2016. március
„Hier See beginnt!”

Csodálatos Zebegény…
Címmel kiállítást nyitottunk március 8-án, nőnapon
Geresdlakon a Koffán- Galériában. Hutter Jánosné polgármester asszony, Petri Tuomi-Nikula új finn nagykövet
társaságában volt szerencsém megnyitni a zebegényi és nagymarosi művészek
tárlatát.
Sokan láttuk már „élőben”
a csodát, s most elénk tárul
galériánkban festmények,
grafikák formájában a táj és
az emberek harmóniája.
Testvér-településünk,
Zebegény a Dunakanyar
nyugati bejáratánál, a Malom-völgy végében elterülő
festői község.
Művészek sokasága járt és
él itt. Szőnyi István és Zebegény. Zebegény és Szőnyi
István.
„Tó kezdődik itt- Hier
See beginnt!”-látva a leg-

Az enciánkék parasztházak.
Napraforgó Grófnő és
a Zebegényi Virágegylet. Napraforgó, Apponyi
Franciska grófnő varázslatos világot teremtett itt.
Gyermekeket maga köré
gyűjtve rendszeres sportolást, játszva tanulást, kézimunkára nevelést, táncot és
kirándulásokat szervezett.
A Virágegyletben a tagok
szebb Duna-részletet, szól a
legenda Zebegény név-eredetét kutatva.
Testvéreinknek
gyökerei azonban Geresdlak
közelébe is elnyúlnak. Az
Árpád korban a mai település déli részén feküdt a
Baranya megyei Zebegény
(Szebény) bencés monostora, szerzeteseinek Almás
nevű faluja. Pécsváradi apát

PETRI TUOMI-NIKULA Olaszország, Málta és San M
 arino-i
szolgálat után Finnország új nagykövete lett Magyarországon. Első útjai között köszönthettük őt Geresdlakon március
8-án, a „Csodálatos Zebegény” kiállítás megnyitóján

mai divatos mondattal, „tudott élni”, az ország legszebb táján vett „nyaralót”
magának.
A Havas-Boldogasszony
Plébániatemplom Kós Károly és Jánszky Béla tervezésében egyedülálló Magyarországon.
Országosan is ismert és
nemzeti emlékhely rangjára emelt építészeti alkotás az
országzászlóval a Trianoni
Emlékmű.
Olasz szakemberek irányításával épült klasszicista
„héthíd”, már 1851-óta viszi
hátán a vasparipát.

egymást énekesmadarakról, virágokról és fákról nevezték el, miközben minél
többet kellett megtudniuk
névadójukról.
Tavalyi Zebegényi Virágolimpián a vándordíjat is
elhozó geresdlaki iskolások
egyik kísérőjeként polgármester asszonytól én is kaptam egy virágnevet. Az oklevélen nevem: évelő len.
Tudják az a kék grinnyei
ritkaság. Majdnem enciánkék….
Büszke vagyok barátságunkra!
Dr. Habjánecz Tibor
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Geresdlak híres szülöttei
Koffán Károly (1909–1985) grafikus, fotóművész, festőművész, ornitológus
Kincsre leltünk az elmúlt
években. A megismerésében
segítek Önöknek újra és
újra, hiszen Koffán-Galériánk névadója Koffán Károly
a geresdlaki „tananyagunk”
egyik legfontosabb része.
Polgármesterségem alatt
nagyon jó munkakapcsolat
alakult ki Szökőcs Bélával,
„Geresdlakért” díjazottunkkal. Színvonalas kulturális
kiadványok sorával és legfőképp ötleteivel és fáradhatatlan munkájával ajándékozott
meg minket geresdlakiakat.
„Te Tibor! Tudod-e, hogy
Geresd szülötte volt a magyar grafika atyja, Koffán
Károly?!” – kérdezte anno
Béla tőlem. Hiátusomat lepleztem.
Polihisztor volt. Sok-sok
művészeti ágban alkotott
kiemelkedőt. Idén, október
17-én lesz születésének 107.
évfordulója.
Mindig is érdekelt a „geresdi boltudvar”. Az össze-

dőlni készülő magtárépület,
az elhanyagolt, bokrokkal
benőtt romhalmaz. A dolgukat az épületben elvégzők lenyomatát kerülgetve
bejártam minden zegzugát,
szintjeit. „Ihletet” az öreg, de
minden más körülményt elnyomó épület faszerkezetétől, az ódon falak hangulatától kaptam.
„Béla! Itt lesz a Koffánház!” – hívtam barátomat
háztűznézőbe.
Koffán Károly született
Geresden, 1909. október
17-én. Grafikus, festő, bábszínész, igazgató, ornitológus, fotóművész, sakknagymester, hegedűművész… áll
a statisztikában.
Megismerni és megérezni a kiemelkedőt, az egyedit
az értéket. Márai gondolatával: „iparkodj álmodozni és
ne félj a dagálytól, amikor
alkotsz!”
Mátyás királyi időkben,
a polihisztorok fénykorában

Koffán
Károly
botjai

Koffán Károly: Őszapó óvoda
Leonardo szintjén tündökölt volna a humanista Koffán.
„Geresden
születtem.
Egészen kicsike falu volt.
Tőszomszédja Püspöklak.”
– írja önéletrajzában. Geresden éltek, édesapja Koffán Béla katolikus kántortanító. Nyolc gyermeket
neveltek, közöttük Károly
volt a második. Édesanyjától, Klaska Eteltől örökölte
rajzkészségét és a művészi
hajlamot. Kitűnően zongorázott.
Geresd, Szarvas, Párizs. Koffán, napra pontosan öt évet élt és alkotott
Párizsban, ahol rajzolt, festett, hegedűórákat adott és
bábszínház-igazgató volt.
Barátai közé tartozott Radnóti Miklós, Ortutay Gyula. Az 1937-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert
bábjaival.
A Koffán-faragta bábkezek Európa-híresek!
Párizsban, 1940-ben készítette a De Profundis című
metszetsorozatát. Emberek
beszélnek kezükkel, arcukkal. 1971-ben alkotta a „Kezek” 36 darabos sorozatát,
amely grafikai csoda bal és
jobb kézzel rajzolva.

Visszatért Budapestre és
párizsi mintájú festő szabadiskolát nyitott. Ferenczy
Béni, Egry József látogatta
az iskolát. A képzőművészeti főiskolán professzor, szuggesztív pedagógus.
Madárkutató Ő, a „madaras ember”. Az erdei pacsirták társa hajnal háromkor
kelt és indult madaraihoz.
A csíki hegyekben fotózta
őket, mérföldköve lett a természetfotózásnak.
Portréfotográfus. Kortárs
művésztársai megörökítője.
Botjai. Fogtam kezemben
faragott somfa bortajit.
Mintha… milliónyi ember simogatásából, isteni
alak és forma-formáló erő
tette élő-tökéletessé az arcokat.
Márai Sándor újfent…
„Lásd, szimatold a csodát,
ott ahol éppen van. Mindig
a közelben van. Legtöbbször
olyan közel, annyira kezed
ügyében, hogy egy életen át
eszedbe sem jut kinyújtani
utána a kezed.”
Találkozzunk
október
17-én a Koffán-Galériában!
Újból megélhetjük a csodát
Koffán Károly műveit látva.
Dr. Habjánecz Tibor
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Húsvéti gondolatok –
húsvét üzenete
Hihetünk ma még a halál utáni életben? – Merül fel
bennünk a kérdés húsvét táján. Az ember sokféle választ
adhat erre a kérdésre attól függően mit tart életben
fontosnak, értéknek ahhoz,
hogy boldogan élhessen.
Egy kis történet talán segít eligazodni. Történt egyszer, hogy egy édesanya két
gyermeket fogant a mé
hében. Az ikrek közül egyik
egy „kis hívő” a másik egy
„kis kétkedő”.
A kétkedő azt kérdezi:
– Te hiszel a születés utáni életben?
– Hát persze – mondja a kis hívő. Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk, és hogy elég erőssé
váljunk arra, ami ott kint vár
bennünket!
– Hülyeség – mondja a
kétkedő. – Ez nem igaz! Hogyan nézhet ki a kinti külső élet?
– Még nem tudommondja a kis hívő-, de biztosokkal világosabb, mint itt
bent!
És lehet, hogy a szánkkal
fogunk enni és a lábunkkal
fogunk menni!
– Lehetetlen! – mondja
a kétkedő. A lábunkkal megyünk és a szánkkal eszünk?
Fura ötlet, hogyan is működhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot!
Nem lehetséges élet a
születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid!
– Működni fog, meglátod, csak minden egy kicsit
más lesz, mint itt – mondja
a kis hívő. – Még soha senki sem tért vissza a születés
után! A születés után vége

az egésznek!- véli a kis kétkedő.
– Ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni élet – mondja a
kis hívő-, az tudom, hogy
találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő nagyon vigyáz majd ránk!
– Anya?! Te hiszel egy
anyában? Hol van? – kérdezi
a kis kétkedő.
– Itt van körülöttünk, mi
benne vagyunk, és nélküle
nem létezhetnénk! – válaszolja a kis hívő. Mire a kis
kétkedő:

– Soha nem láttam még
semmilyen anyát! Nincs is
ilyen!
A kis hívő elgondolkozik
egy pillanatra.
– Néha amikor csendben
vagyunk, hallhatjuk, ahogy
énekel, vagy érezhetjük,
amikor megsimogatja világunkat! – mondja aztán halkan.
– Én hiszem, hogy az
igazi életünk a születés után
kezdődik! Ezután tele kérdésekkel és félelemmel teltek ez utolsó napok az anyaméhben. Azután eljött a

pillanat az ikreknek el kellett hagyniuk a biztonságot
adó világukat az anyaméhet
és megszülettek. Megnyílt a
szemük, sírtak, de amit tapasztaltak az minden álmukat felülmúlta. Eddig a
történet. Mi nagyböjtben a
Jézus szenvedéséről emlékeztünk. „Isten úgy szerette a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki benn hisz
el ne vesszék, hanem örökké
éljen.” Nagypénteken Jézus
halálára emlékezünk. Mindnyájunk bűnét magára véve
feláldozta magát a keresztfán irántunk való végtelen
szeretetből. A mennyei Atya
elfogadta ezt a szeretetáldozatot és húsvét hajnalára feltámadt Jézus a sírból. Ezzel
megnyitotta számunkra is
az örök élet kapuját. Hogy
az milyen lesz, emberi értelemmel felfogni nem tudjuk.
A hívő ember számára a feltámadás az a reménység, ami
megmenti a kétségbeeséstől,
általa legyőzi a bizonytalanságot, és enyhíti a halálától
való rettegést. Minden gyarlóságunk mellett Isten szeret bennünket, és fia értünk
halt meg a kereszten. Ez az
isteni szeretet a garanciája
annak, hogy van értelme a
szenvedésnek, a jóban való
kitartásnak, az Isten elég hatalmas ahhoz, hogy diadalra
vigye a jót, még bennünk is.
Hívő ember számára Jézus
keresztje nem egy talizmán,
vagy ékszer, a feltámadás
nem egy emlékezés, hanem
a megváltás és az örök élet.
Krisztus segítségével támadjunk mi is új életre a szeretetben! Áldott Húsvétot kívánok!
Erb József
plébános
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tavaszi zsongás iskolánkban
Február 12-én tartotta Diákönkormányzatunk a
hagyományos farsangi bálját. 5 csoportos jelmezes jelentkezett, akik mind egyegy műsorral is készültek.
Első helyen a falusi disznóvágás és mellékhatásai
végzett (5.o.), másodikak a
második osztályos Muzsika Hangjai lettek, harmadikak a 6. osztályosok Nézését
meg a járását csoportja, és
az első osztályosok téli dala
(Gemini - Trojka dal) lett.
Több mint 50 egyéni beöltözött jelmezes rekordnak
számit. Idén két kategóriában hirdettünk versenyt. A
saját kézzel készített jelmezesek között: 1. téli alvó fa
(Ferkov Barnabás), 2. elrabolt hercegnő (Bornemis�sza Zsófia), 3. kígyóbűvölő
(Tóth Kristóf ). A kölcsönzött, vásárolt jelmezek között 1. boszorkány (Hock
Hanna), 2. római hadvezér
(Walfart Tibor), 3. Darth
Wader (Gyöngyösi László) és az ördög (Orsós Valter). Nagy örömünkre szülők
és pedagógusok is jelmezbe

öltöztek. A beöltözött általános iskolások között egy
tabletet sorsoltunk ki, a szerencse Fedor Zoltánnak
kedvezett. A tombolán nívós ajándékokat (kerékpáros
sisakok, foci labdák, horgász
felszerelés, úszó szemüvegek, ping-pong ütő szett,

gurulós utazó bőrönd stb..)
lehetett nyerni. Köszönjük a
vállalkozók és szülők támogatását!
Tanulóink részére elkészült a táskatároló polc, amit
a délutáni foglalkozásra váró
alsós tanulóinknak készíttettünk. A polcrendszer ki-

egészítése az a 3 méter hos�szú fali fogas, ami kabátok,
pulóverek tárolására szolgál.
Az emeleten 3 db parafa hirdetőtáblát helyeztünk el, így
minden osztály bemutathatja az órákon elkészült alkotásokat. Pályázati eszközparkunk teljes lett, megérkeztek
a várva várt gokartok, rollerek, kerékpárok, sporteszközök, mobil kresz park, fejlesztő eszközök stb. Ezek
próbájára-avatására egy játéknap keretén belül fogunk
sort keríteni a tavasszal.
Február 13-án vasárnap
rendezték Pécsett a Hullám
fürdőben a Diákolimpiák
megyei úszóversenyét. Iskolánk 20 tanulóval vett részt
a versenyen. Eredményeink:
4x50 méteres fiú gyors váltó II. korcsoportban 4. helyezett lett (Dobosi Márk,
Horváth Zdenkó, Krikler
Levente, Varga Zsombor),
III. korcsoportban 3. helye-
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zett lett (Kollár Ákos, Kórósi
Richárd, Orsós Valter, Toldi
Márk), IV. korcsoportban 4.
helyezett lett (Hantosi Koppány, Pető Zoltán, Várda Ferenc, Wukovics Patrik). III.
korcsoport 100 méteres hátúszásban Szabó Éva 3., Rosenfeld Dóra 4. helyezést ért
el, Orsós Valter 3. és Kollár Ákost 4. helyen végzett.
IV. korcsoport 100 méteres
hátúszásban Szabó József
4. helyezett lett. Iskolánkat
Apari Liliána, Varga Nadin,
Molnár Nikolasz, és Lukács
Máté képviselte még.
Szintén ezen a napon
tartották latin táncosaink a
félévi gálaműsorukat Mohácson az Ifjúsági Centrumban.
Az SNI-s tanulók szépíró
versenyének megyei döntőjén Orsós Hajnalka és Orsós Zsüliett dícséretben részesült.
Február 27-én szombaton Véménden került megrendezésre a megyei német
vers és prózamondó verseny.
11 tanulónk (Békefi Luca,
Bogdán Hanna, Bodró István, Bölcskei Gábor, Háberschusz Dorina, Hock
Hanna, Kiss Vivien, Rosenfeld Dóra, Schulteisz Anna,
Schulteisz Márton, Schweininger Zsombor) vett részt a
versenyen, akik közül Schulteisz Anna és Marci nyelvjárás kategóriában jutott
tovább a májusi országos
döntőbe Budapestre.

A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek részére március 3-án tartottak
megyei asztalitenisz diákolimpiai versenyt Siklóson.
Lukács Máté 1. helyezett,
Bogdán Dávid 2. helyezett
és Lukács Dávid 3. helyezett
lett. A kitűnő eredményeknek köszönhetően iskolánk
nyerte el a 2016-os Szent
Imre kupát. Mindhárom tanulónk továbbjutott a március 19-én, Gödöllőn megrendezésre kerülő országos
diákolimpiai versenyre.
Nagycsoportos helybéli és vidéki óvodások részére február és március hónapban iskolanyitogató címmel
több foglalkozást tartottunk,
hogy megismerjék iskolánkat és pedagógusainkat.
Március 4-én Erdősmecskére látogattunk. Móni

tanár néni meghívására vettünk részt a Szekszárdi Német Színház előadásán. A
Piroska és a farkas című előadásra azokat a tanulóinkat
vittük el jutalmul, akik részt
vettek a német vers és prózamondó versenyen.
A pécsváradi Szondi matematika versenyen résztvevő tanulóink: Bogdán
Hanna, Gazda Emília, Bornemissza Zsófia, Schweininger Zsombor, Rosenfeld
Dóra, Varga Nadin, Storch
Jamie, Varga Kitti, Bölcskei
Dávid, Toldi Márk.
Bölcskei Gábor a Bendegúz magyar anyanyelvi versenyen jutott be a megyei
döntőbe.
Március 10-én Geresdlakon rendeztük a Pécsváradi Tankerület asztalitenisz
versenyét. A 4 iskola részvé-
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telével minden évben megrendezett kupán idén is szép
eredmények születtek. 5-6.
osztályosok között 1. helyezett Pető Zoltán, 2. helyezett
Ungár Roland, 3. helyezett
Lukács Dávid. 7-8 osztályosok között 1 helyezett
Takács Tamás (Pécsvárad),
2 helyezett Várda Ferenc,
3. helyezett Bogdán Dávid.
Ezekkel az előkelő helyezésekkel sikerült a Tankerületi
Kupát Geresdlakon tartani.
Március 11-én, pénteken felsős tanulóink ünnepi
műsor keretében emlékeztek meg az 1848-as eseményekről.
Április 14-én és 15-én
szeretettel várjuk a leendő
első osztályosokat és szüleiket az iskolai beiratkozásra.
Fontos időpontok:

– tavaszi szünet március
24-április 01.
- szülői fogadó órák április 12. kedd 16.00-18.00
– leendő elsősök beiratkozása április 14. csütörtök 8.00-18.00 és április 15.
péntek 8.00-16.00
– április 17. vasárnap német nemzetiségi gyerektánccsoportok találkozója
Villányban
– Május 1. vasárnap finnmagyar gyerekmajális
Schulteisz Balázs
Tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Tavaszvárás
Február végén nagycsoportos óvodásaink az iskolai nyílt napra látogattak
el. Izgatottan várták a napot, hiszen szüleikkel együtt
egyszer már jártak ott. Az
akkori önfeledt játék után
most az iskolapadot próbálták ki, játékos feladatokkal.
Nagy örömet jelentett nekik, hogy minden akadályt
legyőztek a kedves, segítőkész tanító nénikkel. Nagyon fontosak ezek a találkozások, hisz megkönnyítik
az óvodából iskolába való átmenet nehézségeit. Fontos,
hogy ismerős arcok fogadják
majd őket, s legyenek közösen átélt, pozitív élményeik.

Ez a nap is ezt szolgálta. Az
emlékül hazavitt képek, feladatlapok, az iskolai gyümölcs íze, mind csalogatni
fogják őket szeptemberben
az új kihívások helyszínére.
Március 8-án a Koffánházban megtartott kiállítás
megnyitón geresdlaki gyerekeink köszöntötték a vendégeket. A tavaszi verseket,
dalokat három nyelven is
előadták, a magyaron és németen túl – a jelenlévő finn
nagykövet tiszteletére – finnül is. Büszkeséggel töltötte
el őket a sok dicséret, amivel
illették őket a vendégek.
Március 15-e, nemzeti
ünnepünk a gyerekek egyik

legkedveltebb ünnepe az évben. Jó alkalom ez magyarság-tudatuk alakítására. Sokat beszélgetünk ilyenkor
hazánkról, anyanyelvünkről,
zászlónkról, a 48-as hősökről.
Kokárdát, zászlót, piros-fehér-zöld virágokat barkácsolunk, közben lovas, katonás
verseket, dalokat tanulunk,
katonásan menetelünk. Szinte minden gyerek kis Petőfiként harsogta idén is – magyar zászlót lobogtatva – a

csingatnak, mi is megnyitjuk kapuinkat az új óvodások
előtt. Április 11-én ismerkedő délutánt tartunk az érdeklődő szülőknek, gyerekeknek. Szeretettel várjuk
mindazokat, akiknek gyerekei 2017. május 31-ig betölti
a 2,5 életévét. Az azt követő
héten pedig beiratkozás lesz,
amikor a gyermek születési
anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyájára, TAJ kártyájára is szükség lesz.

„Talpra magyar”-t. Bámulatos, mennyire érdeklődtek a
téma iránt, milyen okosakat
kérdeztek, s milyen meghatottan álltak Petőfi Sándor
mellszobra előtt Himesháza
főterén. Azt gondolom, életkoruknak megfelelően sikerült megemlékeznünk e fontos történelmi eseményről.
Ahogy nagycsoportosaink már az iskola felé ka-

Egy lelkes anyuka, Reith
Beáta kezdeményezésének
és kétkezi munkájának köszönhetően csodálatos tojásfa emlékezteti a gyerekeket
a közelgő Húsvétra az óvoda bejáratánál. Ennek fotójával kívánok az Óvoda dolgozói és a gyerekek nevében
kellemes húsvéti ünnepeket
a Geresdlaki Hírmondó olvasóinak!

Geresdlaki Hírmondó

Kis hírek




7

Miserend

Geresdlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Virágbolt, Gyógyszertár, Babamúzeum és Italbolt előtti teret Szkalnitzky Antal térnek nevezi el.

Április 3. vasárnap

Geresd

Április 10. vasárnap

Püspöklak

Április 16. szombat

Geresd

Húsvéti BÁL GERESDLAKON
Ideje: 2016.március 27. Vasárnap 21.00 óra
Asztalfoglalás: Szűcsné Mezei Anettnél
06/30-3316846
A bál nem batyus, italbüfé lesz.
Zene:

Április 17. vasárnap

Püspöklak

Április 24. vasárnap

Püspöklak



2016. április 9- én szombaton: Borverseny



2016 május 1-én Finn-Magyar majális, csizmahajítás,
Szkalnitzky Antal téravatás



Német Klub Kulturális Barátsági Egyesület pályázat útján 714 603 Ft-ot nyert a Málenkij robotra elhurcoltakról szóló kiadvány elkészítéséhez.

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

Aljegyző:

Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu

Geresdlaki Német Önkormányzat

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda

7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318 E-mail: glakovi@gmail.com
Óvodavezető: Cseke Zoltánné

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi Tagiskolája
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Telefon: 69/349-109 E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház

7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.
Telefon: 69/349-319, E-mail: glakkonyha@mail.com
Vezető: Ruppert Bálintné

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

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad

Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei: telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com

Állatorvos

Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686 E-mail: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400, Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos: 06-70-616-1447

Tűzoltók: 105
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Geresdlaki Hírmondó

Óvodásaink így ünnepelték Március 15-ét

Geresdlaki Hírmondó

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

