2021. február

A Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük január
22-én annak emlékére, hogy a
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-

én tisztázta le a Himnusz
kéziratát egy nagyobb kéziratcsomag részeként, amelybe a költő folyamatosan másolta be verseit, nem végleges

Kölcsey Ferenc:

HIMNUSZ
A magyar nép zivataros századaiból.
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!
Cseke, 1823. január 22.

változatokat, hanem tisztázatokat, amelyekben néhol javítások is vannak.
A csomag valamikor az
1830-as évek végén eltűnt,
és megkezdte több mint száz
évig tartó lappangó útját. Kölcsey 1838-ban bekövetkezett
halála után a Magyar Tudományos Akadémia tárgyalásokat kezdett a költő sógornőjével, özv. Kölcsey Ádámné
Szuhány Josephine-nal a kéziratok megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, a
Parainesis Kölcsey Kálmánjára hagyta kéziratainak jelentős részét. A kéziratcsomag
végül nem lett az Akadémia
tulajdona, de másé sem, a család tulajdonában maradt, és
különböző
leszármazások,
öröklődés folytán végül László Magdához került. Azt nem
tudjuk, hogyan került aztán az
irat László Magdától Szenes
Magdához, még az sem lehetetlen, hogy a két hölgy azonos személy. Tény azonban,
hogy a kéziratcsomagot 1946
decemberében az Országos

Széchényi Könyvtár Szenes
Magdától megvásárolta, sőt
azóta további kisebb kéziratcsomag részeket is, amelyeket
külön jelzet alatt, külön őriznek, de filológiailag pontosan
rekonstruálható, hogy valaha
ezek is a nagy kéziratcsomagban voltak.
Kölcsey két lapra írta a
Himnuszt. A sérülés, amely
mindkét fólión látszik, nem
lángégés, hanem úgynevezett
tintamarás. Nem Kölcsey tintája okozhatta, az Országos
Széchényi Könyvtár restaurátor szakembereinek véleménye szerint savas tinta ömlött
a papír szélére.
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Geresdlak története – folytatás
Geresd főbb gazdasági és
foglalkoztatási adatai 1752ben: „Ökör: 6, fejőstehén: 8, ló:
15, kétéves csikó: 2, sertés: 19,
aprójószág: 14, juh, kecske: 4,
búza, rozs: 81 pozsonyi mérő,
árpa, zab, kukorica: 70 pozsonyi mérő, bor: 24,5 akó pálinka: 8 pint (kb. 1,7 liter), lakóház: 52, községi műhely: 1
bognár, bíró: 1, iskolamester:
1, harangozó: 1, urasági hajdú: 1, kerékgyártó: 1, pásztor:
1, disznópásztor: 1”
Lak főbb gazdasági és
foglalkoztatási
mutatói
1752-ben:
„Gazda: 17, fiú, sógor: 1,
nőtlen: 1, házas zsellér: 5, özvegy: 16, bíró: 1, kisbíró: 1,
iskolamester és kocsmáros: 1,
egyházfi: 1, pásztor: 1; ökör: 6,
fejőstehén: 9, ló: 17, sertés: 10,
aprójószág: 1, juh, kecske: 11;
összeírt termény: búza, rozs:
59 pozsonyi mérő, árpa, zab,
kukorica: 61 pozsonyi mérő,
bor: 15 akó, ház: 59.”
A XVIII. század közepére
tehát elmondható, hogy Geresden és Lakon megtörtént
a német lakosság betelepedése, kialakult a két telepü-

Egyes források szerint Schwarzwald környékéről származnak a püspöklaki németek

lés nemzetiség struktúrája,
mégpedig hosszú időre. A
telepítést földesuruk, a pécsi
püspök szervezte.
A pécsi püspökök kb. 10
egynéhány helységet népesítettek be telepesekkel birtokaikon: Püspökszentlászló, Nagyárpád, Himesháza,
Geresd, Püspöklak, Püspökmárok, Püspöknádasd, Óbánya, Újbánya, Szászvár; Tolna megyében: Györe, Máza,
Váralja.
A németség származási területéről a források is
vallanak. Geresdről, Lakról és Kisgeresdről megállapítják, hogy az itt élő németek a rajnai frank, illetve
a fuldai nyelvjárást beszélik. Más forrás arról szól,
hogy a püspöklaki németek
Schwarzwald környékét, a

geresdiek ugyancsak Württenberget mondják hazájuknak, nyelvjárásuk viszont
Fulda környékéről való származásukat bizonyítja. Egy
harmadik forrás a laki németeket thüringiai származásúnak mondja.

Megvalósuló és tervezett pályázatok
Geresdlakon 2021-ben:
• TOP pályázat keretében sor kerül a Könyvtár és a Mézeskalács kiállítás épületének energetikai korszerűsítésére (külső szigetelés, napelem, fűtés korszerűsítés) és akadálymentesítésére.
• Magyar Falu Program pályázatából megvásároltuk a Dózsa Gy. u. 27. szám alatti ingatlant, ahol a rossz állapotú lakóépület lebontásra kerül, a melléképületet később
más támogatási források segítségével tervezzük felújítani,
klubbá alakítani.
• Tavaly a civil szervezetek az önkormányzat segítségével
eredményesen pályáztak a Civil MFP kiírásokra: A Dózsa SE egy 21 fős buszt tudott megvásárolni, a Polgárőr Egyesület a Gőzgombóc Fesztivál kiadásaihoz kapott
támogatást, a Német Klub pedig 6 millió forintot nyert
épület felújításra. Ebből a támogatásból a közeljövőben ahogy az időjárás engedi – kívülről felújítjuk a Kézimunka-kiállítás épületét, valamint nyílászárókat cserélünk a
Babakiállítás épületében.

• További eredményes pályázat segítségével felújításokat
végzünk a Babakiállításon: átrakjuk a tetőt, és felújítjuk
az utcafronti homlokzatot.
• A Pécsi Tankerületen keresztül a Magyar Falu programban támogatást nyertünk a tornaterem felújítására, korszerűsítésére.
Idén is minden pályázati lehetőséget kihasználunk:
• Belügyminisztériumi forrásból pályázunk a „100 lépcső”
és a Dózsa Gy. u. 30-50. közötti járdaszakaszok felújítására.
• MFP keretében pályázunk a Geresdi Orvosi rendelő és
Művelődési ház belső felújítására, eszközökre a helyi rendezvényekhez, falubuszra, kistraktorra, ravatalozó felújítására és vizesblokkjának kialakítására, útfelújításra, közterületi játszótér kialakítására.
• A civil szervezetek folyamatosan pályáznak kisebb összegekre a rendezvények támogatására.
Fischerné Faragó Viktória
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Kedves Geresdlakiak!
Sok pozitív visszajelzést
kaptunk a keresztek felújításával kapcsolatban, sokan
gyalogoltak és nézték meg a
Flodung kereszt eredeti helyét, ami további gondolkodásra ösztönzött minket. Az
önkormányzat és a Zrt. segítségével újult meg két kereszt pár évvel ezelőtt, majd
a német önkormányzatnak
sikerült tavaly 5 keresztet
és a geresdi Szentháromság
szobrot felújítani. A munkát folytatjuk, további keresztek felújítására adtunk
be pályázatot. A felújítások megsegítéséhez egy kéréssel fordulunk Önökhöz.
Sok kereszt, szobor, emlékmű van még Geresdlakon,
amiket nap mint nap látunk,
de vannak olyanok, amik
már nem állnak a helyükön,
vagy csak egy részük található meg, vagy állnak még valahol, csak mi nem tudunk
róluk. Karácsonyi sétám alkalmával találtam újra rá egy
öreg, elfeledett 1907-ben állított keresztre a „Kipplin”
az adótorony mellett. Rácgeresden, a Himesháza felé
vezető földes út mellett is
még fellelhető egy régi kereszt néhány darabja. Érdekes kereszt áll a szántóföld
közepén a kisgeresdi elágazótól délre az akácfák alatt, a
római hadiút elején is talált
darabokat egy keresztből a
Fischer család… Segítsenek
nekünk abban, hogy további
hasonló emlékeket találjunk,

amiket lassan fel tudunk újítani. Hol voltak, vannak még
szakrális emlékek? Kik állíthatták és mi volt rájuk írva?
Mit tudunk róluk? Netán tudunk valamit a füzesen lévő
helyről – egyesek szerint kápolnáról, mások szerint remete barlangról – ahová a
mohácsi templomból a Boldogasszony szobrot menekítették a törökök elől? Lehet,
hogy a csata 500 éves évfordulójára (2026) azt is fel lehet lelni és felújítani? Örvendetes, hogy egyre többet
sétálnak, túráznak a helyiek,
így ezeket a kereszteket, emlékeket összekötve, egy szép
túraútvonal is kialakul Geresdlakon. Mi már le is sétáltuk, 8-10 kilométert tettünk
meg csak Geresdlakon a kereszteket követve. Korábban
Szent Vendel (a pásztorok
védőszentje) napján október
20-án körmenetet tartottak,
és a helybéliek közösen keresték fel a geresdi, kisgeresdi és laki Szent Vendel
szobrokat. Írjuk be a naptárba ezt a programot! Várjuk a további információkat,
kérdezzenek az idősebbektől, az elköltözött rokonoktól, ismerősöktől! Hátha találunk még értékeket! Addig
is sétáljanak sokat, legyenek
friss levegőn, nézzék meg a
kereszteket!
Anett, Alexa, Edina,
Margit, Balázs,
NÖ Geresdlak

A Geresdlaki Német Önkormányzat egy Hohner Verdi II. 96 b. harmónikát vásárolt a Pacsirta kórus kíséretéhez, az iskolai harmónika oktatást
pedig egy 40 basszusos gyermek harmónikával támogatja. A kitűnő állapotban lévő hangszerek minőségi hangzásukkal segítik a kórus munkáját és a zeneoktatást. A hangszerek beszerzéséhez 50%-os támogatást
nyert önkormányzatunk a Baranya Megyei Német Önkormányzat pályázatán. Köszönjük!
Német Önkormányzat Geresdlak
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Jön Január, megy Január……
„Jön Január, megy Január
kinek-kinek kedvébe jár,
szánkót csusszant, ródlit lódít,
gyermekekkel hógolyózik.”
Kányádi Sándor
Január a félévzárás és az
apró téli örömök hónapja volt.
A tanév első féléve tanulmányi szempontból eredményesebb volt, mint a tavalyi. Nem
volt igazolatlan mulasztása senkinek, elégtelen félévi osztályzata is csak két tanulónak van.
Több tanulónk lett kitűnő, és
többeknek sikerült javítani a tavalyi eredményekhez képest. A
vírushelyzetre való tekintettel
néhány tanulónk alapbetegségére és az egészségi állapotára
való igazolt orvosi hivatkozással
távoktatással, digitális oktatással teljesítette a félévet. Ők félévkor sikeres osztályozó vizsgát
tettek. Örömteli volt számomra,
hogy a nyolcadik osztályunk tanulmányi és magatartási szempontból is javult ebben a félévben, sok mindenben lehet rájuk

számítani. Remélem, hogy a
felvételi céljaik is teljesülni fognak! Hagyományos iskolai versenyek sajnos most nincsenek,
de több versenykiíró is kínál interneten keresztül megmérettetéseket. Tanáraink és tanulóink most ezeken a versenyeken
próbálnak szerencsét, már jelentkeztek több, második félévben megrendezésre kerülő
versenyre. Csanádi Imre gondolatmenetén haladva a karácsony (a tél) akkor szép, hogyha fehér hóba lép, nem is sárba
latyakba…., Ropog a hó alatta.
Januárban a gyerekek örömére

Programjaink a második félévben:

Február: asztalitenisz háziverseny.
Február 19-én péntek: osztályszintű farsangolás.
Február 26-án pénteken a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódva Malenkij Robot emléknapot és túrát tartunk a 7. osztályosoknak.
Március 12-én pénteken tartjuk nemzeti ünnepünk
műsorát.
Március 22-26 digitális témahét.
Március 31 szerda kerékpár túra. Március hónapban
több alkalommal, és több tantárgy keretén belül fogunk
a KRESZ-ről és a kerékpározásról tanulni. A tanultakat
vizsgával zárjuk, melyen „kerékpáros jogosítványt” lehet
majd szerezni.
Április 1-9 tavaszi szünet a gyerekeknek.
Április 16 péntek, alsós versmondó verseny. Téma:
egészség.
Április 19-23 fenntarthatósági témahét gyalogtúrával
(Óbányai völgy 14 km).
Április 30 péntek: iskolai májusfa állítás.

megjött a hó. Ki is használtuk,
minden osztályunk szánkózott,
hógolyózott és hóembert épített. Erről készítettünk egy kis
videófilmet, amit megosztottunk a szülőkkel. A Pécsváradi
Családsegítő szolgáltatásaként
januártól ismét segítségünkre
van Szitáné Szép Andrea szociális segítő. Péntek délelőttönként a következő témákban
nyújt segítséget tanulóknak,
szülőknek és pedagógusoknak:
iskolához köthető problémák,
gyermeknevelési kérdések, családon belüli problémák, tanács-

adás, segítségnyújtás ügyintézésben.
Januárban sikeresen pályáztunk az ABACUSAN Vándorrobot Pályázatra, amit el is
nyertünk. A kezdő lépésektől a
programozásig minden lépésről be fogunk számolni ezeken
az oldalakon is. A pályázat hat
hete alatt minden tanulónkkal szeretnénk megismertetni
a robotika alapjait. A képen az
első robotok összeállítását lehet látni.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Sok apró és nagy öröm az év kezdetére
Az új év téli örömöket hozott
kezdésnek a gyerekek életébe.
Igaz, nem nagy mennyiségben
esett a hó, de a gyerekeket igazán boldoggá tette! Készültek
kis hóemberek, kisebb-nagyobb
hóangyalok, volt nagy hócsata!
A hóban lehetett lábnyomokat
keresni, saját lábnyomot készíteni. Összehasonlítani, méregetni. Nem csoda, hogy imádják a gyerekek a telet!
A csoportszobába visszatérve a madarak téli védelméről tanultak, költöző és itt telelő madarak nevével, életével
ismerkedtek. Versenyt is rendeztek, ki tudja több madárnak
a nevét megtanulni. A legügyesebbnek Fischer Beni, Szöllősi Iza, Szarvas Denisz bizonyultak, mindössze egy ponttal
maradt le tőlük a kiscsoportos
Juhász Soma, harmadik helyen pedig Papp Tamara és Loványi-Möller Ditta végeztek.
Említésre méltó, hogy éppen
csak lemaradt a dobogóról Reith Olivér, aki még három éves
sincs. Gratulálunk mindenkinek!
A kultúra napja alkalmából
idén saját dalos könyvecskét
készítettek a gyerekek, kedvenc
téli dalukból. A sokszor énekelt-eljátszott éneket így otthon is gyakorolhatják szüleikkel.
Kedvelt téma február elején
a medve kibújásához – bebújásához kapcsolódó népi megfigyelésen alapuló projekt. Igen
színes programot épített fel
erre idén is Noémi óvó néni!
Barkácsoltak, birkóztak, „medvevadászaton” voltak, kis pingponglabda-medvebocsokat terelgettek szívószállal a hídon
át a barlangba, medvefajtákkal ismerkedtek egy vetítés során. Medverajz verseny is volt,

ahol egymás alkotásaira szavazhattak a gyerekek. Legjobban Fischer Beni rajza tetszett
a csoportnak, ő lett az első, második Szarvas Denisz és Loványi-Möller Ditta, harmadik
helyezést pedig Papp Tamara

és Korn Petike érték el. Gratulálunk az ügyes rajzolóknak!
Közben több szülőtől érkezett kedves felajánlás a gyerekeknek: a Reith család sütőtököt adott, a Szabó-Bartos
család málnaszörpöt a medve-

bocsoknak, a Fischer család pedig anyagokat, textíliákat. Hálásan köszönjük!
Végül, de nem utolsósorban
egy igazán értékes támogatásról
szeretnék számot adni. Miután
gyönyörűen megújult az óvodánk, a régi bútorok már nem
igazán illettek a környezetbe.
Ezért azzal a kéréssel fordultunk a Német Önkormányzat
vezetőjéhez, Schulteisz Balázshoz, hogy – ha anyagi helyzetük engedi – támogassanak
bennünket csoportszoba bútor
vásárlásban. Kérésünk nyitott
fülekre-szívekre talált, és január
közepén meg is kaptuk a több,
mint négyszázezer forint értékű szekrénysort. Sajnos kapacitásunk nem volt még a berendezésre, de bízunk benne, hogy
hamarosan fotókkal is tudjuk
bizonyítani ezt a nemes hozzáállást. Addig is, innen is hálás szívvel köszönjük a Német
Önkormányzatunknak, hogy
ilyen módon is támogatja az
óvodában folyó német nemzetiségi nevelést!
Kolléganőimnek: Noémi
óvó néninek, Melinda dadusnak, Márta dadusnak innen is
hálás szívvel köszönöm a derekas helytállást ezekben a nehéz
koronavírusos időkben! A legjobb egészséget és kitartást kívánok Nektek!
Cseke Zoltánné
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Az első idei születésnapos köszöntése
Január 24-én töltötte
be a 80. életévét Szikszai
Györgyné, Nusi néni. Alpolgármester
asszonnyal,
János Ambrusnéval köszöntöttük fel ebből az alkalomból, akivel sok éven át
együtt dolgozott a tsz-ben.
Kérésemre mesélt az életéről, ebből adok tovább most
ízelítőt.
Lánycsókon született, de
1944-ben a család Püspöklakra költözött, a nagymamához. Mivel szülei gazdálkodtak, Nusi néni is
besegített a háztáji munkák
elvégzésébe.
Könyvelői tanfolyamot
végzett 1959-ben, így helyezkedett el 1962-ben a
Dózsa tsz-ben mint bérelszámoló, később könyvelő. Közben 1961-ben férj-

hez ment, házasságából két
fia született. Óvoda hiányában a nagymama felügyelt a
gyerekekre, akik közül egyik
ma is Geresdlakon él, a másik Komáromba költözött.
Jani fiánál egy lányunoka
van, aki Pécsen él, Zoli egy
fiú és egy lányunokával ajándékozta meg őket.
Férjével együtt jártak a
helyi általános iskolába, s
mivel mindketten sváb felmenőkkel rendelkeztek, otthon gyakran használták is
ezt a nyelvet. Fiatalabb korukban sokszor látogatták
meg Gödöllőn végzett gépészmérnök fiukat Komáromban, de manapság már
Nusi néni várja, hogy eljöjjenek hozzá. Mióta férje tavaly
októberben meghalt, otthon
várja a családtagokat.

Februári ünnepeltünk

Gyenis József február 9-én töltötte be a 85. életévét. Alpolgármester asszonnyal, János Ambrusnéval köszöntöttük
fel ebből a jeles alkalomból.
Józsi bácsi és négy testvére Püspökszenterzsébeten született. A Komlói Építőipari Vállalatnál kezdte meg munkás éveit, majd a Tanácsi Magas- és Mélyépítőnél dolgozott
nyugdíjazásáig. Feleségével együtt dolgoztak az építkezéseken. Esküvőjük 1963. január 19-én volt Erzsébeten, majd
Püspöklakra költöztek, Ilon néni szüleinek házába. Két gyermekük született, fiuk Szűrbe nősült, majd Norvégiába ment
dolgozni. Lánya Véménden tanít. Mindkettőjük két-két
unokával örvendeztette meg őket.
Ilon néni felvidéki volt, Józsi bácsi ősmagyar – mesélték
nekünk. Fiatalabb korukban tartottak disznót, nyulat, művelték a kertet. Mivel Józsi bácsi komoly beteg volt, felesége
egész nap felügyeli, segíti. Lányáék hetente látogatják őket.
Barna-Mendly Erzsébet

Nagyobbik fia a zrt-ben
dolgozik műszaki vonalon, Geresdlakon lakik, így
rendszeresen meg tudja látogatni.
A TV-ben az Ízőrzőket,
a híradót és a német nyelvű

műsorokat szereti nézni, de
szívesen horgol, köt, hímez
és kertészkedik is.
Kívánunk további aktív
nyugdíjas éveket jó erőben,
egészségben.
Barna-Mendly Erzsébet

Weöres Sándor:

A medve töprengése
Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
-Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok:
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz!
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Hírek röviden




Dr. Habjánecz Tibor polgármester bemutatja August Krivecnek az új buszunkat, melynek megvásárlásához hozzájárult RaabaGrambach testvértelepülésünk is.



Az E-ON értesítése alapján áramszünet lesz
az
alábbi
helyszíneken
és
időpontokban:
• 2021. március 4-én és 5-én kb. 8.30-15.00
óra között a Gellért u. 1-27., 6-48. szám között.
• 2021. március 8-án, 9-én és 10-én kb. 8.30-15.00
óra között Gellért u. 1-27. és 2-48. szám, Flórián u.
43-57. és 76-88. szám, Hunyadi u. 1-13., és 2-22. szám
között. Mivel az áramszünet az önkormányzat épületét
is érinti, ezért március 8.-10. között a Hivatal zárva
lesz.
A kommunális adó befizetésére Geresden az orvosi
váróban 2021. március 9-én, kedden 13.00 – 16.00 óra
között lesz lehetőség.
Püspöklakon március 8-9-10-én egész napos áramszünetet jelzett az E-ON. Ezért március 11-én, csütörtökön 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, március 12-én,
pénteken 8.00 – 12.00 óra között várja Windischmanné Schmidt Tünde a befizetni szándékozókat.

Márciusi miserend

A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00006 kódszámú, „Épületenergetikai korszerűsítés Geresdlakon” című pályázat keretében elkészült geresdi Művelődési házat és Orvosi rendelőt átadta dr. Hargitai János Térség Országgyűlési
képviselője, FIDESZ-KDNP, dr. Őri László Baranya Megyei Önkormányzat
elnöke és dr. Habjánecz Tibor polgármester

március 7. vasárnap 	  8.00 Geresd
március 14. vasárnap	  8.00 Püspöklak
március 20. szombat
16.00 Geresd
március 21. vasárnap	  8.00 Püspöklak
március 21. vasárnap
11.00 Maráza – búcsú
március 28. vasárnap	  8.00 Püspöklak

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 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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Február 28-a a Kalevala
napja Finnországban

A Kalevala finn nemzeti eposz, melyet a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus énekeiből állított össze Elias Lönnrot. Az eposz a folklóranyag logikailag
egymáshoz kapcsolható dalaiból áll.
Komoly öreg Vejnemöjnen,
Főfő táltos mindvégiglen,
Csónakot akar kisütni,
Új dereglyét nyélbe ütni
Ködös félszigetnek ormán.
Párás földszeletnek ormán.
Csónakot varázzsal készít,
Dereglyét dalával épít
Magános tölgy megdűltébül,
Törékeny fa tördeltébül,
Dall egy verset, tájat dülleszt,
Dall egy újat, deszkát illeszt,
Dalol egyben harmadikat,
Horgait veri azalatt,
Bolt végit befejezi,
Eresztékit egyezteti.
Hogy a csónak boltíves lett,
Deszkák széle összeillett,
Híja volt még három szónak,
Hol a karfák alkotódnak,
Az orrtőkék ormozódnak,
Fara végződik hajónak.
Tanakodik, tépelődik,
Bűvigékre hol akadhat,
Hol teremt hatószavakat.
Maga szóval ígyen szólal:
„Ige száz is őriződik
Ott Alvilág háza tájin,
Manala örök tanyáin.”
Vejnemöjnen alvilági útja (részlet)
Első változata, az ős-Kalevala 16 éneket (ún. rúnót) tartalmaz. 1835. február 28-án Lönnrot megjelentette az eposz
második változatát, a 32 rúnóból álló ún. Régi-Kalevalát, amely már tökéletesen megfelelt a kortársak naiv finn
őseposzról alkotott elképzeléseinek.
A Régi-Kalevala világsikere kiemelte a finneket az ismeretlen népek sorából, hozzájárult a finn nyelv fejlődéséhez,
a finn nemzeti öntudat erősödéséhez. Ezt követően Elias
Lönnrot a karjalai eposzba más finn területek népi énekeit is
beledolgozta, így készült el a végleges – számunkra is ismert
– változat, az 50 éneket tartalmazó Új-Kalevala 1849-ben.
A Kalevalát Magyarországon leginkább Vikár Béla, Nagy
Kálmán vagy Rácz István fordításában ismerjük.

Februárban született
a nagy mesemondó
Ásvai Jókay Móricz, közismert nevén Jókai Mór (Komárom, 1825. február 18.
– Budapest, Erzsébetváros,
1904. május 5.) a márciusi
ifjak egyike, a „nagy magyar
mesemondó”, országgyűlési
képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent
István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, 1876-tól
1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság
tiszteletbeli tagja.
Jókay Móricz néven anyakönyvezték. Egy anekdota
szerint írótársa, Tóth Lőrinc
címzett először egy levelet
„Jókay Mór úrnak”, amin Jókai kezdetben bosszankodott, s frappáns válaszul ő
maga is „Tóth Lőr úrnak” címezte leveleit. Később Petőfi
unszolására kezdte az irodalmi életben a Jókay Mór nevet használni. 1848. március
15. után nevében az y-t i-re
cserélte, ezzel is jelezve, hogy
nem akar élni a nemesi származás előnyeivel. Így leg
ismertebb regényei már Jókai Mór néven jelentek meg.
Jól tudott németül, latinul, franciául, olaszul, angolul. Fiatalon gyerekeket tanított rajzolni, festett
olajképet például Petőfiről
is. Bár ügyvédként végzett,
egyetlen pert sikerült csak
megnyernie – fel is hagyott
az ügyvédkedéssel.
Mikor 1848. december
30-án a császári hadsereg
Pest ellen kezdett nyomulni, a Gellért hegynél sáncot
ásó emberek között ott ásott
Jókai is első feleségével, Laborfalvi Rózával.

Geresdlaki Hírmondó

Ő volt az első magyar író,
aki regényei honoráriumából nagypolgári stílusban élhetett. Sírjára – végrendelete
szerint – házának kapufélfájából kellett fejfát csinálni.
Neje 1886-ban bekövetkezett halála után fogadott
leánya, Jókai Róza vezette a
háztartását, aki később férjhez ment Feszty Árpád festőművészhez.
Nagy meglepetés volt,
amikor 1899. őszén nőül
vette Grosz Bellát, az egyik
fővárosi színi iskola végzett
növendékét. Kortársai nem
tudták megbocsátani, hogy
öregkori szenvedélye elragadta; rokonai, barátai elfordultak tőle.
A Jókai-lepel az író temetésére készült fekete tüllel bevont nemzeti színű selyem volt. Később több nagy
írót ért az a megtiszteltetés,
hogy a Jókai-leplet sírjukra
borították, nevüket arannyal
ráhímezték. A lepel jelenleg
a Petőfi irodalmi múzeumban található.
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