2017. február

A farsangi napokban, legyünk mi is vígabban!
Betartottuk! Jót buliztunk!
Jöjjenek a részletek. Diákönkormányzatunk február 10én szervezte meg iskolánk
hagyományos farsangi bálját.
16.00 órakor kezdtek érkezni a
gyerekek és a vendégek. 16.45kor még azt hittük, hogy nem
leszünk igazán sokan, és én
személy szerint megkérdeztem magamtól, hogy vajon,
hogy lesz itt jó hangulat. Lett.
Nem is akármilyen. 17.00
órakor kezdődött az egyéni
jelmezesek felvonulása. Két
kategóriában pontoztak a
zsűrik, a készített és vásárolt
jelmezeseket választottuk külön. Közel 50 egyéni jelmezes
vonult fel és mutatkozott be.
Nagyon örültünk neki, hogy
a szülők között is voltak, akik
jelmezbe öltöztek! A készített
jelmezesek között a következő
végeredmény született: 1. helyen

végzett Varga Nadin zongora
jelmeze, 2. helyezett Schulteisz
Márton LEGO ember lett, a 3.
helyen a sas jelmezbe öltözött

Tóth Kristóf végzett. A vásárolt
jelmezesek között óvodás siker
született. Az egyéni jelmezesek pontozása után megvártuk

azoknak a gyerekeknek az átöltözését is, akik csoportos produkcióban is részt vettek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Farsangi recept – Hólabda (Schneeball)
12 tojás sárgáját, 2 tojás
felvert habját, 1 késhegynyi
vajat és amennyi lisztet felvesz, összegyúrom. Nagyon
vékonyra kinyújtom a tésztát,
kockára vágom, a kockák belsejét kisujj-vékonyra bevagdosom rádlival (derelyevágóval).
Minden második szálat felhúzok az ujjammal, majd a gömb
alakú formába teszem. Magas
falú, kis edényben, bő, forró
zsír és olaj keverékében kisütöm. Sütés közben a formát
átfordítom, hogy mindenütt
átsüljön. Szűrőn lecsöpögtetem, majd porcukorban meghempergetem.
Schulteisz Jánosné
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Geresdlak
Dr. Erdődy Gyula:

A Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium 1946. november
29-én kelt rendeletében elhatározta, hogy Kisgeresden iskolát
szervez a telepes gyermekeknek.
Az oktatás biztosítására Sas Katalin menekült állami tanítót áthelyezik Kisgeresdre.
Püspöklakon 1946-ban vadásztársaság alakult. Tisztikara
és tagjai:
Elnök: Halmai János, vadászmester: Bakó Béla, jegyző: Tóth
István, pénztáros: Hüber György,
ellenőr: Kiss László.
Számvizsgáló bizottság tagjai:
Benedek Imre, Molnár János (csepi), Molnár János (pusztai).
Tagok: Márton Péter, Koleszár
József, Barabás Miklós, Molnár
János (horvát), Legler Vince,
Perényi Miklós, Arató Márton,
Speil Ádám, Papp Imre, Schmidt
József.
A vadásztársaság célja, hogy
működése területén (vadászterületén) az államkincstártól haszonbérbe vett vadászati jogot a vadászatra vonatkozó jogszabályok
szigorú megtartása és a vadérték –
mint nemzeti közvagyon – védelmének szem előtt tartása mellett
okszerűen és a nemzeti közösség
anyagi gyarapítása szempontjából
hasznothajtó módon gyakorolja.
Ezeknek a céloknak megvalósítását a társaság azzal szolgálja, hogy:
a) az általa haszonbérelt vadászterületek vadállományát okszerű vadgazdálkodással a vaddal
telitettség ama fokáig fejleszti,
amely még nem veszélyezteti a

A község története 1945-től
napjainkig 2. rész

Geresdi ifjú kerékpárosok (1952)
mező- és erdőgazdasági érdekeket
és a vadászok és a termelők közötti
kívánatos megértést;
b) üldözi az orvvadászatot,
megakadályozza a duvad elszaporodását és írtja a területre járó
kártékony háziállatokat;
c) meggátolja a vadászatnak
tiltott módon való gyakorlását;
d) tagjai között meghitt baráti viszonyt teremt, és azt ápolja,
műveli a közösségi tudatot és a
vadászati, vadgazdasági ismeretek
bővítésével együtt az igazvadászi
érzületet fejleszti;
e) a kezdő vadászokat és így a
jövő vadásznemzetéket neveli, oktatja, azokat a társaság tagjainak
sorába való felvétel előtt vizsgára
bocsátja, és vadásszá avatja.
Püspöklakon 1947. július 27én a községi esküdtek kinevezése
körül támadtak problémák.
„Püspöklak község Nemzeti
Bizottsága a mai napon 1947. évi
júl. 27. napján gyűlésezik. Jelen

Csépelő brigád Geresden 1950-es évek eleje, Auth Frigyes

vannak a Nemzeti Bizottság tagjai. Az elnök megnyitja az ülést
és megállapítja, hogy a Bizottság
tagjai szabályszerűen meghívattak
a gyűlést megelőzően 24 órával.
Tárgy: Községi esküdtek kinevezése.

nem rendelkezhetik olyan helyi ismeretekkel, hogy nevezett, mint
esküdt, a községet képviselhesse,
ezen kívül pedig miután a legjobb
tudomásom szerint az igazolási eljáráson még nem ment keresztül,
nincs jogalapja a községet képviselni, állítja Sipos Ferenc. A Nemzeti Bizottság elhatározza, hogy
erről a kinevező hatóságot értesíti.
Az NB kéri a járási főjegyző
urat fenti számú véghatározatának
oly módon való megváltoztatására,
hogy Varga Lajost ezen tiszte alól
a fenti indokok alapján mentse fel
és helyébe Keresztély Dénes püspöklaki lakost nevezze ki.”
Az iskola átszervezése már
1947-ben felmerült. Tervezték
egy tanterem építését és a geresdi
iskolával való együttműködést.
A tanító ekkor Kőszegi Lajos
volt.

Tsz aratás (1952)
Előadó körjegyző előadja a
Bizottságnak a Bizottság javaslata alapján a járási főjegyző úr
1749/1974. számú véghatározattal
az üresedésben levő esküdti tisztségre Varga Lajos és Nagy András
püspöklaki lakosokat nevezte ki.
Bejelenti továbbá előadó, hogy
ezen határozat szabályszerűen
közzététetett.
Sipos Ferenc, mint a Fékosz
által a Bizottságba delegált tag
felszólalt és bejelentette, hogy a
Fékosz részéről olyan utasításokat
kapott, hogy tiltakozzon az ellen,
hogy Felvidékről betelepített magyar, mint Varga Lajos neveztessék ki esküdtté.
Indoklásul felhozza, hogy nevezett 1947. május hó elején lett
a községbe telepítve, a többi Szlovákiából áttelepített magyarokkal
együtt. Tehát ilyen rövid idő alatt

Püspöklakon a bírói teendőket
1948-ban Sipos Ferenc látta el.
Mindkét településen államosították az iskolákat. A laki vályogépület volt. Geresden a Dózsa
György utca 63. szám alatti iskola
egy tanteremből és tanítói lakásból állt, jó állapotban, a Dózsa
György utca 43. szám alatti iskola és tanítói lakás régi, düledező,
szinte használhatatlan.
A területen 1949-ben megkezdődött a termelőszövetkezetek
szervezése. Geresden megalakult
a Dózsa termelőszövetkezeti
csoport. Sokan mondogatták a
faluban: „Majd ennivalójuk sem
lesz, miből fognak ruházkodni.
Ha kicsi a föld, de az enyém.”
Püspöklakon a Vörös Csillag
termelőszövetkezeti csoport állt
fel. Elnökévé Oláh Józsefet választották. Intézőbizottsági ta-
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gok lettek: Németh Andrásné,
Strobán István, Király György.
A vagyonelkobzásban részesített
püspöklakiak jószágállományából 15 szarvasmarhát, 3 lovat és
gazdasági felszereléseket kaptak.
A geresdi tsz jellemzéseként leírható, hogy 1949-1951 között
emelkedett tagjainak létszáma,
1951-ben 37 fő, kialakult sertésállománya, kapott néhány lovat. A
vezetés baromfitelepet létesített.
Magyarországon az 1949-es
Alkotmány elfogadása után megkezdődött a közigazgatás átszervezése. A megyék számát 25-ről
19-re csökkentették. Létrehozták
a tanácsokat, amellyel hatalmas
apparátus jött létre a központi
akarat érvényesítésére.
Baranya megyében a Magyar
Függetlenségi Front delegálása
alapján 1950. június 15-én felállt az ideiglenes Megyei Tanács,
amely megszervezte a járási tanácsokat és előkészítette a tanácsválasztásokat.
A Baranya megyei Tanács alakuló ülését 1950. november 8-án
tartotta és működött mandátumának lejártáig, 1954. október 22-ig.
Püspöklakon és Geresden is
önálló községi tanács alakult.
Püspöklakon a tanács tagjai
lettek: Perleczki János, Gogola
Imre, Sipos Bertalan, Németh
Andrásné, Dömötör Rudolf, id.
Kiss Pál, Keresztély Dénesné,
Molnár Béla, Matyi Borbála,
Hengl Mihályné, Bedecs Lajos,
Molnár Antal, ifj. Kontár István,
özv. Hock Frigyesné, Geczki Rozália, Bucz János, Dobosi Sándor,
ifj. Hüber György, Tonkó Sándor.
A Végrehajtó Bizottság tagjaivá választották Perleczki Jánost,
Gogola Imrét, Sipos Bertalant,
Németh Andrásnét, Dömötör
Rudolfot, és id. Kiss Pált. Vb.
elnök: Perleczki János, vb. titkár
Gogola Imre.
Geresden tanácstaggá választották az alábbi személyeket: Cseke István, Horváth János, Belanka
Károly, Jónás Szilveszter, Jóbi József, Simon Sándorné, özv. Kádár
Jánosné, id. Mag József, Veres Gáborné, Kisgyörgy Ferenc, Kiss József, Czegle Lajos, Sárkány Kázmér, Bakó János, Dobszai Ferenc,
Hangó László, Bogár Gézáné,
Nagy Lajos, Zima Lajosné, özv.
Ács Imréné, Káli Pálné, Göndöcs
Ferenc, Csebek Ádám, Kecskés
Ferenc, Lőrincz Gyula, Rudolf
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Fahordás a tsz lovaival,
Schmidt Ádám (1955)
Gyula, Berecki Kálmánné, id. Varga János, Nagy Nándorné, Varga
József, Spán György, Papp Imre,
Horváth István, Takács Ljos, Madarász Viktor, Varga Lajos, Szakálas István, Manga Ádámné, ifj.
Révész István, Dicsér Gyula, Ungi
Ferenc, Bába Jánosné.
A végrehajtó bizottság tagjai:
Bába Jánosné, Belanka Károly,
Veres Gáborné, Jónás Szilveszter,
Horváth János, Kiss József, Cseke
István.
Vb. elnök Bába Jánosné, vb.
titkár Belanka Károly.
Mindkét helyi tanács közel
másfél évtizeden keresztül sokat
foglalkozott a termelőszövetkezeti
csoport, később a termelőszövetkezet helyzetével, az egyéni gazdák munkájával. Mindez központi
akaratot is megtestesített. Magának a végrehajtó bizottságnak tevékenységét igen sűrűn értékelték.
Geresden 1951-ben 2 tanulócsoportos, osztatlan kisiskola

működött két tanítóval. Az alsó
tagozatban járók száma 57 fő volt,
a felsősöké 40 fő. Az 5-6. osztály
Püspöklakon, a két település 7-8.
osztálya Geresden tanult.
A faluban megkezdődött az
utak és hidak rendbetétele. A
végrehajtó-bizottság megállapítása szerint Geresden kulák nincs.
A püspöklaki általános iskola
3 tanulócsoportos részben osztott volt, 5 pedagógussal, a 120
tanulóból 50 alsós, 70 felsős volt.
A 7-8. osztály Geresdre járt oktatásra. Az 1951-es esztendőben
tatarozták az általános iskolát, kijavították a dűlőutakat, valamint
az erdősmecskei vasútállomásról
idevezető utat, mert esőzésekkor
járhatatlanná vált.
A geresdi Dózsa tszcs eredményeit 1952-ben jónak értékelték.
Püspöklakon ekkor már két tszcs
dolgozott, a Vörös Csillag, valamint a Rákóczi.
A tanács ülésén községnév változást fogadtak el és továbbítottak
a megye felé. A Püspök előnév
elhagyásáról volt szó. A helyiek
Mecseklak, Erdőslak, és Lak elnevezést latolgatták. A névváltozás
nem valósult meg.
A geresdi tszcs munkájában,
1953-ban negatívumokat tártak
fel. Erősen lazult a munkafegyelem. Ezért munkaegység levonásokat eszközöltek és 7 főt kizártak
tagjaik sorából. Erre többen kiléptek, ők a falutól távol, rossz minőségű földeket kaptak. A csoport
elnöke ekkor Nagy Lajos.
Az iskola is 1 tanulócsoportos
osztatlan besorolású lett, 38 tanulóval és egy tanítóval.

A faluban, 1955-ben két beruházás is folyt. Megkezdték Kisgeresd villamosítását és tatarozták
az iskolát.
Püspöklakon lebontották a
Mergli téglaégetőt. A faluban
mozi és népkönyvtár is működött.
Az iskolai szakkör 60 tagú, az iskolai színjátszó csoport 30 tagú volt.
Az 1956-os esztendőben Kisgeresden utat építettek. Geresden
a 2. számú iskola felújítása folyt.
A termelőszövetkezeti csoport
rossz eredményei miatt egyre
többen léptek ki és lettek ismét
egyéni gazdák.
Az 1956-os eseményeket 1957.
március 3-án értékelte a tanács.
Ekkor üléseztek 1956 októbere
óta először.
Geresd Községi Tanács tagjai 1957 elején: Hangó László,
Bakó János, Varga József, Spohn
György, Rozmer Péterné, Horváth István, Cseke Dezső, Göndöcs
Ferenc, Czegle Lajos, Világos
Ferenc, Bakó László, Varga János, Kecskés Ferenc, Cseke István,
Szökőcs Elekné, Berecki Kálmán,
Madarász Viktor, Nagy Erzsébet,
Takács Lajos.
Megállapíthatták, hogy megszűnt a közös gazdálkodás, folyt
a földkijelölés. Táblacserét hajtottak végre az 1953-ban kilépettek
javára, így ők is a falu közelében
kaptak jobb minőségű földet.
Részletesebb értékelést júniusban tartottak.
(A sorozat harmadik része a következő Geresdlaki Hírmondóban
jelenik meg.)
Szerkesztette:
dr. Habjánecz Tibor
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

A farsangi napokban, legyünk mi is vígabban!
(Folytatás az 1. oldalról)
A csoportos jelmezesek
mind egy kis műsorral készültek. Itt kezdődött a jó hangulat
építése. Az első produkció a
nyolcadik osztályos fiúk favágó
tánca volt. A bőrnadrágos favágók közé a Mikulást is bevették
a fiúk. Egészségi állapotukra
Dr. Bubó és Ursula nővér vigyázott. A favágók maguk után
elég nagy rumlit hagytak, amit
a következő csoport a geresdlaki
közmunkások takarítottak el. A
hetedik osztályos lányok fekete-fehér jelmeze és tánca különleges látványt nyújtott. A
tánc alatt többször keresgéltük,
hogy melyik láb kihez tartozik.
A hatodik osztályosok bemutatták, hogy milyen a falusi well-

ness és milyen hatásai vannak.
A felsősök közül egyedül az
ötödik osztályból öltözött be
mindenki. Előadásukat a gésák

nyitották, majd következett a
sárkányok tánca és a nindzsák
harca. A 100 Folk Celsius dalára
mulattak a 2. osztályosok, akik
végigszámolták, hogy milyen
állatnak, tárgynak hány lába
lehet. Az elsősök is fekete-fehérbe öltöztek, de az ő mozgásukra leginkább a dőlés volt a
jellemző. Jó dominók módjára
dőltek osztályfőnökük karjába.
A csoportos jelmezesek eredményhirdetéséig a Tóth Duó
húzta a talpalávalót. Jó zenészek
módjára nem hagyták, hogy a
príma hangulat alábbhagyjon.
A csoportos jelmezverseny
végeredménye: 1. helyezettek a
8. osztályos favágók és a 6. osztályos falusi wellness lett, második
helyen a 7. osztályosok feketefehér tánca végzett, harmadik
helyen szintén holtversenyben
a 2. osztályos százlábúak és az
első osztályos dominók lettek.
A jelmezes általános iskolások
között egy tabletet sorsoltunk
ki, a nyertes Krikler Levente lett.
Az est végén már csak a tombolasorsolás volt hátra. A sok
nyeremény és felajánlás közül
három borítékot szeretett volna
minden tanuló megszerezni. Kisorsoltunk 3 felmentést különböző tantárgyak felelése alól.
Ezeknek a borítékoknak talán
nagyobb sikere volt, mint az ér-

tékes iskolatáskáknak, amiből
több darabot is kisorsoltunk az
est folyamán. Köszönjük a szülői
munkaközösségnek a segítséget
a tombolaárusításban és a kiszolgálást a büfében! Köszönjük
a tárgyi és anyagi felajánlásokat
a szülőknek, helyi cégeknek és
vállalkozóknak, a zenét a Tóth
Duónak! Reméljük, hogy sikerült egy kis vidámságot csempészni az iskolai életbe! Jövőre
„hozzon magával mindenki még
egy embert!”
A farsangi bál másnapján,
szombaton a tanulási nehézséggel küzdők országos úszóversenyén vettek részt tanulóink
Debrecenben. Hogy miért mentünk ilyen messzire? 3 aranyéremért, 1 ezüstért és 2 bronzért.
Gyöngyösi László 2 arany (mell
és szabadon választott úszás),
Toldi Márk 1 arany (gyors), 1
ezüst Lukács Máté (mell), Toldi Márk 1 bronz (mell), Pető
Zoltán 1 bronz (gyors). Gratulálunk az országos bajnoki
címekhez és többi érmekhez!
Az eredményes napunkat az
M0 autópálya Gastland éttermében zártuk, ahol egyszeri díj
ellenében annyit ehet az ember
amennyit csak tud. Erről többet
nem szeretnék írni...
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Itt a farsang, áll a bál…
Bizony, „állt a bál” a farsangi időszakban az óvodában!
Sajnos a betegséghullám már
januárban elérte a gyerekeket.
A nagy hideg ellenére mindenféle vírussal küzdöttek, sok volt
a hiányzás. Sajnálták is, szülők,
gyerekek egyaránt, hiszen ez
idő alatt sok kedvenc téma került feldolgozásra.
A könyvek szeretetét, becsületét, hasznát igyekeztünk
megmutatni a számítógépen,
tableten nevelkedő nemzedéknek a „könyvhéten”. Ismerkedhettek különböző típusaikkal,
elhozhatták kedvenceiket, sokat
olvastunk belőlük, nézegettük
őket, sőt saját könyvet is készítettek. A hét legnagyobb élménye azonban az volt, amikor
ellátogattunk a helyi könyvtárba. Nagy örömmel és bámulattal
nézték a gyerekek a roskadozó
polcokat, és szívesen választottak
néhányat, melyet megnézegettek, és ez alapján közösen döntöttük el, melyiket kölcsönözzük
ki. Kett Jancsi bácsi még azt is
megengedte nekik, hogy a közös, zenével kísért éneklés után
maguk is kipróbálhatták a szintetizátort. Óriási élmény volt nekik! Köszönjük Kett Jancsi bácsinak! Reméljük, néhányukban
kedvet ébresztettünk a könyvek,
a könyvtár használatához.

A hosszú, kemény tél vége
felé járva kíváncsian vártuk, mit
jósol a medve február 2-án. Idén
egész kis projektet építettünk
erre a témára. Minden foglalkozás, egyéni fejlesztés ráépült.
Ehető medvetappancs készült
linzertésztából, volt bocsbirkózás, vetítés, és sok más érdekes
tevékenység, melyek során kis
medvebocsokat gyűjthettek a
maguk barkácsolta kis barlangba. A sok megélt örömön kívül
ezt, és egy kis üveg mackómálnát is hazavihettek emlékül a

gyerekek. Még a betegeknek is
jutott belőle. A gyerekek megtettek mindent, de a medvék
teljesítményét a mai napig még
nem tudjuk értékelni… ;)
Február 6-án interaktív zenés előadásra hívtuk meg az
első és második osztályosokat.
Tengeri Attila magyar-német
nyelvű műsorába örömmel kapcsolódtak be kicsik és nagyobbak. A támogatást köszönjük
Geresdlak Német Önkormányzatának!
Izgalmas volt, vajon meg�gyógyulnak-e a gyerekek a
február 10-re tervezett farsangi mulatságra. Szerencsére
többségüknek sikerült, így nem
kellett elhalasztani. Ebéd után
érkeztek a szülők, akik a gyerekek egyéniségének, vágyának
megfelelő jelmezbe öltöztették
őket. Felvonulás, bemutatkozás után kis műsorral űzték a
telet, majd meglepetés-vendég
érkezett: igazi mohácsi busó
személyében. Annak ellenére,
hogy többen találkoztak már
vele, képeket, videókat mutattunk nekik, mégis akadt gyermek, aki sírva bújt anyukájához,

félve a maszkos embertől. A
bátrabbak azonban simogatták, megölelték, kerepelőjét,
kolompját is kipróbálták. Köszönjük Lantos Zolinak, hogy
biztosította ovisainknak ezt az
élményt! A farsangok leginkább
kedvelt eseménye a tombolasorsolás. Sok szülő támogatta ezt
nyeremények
felajánlásával,
„kívülállók” közül pedig Papp
Dezsőnének, Szűcsné Mezei
Anettnek köszönjük külön az
ajándékot. Kinek teljesült a
kívánsága, kinek nem, de üres
kézzel egyetlen gyermek se tért
haza. A szülők által hozott sütik, üdítők sem hiányoztak, jó
kis „parti” kerekedett! Köszönjük a sok támogatást!
Támogatásra a falu lakosságának is bármikor van lehetősége. A jubileumi év alkalmából
készített, ovis logóval ellátott
ajándéktárgyak (hűtőmágnes,
kulcstartó, gyerek- és felnőtt
póló) vásárlásával a gyerekeket,
programjaikat, lehet anyagilag
segíteni. Előre is köszönjük a
nemes szándékot!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Kalevala és a Finn Kultúra Napja –
február 28.
1835. február 28-án írta alá Elias Lönnrot az általa gyűjtött versekből összeállított Kalevala első változatát.
Elias Lönnrot(1802-1884) orvosként járta a fagyos,
északi finn vidéket és betegeinek nem csak a panaszát
hallgatta meg, hanem a dalait is.
Karéliában, Geresdlak testvértelepülései közelében dolgozott.
A nemzeti öntudatra ébredő, orosz befolyás alatt élő
finnek nemzeti eposzt kaptak viszonzásul Lönnrot-tól, ami
csak az övék volt, büszkék lehettek rá.
Ma a világirodalom egyik remeke!
dr. Habjánecz Tibor

„Pompáz a föld bogyócskákkal,
Aranyos a rét virággal,
Mezőn minden fűszál kihajt,
Megered a sok fajta rajt….
Ím a fán egy cinke cseveg:
Nem nől Oszmó árpája meg,
Nem zöldell Kalevnak zabja,
Földje míg be nincs aljzva…
Itt az öreg Vejnemöjnen
Fogja mind a hat magocskát
Szedi mind a hét szemecskét…
Megyen földjeit bevetni,
Szemet széjjel hintegetni…”
Az első árpavetés… (részlet)

Geresdlaki Hírmondó

Hírek röviden

XI. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
időpontja: 2017.szeptember 30. Főbb fellépők:
Tina Anders osztrák énekesnő, Kalocsai Piros
Rózsák néptáncegyüttes, Kovács Kati koncert,
Punnany Massif, Unterrock-bál
 Pályázatok:
- elnyert: vis maior keretében a Dózsa u. 3-tól
árok, támfal és hidak rendbetétele, Dózsa u. 79től délre híd megerősítése és árok-elemek javítása
- elbírálásra váró: Geresd Kultúrház komplex
felújítás, útfejlesztés Kossuth L. utca folytatása
(hrsz.140), Óvoda és Önkormányzat hivatalának
energetikai fejlesztése, Sportpark kialakítása,
Német klub: működési, kulturális, tábor, fejlesztési és szakmai pályázat
Polgárőrség: működési és szakmai pályázat
- tervezett: könyvtár fejlesztés, konyhafelújítás,
rendezvénytér kialakítása
 Toronymegáldás: 2017. március 3-án Dr.
Udvardy György pécsi megyéspüspök Geresdre
látogat, ahol 16:00 órakor Püspöki mise keretében
megáldja az új templomtornyot.
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Geresdlak Község önkormányzati rendelete a temetőkről és a
temetkezésről
Törvényi felhatalmazás alapján képviselő-testületünk megalkotta rendeletét a temetőkről és a
temetkezésről (1/2017.(II.10.)
A legfontosabb rendelkezések: 11.§ (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. (2) A sírhelyek,
urnasírhelyek, használata a megváltástól számítva
25 évre szól. (4) A sírbolthely (kripta) használata
a megváltástól számított 100 évre szól.
A temetési helyekért fizetendő megváltási díjak
geresdlaki lakos eltemettető vagy elhunyt esetén:
egyes sírhely: 2000 Ft, kettes sírhely: 4000 Ft,
hármas sírhely: 6000 Ft, négyes sírhely: 8000 Ft,
urnasírhely (örökös): 80 000 Ft.
Nem geresdlaki állandó lakos eltemettető
vagy elhunyt esetén egyes sírhely: 50 000 Ft, kettes sírhely: 100 000 Ft, hármas sírhely: 150 000
Ft, négyes sírhely: 200 000 Ft, urnasírhely:
120 000 Ft.
A rendelet 2017. február 15-től hatályos, így
minden meglévő sírhely mentes a fizetés alól, azokra csak a jövőbeli, új sírhelyek kialakításakor kell
megváltást fizetni.
Részletes információval a hivatalban szolgálunk.

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

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Kempf Anikó
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
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104
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Geresdlaki babák a Pécsi Nagypostán

Baranya megyei sváb viseleteket bemutató babákról
szóló kiállítás nyílt meg 2017.
február 6-án a Pécsi Nagyposta előterében, ahol geresdlaki
babák is megtekinthetők helyi
népviseletben.
A résztvevőket köszöntötte: Schmidt Zoltán, a Baranyai
Német Önkormányzatok Szövetségének elnökhelyettese,
Hertrich Ágnes, a Koch Valéria
Iskolaközpont Gimnáziumá-

nak német tanára és Szalóki
Csaba, a pécsi Nagyposta vezetője.
A kiállítás ötletgazdája és
felelőse: Wenczel Csilla, a Perekedi Német Önkormányzat
„segítője”.
A megnyitónak nagyon
nagy sikere volt. A kiállítást
2017. március 29-ig nézhetik
meg az érdeklődők.
A babák a Német Önkormányzat Geresdlak utazó

vándorkiállításán is „szerepeltek”, képviselték Geresdlakot
Magyarország több pontján.
A 2016-os év állomásai: Magyarországi Németek Háza,
Budapest – Zebegény – Halassy Olivér Általános Iskola,
Újpest – Orosháza – Pilis�szentkereszt (2016 novemberétől 2017. január 15-ig volt
megtekinthető).
A megnyitóról tv felvétel is
készült.

Az
UNSER
BILD
SCHIRM adása 2017. március 7-én, kedden reggel 7.50kor tekinthető meg a Duna
Tv-n, illetve aznap ismétlik
16.35-kor a Duna World tvcsatornán.
Az utazó vándorkiállítás tavasszal ismét útra kel, ezúttal
az osztrák Grambachba, testvértelepülésünkre látogatnak
el.
Schulteisz Józsefné

Miserend
Március 3. Toronymegáldás: keresztút, Püspöki mise

Kedd 		

16:00

Geresd

Március 5. 						Vasárnap 	 
8:00 Geresd
Március 12. 							Vasárnap	 
8:00 Püspöklak
Március 18. 							Szombat

16:00

Geresd

Március 19.							Vasárnap	 
8:00 Püspöklak
Március 26. 							Vasárnap	 
8:00 Püspöklak
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Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa
Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

