
Geresdlak híres szülöttei 
P. Flódung József (Püspöklak, 1844. december 01. – Budapest, 1900. május 20.) – jezsuita szerzetes 

A magyar jezsuita törté-
netírás lapjain számos cso-
dálatos jezsuita életpályát 
lehet olvasni, de P. Flódung 
József sorsa és életútja külö-
nösen fontos és érdekes, el-
sősorban a szegény vidéki 
magyar nép körében végzett 
népmissziós munkája miatt.

Az atya 1845. december 
elsején született Püspökla-
kon, német családban. Az 
iskolái nagyobb részét Ka-
locsán végezte, életére dön-
tő hatással voltak az 1860-
tól a kalocsai gimnáziumban 
tanító jezsuita tanárok. Az 
életpéldájukon fellelkesülve 
a hatodik osztály elvégzése 
után, 1863. szeptember 4-én 
kérte a felvételét a Jézus Tár-
saságába. A szerzetesi élet-
re felkészítő két noviciátusi 
évet Nagyszombatban töl-
tötte, ahol P. Emil Bülow SJ 
(1817-1903) a későbbi oszt-
rák-magyar provinciális út-
mutatásával haladt a Szent 
Ignác-i úton. 

A pozsonyi filozófiai ta-
nulmányok után a magiszte-
ri évek jöttek, először Kalo-
csán volt konviktusi nevelő, 
majd az Osztrák-Magyar 
Monarchia egyik elitisko-
lájának számító, ausztriai 
Kalksburgban működő je-
zsuita gimnáziumban lett 
szakasz prefektus és magyar 
tanár. 

A magiszteri évek alatt, 
a tanítással sokszor párhu-
zamosan végezte a teológi-
át, a képzés befejezésekor, 
az akkori bécsi pápai nunci-

us, Vincent Vanutelli szen-
telte pappá. Ezután életé-
nek legáldásosabb korszaka 
kezdődött, a jezsuiták utol-
só fogadalom tételét meg-
előző ‚harmadik probációt’ 
Ausztriában töltötte, majd 
1881 őszétől Kalocsára ke-

rült ekkor kezdte el a több 
évtizedes népmissziói mun-
káját. Először két évig járta 
az ország városait és falva-
it lánglelkű népapostolként, 
egy idő elteltével már várták 
az egyszerű hívek, a daliás 
megjelenésű, érchangú szó-
nokot, a karizmatikus kisu-
gárzású prédikátort. Nagyon 
sok faluban rendezte a hívek 
vallással szembeni adóssá-
gait: gyóntatott, keresztelt, 
addig vadházasságban élő-
ket adott össze, de minde-
nek előtt a lelkeket ápolta 
és gyógyította. Vigasztalta 
a szenvedőket, hitet és re-
ményt nyújtott a csüggedők-
nek, bátorította a félénkeket, 
gondozta a szegényeket. 

Igazi népszónok volt, a 
szó teljes értelmében, a ka-

tolikus hitigazságoknak ren-
díthetetlen hirdetőjeként. A 
magyar jezsuita megújulást 
képviselte a népmissziók-
ban, felújította a régi jezsu-
ita hagyományokat, a hazai 
népmissziók történetében új 
korszakot nyitott meg.

Egyetlen szenvedélye 
volt, amikor kipihente ma-
gát, erőt és ihletet gyűjtött. 
Talán kicsit furcsa mó-
don, szerzeteshez és pap-
hoz nem is egészen illően, 
de a vadászat szenvedélyé-
nek hódolt. Mint egy XIX. 
századi ‚Don Camillo’ jár-
ta a természetet és apróbb 
vadakra vadászott, a szabad 
természetben az elméje fel-
frissült, testi és lelki ereje 
feltöltődött. Feljegyezték, 
hogy a kalocsai jezsuita 
templomban vagy az érseki 
székesegyházban a legjobb, 
a leginkább lelkekre ható, 
gyújtó hatású prédikáció-
it egy-egy kiadós termé-
szetben eltöltött idő után 
mondta. Amit a szószéken 
hatalmas személyiségének 

erejével, fellépésének te-
kintélyével és az ércnél is 
szebben zúgó lángszavával 
kifejtett, nem maradt ha-
tástalanul a hallgatóiban, 
nem volt az a lélek a temp-
lomban, akit fel nem rázott 
és meg nem indított volna. 
A szentmise után tömegek 
igyekeztek a gyóntatószé-
kekbe, hogy bűneiket be-
vallják, és feloldozást nyer-
jenek. 

Különösen szerette a Má-
ria tisztelet külső formáit 
használni, minden népmisz-
sziója során több száz fe-
hér ruhás Mária leányt vo-
nultatott fel, kezükben égő 
gyertyát tartva az oltár kö-
rül, majd a prédikációiban 
felhívta a hívek figyelmét a 
Mária tisztelet lényegére, a 
Mária-i önátadás, az Isten 
iránti feltétlen bizalom fon-
tosságára, utána impozáns 
körmenet következett. 

A missziók ötödök vagy 
hatodik napján az oltári 
szentség ünnepe követke-
zett, a hetedik napon a ke-
resztszentelés, amelyen a 
legények járultak a szent-
gyónáshoz. A nyolcadik na-
pon, rendesen a misszió zá-
rónapján a szentolvasókat, 
az érmeket szentelte meg és 
pápai áldásban részesítette a 
híveket. 

A templomon kívül, ép-
pen úgy, mint a szószéken, 
gazdaggal-szegénnyel szem-
ben nemcsak jóakaró, hanem 
szókimondó is volt.

(Folytatás a  2. oldalon) 

2016. április
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(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan, akik nem tudtak 

igazából önmagukba tekin-
teni, ezért megharagudtak 
rá és felsőbb fórumokon pa-
naszkodta, egy-egy hosz-
szabb missziói körútja után 
tucatnyi panaszos levél ér-
kezett az illetékes püspök 
hivatalába. Azonban férfias, 
egyenes modora a főúri pa-
lotákban is, de a szegények 
házaiban egyaránt meg-
nyerte a szíveket. A Zic-
hy, Wenckheim, Wimpfen, 
Windischgraetz, Széchenyi, 
Esterházy és más főúri csa-
ládoknál mindig, mint szíve-
sen látott vendéget, a család 
barátját üdvözölték. 

Általában egymaga tar-
totta a missziókat, mert a 
rendtársai nem bírták vele 
az iramot, a halála előtt lelki 
atyjának mondta, hogy éle-
tében kb. 550 missziót tar-
tott és félmillió gyónót hall-
gatott meg. 

Flódung atya misszióiról 
sok hiteles anekdota maradt 
fent, amelyek jól rávilágíta-
nak a missziós munkájára:

Sárbogárdon és Vajtán 
tartott missziója során a be-
szédek után Flódung atyát, 
találó, népies jelzéssel ‚Öreg 
ágyúnak’, a fiatalabb kisebb 
termetű társát ‚kis ágyúnak’ 
nevezték el.

Csákberényben nagyon 
makacs, keménynyakú hí-
veknek prédikált a misszió 
elején, a tiszttartó megijedt, 
hogy a kemény szavak mi-
att a hívek botrányt rendez-
nek a templomban, és ott 
hagyják a szószéknél. Azon-
ban Flódung lassan-lassan 
megtörte a jeget az emberek 
megértették, hogy nem elle-
nük, hanem értük beszél. A 
falu tekintélyes emberei el is 
mentek a tiszttartóhoz, hogy 
szerezze meg nekik ezt az 
embert: ‚Ez a mi emberünk, 
nem ijed meg tőlünk, ez kell 
nekünk plébánosnak!’ Persze 

sajnos később erről a tervük-
ről le kellett mondaniuk.

Boldogkőváralján a misz-
sziót megnyitó szentbeszéd-
re csak néhány idős hívő 
ment el, P. Flódung kemé-
nyen megrótta az egész fa-
lut: ‚Ha a templom holnap 
reggel zsúfolva nem lesz, itt 
hagylak titeket faképnél, ma, 
pedig bevezetőt sem tartok, 
és ilyen faluban még áment 
sem mondok.’ Majd dörgő 
léptekkel levonult a szószék-
ről. Az anyókák megrémül-
tek, hogy ez bizony rette-
netes szégyen és ‚jaj nekünk 
még áment sem mondott’. 
Másnap reggelre és az egész 
misszió alatt teljesen tele volt 
a templom, majd a jó falusi-
ak annyira megszerették az 
atyát, hogy a népmisszió vé-
gén lovas bandériummal kí-
sértek el a szomszéd faluba. 

Szegeden egy alkalommal 
késő estig gyóntatott, amikor 
kilépett a templomból a tíz 
órás mise után, egy ősz hajú, 
derék tekintetű juhászbojtár 
kezet csókolt neki. Az atya 
meglepetten nézett rá: ‚Mi-
vel szolgálhatok jó atyámfia:’ 
‚Hát csak itt vártam a szent-
atyára, a templom ajtajánál, 
hogy kezet csókoljak, az Is-
ten is megáldja szentatyá-
mat, de jól kibolházta a bű-
neimet.’

Csákváron elébe állt egy 
fuvaros férfi és egy kofaasz-
szony, azzal, hogy elhagyták 
egymás hitvesét és együtt él-
nek, de mivel református val-
lásúak, szívesen katolikusak 
lennének, ha az atya össze-
adja őket. ‚Szegény asszony 
-mondta az asszonynak sze-
líd mosolyával P. Flódung - 
maga lehet nagyon jó kofa 
a piacon, de jegyezze meg, 
hogy a mennyországra al-
kudni nem lehet.’

A több mint másfél év-
tizedes misszióban végzett, 
emberfeletti munka kikezd-
te az egészségét, a lábai fel-
hasadoztak, nehezen járt, az 

utolsó időben már nem tu-
dott felmenni a szószékre és 
ülve misézett. Katonás hu-
morával nagy önironiával 
mondta rendtársainak: ‚Be-
lőlem már a halál kutyája 
ugat!’ Az Oszliban és Berke-
sen végzett missziójáról már 
nagy betegen érkezett haza 
Budapestre, a rendházban 
ágynak dőlt, másnap, egy 
szombati napon a halálos láz 
dacára is buzgón megáldo-
zott, sőt délelőtt és délután 
példás áhítattal elvégezte 
breviáriumát. Majd öntu-
datát félig elveszítette és azt 
képzelte, hogy a gyóntató-
székben van, a hívek lelkére 
beszélt és haldokolva oszto-
gatta a feloldozást. Másnap 
vasárnap reggel adta vissza 
apostoli lelkét a Teremtőjé-
nek, 1900. május 20-án. 

Halálakor megsiratta az 
egész ország, több püspök 
körlevélben emlékezett meg 
róla, barátja Steiner Fülöp 
(1830-1900) székesfehérvá-
ri püspök, pedig rendeletileg 
kért miséket a lelkiüdvéért 
és a ‚pater animarum nostra-
rum’ kegyeletes névvel tisz-
telte meg.

P. Flódung József éle-
tét egy rendtársa a követ-
kezőképpen sommázta: ‚A 
jezsuita olyan, mint a gőz-
mozdony, míg az engedel-
messég vágányain halad, óri-
ási sebességgel ezreket húzva 
maga után rohan előre, de az 
engedelmesség útjáról csak 
arasznyira is letér, semmire 
sem megy. Milyen égi lát-
vány lehetett az mikor a jó 
Flódung atya ez a valóságos 
expressz-lokomotív, annyi 
ezred magával, akiket Krisz-
tusnak megnyert, robogott 
be a mennyek országába!’

Forrás: 
Bikfalvi Géza: Emléktáb-

la avatás

Geresdlak híres szülöttei 
P. Flódung József (Püspöklak, 1845. december 01. – Budapest, 1900. május 20.) – jezsuita szerzetes 

Önkormányzati 
hírek 

Dél-Kom Nonprofit Kft. 
értesítése alapján 2016. má-
jus 9-én hétfőn zöldhulla-
dék gyűjtés lesz. 

A gyűjtés kiterjed: ágnye-
sedékekre (max. 5cm átmé-
rőjű és 1 méter hosszú ágak, 
kévébe kötegelve), fűkaszá-
lék (műanyag zsákokban), 
falomb (műanyag zsákban).

A zsákolást úgy szabad 
csak elvégezni, hogy az ki-
bírja a kézi emelést.

Amennyiben a hulladék 
közé kommunális jellegű 
anyag is kerül, a Dél-Kom 
Nonprofit Kft. munkatársa-
inak a kihelyezett növényi 
részeket nem áll módjukban 
elszállítani. 

2016. évre 
a kutyaoltás 
tervezett ideje:

Püspöklak: Április 27-én 
(szerda)              

- Italbolt 16.30                             
- Flórián u. 17.30                         
- Gellért u. 18.30

Geresd: Április 28-án 
(csütörtök)

- Kultúrház udvar 16.30
- Rózsahegy u. 17.30
                                 
Kisgeresd: Április 28-án 

18.30 órakor

Pótoltások: 
- Püspöklak: Május 9-én 

(hétfő), Italbolt 16.30              
- Geresd: Május 10-én 

(kedd), Kultúrház udvar 
16.30

Oltás ára a helyszínen: 
4.000  Ft/kutya            

Chip ára: 5.000 Ft/kutya 
(a még nem megjelölt álla-
toknak)

Féregtelenítő tabletta: 
300 Ft/10kg

Könyv: 500 Ft
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Mittwoch, 11. 05. 2016, 18.00 Uhr   

im Haus der Ungarndeutschen 

(Lendvay u. 22, 1062 Budapest)

 

Zu Gast im HdU: Gereschlak

Den Bewohnern der  Branauer Gemeinde liegen 

die Pflege und der Erhalt der  ungarndeutschen 

Traditionen sehr am  Herzen.  Sowohl Trachtenpuppen, als auch Halstücher und 

Wandschützer  werden aus den bekannten Sammlungen von Gereschlak/Geresdlak neben 

einer Fotoausstellung zu  sehen sein. Im Haus der Ungarndeutschen werden die 

Mitwirkenden ein buntes Programm  mit Musik, Gesang und Tanz präsentieren. Das 

Publikum wird nicht nur erfahren wie der köstliche Heweknell gemacht wird, sondern es 

wird davon auch eine Kostprobe bekommen. 

 Weitere Informationen:
 Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum
 1062 Budapest, Lendvay u. 22. - Tel.: +36/1/-373-0933 
 www.zentrum.hu - info@zentrum.hu 

Szkalnitzky Antal tér 
avatása

A februári Geresdlaki Hírmondó hasábjain már ol-
vashattunk falunk híres szülöttéről, Szkalnitzky Antal 
építészről, egyetemi tanárról, életpályájáról.

2016. május elsején 9:30 órakor teret nevezünk el 
a 180 éve, 1836. május 6-án Lakon született Szkal-
nitzky Antalról a Babamúzeum előtti megszépülő 
parkosított téren.

A téravató rendezvényen ünnepélyes keretek között 
felavatásra kerül Szkalnitzky Antal emléktáblája és az 
építész életművéről szóló információs tábla. Szeretet-
tel várunk mindenkit rendezvényünkre! 

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester

VAPPU 
– 2016! 

Május elsején a 6. Finn-Ma-
gyar Majális keretében finn 
sportolók közreműködésével 
megrendezzük a III. Hagyo-
mányos Finn Sportok Világ-
versenyét a Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda udvarán és 
a focipályán, ahol idén is lesz le-
hetősége minden korosztálynak 
csizmát hajítani, asszonyt cipel-
ni és petrencerudat jó messzire 
eldobni! 

A legjobbakat értékes nyere-
mények várják! 

Mint minden majálisunkon, 
most is ünnepélyes avatással 
kezdődik a programsorozat, eb-
ben az évben Szkalnitzky An-
tal teret avatjuk fel 9:30 órakor 
a Babamúzeum előtti téren. A 
Szkalnitzky Antal téren a Rajz-
pályázatra beérkezett képek 
kiállítását is megtekinthetik a 
kedves érdeklődők. Most is lesz 
futóverseny, az Óvoda udvarán 
az általános iskolások csapat-
versenye, és a kisgyermekeket 
is színes programok várják! Az 
óvoda udvarán főzés lesz bog-
rácsban, a programok ideje alatt 
büfé is üzemel. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Német 
Önkormányzat 
hírei:

2016. május 11-én mutat-
koznak be a geresdlaki kiállí-
tások Budapesten a Magyar-
országi Németek Házában 
(1062 Budapest, Lendvay 
u.22.).

A megnyitón a PA-
CSIRTA KÓRUS német 
dalokat, a Kodolányi Já-
nos Geresdlaki Tagiskolájá-
nak tanulói német táncokat, 
nyelvjárás történeteket, ver-
seket és szaxofon zenedara-
bot adnak elő.

Gertrúd néni az igazi 
geresdlaki „Heweknel” elké-
szítésének fortélyait meséli 
el nyelvjárásban. 

*
A Német Önkormányzat 

köszönetét fejezi ki Scháb 
Rudolfnak és Rolandnak a 
tájházban végzett társadalmi 
munkáért. 

Köszönjük Kröhnung 
Zsoltnak, valamint Schäffer 
János irányítása alatt dolgo-
zó munkásoknak, hogy a te-
tőfedést követően segítettek 
a helyreállítási munkálatok 
elvégzésében.

Schulteisz Balázs 
elnök 

Német Önkormányzat

Tavasz 
hírnökei
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Iskolai hírek
Bogdán Dávid, Lukács 

Máté és Lukács Dávid ta-
nulóink március 19-én, Gö-
döllőn vettek részt a tanulási 
nehézséggel küzdők országos 
diákolimpia asztalitenisz ver-
senyén. Bogdán Dávid orszá-
gos 2. helyen végzett. Lukács 
Máté és Dávid is eredménye-
sen szerepelt.

6. osztályos tanulóink a 
húsvéti szünet előtt kalácsot 
sütöttek az étteremben. Na-
gyon finom lett a kalács, csak 
bátorítani tudjuk őket! Egy 
profi kéz is segített nekik, 
ezúton is köszönik Gyöngyi 
néni segítségét!

A mohácsi Boldog Gizel-
la iskola minden évben né-
met vers és prózamondó ver-
senyt hirdet 3. és 4. osztályos 
gyerekek részére. Iskolánkat 
Bornemissza Zsófia, Háber-
schusz Dorina, Hock Han-
na, Schweininger Zsombor 
és képviselte.

A mohácsi Brodarics Ál-
talános Iskola által meghir-
detett olvasottsági versenyre 
nevezett be Batancs Zsig-
mond, Varga Nadin, Kiss Vi-
vien és Schulteisz Anna né-
gyes. Az 5-6. osztályosok 
részére kiírt versenyre 14 csa-
pat jelentkezett. A versenyen 
Jules Verne: Kétévi Vakáció 
című ifjúsági regényét kellett 

feldolgozni. Az első forduló 
után csapatunk a 2. helyen ju-
tott be a 8 csapatos döntőbe. 
A döntőt április 11-én ren-
dezték a Brodarics iskolában. 
A verseny végeredménye: 1. 
hely: Brodarics, Mohács, 2. 
hely: Geresdlak, 3. hely: Szé-
chenyi, Mohács, 4. hely: Bol-
dog Gizella, Mohács, 5. hely: 
Ciszterci, Pécs.

A Német Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be egy 7 
napos ausztriai táborozásra. 
Testvértelepülésünk Gram-
bach diákjaival tervezünk kö-
zös programokat, ezen felül 
szeretnénk meglátogatni egy 
dinoszaurusz parkot, a Zot-
ter csokigyárat, Riegersburg 
várát, kerékpártúrát és erdei 
iskolát is tervezünk. Tanuló-
ink egy ifjúsági és sport ho-
telben lennének elszállásolva 

ahol a teljes ellátás is biztosít-
va lenne számukra (ingyenes 
uszoda és szauna használat-
tal). A pályázaton a teljes ösz-
szeg egy kisebb részét mint-
egy 600.000 Ft-ot nyertünk 
el. Raaba-Grambach ön-
kormányzata sietett segítsé-
günkre és testületi ülésükön 
2.000 Euro támogatást sza-
vaztak meg nekünk.  Köszön-
jük August Krivec segítségét, 
és Raaba-Grambach önkor-
mányzatának támogatását! 
A Német Önkormányzat az 
utazás költségeit biztosítja, a 
szülői hozzájárulás pedig a 
programok fedezetéül szol-
gál. Táborunk időpontjával 
igazodunk a Grambachi diá-
kok nyári szünetéhez, az egy 
hetes utazást július közepére 
szerveztük. 

A Magyar Szerzők Vo-
kális és Hangszeres Műve-
ire kiírt országos versenyen, 
Kiskunfélegyházán szerepelt 

Schulteisz Anna. A zeneda-
rabot duóban adták elő, Anna 
saxofonon és Ruppert Luca 
klarinéton.

Köszönjük az Ivánkovics 
családnak, hogy évek óta a 
körzeti asztalitenisz verseny-
re kölcsönadják a ping-pong 
asztalukat, és a sok foci cipőt, 
amit labdarúgóinknak fo-
gunk kiosztani.

Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Tavaszi programok
A kereszténység legna-

gyobb ünnepe, a húsvét a 
gyerekek számára első sor-
ban a tavaszvárást, nyuszi-
várást jelenti. Örömmel ta-
nultak verseket, énekeket, 
hallgattak húsvéti nyuszis 
meséket az ünnepet meg-
előző héten. A tojásfestési 
technikák közül idén a már-
ványozást, és a hagyományos 
tojásfestést-matricázást pró-
bálták ki. A szorgos készü-
lődés után végre elérkezett a 
nyuszivárás napja. A tojás-
fa közelében szorgos kezek 
szedték az illatos, friss fü-
vet, díszítették virágokkal a 
belőle készült fészket. Míg 
az udvaron énekelve csalo-
gatták a tapsifülűt, észre-
vették, hogy sok apró édes-
séget szórt el szerteszét az 
udvarban. Nosza! Minden-
ki kereste a cukorkákat fák, 
bokrok tövében, hinta alatt, 
a homokban. Találtak is na-
gyon sokat! Mire elfáradtak, 
és visszatértek a fészekhez, 
már éppen lerakta ajándé-
kait a nyuszi, mégpedig az 
Igazi! Nagy örömmel simo-
gatták a gyerekek, kergették 

az udvarban, friss fűvel etet-
ték. Szinte észre sem vették 
az ajándékot, olyan lelkesek 
voltak! Végül mégis meg-
nézték, s a gyümölcsöt azon 
nyomban el is fogyasztották. 
Ekkor érte őket a következő 
meglepetés: Rozmer Mar-
git néni, a hitoktató hozta 
el Plébános Úr ajándékát, 
a sok csokinyuszit, s mesélt 
is a gyerekeknek az ünnep 
vallási hátteréről, a maguk 
szintjén. Így lett kerek a mi 
ovis húsvéti ünnepünk! Kö-
szönjük ezt a kedvességet, s 

a Szemesi családnak is, hogy 
minden évben rendelkezé-
sünkre állnak egy igazi nyu-
szival, aki a szorgos óvó né-
nik, dadusok által készített 
kis ajándékot „meghozza” a 
gyerekeknek!

A hosszabbra nyúlt ta-
vaszi pihenő után a ha-
gyományőrzés került a fi-
gyelem középpontjába. A 
német népviseletet tanul-
mányoztuk, különböző já-
tékokkal, ruhapróbával, 
babaöltöztetéssel élmény-
szerűvé téve. Ellátogattunk 
a Babamúzeumba, ahol 

Kett Panni néni mesélt a 
svábok szokásairól és ru-
házatáról. Takács Feri bá-
csi fűzfasípot faragott min-
den gyereknek az óvoda 
udvarán. Érdeklődéssel fi-
gyelték, s alig várták, hogy 
a sajátjuk is elkészüljön az 
ügyes kezek alatt. Fűzfasí-
pos hangzavarban telt az 
első igazi tavaszi délelőt-
tünk. Nagy élmény volt! 

Április elején nyílt napot 
tartottunk a leendő óvodá-
sok és szüleik számára. Ér-
deklődők jöttek a szom-
szédos településekről és 

Geresdlakról is, akik be is 
íratták kicsinyeiket. Bízunk 
benne, hogy a nyolc búcsú-
zó óvodásunk helyére ennyi 
új kispajtás is érkezik szept-
emberben.

Megkezdtük a készülő-
dést a közelgő Anyák nap-
jára, melyet hagyományaink 
szerint május elsején reg-
gel tartunk, hogy a köszön-
tés után a családok tartalmas 
együttléttel is tudjanak ün-
nepelni a geresdlaki majáli-
son.

Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Beszélgetés Vavika Tiborral és Botos Józseffel

Egy évtized a geresdlaki foci élén 
A 2006-os esztendő Ge-

resdlak életében nagy vál-
tozást hozott. Új polgár-
mestert, új képviselőket 
választottak. Így került be a 
település önkormányzatába 
Vavika Tibor és Botos Jó-
zsef is önkormányzati kép-
viselőnek.

Az új polgármester, dr. 
Habjánecz Tibor részletes 
programjában a focival kap-
csolatban is megfogalmazta 
elképzelését: „Milyen érde-
kes, hogy egy Geresdlaknál 
háromszor nagyobb telepü-
lésen, Dunaszekcsőn meg-
szűnik a foci, addig nálunk 
magánkezdeményezésre, a 
„fiúk” fociszeretete megtartja 
azt, sőt!“

Schenk János, az MGZRT 
vezetője lett a sportkör el-
nöke, Vavika Tibor helyette-
si tevékenységet, Botos Jóska 
szakosztályvezetői munkát 
vállalt.

- Egyáltalán hol tartott a 
csapat?

- B. József: 2006-ban a 
Megye 2. tamási csoportjá-
ban volt a csapatunk. Az év-
zárón Schenk János elnök 
azt az ígéretet tette, hogy 
minden évben egy osztályt 
megpróbálunk feljebb men-
ni. Innen indult el a csapat-

építés. Minden évben job-
bak, és erősebbek lettünk. 

- Az élet sokszor felülírja az 
ember elképzeléseit. Schenk Já-
nos hirtelen halálával Vavika 
Tibor nyakába szakadt az el-
nöki feladat. 

- V. Tibor: Schenk János, 
mint az MGZRT elnöke, 
tapasztalatával, korával, po-
zíciójával egészen másként 
tudta tenni a dolgát.

A kezdet kezdetén na-
gyon sok energiát kellett be-
fektetni mind a kettőnknek, 
amíg be tudtuk bizonyítani 
azt, hogy Schenk János nem 
a levegőbe beszélt 2006-ban. 

- Milyen tárgyi feltételek 
voltak az induláskor?

- B. József: Lényegesen 
szerényebb tárgyi és anyagi 
feltételek között működött a 
sportkör, Szerelésünk min-
dig tiszta volt, erről lelkiis-
meretesen gondoskodott a 
szertáros. A pálya-gondnok 
is rátermett, szorgalmas em-
ber volt. 

- V. Tibor: Óriási segítsé-
get jelentett annak idején az 
önkormányzat támogatása, 
a szponzorok mellett. Nyil-
ván az MGZRT, és Schenk 
János pl. gépeket tudott biz-
tosítani a pálya környéké-
nek karbantartására. Szere-

lés-vásárlásnál is támogatta 
a csapatot. Ahhoz, hogy jó 
focisták legyenek, sok játé-
kost kellett kipróbálni, hogy 
évente lépjünk egy-egy osz-
tályt feljebb. A játékosok a 
barátaikat próbálták idehoz-
ni. Így fejlődtünk.

Gazdaságilag tervsze-
rű, tudatos gazdálkodás ré-
vén jutottunk minden évben 
egyről a kettőre. Csak arra 
költöttük a pénzt, amire na-
gyon szükséges volt. 

- B. József: A környező 
falvakból a baráti társaságok 
tagjai jöttek focizni. Kezdet-
ben csak egy csapatot kellett 
kiállítanunk, a mai helyze-
tünkben ez most már egé-
szen más, hiszen a megye 
I-hez a nagy csapaton kívül 
hét utánpótlás csapat is kell. 
Na, ennek megteremtése és 
működtetése igazán nem 
egyszerű feladat egyikünk 
számára sem!

- V. Tibor: Korábban a 
papírmunka is jóval keve-
sebb volt. Ahogy egyre több 
csapat lett, egyre többet kel-
lett adminisztrálni a labda-
rúgó szövetség felé is. Ma 
már eljutottunk odáig, hogy 
ezt bizony mellékállásban, 
ahogy mi dolgozunk, mind-
ketten a saját főállásunk 

mellett, már nem javaslom 
senkinek. 

Eddig minden gond nél-
kül vállaltuk. A sajátunkat 
kicsit félretoltuk, a család is 
mindig mindenben segített 
bennünket. 2006-tól eltelt 
egy évtized, 52 évről 62-re 
ugrott a mutató. 

Az utóbbi időben a néző-
szám is lecsökkent, ami azt 
jelenti, hogy ezzel a Sport-
kör támogatottsága is csök-
ken.

Most a fiatalok más fa-
luban próbálnak eredmé-
nyeket elérni ahelyett, hogy 
saját falujukban bizonyíta-
nának.

Úgy éreztük, egy kicsit 
meg kell állnunk mindket-
tőnknek. Bízunk benne, 
hogy lesz majd olyan, a spor-
tot, a geresdlaki focit szere-
tő fiatal, akik átveszik majd 
tőlünk mindezt, és folytatják 
ezt a csodás szabadidős tevé-
kenységet. Hajrá, Geresdlak!

Hajrá Tibor, hajrá Jós-
ka! Jó egészséget és kel-
lemes aktív pihenést 
kívánok! Fantasztikus évti-
zedet tudhattok a magato-
kénak, szép eredményekkel 
a geresdlaki foci vonatko-
zásában!

Szökőcs Béla

Geresdlaki Borverseny 
Többéves hagyományaink-

hoz híven ebben az évben is 
megrendeztük a Geresdlaki 
Borversenyt, melyre 2016. 
április 09-én került sor a Kö-
zösségi Ház ebédlőjében. A 
borbírák értékelése szerint a 
bormintát beküldők idén is jó 
borokat készítettek! A zsűri 
elnöke Havrán István borász, 
aki a régióban több borver-
senyen is rendszeresen vezeti 
a zsűrit. A borversenyt ízle-
tes vacsora zárta, ahol a ver-
seny értékelését követően Dr. 
Habjánecz Tibor polgármes-
ter átadta az okleveleket a 
Geresdlaki Borverseny részt-

vevőinek, kiemelve a helyezést 
elérő borokat is.

A Geresdlaki Borverseny 
Bíráló Bizottságának értéke-
lése alapján a legmagasabb 
pontszámot Ulrich János 
2015-ös évjáratú vegyes fehér 
bora kapta. 

A 2016-os Geresdlaki 
Borverseny helyezést elérő 
versenyzői: 

Ulrich János: 2 Arany, 
Ezüst, Schmidt György: 
Arany, Ezüst, Bárácz György: 
2 Ezüst, Sirpa Rauma: 2 Ezüst, 
Stefán György: 2 Ezüst, Drá-
ga János, Maráza: Ezüst, Hü-
ber Ádám: Ezüst, Kalló Ist-

ván, Maráza: Ezüst, Mangold 
József: Ezüst, Mauri Vänskä: 
Ezüst, Mayer József: Ezüst, 
Podolszki Norbert: Ezüst, 
Stefán Csaba: Ezüst, Auth 
József: 2 Bronz, Soós József: 2 
Bronz, Bayer György: Bronz, 

Dr. Habjánecz Tibor: Bronz, 
Falu Bora: Bronz, Oiva Ha-
rinen: Bronz, Pirkko Hari-
nen: Bronz, Schulteisz János: 
Bronz, Varga-Sabján László: 
Bronz 

 Sz.R.
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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. 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 

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

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 
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

Miserend 
Május 1.  Vasárnap  8:00 Geresd 

Május 8.  Vasárnap  8:00 Püspöklak 

Május 15.  Pünkösdvasárnap  8:00 Püspöklak

  11:00 Geresd

Május 22.  Vasárnap  8:00 Püspöklak 

Május 29.  Vasárnap (Úrnapja)  8:00 Püspöklak

Tisztelt Geresdlaki Katolikus Hívek! 
Mindennapi életünkben 

sok gond, nehézség adódik 
napról-napra. Családjaink 
ellátásán kívül két templo-
mot is fenn kell tartanunk 
Geresdlakon. Ez sokszor 
meghaladja erőinket. Ebben 
segítünk az Egyházközség-
gel kapcsolatos anyagi köte-
lezettségeink teljesítésével: 
az önkéntes egyházi hozzá-
járulásunkkal és persely ado-
mányainkkal. 

A Pécsi Egyházmegyé-
ben 2009. évtől az önkén-
tes egyházi hozzájárulás 
(„egyházi adó”) mértéke a 
jövedelem 0,5%-a. 

2015. évtől ennek a mi-
nimum összege 4000 Ft/fő/
év. Ez befizethető a Mohácsi 
Takarék Bank a Geresdlaki 
Római Katolikus Plébá-

nia bankszámlaszámára 
(50400041-1100585), illet-
ve Grácz Mihályné Teriké-
nél. Az olyan fiatal, aki a 18. 
életévét betöltötte és már 
nem tanul, kérjük, szintén 
járuljon hozzá az Egyház-
község fenntartásához. 

Őseink két templomot is 
építettek, és tartottak fenn 

plébániát, ha összefogunk, 
méltó utódaik lehetünk és 
megmentjük örökségünket. 
Most készülünk egy újabb 
pályázatot beadni, hogy a 
laki templomnál folytassuk 
a renoválást. 

Köszönet mindenkinek, 
akik eddig is szívükön vi-
selték a Plébánia gondja-

it, és anyagiakkal, imáik-
kal, munkájukkal segítettek 
és támogattak minket. Ha 
minél többen leszünk, akik 
segítünk, annál előbbre ju-
tunk. Senki sem várhatja 
el, hogy helyette más valaki 
tartsa fenn a templomot és 
működését, azután amikor 
neki szüksége van rá, akkor 
rendelkezésre álljon, habár 
nem támogatta hozzájáru-
lásával. 

A jó Isten áldja meg 
mindnyájukat, családjaikat 
erővel, egészséggel, szeretet-
tel és fizesse meg nagylelkű-
ségüket sokszorosan! 

Katolikus köszöntéssel: 
Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus! 

Erb József 
plébános
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