2015. december
Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
2015. december 18-án, pénteken
16:30 órakor kezdődő,
a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület által
szervezett
emléktábla avatására,
melyet a Málenkij robotra elhurcoltak
emlékére és tiszteletére emelünk.
A megemlékezés helyszíne: Közösségi Ház
(7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.)

Rendezvényünk programja:

– Himnusz
– Óvodás gyermekek műsora
– Dr. Habjánecz Tibor, Geresdlak polgármesterének
beszéde
– Iskolás gyermekek műsora
– Dr. Hargitai János, a Magyar Országgyűlés
képviselőjének beszéde
– László Csaba és Bacski Andrea, a Pécsi Harmadik
Színház művészeinek előadása
– Kram Helga megáldja az emléktáblát
– Koszorúzás

Mindenkinek Áldott
Karácsonyi
Ünnepeket
és Boldog
Új Évet
kívánunk!
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Ágyterítő kiállítást nyitottunk
2015. november 29-én
nyitottuk meg az ágyterítő kiállítást. A Német Önkormányzat és a Geresdlak Község Önkormányzata
összefogásával szép terembe költöztethettük be a
geresdlaki lakosság által
adott s a Német Önkormányzat által vásárolt ágyterítőket,
asztalterítőket,
hímzett ágyneműket és keresztmama párnákat. Ágyterítők sokaságát, szebbnél
szebb kivitelben mutathatjuk meg a látogatóknak.
A hímzett ágyneműk, keresztmama párnák arról tanúskodnak, hogy régen milyen ügyesek és kreatívak
voltak az asszonyok, s a sok
munka mellett e csodák készítésére is volt idejük és
ügyességük és energiájuk.
Köszönjük a geresdlakiaknak, hogy megkaphattuk
a bársonyból, plüssből, kartonból készült, régóta féltve őrzött ágyterítőiket, ezzel
is lehetővé téve, hogy újabb
német nemzetiségi kiállítást nyithattunk meg, kiegészítve a Krikler Antalnétől
ajándékba kapott „cipészműhellyel”, melyen keresztül megelevenednek azok
a munkafolyamatok, ahogyan régen készítették és javították, talpalták a cipőket,
csizmákat, pacskerokat. Köszönjük Anna néninek!
Ezen a kiállításon került sor régi hangszerek kiállítására is. Wéber Józsi,
Házenauer Miki, Apaceller
Józsi és Rácz Rudi bocsátotta rendelkezésünkre a régi
kürtöket, trombitákat, klarinétokat, cintányérokat stb.
Wéber József egy több, mint
150 éves cimbalmot ajándékozott a Német Önkormányzatnak, melyhez tartozik egy „Cimbalom iskola”
kottákkal ellátott könyv régi
gót betűkkel íródva, s melyet
Kuliffai Izabella főhercegi
zenetanárnő írt 1884-ben a

„főcsászári és királyi fensége
Margit főhercegnőnek”.
Schneider Szepi bácsi –
volt nagypalli lakos – gombos harmonikái is színesítik
a kiállítást. Köszönjük szépen a családnak, hogy kiállíthattuk e régi, csodálatosan
szép harmonikákat.
Dr. Bilonka Béla által kapott vadászkürtnek
is története van. Ez a kürt
tanúja volt az elmúlt 85 év
Közép Európai történelmének. Ennek a vadászkürtnek a hangját egyaránt

levett kalappal hallgatta
Gőring német birodalmi
marsall az 1930-as évek végén és L.I.Brezsnyev szovjet párt főtitkár az 1970-es
évek elején Gödöllőn.
A kiállítást Schulteisz
Balázs, a Geresdlak Német Önkormányzat elnöke, és Schmidt Zoltán a
Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségének
elnökhelyettese
nyitotta
meg, örömmel hangsúlyozva, hogy a két önkormányzat összefogásával jöhetett

létre e kiállítás,
amely Geresdlak
hatodik állandó
kiállítása.
Tisztelettel megköszönjük
azoknak az asszonyoknak a munkáját, akik idejüket, délutánjaikat,
estéiket áldozták
arra, hogy e kiállítás ilyen szépen
kivitelezve, szemet
gyönyörködtetve
fogadhatja
látogatóit: Grácz Mihályné, Podolskiné
Teppert Erzsébet,
Schenk Jánosné, Schenk
Karolin, Schulteisz Józsefné,
Szemesi Józsefné és Varga
Józsefné.
Köszönjük Dr. Habjánecz
Tibornak, Mayának és csapatának és a szakembereknek is, akik mindent megtettek azért, hogy határidőre
fogadóképes legyen a kiállító terem.
Schulteisz Balázs
elnök
Német Önkormányzat
Geresdlak
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Jó évünk van (volt)!
Majdnem úgy kezdtem,
hogy soha rosszabb évet,
azonban a címben kerültem
a negatív szavakat.
Egy falu fejlődését legjobban a lakói érzik, vagy veszik
természetesnek, akkor amikor minden rendben van, a
szekér előre és jól halad.
A lakmuszpapír, a szakmai zsűri viszont a néha-néha hazalátogató, a távolba
szakadt rokon, ismerős. Leginkább az ünnepekre, programokra és mindenszentekre
– félévente-évente hazatérő
– „hazánkfiaitól” jön az elismerő szó.
Ez a természetes, akkor ha
élhető egy település.
Geresdlak az. Fejlődik,
vannak közösségei, s általuk
él a FALU.
Ennyi elég is volna a 2015ös év összegzéseként.

Geresdi Templomban, Német nemzetiségi kiállítás a
Lenau Házban(régi ágyterítők), borverseny, Finn-Magyar Majális, Csizmahajító
nemzetközi verseny, Tamás
Éva gyermekkoncert, felújított orvosi rendelő, új Toyota gépkocsi, Koffán galériában Pandúr Mária festőnő
kiállítása, Bradlmusi Kanten bemutatkozása, ugyanitt
a Schleswig-Holstein ifjúsági kamarazenekar fellépése,
Nyugdíjasklub és a Német
klub zarándokló kirándulása Máriagyűdre, Abaligetre, Szurdokfeszt, Államalapításunk, Szent István
ünnepe Kisgeresden, Falu
bora készítése, palackozása, album készítése, augusztus 1-től új plébánosunk Erb
József, augusztustól elindul
a Geresdlaki Hírmondó, új

Orfűn Geresdlaki Gőzgombóc-fesztivál, Megyenap Geresdlakon, IX. Geresdlaki
Gőzgombóc-fesztivál, Köszönöm parti, Baranya Megyei imázs-film bemutató,
benne Geresdlak, urnatemető kialakítás, új lámpatestek
elhelyezése, Kisgeresdi Kereszt és Harangláb felújítása, kisgeresdi út kátyúzása,
Mézeskalácsfalva, ágyterítő,
cipészműhely és hangszerkiállítás, rendőr körzeti megbízotti központ Geresdlakon,

„No de Tibor! - mondja egyik kolléganőm. Tessék
mindent elmondani az elejétől fogva!”
Megadom magam, de
csak felsorolás lesz, inkább a
tervekről!
Geresdlakon történtek, s
amit mi GERESDLAKIAK
„elkövettünk” 2015-ben (ös�sze-vissza):
Svábbál, színházi előadás
(Bányavirág), János Passió a

hidak és információs táblák,
Geresdi Kultúrház, kocsma,
rendelő, klub épületének tetőfelújítása, új vizesblokk kialakítása, Geresdi kocsma
megvásárlása, Fábry show,
Vad-világunk természetfotó-kiállítás a Koffán galériában, Szüreti mulatság Geresden, új VW buszt nyertünk,
új téma a Babamúzeumban
a „Régi idők iskolája”, bemutatkozott Viroviticán és

kórustalálkozók, újra nálunk
volt a finn mikulás, emléktábla-avatás a Málenkíj-robotra elhurcoltak emlékére,
nyugdíjas-karácsony, 4. éve
nem változó helyi adók, gazdasági egyensúly az önkormányzatnál, milliós tartalék a
fordulónapon, Dózsa utca végén új partfal, virágos Geresdlak, rendben parkjaink, köztereink, 28 embernek adtunk
munkát a Start-programban,

ingyenes szelektív szemétgyűjtés és edények minden
háztól, élő testvér-települési
kapcsolatok, helyi, megyei és
országos sajtójelenlét.
Húhh… biztos kihagytam
valakit, vagy valamit.
Ez volt a mi 2015-ös
évünk Geresdlakon!
„No de Tibor! –türelmetlen kolléganőm. Mi lesz
2016-ban?
A hivatalos válaszra vagy
kíváncsi vagy az álmaimra?!
A hivatalos az elfogadott költségvetési koncepciónkban található. Lényege
a működőképes Geresdlak
intézményestül, kötelező és
felvállalt feladatostul. Minden további a vízió és az álom
világa, melyeket - azért nyugodjanak meg, hogy komoly
tervezés és pályázás előz meg.
Előttünk van a 2006-13as időszakhoz hasonló új
pályázati dömping lehetősége. Bizton állítom, hogy
minden, Geresdlak számára
hasznos és szükséges pályázatot beadunk és a lehetőségeinket kihasználjuk. Tervezzük a Geresdi Többfunkciós
Kulturális Központ kialakítását, a Közösségi Házunkban konyhánk korszerűsítését, út és járdarendszerünk
felújítását, Nyugdíjas-otthon
megépítését, intézményeink
energiatakarékos átalakítását
és kamerarendszer telepítését
közbiztonságunk érdekében.
…s minden olyan közösségi programot, melytől ma
„Geresdlak-együtt vagyunk
sikeresek!”
Ajánlom magunkat:
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Az igazi finn Mikulás Geresdlakon
Adventi időszak

November 13-én pénteken tartottuk a hagyományos Márton napi rendezvényünket. A délutánt
lámpás készítéssel kezdtük, majd a szülők érkezése után elindult a tökfaragó verseny. Több mint 20
tökfaragó csapat vett részt a
megmérettetésen. A résztvevők nagyon szellemes,
látványos, kreatív és egyedi tököket faragtak. Jó volt
nézni a szülőket és a gyerekeket, akik együtt dolgoztak a közös cél érdekében.
A tökfaragás után lampionos felvonulásra indultunk
az óvodásokkal közösen. Az
iskolába visszaérve következett az eredményhirdetés
és az uzsonna. A tökfaragó
verseny eredménye:
1. Kovács-Möller Bálint 1.
osztály
2. Gazda Emília 2. osztály
3. Gyöngyösi László 3. osztály
Rendezvényünket a Diákönkormányzat támogatta.
Hantosi Koppány 7. osztályos tanulónk a pécsváradi
leányvásár alkalmából meghirdetett rajzpályázaton 3.
helyezést ért el. November
10-én első és második osztályosaink meghívást kaptak
az óvodába egy mesejáték
megtekintésére.
Standard és latin táncosaink november 14-én
szombaton versenyen vettek részt Pécsett. A Bölcskei
Viki - Kiss Vivi páros Junior 1. újonc kategóriában
arany érmet szerzett, Junior II. kezdő kategóriában
Storch Jamie – Varga Kitti páros ezüst érmet szerzett, ugyanebben a kategó-

riában Bölcskei Viki-Kiss
Vivi páros negyedik helyen
végzett.
Az asztalitenisz diákolimpia pécsi városi döntőjének
eredményei: II. korcsoportban 1. helyezett Apari Liliána, 2. helyezett: Storch Léna.
Csapatban a Storch-Apari
páros ezüst érmet szerzett.
Fiú közül az első 8-ba került
és ezzel a megyei versenyre
továbbjutott Wukovics Tamás, Osváth Erik, Toldi Dániel, Osváth Alex és Wukovics
Patrik. Csapatban ezüst érmet szerzett Osváth AlexWukovics Patrik. Csapatban negyedik helyen végzett
Lukács Dávid-Ungár Roland- Wukovics Alex, ötödik lett Apari János-Kollár
Ákos páros, hatodik helyen
Pető Zoltán-Toldi Dániel
végzett.
November 26-án Pécsváradon rendezték meg a kerületi szépíró versenyt az alsós
tanulók számára. Résztvevők: Békefi Luca, Bodró Ist-

ván, Bogdán Hanna, Gazda
Emília, Glasz Melani, Bornemissza Zsófia, Hock Hanna,
Molnár Szonja, Reisch Máté,
Hock Hanna tanulónk 3. helyen végzett.
Az asztalitenisz megyei
diákolimpián Pécsett Lukács Máté 5., Storch Léna
5., és Apari Liliána 6., Osváth Erik 8. helyen végzett.
November 27-én meg�gyújtottuk az első adventi
gyertyát, majd minden pénteken az utolsó szünetben
ünnepélyes keretek között
gyújtottuk meg a következő
gyertyákat.
Az önkormányzat meghívására december 2-án iskolánkba érkezett a finn Mikulás Joulupukki.
Óvodás és iskolás gyerekek - több mint 200-an
- várták dalolva. Gyerek s
felnőtt arca egyaránt ragyogott mikor belépett az ajtón.
Köszöntője után kiosztotta a kicsiknek az ajándékot,
majd folytatta útját Pécsre.

Köszönjük az önkormányzatnak ezt a maradandó élményt! A gyerekek ajándékát a ruhavásárból befolyt
összegből és a Diákönkormányzat
kiegészítésével
tudtuk megvenni.
Olvasottsági csapatversenyen vesz részt Batancs Zsigmond, Kiss Vivien, Schulteisz
Anna, Varga Nadin. Szintén csapatversenyben méretteti meg magát Bölcskei
Gábor, Hantosi Koppány és
Toldi Márk, ők a „Mi Széchenyink” országos műveltségi vetélkedőre jelentkeztek. December 12-én
szombaton és 13-án vasárnap közel 20 diákunk vesz
részt a Diákolimpia játékos
sportvetélkedőjén. Szeretettel várunk minden érdeklődőt karácsonyi műsorunkra, melynek időpontja
december 17. csütörtök
16.30! Boldog ünnepeket
kívánunk Önöknek!
Schulteisz Balázs
Tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Karácsonyvárás
Óvodánkban már november utolsó hetében elkezdődött az ünnepvárás.
Hagyományainkhoz híven
idén is közös összefogással
készítettük el mézeskalácsóvodánkat. A szorgos kis
gyerekkezek sok-sok formát
szúrtak ki, mellyel az épület
falait raktuk ki. A díszítés és
az udvar kialakítása a felnőttekre várt. Büszkén mutatjuk
meg a falu kiállításán a jól sikerült alkotást.
November végén Pécsre
kirándultunk. A geresdlaki
és marázai falubusz szállított bennünket. Az Árkádban sétálva örömmel fedezték fel a gyerekek a Rudolf,
a piros orrú rénszarvas mesefiguráit, majd a Mosolyország játszóházban töltöttünk

el egy tartalmas órát. A sok
képességfejlesztő játék mellett a gyerekek rengeteg féle
mozgásos játékot is játszhattak, próbára tehették bátorságukat, ügyességüket. Nagyon jól érezték magukat. A
délutáni pihenés sem jelentett problémát senkinek…
A Fazekasbodai Német Önkormányzatnak köszönjük
ezt a tartalmas délelőttöt!
Az adventi koszorút hétről-hétre péntekenként üljük körül a gyerekekkel. A
gyertya fénye mellett karácsonyi dalokat énekelünk,
zenét hallgatunk és beszélgetünk a karácsonyról. Érezhetően fokozódik a várakozás bennük.
Az első gyertyagyújtásnál
búcsúztunk el Anita óvó né-

nitől, aki a próbaidő letelte
után magánjellegű indokkal
távozott óvodánkból. Sok sikert kívánunk neki a további
munkájához!
Kiváltságos
helyzetben voltak idén óvodásaink.
Kétszer is találkoztak a Mikulással. Joulupukki, az igazi finn Mikulás az iskolában
adta át ajándékcsomagját, amely geresdlaki finnek
ajándékát is tartalmazta. A
székelyszabari életmód tanyán pedig Jutta-Mikulás
hozott lovaskocsiján édességet és gyümölcsöt a gyerekeknek. Itt sok élményt
is megéltek a gyerekek: felszállhattak a Mikulás lovaskocsijára, simogattak és etettek lovakat, szamaragoltak a
mikulássapkás csacsin, si-

mogattak nyuszit, kergettek
pávát, magaslesre másztak
fel. Végül pedig finom süteménnyel és teával látta vendégül őket a házigazda. Igazán boldog délelőtt volt!
A gyerekek kis műsorral is készülnek az ünnepre.
Marázán és Geresdlakon is
köszöntik a vendégeket a karácsony előtti héten. Ennyi
izgalom után pedig a megérdemelt téli szünet alatt töltődhetnek fel otthoni szép
élményekkel. Ebben bízunk
és kívánjuk, hogy szeretetteljes, boldog együttléttel éljék meg családi körben is a
legszentebb ünnepet! Január
4-én pedig újra várjuk őket
Óvodánkban!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Geresdlaki RÉGI történetek
Málenkij robot

Életjel a messzi Oroszországból
„1945 jun. 22ten
Gott um grüsl Liebe Mütter kind und brüdern ich mache
eich wissen das ich noch gesund bin vas ich eich auch vünse. Liebe Mütter und liebes kind vifile svere seüfcer habe ich
nach eich gesikt und endlich ist di ceit einmal gekommen
das ich eich ein pár vörter
sreiben kan. Am ersten ich
vere son sehr neügirig obt
ihr son etvásfon P. gehört
habt oder vo er ist. und vas
macht mein armes kind ist
es noch ge sünd ich kan son
baldnichtdi ceit ervárten, das
ich eich alle nochmál sehnkan. Ichhabe son sehr grosen
heimweh. Liebe Mütter ich
kan eich nicht alles sreiben
so verde ichs der Efi ansájfen. Das vil ich eich züvissen tun. Durch einer svere
krankheit bin ich gekommen der liebe Gott hat mir
geholfen. Ich hatte kopftifüs
am Uten márc bin ich in spital gekommen und var dort
immer mitt 39-40 gradigenfiber. Und dabei var ich sehrfil mitt eich liebe Mütter
kind und all. Am lO-ten maj
bin ich zürik wider ins láger,
dort habe ich auch noch ein
monát ge legen. Ject ge ich
aber son alle tág in di arbeit.
Alles andere wird di Efi son
sagen. Liebe Mütter ven ich
nur fon eich auch etva wissen kb’nt. Vi sver ist das leben. Nur ein einiges vort
macht ich hören fon meinen lieben Man kind und fon eich
alle. Hat mich mein kind nicht son fergessen ven ich hir
ein kind seh dan denk ich immer fleicht ist es son so gros
bald eine jede nacht treüme ich fon im. Liebe Mütter macht es meinen brüder Lad auch wissen ich sike ihnen auch
file grüsen. Für meine Sviger Mütter Svegerinnen und den
kindern sende ich auch file grüsen. Für di Vani vas Mateis
feter Kfatersleit allefreinde und Nachbarsleit lasse ich auch
filmals grüsen Für Mein lieben Man und Kind und für eich
meine liebe Mütter und Brüder sende ich aus der ferne fon
Rüslandfile tausend hercliche grüsen und küsen. Lebet vol
auf das einmalige frohes vidersehn. Gedenk an mir Léna”

„Üdvözlet!
Szeretett édesanyám, gyermekem, és testvéreim, értesítelek benneteket, hogy még egészséges vagyok, amit nektek is kívánok. Szeretett édesanyám és gyermekem, men�nyi nehéz sóhajt küldtem már utánatok, és végre eljött az
idő, hogy írhatok nektek néhány sort. Először is, nagyon
kíváncsi lennék, hogy hallottatok-e már valmit P-ről,
vagy hogy egyáltalán hol van
most ő. És mit csinál az én
szegény gyermekem? Egészséges még? Már alig várom,
hogy végre mindannyiotokat
újra láthassam. Nagyon honvágyas vagyok már. Kedves
anyám, mindent nem tudok
leírni, ezért Efivel üzenem
meg. Sok mindent kell elmondanom nektek. Egy súlyos betegségből épültem fel,
Istennek hála meggyógyultam. Fejtifuszom volt, márciusban kórházba kerültem,
és végig 39-40 fokos lázam
volt. Közben nagyon sokat gondoltam rátok, kedves
anyám, gyermekem és mindenki. Májusban visszakerültem a táborba, ott is még
feküdtem egy hónapig. Most
viszont már minden nap megyek a munkába. Minden
mást már elmond nektek
majd Efi. Kedves Anyám,
bárcsak hallhatnék én is valamit felőletek. Milyen nehéz az élet. Csak egyetlen
egy szót hallhatnék a szeretett férjemről, gyermekemről
és rólatok. Nem felejtett el már a gyermekem? Amikor itt
meglátok egy gyermeket, akkor mindig arra gondolok, hogy
talán már olyan nagy, minden éjjel róla álmodom. Kedves
édesanyám, mondjátok el testvéremnek Ladnak is, hogy őket
is üdvözlöm. Az anyósomnak, sógornőimnek és a gyermekeiknek is üdvözletemet küldöm. Fáni nénit ,….minden barátot és szomszédot is üdvözlök. A szeretett férjemnek és
gyermekemnek és nektek édesanyám és testvéreim, küldök a
távoli Oroszországból ezer szívből jövő üdvözletet és csókot.
Isten veletek a valamikori viszontlátásig. Gondoljatok rám.
Léna”
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Egészségünkre - Orvosi Rendelőből…
2016-ban, a felújított
szép Orvosi Rendelőnkbe
rendszeres szűrővizsgálatokat szervezünk.
2016. január 14-én, csütörtökön 13 órától a COPD
szűrés keretén belül a légzőszervi betegség korai stádiumú megbetegedését szűrjük
ki, melyet Papp Márta főorvosnő végez.
Krónikus obstruktív légúti betegségnek (COPD) az
alsó légutak (vagyis a tüdőn
belüli légutak) tartós beszűkülésével járó betegségeket
nevezzük. A COPD gyakori
betegségcsoport, az egyik fő
halálozási tényező világszerte. Kimutatható kapcsolatban áll a tartós dohányzással,
füsttel, ezért a dohányosok
vagy előzetesen dohányosok
megjelenését kérjük. A gya-

kori köhögés, köpetürítés,
40 év feletti életkor, a korosztályához képest nagyobb
fulladás terhelésre-mind a
COPD első tünete lehet.
Fontos a korai kezelés, ezzel
lassíthatók a visszafordíthatatlan tünetek.
2016. január 28-án csütörtökön 15 órától a rendelőben újraélesztésről rövid
bemutatót tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk, hiszen segítségre bármelyikünknek
szüksége
lehet. Ambu babán a résztvevők kipróbálhatják, megtanulhatják az újraélesztés
alapfogásait.
2016 februárjában Dr.
Szava Éva Szemész Főorvosnő fog ismételten szemészeti szűrést, illetve szemüveg
felírást végezni. Elhozza az

Optikusát is, így kedvezményesen szemüveg kiváltás is
lehetséges lesz. Szemészeti ellenőrzések (magas vérnyomásos, diabeteses betegek szemfenék vizsgálata),
szemnyomás mérés is a szűrés része.
Ígéretet kaptam, hogy
2016.
március-áprilisban
a Szűrőkamion ismételten
mammographias vizsgálatvégzésre érkezik Geresdlakra. Előzetes jelentkezéseket
gyűjtjük, felírjuk.
December hónapban 24től 27-ig ügyelet lesz. December 28-tól 31-ig Geresdlakon lesz rendelés,
vidéki rendelések elmaradnak. 2016. január 1-től 3-ig
ügyelet.
Fekete Tiborné
Dr. Rajnai Gabriella
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Miserend
December 20., vasárnap

8:00

Püspöklak

December 24., csütörtök
18:00

Püspöklak

December 25., péntek
8:00

Geresd

December 25., péntek

10:30
Püspöklak
(liturgiát tartja: Kram Helga)
December 27., vasárnap
8:00

Püspöklak

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár:

Polgármester:

Orvosi rendelő

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
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

Jegyzői referens:

Földvári Edit
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzoiref@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

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
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

Mohács kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozó: Kaszás Anita
Telefon: 69/349-101
Ügyfélfogadás helye: Geresdlak Község Önkormányzata

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

Tűzoltók: 105

Geresdlaki Hírmondó
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Meghívó
Geresdlak Község Önkormányzata
sok szeretettel meghívja a Község
nyugdíjasait karácsonyi ünnepségünkre.

2015. december 18-án (péntek) 16.30 órakor
lesz a Geresdlaki Nyugdíjasok Karácsonya

az Ebédlőben. Óvodás és iskolás gyermekek műsorával, beszélgetésre, uzsonnára, zenés estre várjuk a Nyugdíjasokat.
Buszok indulnak:
16.15 Geresdi Kultúr
16.15 Alsófalu buszmegálló
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Karácsonyi bejgli receptje

Az alábbi receptet egy püspöklaki asszony, Náni néni kézzel írt receptgyűjteményében olvastam, el is készítettem és
nagyon jól sikerült.
1 kg lisztet 30 dkg zsírral elmorzsolni, 1 egész tojást, 2
sárgáját, 2 dkg felfuttatott élesztővel, 2 evőkanál cukorral és
annyitejjel, amennyit felvesz összegyúrni. Ha össze van sodorva, kicsit kelni hagyjuk. Négy bejglit sütünk, a tésztát 4
részre osztjuk. A tésztát kinyújtjuk, megtöltjük az előre elkészített töltelékkel: 20 dkg mákot 20 dkg cukorral, 20 dkg
diót 20 dkg cukorral összekeverünk, kis tejet teszünk hozzá,
és citrom reszelt héját. Ha megtöltöttük, összetekerjük, a tetejét tojás sárgájával megkenjük és megsütjük. A sütés ideje
kb. fél óra. Jó étvágyat!
K.Sz.R.

Mézeskalácsfalva
és a Mesevilág

Advent első vasárnapján,
november 29-én 18 órakor
megnyílt a Mézeskalácsfalukiállítás! Ebben az évben különlegességgel is készültek a
geresdlaki asszonyok! Az
Óperenciás tengeren innen
megjelenítették Geresdlakot
és az Óperenciás tengeren
túl a mese világában találjuk magunkat. Mesefigurák
is megelevenednek mézeskalácsból. Láthatjuk többek között a Lúdas Matyit,
Hófehérkét és a hét törpét,
a Rút kiskacsát, a Hupikék
törpikéket, és a Kristálypalotát. Piroska és a farkas mese
szereplői mellett a Holló és
a róka tanulságos mese jelenetét is megtekinthetjük. És
nem utolsósorban a Jancsi
és Juliska klasszikus mese is
megjelenik mézeskalácsból!
Geresdlakon 2009-ben
készült el először a település lakóinak összefogásával,
mintegy 50 házzal a Mézeskalácsfalu, azóta évről évre
elkészítik. Geresdlak mindhárom településrésze megjelenik: Geresd, Püspöklak
és Kisgeresd. Láthatjuk a
püspöklaki és a geresdi római katolikus templomot
és a kisgeresdi haranglábat.
A geresdlaki intézmények,
az Általános iskola, az Óvoda, a Polgármesteri hivatal,
az Orvosi rendelő és a Kö-
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zösségi Ház is megjelenik.
Megépültek mézeskalácsból
a kisboltok, a takarék épülete, és számos lakóház is. Igazi téli látványosság!
Mézeskalácsfalvát és a
Mesevilágot az egész ország
megismerhette, az MTVA, a
Hír TV, az RTL Klub híradásaiban is szerepelt. A
Kossuth Rádió munkatársa
riportot készített a szervezőkkel. A kiállításról a Dunántúli Naplóban több alkalommal jelent meg címlapon
cikk.
Illusztris látogatója volt
a Mézeskalácsfalvának. December 2-án az igazi finn
Mikulás, Joulupukki csodálta meg.
A megnyitó előtt több
alkalommal foglalkozásokat szerveztek az asszonyok,
ahol az óvodásokkal és iskolásokkal közösen beszélgethettek és el is készítették a
mézeskalácsokat. Ebben az
évben közel harmincan vettek részt a kiállítás létrehozásában. A kiállítás szervezői: Kettné Schmidt Tímea,
Dr. Habjáneczné Kóbor
Ilona és Podolskiné Teppert Erzsébet. A Mesefalu áprilisig tekinthető meg,
előzetes bejelentkezéssel a
Geresdlaki Önkormányzatnál lehetséges.
K.Sz.R.

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

