének megmentéséért. De ismeretlenekért, idegenekért, több
emberért nem igen vállalkozna
senki. Jézus azonban megtette. Ő
eljött a bűnös világunkba és azt
mondta a Mennyei Atyának: „Itt
vagyok, engem büntess, az embereknek irgalmazz. ” Meghalt értünk a keresztfán. Az ő érdemeiért
Isten megbocsát minden megtérő
bűnös embernek. Ez Jézus szenvedésének értelme. Ilyen kell legyen a mi böjti önmegtagadásunk
is és keresnünk kell Isten bocsánatát és kiérdemelni áldozatok árán
az Ő irgalmát.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Nemzeti
ünnepünk
– március 15.
Az 1848-as márciusi eseményekkel kapcsolatban ma már egyfajta romantikus ködbe burkolózva néhány név alakja jut eszünkbe, pedig
sokan voltak. Költők, írók, publicisták, fiatal jogászok, politikusok. Vezérük és szószólójuk az
1840-es évek forradalmi értelmiségének vezére
Petőfi Sándor.
Mellette Jókai, Vasvári, Nyáry Pál és Táncsics neve is felmerül. Az Irinyi testvérek közül
az idősebbik, Irinyi János vegyész, feltaláló inkább a háttérben próbálta segíteni a forradalmi
megmozdulásokat, a Batthyány-kormány idején az állami gyárak felügyelője lett. Kossuth
1849-ben kinevezte a nagyváradi lőporgyár
és ágyúöntöde élére. A szabadságharc leverése
után bujdosott, majd néhány hónapig (halálra
ítélt és később kegyelmet kapott) öccsével, Józseffel a pesti Újépületben raboskodott. Szabadulása után létavértesi pusztáján élt és kísérletezett. Irinyi József újságíró és szépirodalmi író,
műfordító lett a márciusi ifjak egyik vezéralakja, neve máig egybeforr a sajtószabadsággal. A
Tizenkét pontot Vasvári Pál beszéde után Irinyi József olvasta fel a szakadó esőben. Ügyvéd és író volt Degré Alajos, aki tisztként vett
részt a fegyveres harcban. Írt drámákat, francia
szalonregényeket és több vígjátékát előadták
a Nemzeti Színházban. A filozófiai költészet
mestere, Vajda János talán inkább társaságra
vágyott, és magánya ellen csatlakozott a márciusi ifjakhoz, ám vehemens természetével végül
honvéd hadnagyként tette le a fegyvert. Noha
Tompa Mihály március 15-én nem volt Budán,
később tevékeny szerepet vállalt a szabadságharcban: tábori lelkészként ott volt a schwe
chati csatában. Arany 1848. novemberében két
hétig táborba szállt a szalontai nemzetőrökkel
Arad védelmében.
Vasvári Pál (eredeti nevén Fejér Pál) már
egyetemi évei alatt vezérszerepet töltött be a
forradalomra vágyó diákok körében. Egyik tanárának tanácsára teljesen a történelemnek
szánta tehetségét, így került kapcsolatba a Pilvax Kávéházban összegyűlő fiatalokkal. A 12
pont megalkotásában főszerepe volt, majd a
szabadságharc ideje alatt is vezéralakként jelent meg.
Barna-Mendly Erzsébet
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Nagyböjtben húsvétra
készülünk
(folytatás az 1. oldalról)
Jézus végtelen szeretetére az
embernek válaszolnia kell. De
mivel? Csak áldozatvállalással…
csak lemondással… egy oda vetett Miatyánk… egy éjféli szentmise… ételszentelés… egy húsvéti ruha nem hatja meg az Istent. A
Szentírásban Jézus radikális megtérést és hitet követel az embertől:
„Aki hisz üdvözül, aki nem hisz
elkárhozik.” A hit elengedhetetlen feltétele az üdvösség elnyerésének. Csakhogy a hit következményekkel jár. A hívő ember Isten
akaratát keresi és teljesíteni akarja. Isten akarata pedig az, hogy le
kell vetnünk a sötétség cselekedeteit, meg kell szabadulnunk a
bűntől és a világosság fiaiként kell
élnünk. Az istenfélő ember keresi Isten bocsánatát: „Mert Isten
nem azért küldte el Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvözítse azt.”
Leonardo Da Vinci elkészítette híres festményét Utolsó vacsora címmel, amely Milánóban
található. Feljegyzések szerint
amikor a művész elkészítette a
különféle vázlatokat, kezdte keresni a különféle karakteres arcokat, hogy az apostolok arcát megfesthesse. Közben pedig lázasan
kereste Krisztus arcának modelljét. Végül talált egy nyílt tekintetű, tiszta, mosolygós arcú fiatalembert. Megegyezett vele egy
nagyobb pénzösszegben, ha mo-

dellt ül neki a kép megfestésére.
A végén így bocsátotta útra a fiatalembert: Vigyázzon erre a tiszta arcra egy életen át, ne engedje
bemocskolni. Majd évekig festette a többi apostolt. Már csak egy
apostol volt vissza, Júdás arca. Hiába kereste heteken át, azt az arcot, amely gyűlöletet, kétségbeesést sugároz. Végül egy kocsma
mélyén megtalálta. Amikor befejezte a képet a modellnek néhány
„garast” akart adni, aki erre így
szólt: Pár évvel ezelőtt már ültem
itt modellt, akkor bizony többet
kaptam. Én voltam a Krisztus arc.
Elszörnyülködött a mester, hogy
mivé lett a Krisztus arc.
A kereszteléskor Krisztus
arca ivódott belénk a megszentelő kegyelem által. A szülők, keresztszülők feladata, majd a mi
feladatunk e Krisztus arc megőrzése bensőnkben. Nagyböjt ideje
a Krisztus arcot előhozni a bensőnkben. Megtisztítani a rárakódott, oda nem illő dolgoktól, az
önzés, a gőg, a harag, a gyűlölet
és az istenkáromlás bűnétől, hogy
egyre fényesebb legyen ez az arc,
hogy húsvétra felragyogjon a feltámadt Krisztus fényében.
A feltámadt Krisztus öröme,
békéje ragyogjon mindnyájuk
lelkében és őrizze, védje egészségben plébániánk minden tagját! Így kívánok örömteli, hitben
megerősödött, boldog húsvéti ünnepeket. Erb József plébános

Dr. Habjánecz Tibor polgármester a jó idő eljöttével elkezdte metszeni a
falu gyümölcsösét

Névtelen hősök
Március 15-én, a magyarság legszebb ünnepén a forradalomra, a szabadságharcra, a több ezer neves és névtelen emberre, hősre emlékezünk.
Petőfi, Vasvári, Jókai, Vajda, Kossuth, Görgey, Batthyány,
Széchenyi, az Aradi 13-ak, Bem apó és sok-sok híres magyar,
német, lengyel, szerb hősünknek állítottunk szobrot, emléktáblát szerte a hazában.
A márciusi emlékezések, az ünnep szóljon a „névtelen”
hősökről is, a Kovács Jánosokról, a Kiss Erzsébetekről, az
ácsokról, a kőművesekről, a szakácsnőkről, az orvosokról,
szanitécekről, parasztokról, mindazokról, akik nem kaptak
emléktáblát, de nélkülük nem lett volna magyar szabadság.
Negyvennyolc az emberek, a nép forradalma, s szabadságharca volt.
Magyarország teljes területét érintette, a nép jelentős része részt vett a harcokban és a sereget kiszolgáló hátországi
munkálatokban egyaránt.
A magyar történelem tanítása évtizedek óta rendszerfüggő, s rendszerint idealizált.
A nemzet kialakulása, a magyar nemzethez való tartozás
1848. április 11-ig, az „áprilisi törvények” szentesítéséig, a
jobbágyfelszabadításig csak a nemességet, halovány polgárságot jelentette.
Az 1848-1849-es szabadságharc el sem kezdődött volna
az áprilisi törvények nélkül.
Benne a jobbágyfelszabadítás túlélte a szabadságharc leverését, míg sok más reform megszűnt az áprilisi törvények
visszavonásával, és csak a „kiegyezés” hozta vissza azokat.
A feudalizmus jó későn, de kimúlt.
A jobbágyság jogilag és gyakorlatilag is a magyar nemzet részévé vált.
A magyar honvédsereg kétszázezres állománya jelentős
részt az önkéntes, a Kossuth által toborzott és a sorozott
jobbágyokból állt.
Az ország parasztsága, több tízezer ember vett részt a sáncok építésében, a fuvaroztatásban, az élelmezésben.
A parasztok, földművelők 1848. április 11. után a szabadságharc mellé álltak.
Hírességeink szobrai előtt joggal hajtunk fejet, azonban
hiányzik nekem a kisember, a földművelő áldozatvállalásának elismerése az ünnepi beszédekből és a történelemkönyvekből is!
Emlékezzünk Őrájuk!
Dicsőség a névtelen hősöknek!
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Farsang (is) másképp
Az idei évben kicsit másképpen farsangoltunk, mint eddig.
Alkalmazkodtunk az aktuális
szabályokhoz, így kompromis�szumokkal ugyan, de sikerült
egy kis kikapcsolódást biztosítanunk a tanulóinknak. Február
19-én, pénteken délután 2 órakor minden tanuló a saját osztályában ünnepelt osztályfőnökével.
Sokan érkeztek jelmezben.
Volt köztük katicabogár, farkas,
vadász, focista, tündér, nyuszi,
csontváz, sőt még koronavírus is.
A színes felvonulásra most
nem kerülhetett sor, így nem is
értékelhettük az ötletes jelmezeket.
A gyerekek és az osztályfőnökök vetélkedőkkel, társasozással és táncolással töltötték el

a délutánt. Mindenki ehetett,
ihatott az otthonról hozott finomságokból, sőt még pizzát is
lehetett rendelni.
A délután zárásaként tombolasorsolást tartottunk. A nyereménytárgyakat a szülők és a
pedagógusok ajánlották fel, amit
ezúton is köszönünk. Sok izgalom és öröm látszódott a gyerekek arcán, amikor sorsolásra
került egy-egy ajándék. Végül
minden nyeremény gazdára talált. A legszerencsésebb talán az
a tanuló volt, aki egy tombolát
vásárolt és azzal nyert is.
Reméljük mindenki jól érezte magát ezen a rendkívüli farsangi délutánon.
Február utolsó napjaiban
egy sokak által közkedvelt élelmiszerünk, a sajtkészítés folya-

matával ismerkedtek meg hatodikos diákjaink a német órák
keretén belűl. Egészen rendhagyó módon dolgozták fel a
témakört, melyben lehetőség
nyílt plakátkészítésre, bandoló-szerkesztésre, saját prezentáció bemutatására, interaktív
sajt-játékok kipróbálására. A
cél azonban nem csak az alapok megismerése, hanem a
gyakorlatias kipróbálás volt.
Ezért a diákok rengeteg sajtfajtát gyűjtve, díszes sajt-kínálótálcákat készítettek, majd
osztályról-osztályra járva adták
elő német nyelven a sajtkészítés folyamatát, és kínálták meg
társaikat, tanáraikat ínycsiklandozó falatkáikkal. Az igazi élményt pedig a székelyszabari
Halas-Pfeffer sajtüzem látogatása jelentette, ahol szakszerű
idegenvezetés mellett ismerték
meg a gyerekek a gyakorlatban

is mindazt, amiről egész héten
át tanultak. Óriási élmény volt
a tehénsimogatás, a hatalmas
forgókerekű üstök megismerése, a sajtpince teli polcainak
megtekintése….no és persze a
kóstolás. Így élmény feldolgozni egy témakört!
Sajnos a szigorú szabályozás miatt nem indíthattuk el
hagyományos iskolanyitogató
programunkat, de a neten már
megalakult a leendő első osztályosok Süni csoportja, ahová
Erzsi néni már felvette azokat a
nagycsoportosokat, akik érdeklődnek iskolánk iránt. Az ovisok már megkapták a gyakorló,
fejlesztő feladatokat, játékokat,
amikkel egy kicsit rákészülnek
az első osztályra. Várjuk, hogy
személyesen is mielőbb találkozhassunk!
Anni, Heni és Erzsi
tanárnénik
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Farsangtól a rendkívüli szünetig
Oly távolinak tűnik már,
de még nem számoltunk be
az idei ovis farsangról. Alkalmazkodva a járványügyi
helyzethez, idén is sajnos
„házon belül”, tehát szülők
aktív részvétele nélkül kellett megrendeznünk a gyerekek által egész évben várt
alakoskodást. Azért minden Szülő kitett magáért:
minden gyermek színvonalas jelmezben űzhette a telet,
mulatozhatott. Sőt, szinte
mindenki támogatta finomsággal, innivalóval a rendezvényt. Ezúton is köszönjük
szépen! Az oviban nem csak
„az” a nap farsang, már hetekkel korábban megkezdődik a készülődés. Vidám
verseket, énekeket, körjátékokat, táncokat tanulnak a
gyerekek. Idén sem volt ez
másként! A mulatság napján
mindezeket vidám jelmezbe
bújva gyakorolhatták, kiegészítve tréfás vetélkedőkkel.
A legügyesebbek megérdemlik, hogy itt álljon a nevük.
Lufifújó verseny: 1. Gáll
Jázmin, 2. Gáll Gergő, 3.
Cseke Máté
Célbadobó verseny: 1.
Papp Tamara, 2. Farkas
Amanda, 3. Gáll Jázmin,
Fischer Beni, Kraft Léna,
Korn Peti, Szöllősi Iza.
Gratulálunk nekik és
minden résztvevőnek! Remek hangulatban telt a nap!
Külön köszönettel tartozunk volt ovisunk, Hock
Maja Anyukájának, Varga
Erikának a felajánlott soksok plüss játékért! Örültek
neki a gyerekek!
A télűzés után hagyományőrző témahét volt: projektmunka keretében ismer-

August Krivec, Raaba-Grambach „nagykövete” által készített asztalok az
oviban

kedtek a gyerekek a helyi
sváb népviselettel, szokásokkal. A különböző képességfejlesztő feladatok megoldása, tájnyelven megszólaló
ének tanulása mellett alkalmuk volt megnézni a régi
ruhadarabokat, összehasonlítani a mai ruházattal. Sőt,
némelyiket fel is próbálhat-

ták. Voltak gyerekek, akik
felvehették az ünnepi Trachtot. Nagy öröm és különlegesség volt ez számukra. Sajnáljuk, hogy – rendezvények
hiányában - néhány korosztály kimarad abból, hogy
felléphessen ezekben az évtizedekkel ezelőtt - nagy
gonddal, gyönyörűen elké-

A Katolikus Karitász himesházi szervezete pályázatának köszönhetően öt geresdlaki kisgyermekes család
nyert fél évre való pelenkát a dm jóvoltából. A pályázatot
Bíró Zsoltné bonyolította le és ő adta át a családoknak.
A nevükben is köszönjük neki, valamint Baloghné Varga
Krisztina védőnőnek. Örülünk, hogy személyes kapcsolataink révén közvetítő szerepet tudtunk betölteni a „pelenkaakcióban”.

szített ruhákban. Reméljük,
jövőre változik a helyzet!
August Krivec, osztrák barátunk, támogatónk ezúttal
kétkezi munkájával és a szükséges alapanyaggal is támogatta óvodánkat. Öt foglalkoztató asztal lapját cserélte
le újra, fenyőből, gyönyörűen
kivitelezve. Hálásan köszönjük, Gustl! Vielen Dank für
Deine Arbeit, Gustl!
A színes óvodai életet, a
tavaszvárás örömét szakította félbe a hír: március 8-tól
április 7-ig rendkívüli szünetet rendelt el a miniszter.
Alkalmazkodva a határozathoz mi is megszerveztük az
ügyeletet annak a kevés létszámú gyermeknek, aki igényelte. Bízunk benne, hogy
ez az intézkedés eléri célját, és többeket meg tudunk
óvni a betegségtől!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Kedves Pácienseim!
A COVID helyzet gyakorlatilag katasztrofális.
30-60 év közötti, egyébként egészséges fiatalok betegszenek meg tömegével,
súlyos tünetekkel.
A COVID osztályok teítettek, „egyszerű” COVID
tüdőgyulladással már fel sem
tudnak venni betegeket.
A súlyos állapotú betegek
gyógyulás után is maradandó panaszokkal élik életüket.
Ezt elkerülendő mindenkinek a védőoltás felvétele
szükséges.
Most nem annak az ideje
van, hogy a felajánlott védőoltást visszautasítsuk Facebook akadémia, vagy ismerős tudása alapján. Nagyon
sokan kivárnak. MIRE?????
Kérem bízzanak meg orvosuk, orvosaik tudásában,
nem ajánlunk, nem ajánlanak olyant, ami önökre ártalmas lenne!
Jelenleg a 60 év alatti,
nem krónikus beteg korosztály oltását azért nem tudjuk
elkezdeni, mert a 60 év felettiek nincsenek átoltva.
Ennek egyik oka a várakozás a valamilyen indokok

alapján kiválasztott oltóanyagra.
Még egyszer megkérem
a 60 év feletti korosztályt,
hogy egyrészt saját érdekükben, hogy minél előbb védelemhez jussanak, másrészt
gyermekeik unokáik érdekében, akikre nézve most a
legveszélyesebb a helyzet ne
válogassanak a vakcinák között, csak olyant fogunk felajánlani, ami számukra megfelelő!
Az általános ellenjavallat oltás ellen egyedül az, ha
valaha anafilaxiás reakciója
(shock) volt bármelyik oltástól, esetleg gyógyszertől.
Minden oltást csak
egyensúlyban lévő krónikus betegségben adunk. Bizonyos oltásoknál ez külön
ki lett hangsúlyozva (Szputnyik, Sinopharm) de az alap
minden oltásnál, hogy felborult vércukor háztartás,
krónikus gyulladásos betegségek akut fellángolása
esetén, akut infarctusban,
strokeban, pajzsmirigy betegség hormonális felborulása esetén előbb rendezzük
az állapotot és természete-

sen utána adjuk a védőoltást.
Az Astra Zeneca oltásnál
a vizsgálatok végzése előtt
média által propagált egymillió esetből 1-2 trombózis
megfelel a védőoltás nélküli
thrombosis aránynak adott
populációban. Az Astra Zeneca oltás után esetlegesen
magasabb számban tapasztalt lázas reakció a szervezet
természetes immunválasza
az oltásra, minél fiatalabb
valaki, annál nagyobb ez a
reakció. Mivel az Astra Zeneca vakcinát főként 60 év
alatti krónikus betegeknek
adjuk, ezért nagyobb az oltási reakció. A többi védőoltást eddig 60 év feletti korosztálynak adtuk csak
az oltási terv szerint. Ezért
nem tudjuk, hogy ugyanígy a 60 év alatti korosztály
a többi védőoltásra is lázzal
reagálna-e.
Tehát a védőoltások biztonságosak, és az egyetlen lehetőség a jelenlegi katasztrofális állapot megfékezésére.
Ebben a legutolsó szempont, hogy mi röppent fel arról, hogy Lengyelország stb.

Könyv bemutató
Bihari Zoltán – Mi, svábok című könyve a tavalyi évben jelent meg.
Az idei évben a könyv bővítésére, kiegészítésére kerül sor, melyben Geresdlak és az itteni hagyományok, kiállítások, kultúrcsoportok stb. is szerepelni fognak. A bővített kiadás kb. 700 oldalas lesz (most 500). Várható megjelenése 2021. nyár vége. Megrendelni a német önkormányzaton
keresztül lehet, ára 10.000.- Ft. A könyvből előre láthatólag csak annyit
nyomtatnak amennyi megrendelés érkezik, ezért kérjük, hogy aki szeretne rendelni a könyvből, jelezze Geresden a boltban Anettnál, Lakon
Schulteisz Margitnál. Határidő: 2021. április 6. kedd.
Ismertető a könyvről: Hosszú évtizedek után újból virágzó, gyarapodó, identitásukban megerősödő korszakot élhetnek a magyarországi németek. A hazai társadalomban, kultúrában, gazdaságban egykor betöltött jelentős szerepük számos értéket hagyott hátra. Napjainkban pedig
szemtanúi lehetünk közösségük látványos újraszerveződésének, érdekképviseleti, kulturális és oktatási-nevelési tevékenységük gazdagságának,
mellyel ismét kézzelfogható, fontos értéket képviselnek hazánk kulturális palettáján. A múltjukat kutató, jelenüket és jövőjüket építő svábok
életerős közösséget alkotnak. Ezt kívántuk bemutatni a Nemzeti Értékek Könyvsorozatban, riportokkal, történetekkel, személyes portrékkal.

beenged-e turistát különböző oltások után vagy nem.
Ha egyensúly alakulhatna ki végre akkor mindennel
lehet utazni. Ha nem akkor
semmivel sehova.
Az életünk jelenleg a tét,
a túlélésünk, a túlélés utáni
életminőségünk, az egészségügy teljes összeomlása a
tét, nem az utazásunk.
Kérem, vegyék ezt komolyan, segítsünk magunkon és
egymáson! Regisztráljanak,
oltakozzanak!
Mi pedig jelen vagyunk,
rendelkezésére állunk, gondolkodunk, gyógyítunk, oltunk!
Gyakorlatilag hétvégén,
napi 24 órában elérhetőek vagyunk, szívesen válaszolunk a
kérdésekre, de a „Mikor kerülök sorra” kérdés felesleges.
Hetente kapjuk a regisztáltak
névsorát, és hetente különböző oltási lehetőségeket. Gondosan próbáljuk összeválogatni az oltandókat, kérem,
bízzanak bennünk. És magukban, hogy segítségünkkel jól fognak dönteni…
dr. Rajnai Gabriella
háziorvos
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Áprilisi miserend
április 3. nagyszombat
április 4. húsvétvasárnap
április 11. vasárnap
április 17. szombat
április 18. vasárnap
április 25. vasárnap

15.00 Püspöklak
8.00 Geresd
8.00 Püspöklak
17.00 Geresd
8.00 Püspöklak
8.00 Püspöklak

Március elsején új közfoglalkoztatási programok
indultak Geresdlakon, összesen 10 fő munkavállaló
részvételével. A korábbi évekhez hasonlóan idén is
konyhakerti növényeket ültetnek és gondoznak a kilátó
melletti területen, karbantartják a falu közterületeit,
valamint a levendulást és a gyümölcsöst. Emellett segítenek a főzőkonyhán és az idősek gondozásában is. A
programok támogatási összegéből a foglalkoztatottak
bére mellett az önkormányzat be tudott szerezni egy
új fűkaszát és egy hasítógépet.

Jön az SZJA leadás
határideje.
Kérjük, támogassák
1% adásával a Német Klub
Kulturális Barátsági
Egyesületet!
Bankszámla számunk:
50400041-11069588

Adószámunk:
19037026-1-02

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
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

Geresdlaki Hírmondó

8

A Német Önkormányzat Geresdlak
BMI közösségi tér fejlesztési pályázata
A Német Önkormányzat Geresdlak hétezer-ötszáz euró támogatást nyert
el többfunkciós közösségi
terének eszköz fejlesztésére.
A támogatást a Német
Szövetségi Belügyminisztérium projektjének keretében, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata és a Baden-Württemberg International közvetítésével kaptuk.
Településünk
német
nemzetiségű
kiállításai,
programjai tágabb körben
is ismertek, látogatókat közelről és távolról is vonzanak. A megvásárolt konyhai eszközök segítségével
hagyományőrző
sütő-főző projekteket valósítunk
meg, a hangtechnikai eszközök segítséget nyújtanak
a konferenciák, előadások
színvonalas megtartásához,
az irodatechnikai és digitális eszközök manapság pedig elengedhetetlen kellékei
a tanulás-tanítás folyamatának ott, ahol gyerekekkel
foglalkoznak. A számítógép,
tabletek és a 3D-s nyomtató
pedig új innovatív lehetőségeket biztosítanak a diákokkal való kreatív foglalkozások terén.
A pályázaton beszerzett eszközök mindegyike
már használatban van. Kisebb létszámmal, csökkentett programelemekkel dolgozunk most a pandémiás
időszakban, de gyűjtjük a
tapasztalatokat az eszközök
használatával arra az időszakra mikor a korlátozások
feloldásra kerülnek. Köszönjük a fejlesztést és a fejlődés
lehetőségét, élni fogunk vele!

Im Rahmen der BMIAusschreibung zur Unterstützung von Ausstattung
von regionalen Begegnungsstätten erhielt die Deutsche
Selbstverwaltung Gereschlak eine Förderung in Höhe
von 7500 Euro.
Die Förderung wurde im Rahmen des Projektes des Bundesministeriums des Innern, für Bau und
Heimat, durch die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und von
Baden-Württemberg International durchgeführt.
Die deutschen Nationalitätenausstellungen, sowie

Programme unserer Gemeinde Gereschlak sind im
weiten Kreis bekannt und
locken viele Besucher aus
Nah und Fern an. Die angeschafften Küchengeräte
bieten neue Möglichkeiten
zur Abwicklung traditioneller Back- und Kochprojekte;
die tontechnischen Geräte sichern ein hohes Niveau der hier verwirklichten
Konferenzen und Vorträge; und die digitalen Geräte
sind heutzutage unerlässlich
beim modernen Unterricht.
Der 3D Drucker, der Computer und die Tablets bieten
innovative Möglichkeiten
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bei den kreativen Beschäftigungen mit Kindern. Alle
Geräte werden bereits benutzt.
Während der Zeit der
Pandemie arbeiten wir zwar
mit kleineren Besucherzahlen, und gemäßigten Programmelementen, doch wir
sammeln bereits Erfahrungen für die Zeit nach dem
die Einschränkungen wieder aufgehoben sind.
Wir danken herzlich für
die Unterstützung unseres
Projektes!
NÖ Geresdlak
DSV Geresdlak
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