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Közmeghallgatás Lakon és Geresden
Hagyomány, hogy Ge-

resdlak mindkét falurészén 
Püspöklakon és Geresden is 
külön-külön tartjuk a köz-
meghallgatást.

A közmeghallgatás a 
rendszerváltozás utáni in-
tézmény, egyedi képviselő-
testületi ülés, a falugyűlése-
ket hivatott helyettesíteni.

„Azt mondják, ha jó so-
kan vannak, akkor valami 
nem stimmel a faluban!”

Az érdeklődés hiánya ér-
dektelenséget jelent.

Nos, örülök, hogy Ge-
resdlakon az érdeklődés tö-
retlen.

A „kötelező” napirendek 
mellett (Beszámoló az el-
telt időszakról, a következő 
év tervei és közérdekű beje-
lentések, kérdések.) testüle-
tünk döntött a főiskolásaink, 
egyetemistáink rendszeres, 
havi támogatásáról, s elfo-
gadtuk óvodánk munkater-
vét.

Megalkottuk szociális tű-
zifa rendeletünket, idén is 
66 erdei m3 kemény tűzifá-
val támogatjuk a rászoruló-
kat 1 257 300 Ft értékben.

Testületünk megszavaz-
ta Geresdlak hosszútávú, 5 
éves gazdasági és fejleszté-
si programját. Elfogadtuk a 

költségvetési rendeletünket, 
jegyző asszony beszámolóját 
a gyermekvédelemről.

Beszámoltam pályáza-
tainkról, s határozatot hoz-
tunk az iskolai körzethatá-
rokról.

A közmeghallgatást mi-
vel is indíthattam volna?

Emlékezetes év lesz a 
2020-as.

Nem felejtjük el, de a 
2021-es évünk is terhelt lesz 
ezzel az ördögi, veszélyes ví-
russal.

Az ellene való védekezés 
határozza meg mindennap-
jainkat.

Az önkormányzatunk és 
a lakosság a vészhelyzetben 
jól teljesített. Vigyáztunk 
egymásra, betartottuk a sza-
bályokat. Az anyagi terhe-
ket, az országos költségveté-
si elvonásokat a szolidaritás 
elve alapján viselte települé-
sünk.

A koronavírus második 
hulláma sokkal veszélyesebb, 
mint a tavasszal tapasztalt, s 
nem fog semmivé tűnni a 
szilveszteri pezsgőbontással.

A közmeghallgatás kel-
lemesebb témával folytató-
dott. A beszámolóban intéz-
ményeinkről beszéltem. 

(Folytatás a 2. oldalon)

November 8-án 
Szűcs Ferenc születésének 
100. évfordulója alkalmá-
ból (1920. 11. 07.) emlék-
mise lesz a Laki templom-
ban 14.30 órakor. Előtte a 

templom falán emléktábla 
avatása lesz, a paplakban 
pedig az egyházközösség 

kiállítása nyílik meg.

Az 1993. augusztus 20-án 
készült képen Dr. Boross 
Péter miniszterelnökkel 

látható Szűcs Ferenc.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Legfontosabb számunk-

ra, hogy óvodánk, hivata-
lunk, konyhánk, közösségi 
házunk működőképességét 
fenntartottuk, s bennük je-
lentős fejlesztéseket valósí-
tottunk meg.

Óvodánkat egy 28 milliós 
pályázatból felújítottuk, az 
egész óvodabelső megújult.

A Magyar Falu Program 
keretében új játszóteret kap-
tak ovisaink.

A közösségi házban lévő 
konyhánk eszközfejlesztését, 
felújítását is befejeztük.

Temetőinkben letérkö-
veztük a járdákat. 

A Geresdi Gyümölcsfel-
dolgozót ezekben a napok-
ban alakítjuk ki.

Elkezdtük a Geresdi 
Kultúrház teljes energeti-
kai felújítását, új külsőt kap 
az épületegyüttes, napelem-
rendszer biztosítja majd az 

áramot, a nyílászárók cseréje 
mellett az egész fűtésrend-
szer át lesz alakítva.

A TOP 3, az elnyert újabb 
energetikai pályázat közbe-
szerzési eljárás alatt van.

Könyvtárunk és a Mézes-
kalács-falva épülete lesz fel-
újítva.

Létrehoztuk a falugond-
noki szolgálatot, Tarsoly 
Gyula látja el.

Az állam több mint 4 
millióval finanszírozza a te-
vékenységet.

Idén is a költségvetésünk-
nek megfelelően támogattuk 
civil szervezeteinket, egye-
sületeinket.

Önkormányzatunk se-
gítségével újra van focicsa-
pata Geresdlaknak! Ha-
gyományos programjainkat 
két kivétellel megtartottuk. 
A Finn-magyar majálist és 
a Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivált a koronavírusra, a 

vészhelyzetre való tekintet-
tel nem tarthattuk meg.

Méltó módon ünnepel-
tünk augusztus 20-án, Kis-
geresden. Varga Jánosné, Eti 
és néhai Szűcs Ferenc plé-
bános úr (posztomusz) Ge-
resdlakért díjban részesült.

A Geresdlaki Önkor-
mányzat XI. 8-án emlék-
táblát avat fel Szűcs Ferenc 
plébános úr 100 éves szüle-
tésnapja alkalmából.

A járványügyi szabályok 
betartása mellett Geresden 
megtartottuk a szüreti mu-
latságunkat. Nagyon nagy 
sikere volt a Vivat Bacchus 
együttesnek.

Évről évre színházi elő-
adásnak örülhetünk Ge-
resdlakon. Október 12-én 
a „Piszkavas” című előadást 
láthattuk a 3. színház elő-
adásában.

Október 25-én visszatér-
tek a rallysok. Motorsport 

kedvelőink a Geresdlak-
kupa izgalmas versenyének 
örülhettek.

Az idei évben advent első 
vasárnapján megnyitjuk az 
új Mézeskalács-falvát, s ka-
rácsony előtt együtt ünnepe-
lünk, koccintunk a falu borá-
val nyugdíjasainkkal.

Közmeghallgatásunk több 
hasznos lakossági bejelentés-
sel zárult.

A Geresdi Ravatalozó 
nyugati oldalának megerő-
sítését szorgalmazta Fischer 
Csaba, Kiss Péter a laki te-
mető kápolnájának vako-
lását, míg Varga Józsefné a 
temető 4. keresztjének fel-
újítását kérte.

A közérdekű bejelentése-
ket testületünk köszönettel 
vette, s elfogadta.

dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Geresdlak története – folytatás
Lakon 19 ökröt és 20 lo-

valt számláltak. A szőlők kö-
zül a 2-3 éves telepítésű volt 
a legtöbb, főleg vörösbor ter-
mett.

Az 1733-as állapotokat 
részletesebben is megismer-
hetjük a pécsi klérus birto-
kainak telepítésügyi össze-
írása alapján.

Lak püspöki birtokon, 
amelynek állapotát 1733. 
augusztus 21-én mérték fel, 
22 jobbágy család élt. „A job-
bágyok rác jövevények. A hely 
húsz évvel ezelőtt kezdett be-
népesedni. A terület lassan 
emelkedő dombokon és széles 
völgyben fekszik. Hossza 50 
perces, szélessége 20 perces- 
rendes lólépéssel számolva. Ér-
tékesítési lehetőség nincs, de az 
uraság kimér évente 29 urna 
bort. (Egy urna az ugyanany-
nyi, mint egy akó. Egy akó 
az űrmérték, leggyakoribb 

az ún. pesti akó volt, ez mai 
mérték szerint 53,72 liter.)

A szántóföldek három for-
góra vannak elosztva. Egy 
mérő után 2-3 p.m. a termés 
ősziekből és 3-4 mérő tava-
sziakból (egy mérő búza 62,5 
liter). A jelen létszámhoz vi-
szonyítva sok a föld, ide még 
15 jobbágyot lehetne telepí-
teni. De mivel kevesebb a rét 

és csak 21 jobbágynak elég, 
azért figyelembe véve a rétek 
elégtelen voltát, több jobbágy 
nem látszik idetelepíthetőnek. 
Elhagyott vagy kiadott föld 
nincs. Árvízveszély nincs.

Legelőjükön nincs más, 
mint ami a pihentetett föl-
dek és az erdők körül akad, de 
ez jelenleg elég is. Rétjeik, ki-
lenc sásosat kivéve, jó szénát 

adnak. A rét csak a jelenlegi 
jobbágylétszámnak elég. Egy 
kaszás után egy rendes kocsi 
szénát hordanak be. Kiadott 
rét nincs, de van hely és lehe-
tőség 20 kaszásra valónak a 
letisztítására.

Szőleik, egy kapás után kb. 
4-5 urna bort teremnek. En-
nek urnáját 75 dénárért is el 
tudják adni. A legtöbb szőlő 
új ültetésű, 2-3 évvel ezelőtt 
telepítették be őket és több-
ségében vörös bort teremnek. 
Hossza 25, szélessége is 25 
percnyi rendes lólépéssel mér-
ve az időt. Van tölgy, cser, 
bükk, gyertyán. A fák leg-
többje makktermő. A tüzifán 
és a házi használatra való 
fán kívül van itt szerszám-
fának és épületfának való is. 
A makkoltatás hozamát nem 
lehet pontosan rögzíteni, mert 
nincs minden esztendőben 
makk.

Malom, sziget, hegy nincs.”

Közmeghallgatás Lakon és Geresden

Makkoltatás (november) 
Raymond Cazelles-Johan-
nes Rathofer: The Glories 
of the Tres Riches Heures 

du Duc de Berry
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Marika nénit köszöntöttük
Adós vagyok még egy 

szeptemberi köszöntővel. 
Dr. Habjánecz Györgynét, 
Marika nénit a geresdlakiak 
jól ismerik. Azt nem biz-
tos, hogy tudják róla sokan, 
szeptember 18-án betöltötte 
a 80 életévét. Köszöntésére 
alpolgármester asszonnyal, 
János Ambrusnéval men-
tünk. Természetesen pol-
gármester úr, dr. Habjánecz 
Tibor is velünk volt, amikor 
mesélt életéről.

Felsőszeliben született, a 
mai Szlovákia területén. Ki-
telepítésük volt az oka, hogy 
Püspöklakra költöztek 7 
éves korában 4 fiútestvéré-
vel együtt.

Az egy szem lányra na-
gyon vigyázott a család, en-
nek ellenére 10 éves korá-
ban súlyos beteg lett, már le 
is mondtak róla az orvosok. 
A penicillinnek és egy lelki-
ismeretes orvosnak köszön-
heti, hogy túlélte a gennyes 
mandulagyulladást, amiben 
egyik bátyja belehalt.

Férjét Zalából helyezték 
Püspöklakra állatorvosnak, 
így ismerkedtek meg egy la-
kodalomban. A szolgálati 
lakásból idővel átköltöztek a 
saját maguk átal épített csa-
ládi házba, ahol Marika néni 
azóta is él.

Fiatal korában min-
dig volt a ház körül disznó, 

krédli, néma kacsa. A virá-
gok szeretete is megmaradt, 
szívesen gondozza őket. 
Szeret olvasni, a házi könyv-
tárából válogat, ha a TV-ben 
nem talál kedvére való mű-
sort. Fia és unokája segíte-
nek neki mindenben.

A család kedvenc süte-
ménye a Női szeszély, mely-
nek megkaptam a receptjét, 
most továbbadom olvasó-
inknak:

12 dkg vajat 4 tojás sárgá-
jával és 4 kanál cukorral ha-
bosra keverünk, majd 2 evő-
kanál tejet és 25 dkg lisztet, 
1 sütőport adunk hozzá. A 
jól kikevert tésztát közepes 
tepsibe öntjük, barackíz-
zel megkenjük. Mikor félig 
megsült, a 6 tojás fehérjéből 
20 dkg porcukorral kemény 
habot készítünk, rákenjük a 
tésztára, így sütjük tovább 
közepes hőfokon.

Barna-Mendly Erzsébet

Anna néni 80 éves lett
Püspöklakon született 

Hesz Ádámné, Anna néni. 
Húgával együtt nagy család-
ban nőtt fel. Egy házban él-
tek a nagyszülőkkel, szülei 
testvéreivel. Édesapja a há-
ború után Németországba 
ment a rokonaihoz. Ahogy 
idősödött, úgy vette fel a 
kapcsolatot velük. Otthon 
svábul beszéltek, lánya már 
5 éves lehetett, amikor meg-
tanult magyarul. A sváb ha-
gyományos ételeket szívesen 
készítette, gőzgombócot, ká-
posztát oldalassal. Még vala-
mi maradt a múltból: „Amíg 
nincs pénz a jobb zsebem-
ben, a másikból nem költök.”

Az általános iskola be-
fejezése után vízhordó lett 
a kővágószőlősi építkezé-
sen. Mivel igencsak vékony 
volt, még ez sem volt köny-
nyű munka számára. Azon-
ban a fizetése 660,- forint 
volt, amíg a szolgálólányok 
2-300,- forintot kerestek 
havonta. A forradalom után 
a cég Budapestre költö-
zött. Mivel nem akart olyan 
messzire kerülni, egy másik 
építkezésre ment Komló-
ra. Ott már segédmunkás-
ként alkalmazták, 50 kilós 
cementeszsákokat cipelt. 
Ezt követte Pécsett a me-
szesi építkezés. Az utazást a 
munkáltatók teherautókkal 
oldották meg, melyeken té-
len nagyon hideg volt.

Férjével egy lakodalom-
ban ismerkedtek meg. Érde-
kes, hogy 4 barátnőjével egy 
évben ment férjhez. Férje 
traktoros volt a TSZ-ben. 
Otthon tartottak nyulat, 
disznót, 1 hold földet bérel-
tek felesben. Ma is található 
nála szárnyasjószág, disznó.

Mikor lánya megszületett, 
otthon varrt, bedolgozóként 
orvosi köpenyek készültek 
keze alatt. Végül a geresdi 
varrodából ment nyugdíjba. 
Ma is szívesen varr, köt, hor-
gol. A Babamúzeumban lévő 
babák viselik az általa készí-
tett öltözékeket.

Két unokája közül Gá-
bor Pécsett, Anikó Buda-
pesten él. Dédunokái láto-
gatását mindig nagyon várja. 
Legendásan finom fánkot és 
rétest tud sütni, amit fiatal 
korában lesett el az időseb-
bektől, mikor a lakodalmak-
ra készültek.

Barna-Mendly Erzsébet

Meglátogattuk Kisgeresd régi boltosát
Nagy meglepetést okoz-

tunk Székelyszabarban. Kis-
geresdi születésnapost kö-
szöntöttünk dr. Habjánecz 
Tibor polgármester úrral. 
„Tibi! Ezt a meglepetést!” - 
könnyeivel küszködött az ün-
nepelt.

Mátyási Ádámné, Margit 
néni nemrég múlt 80 éves. A 
falu lakosságának nagy része 
emlékszik arra az időre, ami-
kor még működött a kisge-
resdi vegyesbolt, ahol min-
dent meg lehetett vásárolni. 
Ezt üzemeltette 22 éven át 

Margit néni. Gyerekként ka-
pott kedvet ehhez a szakmá-
hoz, amikor nézte édesapját, 
aki trafikos volt. A helybeli 
születésű lány kezdetben 7,5 
évig a tsz földjén dolgozott, 
majd 1,5 évig a komlói kő-
bányában. Amikor megürese-
dett a bolti állás, örömmel vál-
lalta el, hisz egész életében ezt 
szerette volna csinálni. Nála 
vásárolták 1971-1993 között 
az élelmiszeren kívül a mosó-
gépet, centrifugát, varrógépet 
is. Az árubeszerzés sem úgy 
ment, mint manapság. Az ap-

róságokat hátizsákban hozta 
gyalog Lakról, a nagyobbakat 
Pécsváradon rendelte meg, 
ahova egy kis gyaloglás után 
vonattal jutott el.

Férje szintén kisgeres-
di volt, egy bálban szerettek 
egymásba. Egy lányuk szüle-
tett, vele él 2005 óta Székely-
szabarban. A három unoka 
közül kettő Székelyszabar-
ban, egy Himesházán lakik. 
A család bővült már 5 déd-
unokával.

A goblein hímzésével már 
felhagyott, munkái díszítik a 

házat. Mostanában elolvassa 
a Dunántúli Naplót, meg-
nézi a híradót, várja a Jóban-
rosszban újabb részeit.

Kívánjuk, hogy ilyen jó-
kedvűen, egészségesen telje-
nek napjai!

Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Vénasszonyok nyara OFF, fűtési szezON
Más, mint tavaly, más, 

mint 10 éve, de megpróbá-
lunk hozzászokni. Nem egy-
szerű, hisz van, aki hisz a co-
rona vírusban, van, aki nem, 
és van, akinek mindegy mit 
teszel, soha semmi nem lesz 
jó. Szerencsére nagyon sok a 
toleráns ember, és örülünk 
neki, hogy tanulóink is el-
fogadják a mindennapi élet 
szigorított szabályait. Van, 
ami előnyére változott. Ok-
tóber 6-ai megemlékezésün-
ket most először nem élőben 
adták elő a 6. osztályosok, 
hanem videofilmet készítet-
tek. Történelem órán felvet-
ték a beszédeket, majd meg-
vágták, képeket illesztettek 
bele, zenei aláfestést adtak a 
műsornak. Az elkészült vi-
deó anyagot megkapta min-
den osztályfőnök, akik leve-
títették az osztályaikban. 

Szeptember végétől no-
vember közepéig tartanak a 
kültéri sportversenyek, diák-
olimpiák. Idén a szigorítások 
miatt csak a kisiskolák lab-
darúgó és atlétika versenyét 
engedélyezték. Labdarúgás-
ban iskolánk a körzeti ver-
senyen második helyezést ért 
el, így továbbjutott a megyei 
döntőbe. Az atlétika verse-
nyek most még előttünk áll-
nak. Az elmúlt években el-
ért kitűnő sporteredmények 
hozzásegítették iskolán-
kat ahhoz, hogy az új iskola 
25 évvel ezelőtti megépítése 
után lehetőségünk legyen a 
tornaterem felújítására, bő-
vítésére. Fenntartónk a Pécsi 
Tankerületi Központ pályá-
zatot adott be a Magyar Falu 
program keretén belül torna-
terem felújításra és bővítés-
re. A pályázat elkészítéséhez 
és beadásához sok segítséget 
és támogatást nyújt Geresd-

lak Önkormányzata. A Pé-
csi Tankerület jó gazdája az 
iskolának. 2018-ban önerő-
ből, - közel 7 millió forintért 
- felújította a kültéri aszfaltos 
sportpályánkat, az idei fűté-
si szezonra felújításra került a 
komplett fűtési rendszerünk 
és kéményünk, elnyert pályá-
zat segítségével sikerül a kö-
zeljövőben felújítanunk az is-
kolai mosdókat. Köszönjük!

Az október elejéig tartó 
vénasszonyok nyara lehető-
séget adott arra, hogy min-
den szünetet és testnevelés 
órát a szabadban töltsünk. 
Programjaink szervezésénél 
is előnybe részesítjük a sza-

badtéri rendezvényeket. Az 
iskola udvarán a felsős fiúk 
segítségével délutánonként 
két kicsi betonterasz épí-
tésébe kezdtünk. A kültéri 
asztalok alá építünk szilárd 
burkolatot, hogy az esős idő 
elmúltával rögtön ki lehes-
sen ülni úgy, hogy ne legye-
nek sárosak a „táncoló fekete 
lakkcipők”.Tervezzük még 
egy nagyobb komposztáló 
építését is, ahol újra tudjuk 
hasznosítani a fák és bokrok 
ősszel keletkező zöld hulla-
dékát.

A fák lehulló levelei lágy 
neszének meghallgatása 
előtt kiültünk a dombtetőre 

is. Mintegy ötvenen voltunk 
kíváncsiak a Zengő új kilátó-
jára. Diákok, szülők, pedagó-
gusok péntek délután a pécs-
váradi vártól 5km-t sétálva 
jutottunk el a Zengő csú-
csára. Leültünk a dombte-
tőn, szertenéztünk a kilátó-
ról és vártunk a jelre. A jelre 
melyet a geresdlaki kilátóról 
küldtek nekünk. Végül meg-
pillantottuk. Egy egyszerű 
fizikai kísérletet végeztünk 
el. A geresdlaki kilátóból egy 
tükör segítségével a napfényt 
továbbítottuk a Zengő csú-
csára. A szabadkézzel tartott 
tükörből több erős fényvilla-
nást láttunk, amik egyértel-
műen megmutatták, hogy 
merre található Geresdlak 
pontosabban a mi kilátónk. 
Egyszerű és nagyszerű kí-
sérlet volt, amit nagyon él-
veztek a gyerekek. A túra 
végén mindenkinek nagyon 
jól esett a Zengő lábánál el-
fogyasztott pizza. Diákjaink 
és a szülők is jól érezték ma-
gukat az eddigi túráinkon. 
Szeptemberben Liptód, ok-
tóberben Zengő, hová lesz a 
következő?

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető



Geresdlaki Hírmondó 5

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Őszi programok az óvodában
Szeptemberben kirándu-

lást szerveztünk a hetvehe-
lyi lombkorona tanösvényre. 
A gyönyörű erdei környe-
zetben faszerkezetű épít-
mény vezet fel a fák lombjai 
közé, ahol ismertető képek 
mutatják be az állatvilágot. 
Leérkezve a domboldalban 
ágakból épített kis sátrak-
ban lehetett megbújni, fák 
között szaladgálni – egészen 
a kiépített gólyafészekig és 
odúig, ahol a gyerekek ki-
próbálhatták, milyen is ott 
madárnak lenni. Örömmel 
kötélpályáztak, csúszdáz-
tak és az ügyességi pályán 
is szinte megállíthatatlanok 
voltak. Közben Márta dadus 
és Bárácz Gyuri bográcsban 
főzték a krumplipaprikást, 
amit aztán jóízűen fogyasz-
tottunk el a friss levegőn. Az 
erdei séta után fáradtan bu-
szoztunk haza. Csak azt saj-
náljuk, hogy több beteg kis-
gyerek nem lehetett részese 
ennek a szép programnak!

Szeptember 30-án, a nép-
mese napján a Fazekasbodai 
Könyvtárba tettünk látoga-
tást. Bartos Mária könyvtá-
ros bemutatta a gyerekeknek 
Benedek Eleket és szülőhe-
lyét, akinek a születésnap-
ja emlékére jelölték ki e na-
pot a népmese napjának. Az 
ő gyűjteményéből olvasott 
mesét, majd mesekockát 
barkácsoltunk. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja – a gye-
rekek egyik kedvenc meséje 
pedig papírszínház kereté-
ben került előadásra. Weisz 
Nándorné polgármester asz-
szony a falu – főleg német 
nemzetiségi néprajzi gyűjté-
sét mutatta be, melyet nagy 
érdeklődéssel figyeltek a 

gyerekek. Kis vendéglátás és 
ajándékozás után indultunk 
haza. Innen is köszönjük a 
fazekasbodaiaknak a szere-
tetteljes fogadtatást!

Október 5-én az állatok 
világnapjához kapcsolódó-
an sas- és héjabemutató volt 
udvarunkon. A gyerekek 
csodálattal nézték a hatal-

mas madarakat, milyen erő-
sek, mennyire taníthatók. 
Két gyereknek még a karjá-
ra is ülhetett a héja. Másnap 
játéktémájukba is beépítet-
ték ezt a különleges élményt.

A mindennapok is él-
ményben gazdagok nálunk. 
Az ősz kincsei felfedezésé-
re indulunk többször a fa-
luba, barkácsolásainkhoz, a 
helyiségek díszítéséhez fel-
használjuk őket. A hosszú 
ősz áldása, hogy sokat tu-
dunk a friss levegőn szabad 
játékidőt biztosítani a gye-
rekeknek. Egészségük meg-
óvásához ez nagyon fontos 
tényező. Az új ovisok be-
szoktatásához pedig ideális 
körülmény. Cseke Zoltánné
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Novemberi miserend 
November 1. vasárnap 
 – Mindenszentek 11.00 Püspöklak 
November 8. vasárnap   8.00 Geresd
November 8. vasárnap 14.30 Püspöklak  
 – Szűcs Ferenc emlékmise
November 14. szombat 16.00 Geresd
November 15. vasárnap   8.00 Püspöklak
November 22. vasárnap   8.00 Püspöklak
November 29. vasárnap   8.00 Püspöklak

Kitelepül a kincstár
A Magyar Államkincstár 2020. november 5. napján 9.30. 

órától 12.30. óráig a Geresdlaki Önkormányzat Házas-
ságkötő termében (Geresdlak, Hunyadi utca 22.) az élet-
kezdési támogatással, a Babakötvénnyel és a Kincstári Start 
értékpapír-számlával kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés 
céljából kitelepülést szervez, melynek során a szülőknek le-
hetőségük lesz a Start-számla megnyitására, illetve az ehhez 
kapcsolódó ügyintézésre.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumokról a 
Kincstár honlapján talál részletes tájékoztatást (http://
www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kincstari-
start-ertekpapirszamla), illetve a szórólap  a település ön-
kormányzatán elérhető.

ORVOSI RENDELŐ HÍREI 
A Rendelő ismét zárt ajtókkal, csengetéssel működik. 

MASZK használata kötelező, ami az orrot is fedje! Admi-
nisztratív teendőket a szabad levegőn igyekszünk elintézni.  
– beutalók, táppénzes papírok, stb. A betegeket vizsgáljuk 
bent, ehhez telefonon előzetes bejelentkezést kérünk. A re-
cepteket változatlanul az elektromos térbe „lőjük fel”, tehát 
mi felírjuk a számitógépen, a gyógyszertár is látja, ez alapján 
adja ki.  A várakozás csökkentése miatt kérjük diktálják be 
telefonon a kéréseiket, amit lehet, személyes találkozás nél-
kül oldjuk meg. 

A szakorvosi javaslatok meghosszabbítását a Mohácsi 
Kórház megkezdte az elektromos térbe, így ez is egyszerű-
södik.

Megérkezett az influenza elleni védőoltás. Időpont egyez-
tetéssel folyamatosan oltunk. Nem beteg, nem köhögős, 
utóbbi 2 hétben nem lázas páciensek kaphatják meg. Egy 
rövid kérdőívet kell kitölteni, aláírni, kérem vegyék igénybe. 
MINDENKINEK ingyenes.  

Jelenleg a TAJ szám felmutatással kiváltható bárki recept-
je a vírus helyzet miatt. Az újságban mellékletként szereplő 
3 oldalnyi nyilatkozat a járványhelyzet után életbe lévő hely-
zetre vonatkozik. Kiskorú illetve ellátásra szoruló páciensek 
és hozzátartozóik töltsék ki, másolják a nyilatkozatokat. A 
Kormányablakba kell leadni ezeket, ott jegyzik be a kivált-
ható személyeket. Egy személyhez több segítő is rendelhető.  

Telefonszámaink:+36-69-349-104, +36-69-349-332, 
+36- 30-351-7895 

Vigyázzunk magunkra, egymásra! 
Doktornő

Október – Mindszent Hava 
– Őszhó – Magvető Hava

Az őszi betakarítás, a termények eladása, tárolása, a kö-
vetkező gazdasági év előkészítése komoly feladatokat rótt a 
gazdákra, napszámosokra és béresekre.

A megfigyelések alapján sokfelé a Ferenc-hetet tartották 
a legalkalmasabbnak a vetésre. Érdekes szokás volt, hogy a 
rossz szellem elűzésére a Ferenc-napot megelőzően kaná-
szostorral durrongattak a közeli magaslatokon.

Októberben több szüretkezdő napot is ismerünk: pl. Fe-
renc napja, Teréz, Orsolya, Simon-Júdás napja. A szüret vé-
geztével a legjobb szedőket megjutalmazták, a fiatalok bált, 
vagy felvonulást rendeztek. Ez utóbbi érdekessége volt a 
bodnár-, vagy kádártánc amelyek hordóabroncsokkal bemu-
tatott táncok voltak.

Vendel és Dömötör a jószágtartók és a pásztorok védő-
szentjei. Volt, ahol szobrot állítottak Vendelnek, pásztor gú-
nyában, lábánál báránnyal és kutyával. Vendel és Dömötör 
nevenapján az állatokat sem befogni, sem vásárra hajtani 
nem volt szabad. Sokfelé juhászújévnek is nevezték e na-
pokat, mert ott ekkor számoltak el a gazdának, és kötöttek 
újabb egyezséget a szolgálatra.

A lombhullató növények októberben már színes pompába 
öltöznek, hogy őszi díszüket megmutassák, még mielőtt lomb-
jukat veszítik. A lomb összegyűjtése több szempontból is fon-
tos. Ha a füvet napokig, vagy még tovább lombszőnyeg borítja, 
az alatt befülled, kipusztul a fű. A  komposztálás, vagy a terü-
letről lehordás növényvédelmi szempontból is lényeges. Nyár 
végére a kórokozók, kártevők felszaporodnak, és a lehulló le-
velek elhordásával ezek számát is megritkíthatjuk, ami a jövő 
évi növényvédelmi munkák csökkentésére ad némi lehetősé-
get. Persze csak akkor, ha a szomszédság is így tesz. Sok kedvelt 
díszcserje van hazánkban, amelyek kiültetést követően egy-két 
évig fagyérzékenyek, később megerősödve már biztonsággal tű-
rik teleinket. Ilyen a selyemakác, a füge, a gránátalma és még so-
rolhatnánk. Ezek ágait célszerű összekötni, papírral betekerni, 
végül textillel, kenderzsákkal becsavarni. Fóliás borítást semmi-
képp ne használjunk, mert az nem szellőzik, és a bent lecsapódó 
pára indította folyamatok, valamint a műanyag fólia alatti nagy 
hőingadozás nagyobb kárt okozhat, mint hasznot. Egy-egy 
napsütéses téli napon fölszökhet a fólia alatt a hőmérséklet, és a 
növény tavaszt érezve megindítja nedvkeringését, ami elfagyás-
hoz vezet, ha ismét mínuszok jönnek. Tehát a fóliát kerüljük.

Néhány nevezetes októberi dátum, melyet szerte a vilá-
gon ünnepelnek:

Október 4. az Állatok világnapja.
Október 9. a Postai világnap. Az Általános Postaegyesü-

letet 1874. október 9-én alapították, az alapító országok kö-
zött volt  Magyarország is.

Október 15. - A Falusi nők világnapja (1996 óta)
Barna-Mendly Erzsébet
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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. Matesz Tímea 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: glaknemet@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

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

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 

Telefon: 69/349-109 
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349-319 
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. 
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet

Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai 
Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com 

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158 
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész 
Telefon (Himesháza): 69/347-105 

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053 
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, 
Pécsvárad

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

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

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

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is):
112 vagy 105
Mentők: 104

 Hírek röviden
	Október 12-én színházi előadást láthattunk a Közös-

ségi házban. A Harmadik Színház vendégjátékaként 
a Piszkavas című egyfelvonásos darabot nézhettük 
meg. A szereplők közül Füsti Molnár Évával bizto-
san találkoztak már a színházba járó nézők, Bacskó 
Tünde először szerepelt Geresdlakon. A néhány óra 
alatt felépült díszletek között zajló dráma végkifejlete 
várható volt, ennek ellenére megrázó élményt nyújtott. 
A darab a negyvenes éveiben járó, hajadon Maureen 
és édesanyja, a zsarnokoskodó Mag történetét meséli 
el, melyben  egyszerre mulatságos és mélyen megrázó, 
groteszk haláltáncként bontakozik ki a szereplők vi-
szonyrendszerét meghatározó önzőség és kicsinyesség, 
a hétköznapokban jelenlévő gyűlölet, kegyetlenség és 
agresszió. Ezúton is köszönjük a közreműködőknek, 
hogy elhozták hozzánk Parti Nagy Lajos által fordított, 
Vincze János rendezte darabot.

	Október is hozott nyertes pályázatokat: 
• A Kézimunka kiállítás és a Babaház épületeinek 
külső felújítására nyertünk 7,5 millió forintot. 
• A 20 éves Renault autóbuszt a pályázati 5 millió 
forint és Raaba-Grambach 5 ezer eurós támogatásával 
tudjuk lecserélni. 
• A jövő évi Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál szer-
vezésére és biztosítására 1,7 millió forint támogatást 
kaptunk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében kiírt pályázaton.

	November elsejétől lehet igényelni a szociális tűzifát. Az 
ehhez szükséges nyomtatványt az önkormányzatnál kell 
kérni.

Október 24-25-én Rally verseny lesz 
Geresdlakon. 

Az útlezárások 7.45- kb. 17.30-ig tartanak. 
Kérjük a szíves megértésüket!
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Piszkavas: könnyed játék és kegyetlen 
valóság mesteri ötvözete 

A Pécsi Harmadik Szín-
ház 2015. április 13-án tűzte 
műsorára Vincze János ren-
dezésében, Parti Nagy Lajos 
magyar szövegével Martin 
McDonagh: Piszkavas című 
színművét. A bemutató óta 
a szakma és a közönség ki-
emelt figyelme kíséri az elő-
adást, amely a 2016. évi Pécsi 
Országos Színházi Találko-
zón megkapta a Közön-
ségdíjat, Füsti Molnár Éva 
színművész pedig a Magyar 
Művészeti Akadémia Alko-
tói díjában részesült.

,,Pécsett idén ennél jobb 
előadást nem lehet látni” – 
írta Piszkavas bemutatónk-
ról Balogh Robert kritikus, 
akinek véleményével egyet-
értettek mind a szakmabé-
liek, mind a színházszerető 
közönség. 

Az 1970-ben született 
Martin McDonagh a zord 
ír hegyek között megbúvó, 
Leenane nevű falu életéről 
szóló trilógiájával robbant 
be üstökösként napjaink 
irodalmi életébe, s a nyerse-
ségük ellenére is lenyűgöző 
művek egy csapásra ismert-
té és elismertté tették őt vi-

lágszerte. A trilógia első 
részeként megszületett, Le-
enane szépe című színművét 
Parti Nagy Lajos remekbe-
szabott, bravúros nyelv-
használatú magyarításában, 
Piszkavas címen mutatta be 
teátrumunk.

A darab a negyvenes éve-
iben járó, hajadon Maureen 
és édesanyja, a zsarnokosko-
dó Mag történetét meséli el. 
A lány hosszú évek óta egye-
dül gondoskodik az anyjáról. 
Magánéletéből alig maradt 
meg számára valami. A da-
rabban egyszerre mulatságos 
és mélyen megrázó, groteszk 
haláltáncként bontakozik ki 
a szereplők viszonyrendsze-

rét meghatározó önzőség 
és kicsinyesség, a hétközna-
pokban jelenlévő gyűlölet, 
kegyetlenség és agresszió. 
McDonagh műve az elszi-
getelt, fullasztó, provinciá-
lis életmód sötétségéből való 
kitörés reményét-reményte-
lenségét állítja a középpont-
ba. Afféle elvágyódás-drá-
ma ez, mely sírva nevettet, 
hisz tragikum és komikum, 
könnyed játék és véres va-
lóság mesteri ötvözete. E 
nemes irodalmi alapanya-
got magyar fordítója egyedi 
köntösbe öltöztette. Miként 
egyik méltatója írja, Parti 
Nagy Lajos tollából Piszka-
vas címmel önálló nyelvi vi-

lágú, öntörvényű ,,magyar” 
dráma született, ,,melynek 
szerzője Martin McDona-
gh, írója Parti Nagy Lajos”.

A Vincze János rendez-
te előadásban Bacskó Tün-
de, a Jászai-díjas Füsti Mol-
nár Éva, László Csaba és 
Tatai Gergő nyújt emléke-
zetes alakítást. Produkción-
kat a 2016. évi Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozón két 
elismeréssel jutalmazták: 
megkapta a Közönségdíjat, 
Füsti Molnár Éva Jászai-dí-
jas színművész pedig a Ma-
gyar Művészeti Akadémia 
Alkotói díjában részesült 
az anya, Mag emlékezetes 
megformálásáért.


