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Emlékezünk az áldozatokra
Az 1944. december 26-

án Geresdről és Püspöklak-
ról málenkíj robotra elhur-
colt lakosok tiszteletére és 
emlékére Geresdlak Község 
Önkormányzata és a Né-
met Klub Kulturális (Barát-
sági) Egyesület emléktáblát 
avatott fel 2015. december 
18-án. A megemlékezést a 
himnusz eléneklése után az 
óvodás gyermekek magyar 
és német nyelvű köszöntője 
nyitotta meg. Dr. Habjánecz 
Tibor polgármester úr em-
léktábla avatásán elhangzott 
beszédét idézve:

„Lelkiismeret-furdalá-
som volt, hogy itt Geresd-
lakon a sokat szenvedett 
embertársainknak nem 
állítottunk emléktáblát.

Pár éve Geresdlakért-
díjat adományoztunk a 
még élő Málenkíj robot-
ra elhurcoltaknak. Az 
emléktábla a borzalma-
kat átélőknek, nekünk, 
s a jövő nemzedékének 
is szól, hogy ne menjen 
feledésbe soha az a ke-
gyetlen világ, az embe-
rek megalázása, a svábság 
kollektív büntetése, ki-
semmizése.

Adventi időben vagyunk 
most.

1944 Adventje, Jézus el-
jövetele után, december 26-
án összeszedték az embere-
ket, asszonyokat pacskerban, 
fiútestvértől örökölt ba-
kancsban, zsákból összevart 
batyuval, melyben némi élel-
miszer, fehérnemű, pár szok-
nya, s takaró volt.

Ha becsukom a szemem, 
s egy időutazással 1944. de-
cemberében találom ma-
gam, elképzelem a ma már 
elképzelhetetlent. Püspök-
lak és Geresd kicsi, de ta-
karos házait látom. Hideg 
van. Az asszonyok, lányok a 
karácsonyi misén szerettei-
kért, férjükért, kedveseikért, 
apjukért imádkoztak, akik 
harcoltak valahol, hadifog-

ságban voltak vagy még 
hírt sem kaptak felőlük. 
Hallom a kisbírót is: „A 
pécsváradi orosz katonai 
parancsnokság elrendel-
te, hogy az 1899-1928 
évfolyambéli férfiak és az 
1914-1927 évfolyambé-
li nők f. évi december 26. 
de. 8 óráig Pécsvárad kö-
zségben az orosz katona-
ság parancsnokságához 
beszállíttassanak.”

Majd bekövetkezett az 
igaztalan büntetés. A több 
éves megaláztatás, szenvedés.

Három szoknya az élet?
A megsárgult fényképe-

ken a pufajkás nők, a sápadt, 
beesett arcok, a hazabocsájtó 
CCCP-s iratok tanúskodtak 
a „kicsi munkáról”, no meg 
a leírt visszaemlékezések is-
kolás füzetbe, unoka által 
könyvecskébe foglalva.

Három szoknya az élet.

Hál’ Istennek belefért a 
hátizsáknak kialakított juta-
zsákba. Életmentő meleg te-
jet adott érte az orosz dok-
tornő.

A magyarországi német 
nemzetiség 300 éves törté-
nelmének legdrámaibb idő-
szakát élte meg. Geresdről, 
Püspöklakról és környékéről 
több, mint 100 főt hurcoltak 
el (csak Püspöklakról 91 el-
hurcoltról ad számot a levél-
tári adat), többen meghaltak 
Oroszországban.

Családtagjaiktól, szeret-
teiktől, a szeretett hazától 
való távolság, a hazatérés ki-
látástalansága, az emberte-
len munkakörülmények, a 
kegyetlen bánásmód, a pusz-
tító járványok mind-mind 
fokozták a fogva tartottak 
kiszolgáltatottságát. 

És a hazatérés...?
Oroszország, Debrecen, 

Erdősmecske. „A személy-
vonat 3. osztályán díjfizetés 
nélkül utazhatik.”

Meleg fogadtatás, részvét, 
együttérzés helyett a megpró-
báltatások folytatódtak. So-
kan azzal szembesültek, egy-
kori ingóságukat elkobozták, 
házukat idegenek lakják.

Nem feledhetjük el a 
szenvedőket, az elhur-
coltakat! Emléktáblánk-
kal előttük tisztelgünk. A 
Geresdlaki Önkormány-
zat, a Német Klub Kulturá-
lis Egyesület és a Geresdlaki 
Német Önkormányzat e 
régi mulasztást pótolva, ily 
módon szeretnénk elégtételt 
adni a meghurcoltaknak.”

Dr. Hargitai János FIDESZ-KDNP képviselő, Szűcsné Mezei Anett Geresdlak 
Német Önkormányzat képviselője és dr. Habjánecz Tibor Geresdlak Köz-
ség polgármestere megkoszorúzza a „Málenkíj robot” emléktáblát
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A griny-

nyei gőzgombóc (részlet)

István követi őket, hango-
san szólítja a két nőt, és hogy 
ezt meg kéne beszélniük, mert 
az nem járja, hogy faképnél 
hagyják, hiszen ő a családfő 
és annyit megérdemel, hogy... 
Elhallgat. Erzsókot nézi, aki 
az erdő felé mutat. Aztán a fe-
leségére néz, aki elsápad és rés-
nyire nyílik a szája, mintha 
kiáltani akarna, de nem tud. 
Végül a rázkódó, fiatal fákra 
figyel, és a porzó földútra.

Erősödő dobogás, han-
gos röfögés, a háttérben vala-
mi nem evilági, esztelen hang, 
egy tenor szólam, fokozatosan 
hangosodik, tölti meg Kisga-
rasdot, terjed feléjük, eléri őket.

Rohannak a vaddisznók ki 
az erdőből, huszonegynéhány 
állat, csupa izom, szőr, agyar. 
A termetesebbek kétszáz kilót 
nyomhatnak, dübörögnek be 
a földútból kezdődő Kisgarasd 
utcán, be a házak közé, izom-
ból, feltartóztathatatlanul. A 
sikítás erősödik, de a forrást, a 
kísértetet, a démont (a részeg 
rockert) nem látni, talán a fák 
takarásában marad. Dübörgés 
és röfögés. A disznók eltrap-
polnak a Garasdi Szép ven-
dégház előtt, nem törődnek a 
letaglózott Istvánnal, a félel-
mén felülkerekedő Erzsókkal. 
Menekülnek és életveszélyes-
nek tűnnek.

– Apa... – szólal meg Er-
zsók, és kibújik anyja szorítá-
sából. – Hallod?

István hallja és a tudata 
egyik szöglete egyszerre meg-
érzi: nem cirkuszosok, nem 
a részeg zenekar és még csak 
nem is valami ósdi trükk. Ez 
a jelenség, ha létezik is rá ép-
eszű magyarázat, túlmutat a 
logikán és a fizikán. Talán a 
metafizikán és a pszichológián 
keresztül kellene megvizsgál-
ni... Talán az agyukkal csinál 
épp valamit, képes egy bizo-
nyos hullámtartományban je-
leket sugározni, ami reszke-
téssel és félelemmel tölti el az 
állatokat, és az embert is. Az 
alapvető kérdések persze ebben 
az esetben is a mi és a miért. 
A válasz nem lehet egyszerűen 
annyi: kísértet.

A vaddisznók dübögnek. 
Az utca tereli őket, nekiverőd-
nek András bá régi Fiatjának, 
elsodorják mindkét fa szeme-
test, ledöntik a játszótér má-
szókáját, elrohannak Eszter-
gályosék míves, kovácsoltvas 
kerítése mellett, átgázolnak a 
Szabó gyerekek elöl hagyott 
piros és sárga Csepel bringáin. 
A beton utca az utolsó lakott 
háztól földútra vált. Garasd-
lakig szántók, veteményesker-
tek. Napraforgómezők. Arra 
rohannak.

Az erdő szélén végre elhal 
a kísértő sikoly. A fák mozdu-
latlanul merednek az égnek, 

a szél eláll. A vészjósló süket-
ségbe bele-belehorkant a távo-
lodó konda. Kisgarasd házai-
nak ajtaja kinyílik. Asszonyok 
lesnek ki rajtuk, néha egy-egy 
bácsika. Ijedt, óvatos arcokat 
látni. Erika nem mer mozdul-
ni, a kertben áll, a férjét nézi, 
aki most kinyitja a kiskaput, 
az utcára lép, és az erdő, majd 
Garasdlak felé tekintget. Ösz-
sze van zavarodva és félhan-
gosan motyog.

12. ERDŐ

Tóni feltápászkodik, Mó-
nus a puskát hozza és a kezébe 
adja. Tóni bólint és gyakorlott 
mozdulattal ellenőrzi a tá-
rat. A fegyver a legfontosabb. 
Abban kell bízni minden kö-
rülmények között. Élet-halál 
kérdés, ezt minden vadász jól 
tudja, az is, akire támadt már 
állat, az is, akire nem. Egy 
vadkan-agyar halálos comb-
sebet ejthet, elugrani az ök-
lelés elől sokszor lehetetlen. A 
puska ilyenkor az ember leg-
jobb barátja. Ha a lövés nem 
sikerül, és a disznó jön, akkor 
vége. Mire az ember kijutna 
az erdőből, elvérzik. Még jó, 
hogy egy vadász ritkán van 
egyedül.

Tóninak szinte gyerek-
kora óta ott van Mónus Sa-
nyi. A vadászatért élnek, ap-
juk is vadőr volt. Ismerik az 
erdőt, ismerik a dombokat. 

Ide születtek. Szinte minden 
fát és bokrot láttak már az 
erdősmecskei nagyerdőn Kis-
garasdtól Nádasdig, Bözsök-
től a tolnai Tükker pincésze-
tig, ahol a dupla halastó van. 
Az egész Baranyai-dombság a 
kisujjukban van. Nem téved-
nek el, nem félnek. Soha nem is 
kellett félniük.

Ezzel a dologgal viszont, 
ezzel a repülő szörnyeteggel 
nem igazán tudnak mit kez-
deni. Tónit zsigerig rémíti. 
Ahogy a feje fölé tornyosult, 
üvöltött. Most is forog a gyom-
ra tőle. A lelke mélyén tudja: a 
kilőtt golyó valószínűleg ha-
szontalan ellene. A tőr a le-
vegőt böködné, a keze a sem-
mit öklözné. Ez a dolog, ez a 
teremtmény nem az erdőből 
való, talán nem is ebből a vi-
lágból. Muszáj elhinnie még-
is, hogy a puska megvédi őket. 
Muszáj hinni valamiben.

A két barát álldogál, této-
ván, hosszan bámulnak egy-
más arcába. Nem beszélnek. 
A hosszú csendben végül Tóni 
szól: Indulás!

Indulnak Kisgarasdnak, 
vissza a leshez, hogy közben 
megkereshessék Mónus mor-
dályát. Bíznak benne, hogy 
a kísértet nem lesz ott, de ha 
szembejönne is velük, az mit se 
változtat a dolgon, a puskáért 
akkor is menni kell. És aztán 
végre hazajutni.

(Folytatjuk)

MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ 
PROGRAM MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 2021

Varga Nadin (16) zeneszerzés, 
Geresdlak

A hegedűn és zongorán játszó ifjú 
hölgy kiemelkedő tehetségű zeneszerző 
is, jelenleg alkalmazott zeneszerzést és 
zeneinformatikát tanul. Számtalan nem-
zetközi versenyeredmény büszke tulajdo-
nosa, a tavalyi Virtuózok V4 versenyen 
zeneszerzői különdíjat kapott, műveit 
több koncertteremben is bemutatták.

Nadin a székesfehérvári Hermann 
László Zeneművészeti Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója 
zongora és zeneszerzés szakon. Sokol-
dalúságát bizonyítja, hogy kitűnő tanu-
ló, emellett asztaliteniszezik és rajzolni is 
szeret. A támogatást versenyeken és egyé-
ni kurzusokon való részvételre és utazási 
költségekre fordítja.
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A Mézeskalács-kiállítás épületének energetikai felújítása-átadás

Ott van Kisgeresd!

Jé...! Ez a felújított közösségi ház!

A kormánynál dr. Hargitai János. Solis-90 lóerős traktort és hótoló ekét 
nyert önkormányzatunk

Nissan Navarrát kapott a polgárőrség

Az új járművet átvették: Bárácz 
György elnök, János Ambrusné al-
polgármester, dr. Habjánecz Tibor 
polgármester, Reith Ivett pályázat-
író, Fekete Tiborné dr. Rajnai Gabri-
ella képviselőtestületi tag, dr. Har-
gitai János FIDESZ-KDNP képviselő, 
Bartos Mária-Magdolna közműve-
lődési asszisztens, Windischmanné 
Schmidt Tünde adóügyi előadó és 
Tarsoly Gyula falugondnok
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Decemberi ajándékok
Az elmúlt hónapban már 

beszámoltunk róla, hogy az 
Ökoiskola program kere-
tén belül iskolánk nevezett a 
„Passzold vissza tesó” felhí-
vásra. Használt mobiltelefo-
nokat gyűjtöttek iskolásaink, 
elősegítve a telefonokban 
található ritka fémek újra-
hasznosítását. 2. osztályunk 
nagyon aktív és eredmé-
nyes volt, szorgalmuk a ver-
seny harmadik helyére emel-
te őket! Évek óta figyelmet 
fordítunk a téli madáretetés-
re, iskolánkban több madár-
etetőt helyeztünk el az ud-
varon, ablakpárkányokon. A 
Mezőgazdasági Zrt. aján-
dékának köszönhetően idén 
is folyamatos lesz a madár-
etetők feltöltése, iskolásaink 
nagy szorgalommal figyelik 
és pótolják az elfogyasztott 
magokat. Ökoiskolai prog-
ramunk újabb elemét sike-
rült megvalósítanunk a fel-
ajánlással. 

Geresdlak önkormányza-
tának ajándéka minden év-
ben a karácsonyfa. Évek óta 
hatalmas fát kapunk, amit 
iskolásaink díszítenek fel. A 
december elején érkezett fa 

egy hónapig díszítette isko-
lánkat. Programjaink rend-
szeres szereplője volt a fa, 
eredményhirdetések, adventi 
készülődés, karácsonyi mű-
sor, mind körülötte zajlottak.

A Mikulás idén is meg-
lepte iskolásainkat egy kis 
ajándékcsomaggal. A gyü-
mölccsel, édességgel össze-
állított kis csomagok isko-
lánk ajándékai voltak. 

Jóval nagyobb és sokkal 
értékesebb csomagot ka-
pott karácsonyra 33 tanu-
lónk. A személyre szabott, 
könyvekkel, sportszerek-

kel, kerékpáros kiegészítők-
kel, írószerekkel, édességgel 
összeállított cipősdobozok 
a tankerületi dolgozók sze-
mélyes ajándékai voltak. A 
tankerület dolgozói minden 
évben egy kiválasztott isko-
lába juttatják el meglepeté-
seiket, amit idén Páva Péter 
tankerület igazgató és Kó-
fiás Endre tankerületi refe-
rens személyesen adtak át a 
geresdlaki gyerekeknek. A 
nagy odafigyeléssel összeál-
lított és igényesen elkészített 
csomagok hatalmas megle-
petést okoztak diákjainknak.

Iskolásaink ajándéka a 
szülők, nagyszülők felé egy 

megható karácsonyi műsor 
volt. Az ötletesen összeállí-
tott, különböző helyszíne-
ken forgatott jelenetekből 
egy szép karácsonyi műsor 
kerekedett ki. A felvételek-
ből egy videófilmet készítet-
tünk, melyet karácsonykor 
osztottunk meg a szülőkkel. 

Iskolánk tanulóinak és 
dolgozóinak újévi kívánsága:
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

Schulteisz Balázs, 
tagintézmény vezető

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Ha elmúlik karácsony…
…bizony előfordulhat, 

hogy a szeretet lángja már 
halványabban ég. Lobbant-
suk hát fel újra egy kis visz-
szaemlékezés erejéig leg-
alább.

December 6-án a Miku-
lás hozta az ovisoknak ha-
talmas zsákjában, zoknikba 
rejtett ajándékok és kedves 
dicséretek, biztató szavak, vic-
ces megjegyzések kíséretében 
a vágyott szeretetet. Minden 
óvodásunk örömmel fogad-
ta, verssel, dallal köszöntötte a 
piros ruhás jóságos apót. Nem 
felejtették el hálájukat egy 
„köszönöm”-mel kifejezni.

13-án Luca-napi nép-
szokásokkal, hagyományok-
kal, hiedelmekkel ismerked-
tek a gyerekek. Legjobban 
a „Most mutasd meg és ta-
láld ki!” játék tetszett nekik, 
melynek keretében ki kellett 
választaniuk azokat a tevé-
kenységeket, melyeket tilos 
volt ezen a napon végezni. 
Rendkívül motiváltak voltak 
e játékban.

Az adventi időszak min-
den péntekén (mert ugye az 
az ovis vasárnap) az adven-
ti gyertyák meggyújtása és a 
meghitt ünnepi zene melen-
gette a kicsi szíveket, a szere-

tet lángja lobbant fel bennük 
akkor is. Érezték, szent ün-
nep közeleg. A megszülető 
kis Jézusról, anyjáról, Mári-
áról, apjáról, Józsefről, a há-
rom királyról, a pásztorokról 
és az angyalokról többször 
esett szó, a Betlehemet néze-
getve. A nagyobbak jól emlé-
keztek még a szép történetre, 
a kisebbek figyelmesen hall-
gatták. Korán megérkezett a 
karácsonyfa, s alatta megany-

nyi szép ajándék. Karácsonyi 
pólók, egy kis édesség. Közös 
új játékok. És, hogy az egy-
más iránti szeretetet is meg-
felelő környezetben tudják 
kimutatni, egy pihenő-olva-
só sarkot is kaptak ajándék-
ba – pihe-puha szőnyeggel, 
párnákkal, babzsákfotelek-
kel. Rögtön kedvenc hely-
lyé varázsolták e sarkot. Az 
ünnepi zene pedig új micro-
hifi rendszerről szólt. Gyö-

nyörű dekoráció is járt a ka-
rácsonyi hangulathoz. Kinek 
köszönhetjük mindezt? El-
sősorban az Óvó néniknek, 
Dadusoknak, akik nem csak 
munkájuknak tekintették a 
karácsonyi ünneplést, hanem 
szeretetből tették. Anyagi 
feltételeket hozzá fenntar-
tónk, Geresdlak Község Ön-
kormányzata, Maráza, Szellő 
és Kékesd községek önkor-
mányzatai, August Krivec és 
Erb József atya biztosították. 
Köszönjük! 

December 20-tól a szere-
tet lángja a gyerekek ottho-
naiban égett tovább, családi 
körben. Reméljük, minden 
kisgyereknek jutott belő-
le bőven. Néhány rászoruló 
gyermeknek idén is vitt an-
gyalbatyut a Geresdlak – Hi-
mesházi Karitász. Köszönjük 
nekik a szervezőmunkát, a 
családok nevében is.

Január 3-án éledt újjá a 
pihenő óvoda. 

Egészséget, boldogságot, 
biztonságot kívánunk min-
denkinek az új évre! Vi-
gyázzunk rá, hogy karácsony 
elmúltával se égjen halvá-
nyabban a szeretet lángja!

Cseke Zoltánné
intézményvezető
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A magyar kultúra 
napja

A magyar kultúra napját 1989. óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
egy nagyobb kéziratcsomag részeként és je-
lölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéz-
iratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes hagyománya-
inknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékein-
ket.

A napról való megemlékezés ötletét Fa-
sang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-
ben. Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítá-
sára is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből 
meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, 
hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a vi-
lág kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, 
ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is”. Végül a nap 
tényleges megünneplésére a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsa 1988. december végi 
ülésén tett felhívást és 1989. januárjában ők 
szervezték meg az első évfordulós rendez-
vénysorozatot és azóta minden évben meg-
ünneplik ezt a napot.

 E naphoz kapcsolódva adják át a magyar 
kultúrával, továbbá – 1993-tól 2012-ig – az 
oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos 
szakmai elismeréseket is.

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 multat s jövendőt!
 
Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.
 
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.
 
Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.
 

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
 
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 fölette.
 
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!
 
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 multat s jövendőt!
 Cseke, 1823. január 22.

A Magyar Falu Programban kiírt „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021” pályázaton „Megújul 
a geresdi kultúr!” címmel 24,9 millió forintot nyertünk. A munkálatok megkezdődtek

Megújul a geresdi kultúr!
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 Hírek röviden
	A német önkormányzat december 27-re tervezett Ma-

lenkij Robot Emléktúrája az ónos esőre kiadott riasztás 
miatt elmaradt. Az emléktúra új időpontja február 26., 
szombat.

	Tóth Sándor (2021-ben költöztek Budapestről Geresd-
lakra) karácsonyra a falu gyerekeinek ajándékokat hozott, 
a dobozok kor és nem szerint meg voltak jelölve. A helyi 
Caritas csoport élelmiszer csomagokat ajándékozott az 
ünnepek előtt.

	Geresdlak Község Önkormányzata 48 családnak ado-
mányozott szociális tűzifát.

Februári miserend 
február 06. vasárnap 8.00 Geresd
február 13. vasárnap 8.00 Püspöklak
február 19. szombat 16.00 Geresd
február 20. vasárnap 8.00 Püspöklak
február 27. 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 Gab-
riella
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

Köszönjük János 
a Dózsa SE új 
fűnyíróját!
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Egy Geresdlakért-díjas mozgalmas élete
Kett János bácsi is betöl-

tötte a nyolcvanadik életévét 
decemberben. Polgármester 
úrral, dr. Habjánecz Tibor-
ral köszöntöttük őt ezen az 
ünnepen. Ekkor mesélt ak-
tív éveiről.

Pécsen született, az álta-
lános iskolát Fazekasbodán 
végezte. A Pécsi Tanítókép-
zőbe sok lány közé került a 
német tagozatra. Ez a kí-
sérleti osztály volt az utolsó, 
mely 5 éves képzést nyújtott 
– a negyedik év végén érett-
ségit tettek, majd egy gya-
korló év után következett a 
képesítő vizsga. Aki ezt si-
kerrel letette, magyar és né-
met nyelvű oklevelet kapott. 
János bácsi a Bátaapátiban 
töltött gyakorló év után 3 
évre bevonult a határőrség-
hez. Leszerelése után fél év 
bonyhádi tanítás után visz-
szakerült Apátiba.

Ekkor hívták Püspöklak-
ra, ahol 4 pedagógus család 
kamat nélküli hitel segítsé-
gével tudott házat építeni, 
így kerültek ide feleségével, 
Panni nénivel.

A tanítás mellett nevéhez 
fűződik az iskolai énekkar, a 
tánccsoport, a repülőmodel-

lező szakkör is. Egészsége 
megromlott, így 1991-ben 
rokkantnyugdíjba került. 
Persze ez sem jelentette a 
tétlenséget. A Fazekasbodán 
34 fővel működő templomi 
kórusban aktívan részt vett 
több püspöklaki és geresdi 
lakóval együtt. A német ön-
kormányzatok országszerte 
több helyre is hívták a kó-
rust fellépni,  többek között 
a pécsi Belvárosi templom-
ban német misét is énekel-
tek. Napjainkban a püspök-
laki kórust vezeti.

A ma Babaházként mű-
ködő épületben volt a 
könyvtár, melynek vezetését 
csak néhány éve adta át. Ek-
kor kb 1300 kötettel rendel-
kezett az olajkályhával fűtött 

könyvtár. A gyerekek közül 
is többen olvastak mint ma. 
János bácsi ma is szívesen 
fog a kezébe könyvet, főleg 
zenei témájúakat magyar és 
német nyelven is. Kottagyűj-
teménye hatalmas, 18 kötet-
ben őrzi őket.

Mikor sok lett a szabad 
ideje, a családi kertészetben 
segített. Esténként történel-
mi és természetfilmeket szí-
vesen néz.

Fiai Németországban 
dolgoznak. Idősebb fiánál, 
Zolinál 2 fiú unokája szü-
letett, akik szintén Német-
országban élnek, és zenével 
foglalkoznak. Attila fiának a 
lánya belsőépítész, fia a ke-
reskedelemben helyezkedett 
el. A sváb hagyományok a 

nyelv életben tartásával ke-
rülnek tovább a következő 
generációknak.

Panni néni finom süte-
ménnyel kínált meg minket. 
A Kedvenc szelet recept-
jét el is kértem, most tovább 
adom:

Tészta: 40 dkg liszt, 1/2 cs 
sütőpor, 12 dkg zsír, 12 dkg 
cukor, 1 egész tojás egy kevés 
tejföllel összeállítva. Ebből 3 
lapot sütünk.

Krém: 1/2 liter tejben fel-
főzünk 2 evőkanál cukrot 
és 4 púpos evőkanál lisztet. 
Mikor kihűlt, hozzáadjuk a  
20 dkg vajat és 25 dkg por-
cukrot, melyet habosra ke-
vertünk.

A kétfelé osztott krém 
egyik felébe kakaóport, a 
másikba vaníliáscukrot szó-
runk.

Az egyik lapra kerül a ka-
kaós krém, majd a másik lap, 
arra a vaníliás krém, tetejé-
re a harmadik lap. Tetejé-
re csokimázat készíthetünk: 
4 evőkanál vizet 4 evőkanál 
kristálycukorral felmelegí-
tünk (nem forralunk!), bele 
6 dkg vaj és egy kevés ka-
kaópor kerül.

Barna-Mendly Erzsébet

Beköszöntött a tél a Grinnyében is


