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Geresdlaki Hírmondó

Kedves Tanáraink...

Horváth Ferenc tanító és tanítványai (1938-1939)
Horváth Ferenc, kántortanító (Birján, 1897. 02. 13. Geresd, 1982. 07. 25.)
Horváth Ferenc geresdi
kántortanító I. világháborús
emlékeiről a 2015. novemberi Geresdlaki Hírmondóban már olvashattunk. 1918tól tanított egészen nyugdíjas
koráig.
Atyja, nagyatyja és korábbi elődei több, mint 150
éven át tanítók voltak. A tanítóképzőt Pécsett végezte,
ugyanitt szerzett tanítói és
kántori oklevelet. Rendkívül
szigorú és konok tanító volt,
ugyanakkor tanítványai felnőttként már nagyon hálásak
voltak, hogy „beléjük verte az
egyszer-egyet”. Volt elemi iskolai gyermekkara és vegyeskara, amelyekkel versenydíjat is nyert. Így például 1936.
június 1-jén a pécsi Nemzeti
Színházban léptek fel a Hoffer Károly dalos emlékünnepélyen. 1927. február 27-én
nőül vette Szünder Erzsébetet Geresden. Négy gyerme-

kük közül három (Magdolna,
József és Károly) szintén tanítói pályára lépett.

Az aktatáska

A II. világháború alatt
tartalékosként sorozták be,
1940. november 5-én, mint

Egyik legjobb dolog az volt, hogy vihettem
a kottával teli aktatáskáját a püspöklaki templomig. Igyekeztem lépést tartani vele, figyeltem
a járását, nem szabadott csámpásan menni. Az
útvonalat kívülről ismertem: áthaladtunk Peszték udvarán, majd a baromfiudvarból kivezető
hátsó kiskapun, végül egy töredezett deszkahídon keresztül a geresdi patakon. Utána fel a
dombra, ahol krumpli, kukorica vagy mákültetvények között jutottunk a „szőlőhöz” vezető útra. Így értünk a geresdi temetőhöz, majd
a szurdokon át Püspöklak első házához. A patakon híd vezetett át, majd nagyon meredeken
kellett felkapaszkodni a templomhegyre. Csodálkozva hallgattam Nagyapa megjegyzését,
hogy a vadnövénnyel benőtt hepehupás, gondozatlan árok helyén valaha út volt, ahol szekerekkel lehetett közlekedni, télen pedig szánkózni. A misére mindig mi érkeztünk először:
felmentünk a rozoga, teljesen sötét csigalépcsőn az orgonához. Itt Nagyapa elkérte tőlem aktatáskáját, kiteregette az össze kottáját
és játszott néhány futamot. Nekem külön helyem volt az orgona mellett: egy kis kuckószerű
rész egy székkel, rácsos ajtóval, fejem Nagyapa
térde magasságában. Mindig ezen ültem. Előt-

karpaszományos őrmestert
a 11. dandárparancsnok dicséretben részesítette „Kelet-

tem a magas párkány miatt nem láthattam a
miséző papot, csak akkor, amikor felkapaszkodott a szószékre. Abban az volt a vicces, hogy
mise közben eltűnt a sekrestyébe, majd váratlanul három méter magasságban kinyílt a szószék ajtaja és kilépett rajta. Szentbeszéd után, a
Hiszekegy közben aztán eltűnt onnan.
A mise közben mindig történt valami izgalmas: sokszor nem tudták a karzatra feljött és
kórusban éneklő nénik meg bácsik, hogy milyen ének következik. Nagyapa hiába teregette
szét a kottáit, nem találta, amit játszani akart.
Ezt azért szerettem, mert miközben két kézzel turkált a papírok között, lábaival szélsebesen játszott az alsó fabillentyűkön mindenféle
dallamot: elbűvölve néztem, hogyan csinálja. Amikor a kotta megvolt, huszárosan rákanyarodott a megtalált dallamra, a kórus pedig
megkönnyebbülten, harsányan énekelni kezdett. Mise után kedélyesen „Jó ebédet az étvágyhoz” búcsúzkodtak Nagyapától. Ő összegyűjtötte a kottáit és az aktatáskába rakta. Újra
az enyém volt, büszkén cipelhettem hazáig. A
déli harangszóra haza kellett érnünk, várt az
ebéd.
Dr. Bata Imre

Geresdlaki Hírmondó
Magyarország és Erdély egy
részének felszabadítása alkalmából kifejtett átlagon felüli
kiváló teljesítményéért”. 1944.
aug. 24-én már hadnagyként
hátrált munkaszolgálatos századával az orosz támadás elől,
végül decemberben fogságba esett. Elhurcolták az Azovi-tenger környékére, ahol a

Bajusz
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háztáji gazdálkodással, kántorkodással próbálta ellátni
családját. 1957-től többszöri
kérvényezés után újra taníthatott előbb Kékesden, majd
Geresden.
Az 1963. október 8-i Dunántúli Napló (XX. évfolyam
235. szám) így írt: „negyvenöt

Nagyapát mindenki Tanító Úrnak szólította Geresden. A családon belül gyermekei és anyósa magázták.
Anyukám is. Négy emberről tudtam, akik tegezték:
a Nagyanyám, annak öccse,
Szirom Károly tanító, Szűcs
plébános és én. Mindig úgy
éreztem, hogy ez természetes dolog. Én vagyok az első
unokája, én ismerem a legjobban. Aludtam mellette,
láttam reggel, ahogy mindkét lábát bokától a combjáig
betekeri fáslival, este pedig
akkurátusan összegöngyölve leszedi. Hallgattam, amikor esténként az ágy szélén
üldögélve türelmesen keresi a Szabad Európa vagy
az Amerika Hangja rádióadását. A borotválkozá-

sát azért szerettem, mert
volt egy pengeélesítő szerkezete, ezen négyféle színű
kő volt és lehetett húzogatni a zsilettet, amíg ő sercegve vágta a borostát az állán.
A bajuszhoz nem szabadott
nyúlni, mert a magyar embernek bajusza van. A végén nagyon szép, rózsaszínű
timsóval kente meg az arcát.
Volt, hogy az előszobai harmóniumon játszva próbált
a másnapi temetési búcsúztató dallamára olyan verset
összeállítani, amelyben minden fontos rokon szerepel.
Csupa olyan dolog volt ez,
amit rajtam kívül senki más
nem tudhatott, nem láthatott, nem hallhatott. Kivételes helyzetben voltam.
Dr. Bata Imre

Kaukázusban kivágott fákat
kellett leúsztatniuk a Kubán
folyón. A hadifogságból betegen, 40 kilóra lefogyva, 1946
októberében szabadult. Felépülve folytatta tanítói tevékenységét Geresden. 1947.
március 13-án egyhangúlag a
szomszédos Püspöklak kántor-tanítójának és igazgatójának választották, ekkor átköltözött oda családjával együtt.
Alig több mint két évet dolgozhatott itt, mert egy 1949.
február 1-jén elmondott beszéde miatt a kommunista községi bíró feljelentette,
aminek következtében letartóztatták. A pécsi gyűjtőfogházból a budapesti Markó utcai fegyházba került. Ügyének
tárgyalására csak július 6-án
került sor, ennek eredményeként szabadon bocsátották, de
állásából felfüggesztették, a
közügyektől pedig eltiltották.
Innentől
szénfuvarozással,

évi munkásság után nyugdíjba menő tanítóját búcsúztatta Geresd”. Ezután nyugdíjasként még többször kisegítette
kollégáit, a kántor-feladatokat
80 éves koráig folyamatosan
végezte. Átvehette gyémántdiplomáját és aranylakodalmát is megünnepelte. 86 éves
kort élt meg.
Unokájának, Dr. Bata Imrének rengeteg története van
Nagyapjáról, Horváth Ferencről, akitől nagyon sokat
tanult. Két történetét osztjuk
meg az olvasókkal újságunk
hasábjain.
Sz.R.
Forrás: GERESDLAK –
A község története az Őskortól
1945-ig – Fotók az 1900-as
évek és a XXI. század első évtizedének életéből, 2012
Geresdlaki Hírmondó, 2015.
november

Kincses Baranya
Fesztivál Orfűn
Gőzgombóckészítő csapatunkkal – Schulteisz Jánosné (Gertrúd néni) vezetésével Kiss Antalné (Hermin
néni), Varga Józsefné (Kató
néni), Hohmann-né Veres
Adrienn, Kettné Schmidt
Tímea, Reith Ivett és Szűcs
Ramóna – képviseltük május 28-án Orfűn a Baranya
Megyei Értéktárban szereplő Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált! A Kincses
Baranya Fesztiválon többféleképpen készítettük el a
Geresdlaki Gőzgombócot,
mellyel megkínáltunk a látogatókat. Úgy tapasztaltuk,
hogy nagyon népszerű volt
a gőzgombóc! Gertrúd néni
gasztronómiai bemutatót is
tartott.
A Kincses Baranya Fesztivál a gazdag történelmi és
kulturális hagyományokkal
rendelkező Baranya megye
megismertetését is szolgálta.
Bemutatkoztak a Baranya
Megyei Értéktárban szereplő értékek képviselői, rajtunk
kívül többek között a Mároki Lakodalmas, a Zrínyikultusz, a Mohácsi Busójárás, a Bikali Élménybirtok
és a Mozsgói Kakasfesztivál képviselői is. Ily módon
megismerhették az érdeklő-

dők a megye örökségét, évszázados, évtizedes értékeit,
szellemi és anyagi alkotásait,
ember és természet adta különlegességeit, melyek egyedivé, és mások szemében
vonzóvá, kiemelt látnivalóvá
teszik Baranya megyét.
A fesztivállal párhuzamosan megrendezésre került a III. Orfűi Hegyiverseny, Sárkányhajó Fesztivál
és az amatőr futók és kerékpárosok által kedvelt Mecsek
Maraton Team Challenge.
A szombati Baranya
Megyei Értéktár- és gasztrobemutatók után színes
kulturális programok következtek. Többek között
megtekinthettük a Szélkiáltó együttes, a Bartók Béla
Férfikar kórus és a pillanatok alatt hangulatot keltő
Band Of StreetS „utcazenekar” fellépését is.
A Kincses Baranya Fesztiválon sikeresen népszerűsítettük böszkeségünket, a
Geresdlaki Gőzgombócot
és az október 8-i X. Jubileumi Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált, ezáltal sokan
jelezték Orfűn is, hogy biztosan eljönnek hozzánk Geresdlakra.
Szűcs Ramóna

4

Geresdlaki Hírmondó

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

Itt a vakáció
Elérkezett a várva várt
tanév vége. Az utolsó egy
hónap mindenkinek megerőltető, embert próbáló volt.
Versenyek, osztálykirándulások, dolgozatok, utolsó feleletek a jobb jegyért … De
nézzük sorba, mi is történt
ebben az utolsó egy hónapban. Május 11-én Budapesten a Magyarországi Németek Házában Geresdlakról
szóló kiállítás nyílt. A megnyitón iskolás táncosaink is
felléptek. Két nappal később
rendezték az országos német
vers és prózamondó verseny
döntőjét Budapesten. Két
tanulónk jutott be a döntőbe, ahol Schulteisz Márton
országos 5. helyen és Schulteisz Anna országos 11. he-

Tankerületi úszóverseny
lyen végzett. Május közepén
az 1-2. osztályosok kategóriájában folytatódtak a diákolimpia atlétika versenyszámai. Egy fiú és egy leány
csapattal vettünk részt a versenyen. A fiúk (Bodró István, Gáspár Szabolcs, Kovács-Möller Bálint, Tóth
Zsombor, Wukovics András) 8. helyen végeztek, leg
ügyesebb geresdlaki atléta

Gáspár Szabolcs volt. A lányok (Békefi Luca, Bogdán
Hanna, Glasz Melani, Hock
Hanna, Kiss Ivett, Kiss Virág) a 6. helyen végeztek,
legügyesebb geresdlaki Bogdán Hanna volt. Kis iskolák
labdarúgó diákolimpiájának
városi döntőjén csapatunk
bronzérmet szerzett. Csapattagok: Kollár Ákos, Kozma Máté, Lukács Dávid,
Osváth Alex, Rajnai Benjamin, Sárics Béla, Szabó József, Várda Ferenc, Wukovics Patrik és a torna legjobb
kapusa Bölcskei Gábor.
A kis iskolák részére kiírt atlétika diákolimpia megyei döntőjén Orsós Valter
600 méteres futásban 2. helyen végzett, mivel bejutott a

Holden Rose könyvbemutatója
dulást követően gyerekeink
a Nagymarosi Kaland Parkban szórakozhattak. Az esti
vacsora után egy rögtönzött
focimeccs várt tanulóinkra
a zebegényiek ellen. A Virágolimpián ezúttal három
fős csapatok vehettek részt,
a szellemi és ügyességi versenyeket követték a sportos feladatok. A Rosenfeld
Dóra, Varga Kitti, Bölcskei
Gábor alkotta csapatunk a
3. helyen végzett. Köszönet
a vendéglátóknak a sok-sok
élményért, a vidám pillanatokért!
Lukács Máté a tanulási
nehézséggel küzdők országos atlétika versenyén Zánkán a baranyai svédváltó
tagjaként országos harmadik helyen végzett.
Minden osztályunk részt
vett osztálykiránduláson, az
iskolabuszokkal megyén belül volt lehetőségünk kedvezően utazni. Iskolásaink
Békéscsabán megrendezés- jártak a megújult pécsi állatre kerülő országos döntőbe. kertben, a pogányi ZsályaVárda Ferenc 800 méteres ligeten, Szigetváron, Álfutásban bronzérmet szer- mosvölgyben,
Kölkeden,
zett, csak kevéssel maradt Mohácson, Siklóson.
le az országos döntőről. Fiú
Június 3-án pénteken
csapatunk a 6. helyen zárta a könyvbemutatót tartottunk.
versenyeket.
A Holden Rose néven író
A Zebegényi Virágolim- Kovács Attila mutatta be
pia címvédőjeként utaztunk ifjúsági regényeit az olvasmájus 20-21-én Zebegény- ni szerető tanulóinknak. A
be. A pénteki ebéd utáni in- detektívkönyvekről több in-

formációt találnak az érdeklődők a Holden Rose Facebook oldalon.
Az utolsó tanítási héten
rendezték meg a hagyományos tankerületi úszóversenyt Pécsváradon. Horváth
Zdenkó hátúszásban arany
érmet, Pető Zoltán háton
ezüst érmet, Orsós Valter
gyorson ezüst, háton bronz
érmet és Varga Zsombor gyors és hátúszásban is
bronzérmet szerzett.
Gratulálunk tanulóinknak a sport és a tanulmányi
versenyeken való eredményes részvételéhez és a pedagógusoknak a tanulók sikeres felkészítéséhez.
Fontos időpontok:
Balatoni tábor időpontja:
2016. július 4. hétfő – július 8. péntek. Indulás hétfőn
8.30 órakor Geresdlakról az
étterem melletti parkolóból.
Hittan tábor: augusztus
4-8.
Pótvizsgára
felkészítő
foglalkozás: augusztus 25.
csütörtök 9-12 óráig. Pótvizsga időpontja augusztus
29. hétfő 9.00 óra. Tanévkezdés szeptember 1. csütörtök 8.00 óra.
Tartalmas szünidőt és
sok-sok családi programot
kívánunk mindenkinek!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Év végi programok az óvodában
Május 20-án szülőkkel
közös kirándulásra mentünk a pogányi Zsályaliget
Élményparkba. A vadonatúj létesítmény rengeteg játéklehetőséggel várja a gyerekeket. Van agrárfarm,
ahol traktorokkal, vontatókkal és egyéb mezőgazdasági gépekkel fuvarozhatnak,
játszhatnak a gyerekek. Az
egyensúly parkban számos
csúszda, hinta és gumiabroncsból készült játék teszi
próbára a gyerekeket, fejlesztve képességeiket. A kötélpálya nem csak a legkisebbek, de még a szülők körében
is nagyon népszerű volt! Az
állatsimogató
különösen
kedves volt nekik, hiszen
minden gyerek imád az állatokkal játszani, megfigyelni viselkedésüket, simogatni
őket. Itt is találkozhattak háziállatokkal, teknősbékákkal.
A szalmapajtában kitombolhatták magukat a nagy melegben. A pajkos játék után
mindenki vidáman indult a
gokartpályára, ahol sokféle járművel versenyezhettek,
ügyességüket tehették próbára. A program befejezéseként a modern, ütéscsillapítással biztonságossá tett
játszótéren is játszhattak a
már kissé kimerült gyerekek

és felnőttek. Sok-sok boldog
élménnyel tértünk haza, és
megfogadtuk, hogy ezt a hagyományt – a szülőkkel való
közös kirándulást – a jövőben is folytatni fogjuk.
A kissé késői időpontra csúszott évzáró és ballagási ünnepségünket június
17-én tartottuk a Közösségi Házban. Nyolc nagycsoportos búcsúzott idén:
Békefi Zsóka, Cseke Nóra
Klementina, Farkas Ferenc,
Ferkov Zsombor, Kozma
Nóra, Nagyéri Bence, Tóth
Ivett és Wukovics Zsombor.
Hatan közülük a Geresdlaki
Általános Iskola tanu-

lói lesznek szeptembertől,
ketten egyéb iskolatípusba
fognak járni. Ezúton is búcsúzunk tőlük, és kívánjuk,
hogy legyenek sikeresek, és
legfőképpen boldogok további életükben!
Az ünnepségen volt alkalmunk
megköszönni
fenntartónknak,
Geresdlak Köz
ség Önkormányzatának az erkölcsi és anyagi
támogatást, sok-sok szervezetnek, magánembernek az
önzetlen segítségnyújtást, a
konyha dolgozóinak, a gépkocsivezetőknek és kísérőknek, karbantartóknak a
mindennapi munkáját, valamint a szakmai munkánkat kiegészítő tevékenységet
logopédusunknak, fejlesztő
pedagógusunknak, zeneoktatónknak, hitoktatónknak.
A szülők segítsége, partnersége is nagyon fontos számunkra. Idén ötük tevékenységét tudtuk kiemelni
és megköszönni: Dénisch
Krisztina, Reith Beáta,
Kozmáné Szloboda Lívia,
Fischer Csaba és Szöllősi
Attila.

Ezúton is megköszönöm
az Óvoda dolgozóinak az
egész évi áldozatos, türelmes, szeretetteljes munkáját, alkotó hozzáállását!
A napokban August Krivec, Grambach osztrák testvértelepülésünk volt alpolgármestere jelentős, 150
ezer forint anyagi támogatást nyújtott számunkra. Hálásan köszönjük ezt a
nemes felajánlást, és ígérjük,
hogy a gyerekek és az óvoda érdekeit szem előtt tartva
használjuk fel!
Az évzáró után megkezdődik a nyári élet. Geresdlak Község Önkormányzata július 22-ig, a teljes nyitva
tartás idejére rendelkezésre bocsájtja az iskolabuszt.
Nyomatékosan kérem a
Szülőket, hogy jelezzék, ha
nem jön a gyerekük oviba,
ne kelljen felesleges utakat
tenni a busznak!
Jó pihenést, tartalmas
időtöltést kívánunk a nyárra a családoknak, gyerekeknek!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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A Mohácsi Boldogasszony-szobor legendája
Bizonyára kevesen tudnak a mohácsi Széchenyi téri
Fogadalmi Emléktemplom
főoltárán látható tűzaran�nyal befuttatott Boldogas�szony-szobor történetéről.
Pedig geresdi vonatkozása
is van a legendának!
Az 1526. évi mohácsi
csata után az égő városból
kimenekítették a festett,
fából faragott, gyönyörű
ereklyét, majd a környéken
évszázadokon át rejtegették. A török hódoltság idején előbb egy Szebény környéki, aztán egy Geresdhez
közel eső barlangba rejtették, és oda jártak imádkozni a pap nélkül maradt mohácsi hívek. Ezt követően
sok évig a geresdi templomban őrizték, míg végül
újra eredeti helyére került
vissza.
A fenti legenda a mohácsi Széchenyi téri Fogadalmi Emléktemplom szentélyének bal és jobb oldali
falán lett megörökítve. A
két hatalmas méretű, színpompás freskót 1959-ben a
mezőkövesdi Takács István
festőművész készítette.
A freskó feliratai:
„A felgyújtott templomból kimentik a szobrot
1526 augusztus 30-án”
„Mohácsi legények a törökök elöl Szebénybe hajtanak a Boldogasszonyszoborral...”
„A városból elűzött katolikusok Geresden segítségért esedeznek a Szűz
Anyához”
„A Mohácsi Boldogas�szony-szobor hazahozatala Geresdről”
A mohácsi szájhagyomány is megőrizte a Belvárosi templom szobrának
megmentését: „Előbb Sze
bénybe vitték, majd Geresdre került”.
A Boldogasszony-szobor hosszú vita és huzavona
után került vissza Mohácsra 1956-ban. Tihanyi János
apátplébános és dr. Horváth

Kázmér (ő geresdi születésű!) között a szobor eredetéről folyt majdnem ádáz vita.
A város aljegyzője, az építőbizottság titkára ragaszkodott ahhoz az állításához,
hogy a Boldogasszony-szobor korai reneszánsz alkotás, tehát azonos azzal,
melyet 1526-ban mentettek ki a felgyújtott templomból. Ezzel szemben az
apát
plébános késő barokk
alkotásnak minősítette a
Madonnát, és elzárkózott
attól, hogy a mohácsi templomban helyezzék el. Aztán
Budapestről kértek szakértői véleményt az alkotás korára, stílusára, eredetére vonatkozóan.

Dr. Molnár Ernő, a Központi Egyházművészeti Hivatal igazgatója 1949. október 1-jén kelt levelében úgy
foglalt állást, hogy „a szobor
egyértelműen XIX. század
eleji alkotás, a két korona az
ábrázoltak fején barokkos”.
Valamivel később dr. Fehér Géza budapesti egyetemi tanár így vélekedett: „A
geresdi szobor nem megvetendő falusi mester munkája, de nem abból a korból
való, amelyet a mohácsiak
gondolnak”.
A geresdlaki plébánián
őrzött Historia domusban
Gábor Pál plébános jegyezte be a krónikába a következőket: „Október 21-én

(1956 – a szerk.) végre dűlőre jutott a geresdi Máriaszobor ügye. Tihanyi János
apátplébános egy bizottsággal eljött Geresdre, ünnepi misét mondott, melyben szép beszéd keretében
ismertette a szobor történetét, majd mise után ünnepélyesen átvették és Mohácsra szállították. Helyébe
egy szép műkő Szent Antal-szobrot ajándékoztak a
geresdi templomnak.”
Dr. Rózsás József: A
mohácsi Fogadalmi Emléktemplom c. könyvéből
(Mohács, 1995., 63-65. oldal) idézet:
„Geresdlak jelenlegi plébánosa, Szűcs Ferenc volt
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szíves mindezeket közölni,
illetve megmutatni nekem.
Segítőkészsége odáig terjedt, hogy a geresdi templomba hívta két 72 esztendős hívét. Horváth János és
Lantos János mint annak
idején jelenlévő szemtanúk
elmondták a szobor elvitelének történetét.
Amikor leemelték állványáról, a gyülekezet egyik
legidősebb tagja elkezdte
énekelni a Boldogasszony,
anyánk kezdetű Mária-éneket. A mise résztvevői folytatták, miközben sokak arcán csorogtak a könnyek.
Aztán egy szalmával kibélelt parasztszekérre fektették a kegytárgyat, és elindultak Mohács felé.
A két ember meggyőződéssel állítja, hogy ez a
Mária-szobor azonos azzal, amelyet a mohácsi le-

gények 1526-ban a lángoló
templomból kimentettek.
Lantos János elmondta,

hogy a jelenlegi, mindös�sze kétszáz éve épült geresdi templom előtt hol lehetett a szobor. A község
egyik dimbes-dombos dűlőjében ma is látható egy
kisebb templom vagy kápolna romjainak alaprajza.
Szerinte itt vagy a közelben lévő borospincék valamelyikében rejtegették
a török hódoltság idején a
„Mohácsi Madonnát”.
Szűcs Ferenc plébános
úr a fazekasbodai templomban megmutatott egy
Mária-szobrot. Elmondta,
hogy geresdi plébánoselődje, a már említett Gábor Pál
egykori bizalmas közlése
szerint ez, a most fazekasbodai Mária-szobor volt
1526-ig Mohácson.
E szobor mérete, szerkezete szinte pontosan
megegyezik a mohácsi fő-
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oltáron láthatóéval, és faanyagának állapota tisztes
kort jelez.
Bármi legyen is a történelmi valóság a szobor eredetét illetően, a „Mohácsi
Boldogasszony” legendája él.”
Forrás:
Dr. Rózsás József: A mohácsi Fogadalmi Emléktemplom (Mohács, 1995., 63-65.
oldal)
Szabó József: A dél dunántúli német betelepülések
néprajzi és nyelvi nyomai a
földrajzi nevekben, Magyar
Nyelvőr 2013/2. 463. oldal
Gőzgombóc Fesztivál –
Geresdlak c. füzet (Szerkesztő: Szökőcs Béla, Pécs, 2008.,
9. oldal)
Sz.R.

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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Az orvosi rendelő hírei

2016. június 1-től körzetünkben Dr. Schnell Katalin háziorvos-szakorvos jelölt gyakorlatát tölti, kérjük fogadják bizalommal. Szükség esetén doktornővel a négyszemközti betegvizsgálat lehetősége változatlanul adott.
2016. július 3-tól július 8-ig szabadság miatt nővérrendelés és helyettes háziorvosi rendelés lesz. Helyettes: Dr. Kováts György, Himesháza, mobil: 06-20-921-3540.
Kedden és csütörtökön 13.00 órától Geresdlakon rendel
Dr. Kováts György.
Véralvadásgátlót szedő betegek vérvétele június 28-án,
majd augusztus 2-án lesz.

Szelektív hulladékgyűjtés
Dél-Kom Nonprofit Kft.
értesítése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények
ürítésének időpontjai: június
27., július 25., augusztus 22.,
szeptember 19., október 17.,
november 14., december 12.

Nagykövet látogatása
Geresdlakon
Május 31-én különleges
vendéget fogadtunk Geresdlakon. Szalay-Bobrovniczky
Vince nagykövet úr Dr. Habjánecz Tibor polgármesterrel
találkozott a Községházán.
A nagykövet úr érdeklődött
Geresdlak történelme, látnivalói, rendezvényei iránt és
legfőképp a geresdlaki finnek tevékenységéről.
A polgármester úr tájékoztatta vendégét Geresdlakról, aki nagyon meglepődött, mert nem számított
ennyi információra Geresdlakkal és Finnország-

gal kapcsolatban. Geresdlak igazgatási, intézményi
kiépítettsége, szolgáltatásai,
hagyományőrző és képzőművészeti kiállításai terén
kiemelkedik a környék települései közül.
A nagykövet úr Geresdlak
testvértelepülési kapcsola
tairól is tájékoztatást kapott.
Dr. Habjánecz Tibor polgármester felkérésére SzalayBobrovniczky Vince nagykövet úr örömmel elfogadta
a X. Geresdlaki Gőzgombóc
Fesztivál fővédnökségét.
Sz.R.
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