2016. május

VAPPU
– 2016!
A borult idő ellenére sikeres volt idén is majálisunk, melynek nyitóprogramja a Szkalnitzky Antal
téravató ünnepség volt. A
magyar himnusz után óvodás gyermekek rövid, de
annál aranyosabb köszöntőjét hallhattuk. Polgármester úr beszédét idézve:
„Geresdlaki képviselőtestületünk a falu első terét
hozta létre. … Híres, nagy
tudású, elismert, komoly
életművet utókorra hagyott
emberről, Szkalnitzky Antalról neveztük el a felújított

teret. … Szkalnitzky Antal a
magyar építészek halhatatlanjai között van. Nekünk,
geresdlakiaknak kései felfedezett híres emberünk. A
tér és emléktábla-avatással
lelkiismeretünket helyretéve tisztelgünk az építész, falunkbéli embernek, Szkalnitzky Antalnak!”
Dr. Emődy Balázs Levente, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécsváradi Járási Hivatal vezetője
is megjegyezte, hogy Geresdlak méltó emléket állít a laki születésű híres

építész emlékének. A beszédek után a Szkalnitzky
Antalról készült gránit emléktábla leleplezése, és koszorúzása következett.
A környezet is megszépült, megújult, hangulatos
pihenőhelyet sikerült létrehozni a Szkalnitzky Antal
téren. Az építész életművét
az új információs táblán is
megtekinthetjük.
A téravató ünnepségen
átadásra kerültek a Geresdlak Rajzpályázat értékes díjai. A díjátadót követően a
2015 szeptemberében alakult általános iskolás tánc�csoport műsora következett.
(Folytatás a 3. oldalon
Téravatás és rajzpályázat
címmel)
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Csizmajális
Finn vendégek Geresdlakon
Majális, azaz a finn vappu alkalmából ismét finnek vendégeskedtek Geresdlakon. A vidám csapat
igen nagy létszámú volt: tizenegyen a testvértelepülésekről, nyolcan pedig a finn
csizmahajító szövetség képviseletében érkeztek. Néhányan közülük már korábban
is jártak a faluban, míg mások először látogattak Geresdlakra. Abban azonban
mindannyian egyetértettek,
hogy különleges lehetőség
egy országot egy kis településen keresztül megismerni,
nem pedig egy szokványos
turistaúton. Az ismerkedésre pedig volt is lehetőség,
hiszen a finnek változatos
programokon vehettek részt.
Persze a Geresdlakon töltött
három nap nagyon hamar
elszállt.
Az érkezés napján a finom
ebédet követően a vendégek
elfoglalták szálláshelyeiket,
és már ekkor megragadta
őket a falu szépsége. Kíváncsian érdeklődtek a már javában zöldellő fákról, a nyíló
virágokról, hiszen odahaza
még éppen hogy véget ért
a tél, és felolvadtak a befagyott tavak. Egy kis pihenést
és persze borkóstolást követően hamar el is jött a vacsora ideje, ahova a vendégek
mellett a „geresdlaki finnek”
is meghívást kaptak. Remek
alkalom volt ez arra, hogy a
geresdlaki mindennapokat
már ismerő finnek meséljenek honfitársaiknak a magyarországi tapasztalataikról
és a környék nevezetességeiről.
Másnap reggel kipihenten
kezdődhetett az ismerkedés
a geresdlaki kiállításokkal. A
vendégek figyelmét különösen lekötötte a babaház és a
régi hangszereket bemutató
kiállítás. Ez utóbbi azoknak

is újdonság volt, akik már
visszatérő geresdlaki vendégek. A délutánt a finn csapat
a marázai majálison töltötte, ahol részt vettek a babgu-

sürgés-forgás a finnek körében is: igyekezték minél
jobban előkészíteni a csizmahajító versenyre a pályát, amihez persze minden

messzebbre egy finn vendég,
Paavo Tilk dobta a csizmát, pontosan 60 méter 24
centire, és a csapatversenyt
is a finnek nyerték. Ám a

lyásfőző versenyen. A csapat
csizmahajító tagjai - sportemberhez méltóan - igazán nagy lelkesedéssel és
versenyszellemben kezdtek
neki a főzésnek. A finnek
egy kicsit másként, hígabbra
készítették el a babgulyást, a
saját technikától pedig nem
hagyták magukat eltéríteni a kíváncsiskodó fesztiválozók aggódó tekintete és
tanácsai ellenére sem. Az
eredmény nem is maradt el:
a geresdlaki finn csapat különdíjas lett a versenyen, a
bográcsból pedig szempillantás alatt el is fogyott minden! A szép napsütéses napon a főzés mellett a színes
kulturális műsort, különösen
a tánccsoportok fellépését is
élvezték a vendégek.
A geresdlaki majális napjának reggelén nagy volt a

eszközt és segítséget megkaptak az önkormányzat
munkatársaitól. A sportversenyek előtt részt vettek a
Szkalnitzky Antal tér avatásán, ahol legnagyobb örömükre a gyerekek németül
is énekeltek, így ők is értettek ezt-azt a kedves műsorból. Különösen érdekes volt
számukra, hogy anyák napi
dal is volt a műsorban, mert
Finnországban e szép ünnep egy héttel később, május második vasárnapján van.
Az ünnepi pillanatokat követően a focipályán sor kerülhetett - immár harmadik
alkalommal - a geresdlaki
csizmahajító versenyre. Külön versenyeztek a nők és
külön a férfiak, majd a vegyes csapatversenyben a két
ország egymás ellen játszott.
A férfiak versenyében a leg-

nők között magyar bajnokot avathattunk a pécsi Dr.
Stefanovits Ágnes személyében, aki 40 méter 9 centit
dobott! A sportos délelőttöt
követően a délután egy esős,
de hangulatos pécsi városnézéssel telt.
Az indulás előtti búcsúvacsorán fáradtan, de annál
inkább meghatottan és hálásan köszönték meg a finn
vendégek a három napos
vendéglátást, a színes programokat, a finom ételeket és
a finn sportversenyek megszervezését az egész falunak,
különösen az önkormányzat
és a konyha munkatársainak,
meg a sofőröknek.
Én pedig nagyon örültem, hogy ezúttal is segítségül lehettem a tolmácsolásban!
Pachné Heltai Borbála
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Téravatás és rajzpályázat

A Geresdlak Rajzpályázat II. kategóriájában 1. helyezett Tavasz című kép alkotója
Varga Kitti 6. osztályos tanuló
(Folytatás az 1. oldalról)
A kis táncosok korábban
a 2. fellépésük alakalmával
Villányban a Baranyai Német Tánccsoportok Találkozóján ezüst minősítést szereztek.
Természetesen nem feledkeztünk meg egy másik nagyon fontos eseményről sem,
május első vasárnapján az
édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük.
A Geresdlaki Napraforgó
Német Nemzetiségi Óvoda
udvarán elkezdődtek a FinnMagyar Majális rendezvényei, a jótékonysági darts
versenyen nagy volt az érdeklődés, meghívott vendégeink
is adakozhattak az óvodás
gyermekekért. Mint minden
évben, az általános iskolások
idén is csapatversenyeken
vettek részt finn sportágak-

ban: csizmahajítás, társcipelés, petrencerúd-dobás és

Geresdlak Rajzpályázat díjazottjai:
I. kategória

II. kategória

2. Békefi Luca Anna 2. osztály

2. Szabó Éva 5. osztály

1. Molnár Zalán 4. osztály
3. Gazda Emília 2. osztály

4. Békefi Luca Anna 2. osztály

1. Varga Kitti 6. osztály
3. Varga Nadin 5. osztály

4. Horváth Rebeka 5. osztály

4. Bornemissza Zsófia Csenge 3. osztály 4. Varga Kitti 6. osztály
5. Osváth Erik 4. osztály

5. Storch Jamie-Antonja 6. osztály

ügyességi gokart verseny. A
felnőttek számára a III. Hagyományos Finn Sportok
Világversenyén finn sportolókkal volt lehetőségünk
együtt versenyezni. A Közösségi ház udvarán és a rendezvénysátorban a Mocorgó
szabadtéri játszóház biztosította a gyermekek kikapcsolódását. A majális egyik
színfoltja a szamár volt, nagyon kedves látvány volt

színes, virágos kalapjában, a
gyermekek is örömmel ültek
a csacsi hátára, nagy sikerű
program volt!
Hüber Ádi és Bárácz Gyuri
már megint nagyon finomat
főzött két óriási kondérban.
Az ebéd után eredményhirdetés keretében átadásra kerültek az értékes nyeremények, érmek, kupák,
oklevelek és sör-hegyek.
Szűcs Ramóna
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tavaszi zsongás
A tavasz beköszöntével
programok, versenyek sokasága várt tanulóinkra. Április
17-én Villányban találkoztak a baranyai német gyerektánccsoportok. Örülünk,
hogy van újra egy csapatunk,
akikkel részt tudunk venni
ezeken az összejöveteleken.
Külön öröm számunkra,
hogy a fél éve alakult tánc�csoportunk mindjárt a második fellépése alkalmával
ezüst minősítést szerzett.
Bölcskei Gábor, Hantosi Koppány, Toldi Márk
7. osztályos tanulók a Hermann Ottó biológia versenyen képviselték iskolánkat.
Április közepén elkezdődtek az atlétika versenyek
is. 4 csapattal képviseltettük
magunkat az első versenyen.
Eredmények: 4. korcsoportos fiúk 2. helyezés (Bogdán
Dávid, Bölcskei Gábor, Osváth Alex, Pető Zoltán, Várda Ferenc), 3. korcsoportos
fiúk 3. helyezés (Kórósi Richárd, Lukács Dávid, Orsós Valter, Rajnai Benjamin,
Toldi Dániel), 3. korcsoportos leány 3. hely (Bölcskei Viktória, Kiss Anasztázia, Kiss Vivien, Szabó Éva,
Varga Kitti), 2. korcsoportos
leány 1. hely (Apari Liliána,
Bornemissza Zsófia, Molnár

Szonja, Rosenfeld Zsófia,
Storch Léna, Varga Nadin).
Egy héttel később már az
atlétika városi fordulójának
egyéni számaiban ügyeskedtek tanulóink. 300 méteres futásban Osváth Alex 1.,
Bölcskei Gábor 8. lett. 1500
méteren Osváth Alex 8.,
Wukovics Patrik 11. Kislabda hajításban Rajnai Benjamin 5., Kórósi Richárd 6.
helyezést ért el.
Április végén rendezték
a TANAK megyei labdarúgó versenyt ahol csapatunk
3. helyezést ért el. Csapattagok: Bogdán Dávid, Lukács
Máté, Lukács Dávid, Toldi Márk, Toldi Dániel, Sárics Béla, Pető Zoltán. Toldi Márkot a torna legjobb
kapusának választották. A
3. helyezéshez a győztes gólunkat Toldi Dániel szerezte.
Április 29-én péntek délután DANON focikupán
vettek részt tanulóink Pécsett a PMFC műfüves pályáján. Az esemény egyik fővédnöke idősebb Dárdai Pál
volt. Tanulóink kisegítették
a résztvevő csapatokat, akik
létszámhiánnyal küszködtek. Apari Liliána díjat kapott a legjobb dekázásért,
legjobb labdavezetésért pedig Kozma Máté és Schwei-

ninger Zsombor vehetett át
különdíjat.
Idén is megrendeztük a
finn-magyar családi majálist,
melyen tanulóink különböző játékokon vehettek részt.
A nap a kilátó futással kezdődött, melynek célállomása
az új Szkalnitzky Antal tér
volt. Eredmények felsős fiúk:
Lukács Máté 1. hely, Osváth
Alex 2. hely, Wukovics Alex
3. hely, felsős lányok: Varga
Nadin 1. hely, Kiss Anasztázia 2. hely, Kiss Vivien 3.
hely, alsós fiúk: Osváth Erik
1. hely, Fedor Zoltán 2. hely,
Molnár Nikolász 3. hely, alsós lányok: Apari Liliána
1. hely, Hofecker Jázmin 2.
hely, Kiss Ivett 3. hely.) A futóverseny után kezdődött az
új tér avatása, melyen német
táncosaink is felléptek. A
téravató után az óvoda udvarában folytatódtak a programok. Az óvoda gyerek darts
versenyét Apari János nyerte meg. Tanulóink részt vettek a finn sportok versenyén,
eredményeiket menetlevélre
gyűjtötték, majd ebéd után
mindenki beválthatta a menetlevelet egy jégkrémre.
Május 3-án Mecseknádasdon rendezték a tan-

kerületi sakk versenyt. Iskolánkból Apari Liliána,
Gazda Emília, Schweininger Zsombor és Toldi Márk
vett részt. Toldi Márk 3. helyen végzett.
A tanulási nehézséggel
küzdő diákok részére megrendezett atlétika verseny elismerésre méltó eredményei:
Bodgán Dávid 300m futás
5. hely, 800m 3. hely, Lukács
Máté magasugrás 1. hely,
400m 2. hely, 1500m 3. hely,
kislabda 2. hely, Pető Zoltán
magasugrás 2. hely, 300m 3.
hely, távolugrás 3. hely, Lukács Júlia 400m 2. hely. Váltó fiú csapatunk a 2. helyen
végzett (Lukács Máté, Toldi Dániel, Pető Zoltán, Sárics Béla).
Fontosabb
időpontok:
Virágolimpia
Zebegény
2016.05.21., ifjúsági kalandregény könyvbemutató és felolvasás a könyv írójától 2016.06.03. péntek
14.00 óra, tankerületi úszóverseny 2016. 06.13. hétfő,
ballagás 2016.06.18. szombat 9.30 óra, balatoni tábor
2016. július 4-8, hittan tábor
augusztus 4-8.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Anyák napja, családi nap
Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően, idén is
május elsején, a falu majálisához kapcsolódva tartottuk
anyák napi ünnepségünket.
Jó alkalom ez azért is, mert a
családok a meghitt köszöntés után sok programon szerezhetnek közös élményeket.
Fél 9-re hívtuk az édesanyákat, nagymamákat a
csoportszobába. Nagy örömünkre szolgált, hogy szinte mindenki eljött, apukákkal, nagypapákkal együtt.
Az ünnepség „főszereplőit”,
az anyukákat kiemelt helyre ültettük, hogy gyermekük
könnyen megtalálja, megfoghassa kezét, átölelhesse,
és így mondhassa el a hála
és köszönet szavait: verseket, énekeket magyarul és
németül is.
Végre fény derülhetett
a sok-sok titokra, mely hetek óta övezte a készülődést. Örömmel nyújtották át
ajándék kistáskájukat, melyen kézlenyomatukból készült kis virág ékeskedett,
benne a sok apró kis ajándékkal: mind-mind saját kezükkel készült, nagy-nagy
örömmel és szeretettel. A
nagymamák virágos képeslapot kaptak. Ezután következett a ráadás meglepetés:
együtt tekintettük meg azt a
kisfilmet, amit Szöllősi Attila (marázai apuka) készített
a gyerekekkel készült kis riportokból „Miért szeretem
az Anyukámat?” címmel.
Minden kisgyerek a maga
beszédes, vagy kevésbé beszédes stílusával küldte el
ilyen formában anyukájának
szóló üzenetét. Megható és

kedves film készült. Köszönjük a készítőjének!
A Szkalnitzky Antal tér
avatásán négy óvodásunk
(Cseke Nóra, Kozma Nóra,
Nagyéri Bence és Rajnai
Milán) köszöntötték a vendégeket.
A finn-magyar majálison
sok gyermekprogram is várta a gyereket. A „Hangoló”
Zenés Színház a szeles időjárás miatt az óvodában szórakoztatta a kicsiket, s nagyokat. A „Megy a vonat,
muzsikál a kereke” című előadásba a gyerekek is öröm-

mel kapcsolódtak be. Az
udvaron arcfestés, lufihajtogatás, a Mocorgó Játszóház
szabadtéri játékai és a gyerekek által székelyszabarból
ismert szamár, Esmeralda
szórakoztatta a gyerekeket.
Idén hatodik alkalommal
került megrendezésre a Mauri Vänska által kezdeményezett és támogatott jótékonysági darts versenyünk.
Ezúttal Dr. Váczi István
komlói rendőrkapitány, a
Magyar Darts Szövetség
alelnöke volt a díszvendégünk. Sok lelkes támogató

gyermek, nő és férfi küzdött
a bajnoki címért és a vándorserlegekért. Győztesen végül
a következő versenyzők kerültek ki:
Gyermek kategória: Apari János
Női kategória: Pirkko
Harinen
Férfi kategória: Szűcs
György
Gratulálunk, és köszönjük a támogatást mindenkinek! Idén 55 ezer forint
gyűlt össze, melyet kirándulásra, valamint az udvari homokozó feltöltésére, új játékokra szeretnénk fordítani.
Köszönjük fenntartónknak, Geresdlak Község Önkormányzatának a színvonalas gyermekprogramok
támogatását!
Nevelési évünk szorgalmi időszaka lassan a végéhez közeledik. Május 20-án
szülőkkel közös kirándulást
tervezünk a pogányi Zsályaliget Élményparkba, majd
június 3-án tartjuk évzáró, nagycsoportosainkat búcsúztató ünnepségünket.
Cseke Zoltánné
Óvodavezető
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Egy darabka Geresdlak
a HdU-ban
A Magyarországi Német
Kulturális és Információs
Központ a Vendégségben a
HdU-ban elnevezésű sikeres
sorozatával magyarországi német településeknek kívánja megadni a lehetőséget,
hogy bemutathassák magukat, szokásaikat és hagyományaikat, nyelvjárásukat és
gasztronómiai specialitásaikat Budapesten, a Magyarországi Németek Házában,
valamint egy helytörténeti szobát rendezzenek be
a HdU rendezvénytermében, mely aztán néhány hétig szabadon látogatható.
2016. május 11-én a közönség Geresdlakkal ismerkedhetett meg.
- A német önkormányzat
legfontosabb feladatai közé
tartozik a nyelv, a hagyományok és a nemzetiségi identitás megőrzése és továbbadása – mondta köszöntőjében
Schulteisz Balázs, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A geresdlaki gyermekek már korán megismerkedhetnek a német nyelvvel
és a különböző kiállítások,
mint például a kézimunkákat, kendőket, vállkendőket,
ágytakarókat és babákat bemutató tárlatok, segítségével
az általános iskolásokkal és
a faluba látogatókkal együtt
ők is testközelből ismerkedhetnek meg a magyarországi németek történetével és
kultúrájával. A Babakiállítást 2014-ben a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae”
díjjal tüntették ki.
Geresdlakot különleges
kapcsolat fűzi Finnországhoz. Jelenleg összesen 30
finn család él a településen,

akiket a festői környezet és
a tiszta levegő vonzott Baranya keleti részébe. Finnországban Geresdlakot a
finn falunak nevezik, mondta Dr. Habjánecz Tibor polgármester, a lakók pedig finn
nyelvtanfolyamokra járnak a
kölcsönös baráti kapcsolatok elősegítése végett. Mauri Vänskä, aki első finnként,
2001-ben érkezett a településre és szerdán a geresdlakiakkal Budapestre is eljött,

a falut egy kincsestárnak nevezi, nemcsak a vidék, hanem az ott élő barátságos
emberek miatt is.
A település iskolásai táncos műsorral készültek, a
Pacsirtakórus pedig német
dalokat énekelt, sőt zárásként meglepetésként egy
finn nyelvűt is. A közönség
a geresdlaki nyelvjárással is
megismerkedhetett Schulteisz Anna és Márton, az idei
országos német nemzetisé-

A kiállítás 2016. június 15-ig tekinthető meg
a Magyarországi Németek Háza rendezvénytermében:
1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Tel.: +36/20-9-386-412
info@hdu.hu
http://www.zentrum.hu/hu/2016/05/egy-darabka-geresdlak-a-hdu-ban/

gi szavalóverseny döntősei,
egy-egy nyelvjárási történetén keresztül.
Az estről természetesen a
gasztronómiai specialitások
és a híres gőzgombóc sem
hiányozhatott. Gertrúd néni
nem csupán családtagjainak
adja tovább tudását, hanem
mindenkinek szívesen megtanítja, hogyan is kell a sváb
ételeket elkészíteni.
Remek hangulatú estén
vehettek részt a HdU-ba látogatók, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat. A geresdlakiak
nemcsak egy remek programmal készültek a rendezvényre, hanem kiváló házigazdáknak is bizonyultak.
Gőzgombóc mellett hústálakat, fánkokat, mézeskalácsokat és borokat is hoztak
kóstolónak.
Forrás:
Grund Lajos cikke
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Hírek röviden



A nyári időszakban sok embernek jelent kellemetlenséget, problémát az allergia. Jelenleg a legerősebb allergén
a parlagfű. A parlagfű-mentesítés törvényi kötelezettség.
Kérek mindenkit, hogy a tulajdonában/használatában
lévő területen gondoskodjon a parlagfű-mentesítésről.
Akit erre fel kell szólítani, és a felszólításban foglaltaknak 8 napon belül nem tesz eleget, bírsággal sújtható.



Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: május 30., június 27., július 25., augusztus 22., szeptember
19., október 17., november 14., december 12.



Geresdlak Község Önkormányzata a közelmúltban
kettő ingatlant vásárolt meg a Dózsa György utcában
és a Jánoshegy utcában.



2016. május 28-án Orfűn, a Kincses Baranya Fesztiválon gasztronómiai bemutató keretében népszerűsítjük a
Baranya Megyei Értéktárban szereplő büszkeségünket,
a GERESDLAKI GŐZGOMBÓC-ot. A három napos rendezvényen 27 kulturális produkció valósul meg,
és minden Baranya Megyei Értéktárban szereplő értékek képviselői is jelen lesznek.

7

Miserend
Május 29.

Vasárnap (Úrnapja)

8:00 Püspöklak

Június 5.

Vasárnap

8:00 Geresd

Június 12.

Vasárnap

8:00 Püspöklak

Június 18.

Szombat

Június 19.

Vasárnap

8:00 Püspöklak

Június 26.

Vasárnap

8:00 Püspöklak

17:00 Geresd

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

Geresdlaki Hírmondó

8

Kedves Tanáraink...

Szirom Károly tanár úr (Szünder Károly) Geresden született
1911. szeptember 6-án. Szigorú,
de igazságos tanárnak tartották
tanítványai, különösen komoly
hangsúlyt fektetett a magyar helyesírás tanítására, aki tőle tanulta, az helyesen is írt. Tanítványai
és munkatársai egyaránt kedvesnek, emberségesnek, türelmesnek tartották.
Szirom Károly az elemi népiskolát Geresden végezte 1922.
augusztus 18-án, kitűnő osztályzattal. A pécsi Pius Alapítvány Katolikus Gimnáziumban
érettségizett 1930. június 12-én.
Rövid ideig kispap volt, a későbbi megyéspüspök, Dr. Cserháti
József osztálytársa. Magyar-német nyelv és irodalomból tanári diplomáját 1936. június 17-én
vette át, ez évben december 19én középiskolai tanári oklevele a
Tanítóképző Intézetre is kiterjesztésre került Szegeden. Ezzel a képesítéssel tanítókat is taníthatott. Az 1936-37. tanévben
tanulmányi ösztöndíjat kapott
Berlinben.
1938-ban nősült meg, Komlós Ilonát vette el feleségül. Tíz
év múlva költöztek Geresdre.
Szirom Károly itt tanított az elemi iskolában, majd magyar-német szakos országos tanfelügyelőként is dolgozott. 1957-ben
Véméndre költöztek, az Általános Iskolában tanított 1964-ig,
majd visszaköltöznek Püspöklakra, ahol nyugdíjba vonulásáig a helyi iskolában tanít. 1980.
március 18-án bekövetkezett
haláláig a geresdi szülőházában
élt.
Nagy tudású emberként meg
is követelte a tananyagot. Szigorúsága ellenére humoros történetek is akadtak vele kapcsolatban. Minden órán humorizált a
gyerekekkel, ha jó, ha rossz volt a
tanuló, de soha sem bántó szán-

dékkal szólt hozzájuk. Egyik
emlékezetes mondása a gyerekekhez: „Ha a butaságtól nőnétek, akkor ülve nyalhatnátok
a Holdat!” Nyugdíjhoz közeli
idős kollégájával becsengetéskor
nem mentek be azonnal az órá-

tudott megbántani senkit, ahol
tudta, segítette a tanítványait.
Összejöveteleken mindig anekdotázott, és nagyon szeretett
énekelni. Következetessége miatt megtanulták a tantárgyait.
Mindig szigorúan számon kér-

ra, beszélgettek, az igazgató szólt
rájuk. Az idős kolléga hóna alá
csapta a osztálynaplót, és az orra
alatt mormogta: „Bemegyek, azt
hiszik tanítok!?” - ezt a mondatot átvette idős kollégájától, mikor már közeledett a nyugdíjhoz.
Kett Jánosnak és Pannikának
is kedves emléke fűződik a Tanár
Úrhoz: „A mai napig nagy szeretettel és tisztelettel gondolunk
rá. A pécsi Teleki Blanka Tanítóképzőbe jártunk 1956 és 1960
között, amikor Karcsi bácsi német szakos tanfelügyelőként bejárt a német nyelvű tanítóképző
óráinkra. Mi boldogok voltunk
és nagyon büszkék voltunk rá.
Hárman is voltunk, akiket ő tanított az általános iskolában.
Később, mikor már kollégák
voltunk, mondta: „Nemcsak ti
voltatok büszkék, én is büszke voltam rátok!” Kollégaként is nagyon emberséges volt, soha nem

te a tanítottakat, ezért tartottak
tőle, inkább megtanulták a tananyagot a gyerekek. Sokan tudtak tovább tanulni, mert tudásban megvolt az alap, amelyre
tudtak építeni.”
Takács Feri bácsi és Ica néni
kollégaként és magánemberként
is jó kapcsolatban volt a pedagógus házaspárral, Karcsi bácsival és Cöni nénivel: „Karcsi bácsi nagyon szerette a munkáját.
Nagy tudású ember volt és jellemzően nagy humora volt, értett az ugratáshoz. Összetartó
tanári gárda volt, nagyon meg
tudott nevettetni mindenkit.
Soha nem hagyta ki az alkalmat
az ugratásra. Ha valami gyakorlatias dolgot nem tudott megcsinálni (például gyümölcsfametszés), akkor nagyra becsülte
azt, aki ehhez a dolgokhoz is értett, alázatosan (és humorosan)
kért segítséget. Sokszor voltak
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vendégek náluk, felesége nagyon jól főzött. Érdekesség volt,
hogy mindig a második fogással
kezdte az ebédet, ha csodálkoztak ezen, akkor a honvédségnél
szerzett tapasztalatait mesélte el.
Ebédnél szavajárása volt: „Ló étvágyat!”, volt aki ezen megbotránkozott, Karcsi bácsi azt felelte: „A lónak jó étvágya van...”
Szeretett mulatni, legkedvesebb
dala a „Gyergyón innen, vagy még
azon is túl” nóta volt, ezt nagyon
sokszor énekelte. Nagyon segítőkész volt kollégáival, rengeteg
kapcsolata volt a Tanítóképző
Főiskolán is. Nem káromkodott,
ha mégis, akkor „becsomagoltan”
tette. Tanfelügyelőként elvárták
a kritikát felülről, ezt nem szerette, mert nem tudott rosszat
írni másokról. Úgy emlékszünk,
hogy német tankönyv írásában
is részt vett. Gyerekeknek tanította: „A gólya nem kerepel, hanem kelepel!”, a gyerekek időnként ugratták, direkt rosszul
mondták. A másik szó, melyet
mindig elemezett a gyerekekkel,
a halászlé volt: „Ez nem halászlé, hanem hallé, hiszen nem a halászt főzzük meg!” Nagy tekintélye volt a gyerekeknél, a szülők is
tisztelték őt.”
Sok szokása, mondása volt.
Ha órán rosszul válaszolt a diák,
akkor mondta: „Sötétség csimboraszója!” Volt neki egy zsebórája,
melyet minden óra elején kitett
a tanári asztalra. Szirom Károly
színdarabokat is írt, melyeket
nem csak Püspöklakon és Geresden játszottak el a tanulók,
hanem a környező falvakban is
előadták a diákok. Nagy gondot fektetett a családfakutatásra
is. A Szünder családfát kutatta,
egészen az 1848-as szabadságharc előtti időszakig sikerült felkutatni az őseit.
Szűcs Ramóna
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