2018. június

Országos Virágosítási
Verseny

Óvodai beszámolónk az 5. oldalon olvasható

„Induljatok! Olyan szépek vagytok!” Évek óta biztatott
Hutter Jánosné Ildi, Zebegény polgármester asszonya, hogy
Geresdlak vegyen részt az országos virágosítási versenyen.
Zebegény testvértelepülésünk három éve megnyerte azt
országos versenyt, és Magyarországot képviselve Európa
2. legszebb, legvirágosabb települése lett. Volt szerencsém
részt venni a gálán Százhalombattán, az európai díjátadó
ünnepségen.
Felemelő volt.
Csodaszép Zebegény.
Nem bókolt polgármester asszony! Igen. Geresdlak szép
település. Geresd, Püspöklak, Kisgeresd! Gyönyörű fekvés.
Geresdi és a Baranya-dombság ölén ez a kis utcákkal tarkított
mesefalu a szorgalmas lakóival, tereivel.... persze, hogy ott
a helyünk.... induljunk. Csak ennyi lenne. Versenyszellem?
Tegyünk ki kétszer annyi virágot?
Á!
Ez a verseny rólunk szól. A közösségről. Pont ránk szabták.
Az ötletekről, a kreativitásról. Geresdlak – együtt vagyunk
sikeresek!
A kiállítások, a Baba-múzeum, a Mézeskalácsfalva, a temetőtakarítás, a Koffán-galéria, a szurdok...
Sok-sok közös emlék. Összefogás.
A Gőzgombóc-fesztivál!!!
A közösségek. A közösségi munka.
A helyi virágosítási versenyen idén is csodák fognak születni.
Tereink, útjaink, árkaink karbantartása közösségi összefogásért kiált.
A Dózsa utca és a Flórián utca patakmedrének tisztítására délutánonként csizmás, lapátos... de lelkes geresdlakiakat
várunk. Meghirdetjük.
A Dózsa SE sporttelep környezetének, zöldfelületének
letisztázása, lekaszálása is nemes feladat. Várjuk kaszás sportbarátainkat. Meghirdetjük.
A szurdok, az Alsófalut a Kisgeresdi úttal összekötő kanyargós „alagutunk” is segítő kezekért kiált.
Országos virágosítási verseny? Igen.
Az összefogás. A közösségek egymásra találása, összekovácsolódása.
Geresdlak a mi hazánk.
Tegyük még szebbé! Együtt! Leszünk! Sikeresek!
dr. Habjánecz Tibor polgármester
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Virágos Magyarország
A Geresdlaki Önkormányzat is jelentkezett az idén 25
éves „Virágos Magyarország”
elnevezésű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség
által 1994 óta sikeres megmérettetés évente közel 300
települést mozgat meg.
A verseny célja a kultúrált és
vonzó országkép kialakítása, a
településen élők összefogásának ösztönzése, a környezettudatos gondolkodás erősítése.

A két fődíjas település a
2019. évi Európai Virágos
Városok és Falvak versenyén

A geresdlaki diákok festették a
doktor néninek
képviselheti Magyarországot.
A 2018. őszi díjátadón a fődíjak mellett számos különdíjat
is átadnak.
A jubileumi különdíj mellett idén is odaítélik a „Legvirágosabb úti cél” díjat annak
a településnek, amelyre a legtöbb közönségszavazat érkezik
a verseny facebook oldalán.
A versengő települések bemutatkozása elérhető a www.
viragosmagyarorszag.hu oldalon.

Új dolgozó a Közös Hivatalban
A márciusi számban bemutattam önkormányzatunk új
dolgozóit. Most ismét változás
történik: Földvári Edit aljegyzőnk a nyár végére várja első
gyermekét. Helyette jegyzői
referensként dr. Matei Adriana
áll munkába. Természetesen őt
is megkértem, meséljen egy kicsit magáról.
– Nagybányán (Erdélyben)
születtem. Ötéves koromban
Magyarországra,
Borjádra
költöztünk. Tanulmányaimat
a Bólyi Általános Iskolában
kezdtem, majd a Leőwey Klára
Gimnáziumban érettségiztem
2002-ben, biológia-kémia tagozaton. Azért ott, mert orvos

szerettem volna lenni, ám a 11.
osztályban megváltozott az
elképzelésem. Így kerültem a
PTE-BTK-ra szociológia-

politológia szakra. Ezek után
nyertem felvételt a PTE-ÁJK
(Állam-és Jogtudományi Kar)
jogász szakára. Nyelvismere-

tem kiterjed a román, német,
angol nyelvekre.
2015-ben férjhez mentem,
férjem ügyvéd, Pécsett lakunk.
A diploma átvétele után
ügyvédi irodában kezdtem
dolgozni, majd gyermekvédelmi terület, utána a Baranya
Megyei Kormányhivatalban
szociális területen végzett
munka következett. Csábított
a vidéki munkalehetőség, így
pályáztam meg a jegyzői referens állást, melyet el is nyertem.
Szabadidőmben szívesen
fallabdázom, olvasok, sudokut
fejtek.
Barna-Mendly Erzsébet
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Kroh Jánosné, Rézi néni 85. születésnapját ünnepelte
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Wászner Péterné, Léna néni a 96. születésnapját ünnepelte

Születésnaposokat
köszöntöttünk
Május 18-án töltötte be 85.
évét Kroh Jánosné, Rézi néni. A
jókívánságok elhangzása után
kértem, meséljen egy kicsit
magáról.
- Geresden született, egy
nővére, két bátyja és egy öccse
volt. Öccse Lakon él. Tizennégy éves korától 7 éven át
szolgált Pécsen. Ott ismerkedett meg férjével, aki Himesházáról származott. Az 1954ben megtartott lakodalom
után jöttek a gyerekek: három
lányuk született, a középső 7
hónapos korában meghalt. A
fiatalabb Szűrbe ment férjhez,
az idősebbel él a mai napig
Geresden. A 4 unokától 6
dédunoka született, a két lány
után két fiú, majd egy fiú-lány
ikerpár. Így jeles alkalmakkor
szép nagy család veszi körül,
akikkel németül beszél.
Férje először a Pécsi, majd
a Komlói Vízmű alkalmazásában állt, a törpe vízművek
építésének idején sokáig hetelt.
Amikor 1960-ban belépett a

TSZ-be, a növénytermesztési ágazatban dolgozott. A
gyerekek, és a beteg édesanyja
mellett ezt vállalta, mert bármi probléma adódott, otthon
tudott maradni. Később a borjakat gondozta, innen is ment
nyugdíjba, mikor megszületett
az unokája.
Az újságot naponta elolvassa, szép időben gyönyörködik
a virágokban.
Az előző hónapban köszönthettük a falu legidősebb
emberét. Néhány héttel fiata-

labb csak nála Wászner Péterné, Léna néni. Ő május 31-én
ünnepelte a 96. születésnapját.
Püspöklakon született, 4 testvérével itt nevelkedett. Öccse
Pécsváradon lakik. Besegített
a fia gyerekeinek nevelésébe
Hirden, amikor ott volt rá
szükség. A varrás mindig közel állt hozzá, a pécsváradi és a
geresdlaki óvodások, valamint
a Leőwey Klára Gimnázium
részére készített fellépőruhákat. Ezután nem csoda, hogy
amikor a Kesztyűgyárba je-

lentkezett, a betanulási időt
sem kellett letöltenie. A főnökasszonya már abból látta,
hogy ért hozzá, ahogy a tű állt
a kezében. Erről az időről meséli, hogy a kopott háromélű
tűvel szebb munkát adott ki
a kezéből, mint azok, akik új
tűvel dolgoztak. Az általa elkészített kesztyűkön hiba nem
volt, a varrás sosem látszott át
a másik oldalra.
Népes családjához tartozik
2 gyerek, 4 unoka, 8 dédunoka
és 3 ükunoka.
A napot újságolvasással
kezdi, majd a TV-ben megnézi a híreket. A délutáni szunyókálás után a német adón
lévő sorozatát nem hagyja ki.
Ezen kívül a természetfilmek,
az országot bemutató műsorok
a kedvencei.
A kérdésre, hogy mi a hos�szú élet titka, így válaszol: rengeteg főzelékfélét eszem, sok
szénsavmentes vizet iszom, és
minden éjjel elfogyasztok egy
banánt.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Izgalmas munkálatok az iskolában
Áprilisban kezdődött. Jött
a markoló és tereprendezést
tartott. Kimarkolta a kijelölt
területről a földet. Majd jött
a kő, ami az alapot adta. Zsaluzás, tömörítés, szintezés,
tömörítés. Vasalatok elkészítése, fémháló lefektetés és a
várva várt betonozás. Hatalmas gépek, járművek, érdekes
munkafolyamatok. Gyerekek
lekötve minden szünetben.
Betonozás kész, kötelező a
kötési időt kivárni, ami 28 nap.
Közben locsoltunk, locsoltunk
és locsoltunk, naponta többször. A 26-27-28. nap lejárt,
a beton megkötött. Május
közepe van. Jöhet az aszfalt.
Nem jön. Rossz a gép. ……
és megint nem jön. Közben
pályára lógó ágak levágása.
Megérkeztek az új kézilabda
kapuk. Végre itt van, megjött
a gép és teríti az aszfaltot. Az
úthenger tömörít, ráz, gurul
le, s fel. Hatalmas élmény,
minden szünetben a folyosón
és pálya szélén áll az egész
iskola. Elkészült. Egyenletes,
tükörsima az aszfalt. Következő munkafázis: kerítésépítés.
Közben meghívók elkészítése
pályaavatóra, kiküldése. Jöhet
a pálya festése. Kivel? Apari Lili, Ováth Erik, Wukovics

tás, ragasztás, csaptatás ragasztás órákon át. Indul a precíz
festés. Közben a pálya körül
tereprendezés. Távolugró gödör kiásása. Gödör feltöltése
homokkal. Kézilabda kapu
összeszerelés, rögzítés. A festés elkészült, kapuk a helyén,
távolugró hely kész, kerítés
rendben.
A műszaki ellenőr elégedett. Június 1. az átadás napja.
A pályát ünnepélyesen átadja
Páva Péter a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója, Kófiás
Endre tankerületi referens, Dr.
Habjánecz Tibor polgármester
Helyszín: Győr. Orsós Valter 7.
osztályos tanulónk bejutott a 300
méteres síkfutás országos döntőjébe.
A Diákolimpia országos döntőjének
helyt adó új épületegyüttesben rendezték 2017-ben az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált. Világszínvonalú körülmények között készülhettek
fel a versenyzők a megmérettetésre.
Valtert elkísérték osztálytársai is,
akik hangos szurkolással segítették őt a verseny alatt. A 3 futam 24
versenyzőjéből Valti a 9. legjobb időt futotta. Ez úton is
gratulálunk Valternak a szenzációs eredményhez!
Alex és Wukovics Tamás = kitartó és precíz munkavégzés,
igazgatói dicséretek. Kőműves

festékporos csaptató zsinórral
egyenes vonalat jelöl. Kis csapat mellette ragaszt. Csapta-

és Schulteisz Balázs tagintézmény vezető. Megáldja Erb
József plébános úr. Az iskolások közös táncunkkal veszik
birtokba a felújított ISKOLAI
SPORTPÁLYÁT.
KÖSZÖNJÜK a Pécsi
Tankerületi Központnak a
pálya építését, Benkő László
vállalkozónak a kivitelezést,
Geresdlak Község Önkormányzatának a pályát szegélyező kerítést, a Geresdlaki
Iskolaépítési Alapítványnak
az új kézilabda kapukat és
az építési anyagokat, a Scháb
„fiúknak”, Auth Jánosnak, Erős
Ferencnek a szakszerű segítséget, a 6.-os csapatnak a precíz
munkavégzést!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Billegünk, ballagunk…
A 2017/18-as nevelési év
szorgalmi időszakának végéhez közeledve két fontos esemény színesítette a mindennapokat óvodánkban.
Május 25-én gyereknapot
tartottunk az udvaron. Ezúttal
az iskola 1. és 2. osztályos tanulóit és tanítóit is meghívtuk
a vidám délelőttre. Sok izgalmas vetélkedővel, ügyességi- és
sportversennyel, kézműveskedéssel, matricagyűjtéssel színesítettük és tettük felejthetetlenné ezt a napot. Volt kiflievés,
bekötött szemmel joghurt etetés-evés, kötélhúzás, lufifújás,
taposóösvény, hagyományos
és újszerű ügyességi versenyek.
Nagyon lelkesek voltak kicsik
és nagyok egyaránt, gyorsan
elrepült az idő. Örülünk, hogy
az iskolásoknak volt lehetőségük visszalátogatni szeretett
környezetükbe, és az ovisok is
szívesen vállaltak velük közös
játszást. Szép emlék marad ez
a nap is…
Az óvodákban május 31.
a szorgalmi időszak vége, aztán kezdődik a nyári élet. Mi
június elsején ünnepeltük ezt
meg, ballagás és évzáró juniális – kerti party keretében.
A délelőtt 10 órakor kezdődő
eseményen először érzékeny
búcsút vettünk a legnagyobbaktól: Gáll Szabolcstól, Kósa
Violától, Reith-Gál Hannától és Sárics Krisztiántól, akik
szeptembertől iskolások lesznek. Fiatalabb pajtásaik kö-

A legaktívabb szülők
voltak ebben az évben:
- Fischer Csaba
- Reith Bea
- Rosenfeld Csabáné
- Szöllősi Attila

KÖSZÖNETÜNKET fejezzük ki ezúton is támogatóinknak:
– Dr. Habjánecz Tibor polgármesternek és Geresdlak
Község Önkormányzatának
– a Geresdlaki Német Önkormányzatnak
– a Marázai Önkormányzatnak és Német Önkormányzatnak
– a Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt.-nek
– Dittrichéknek
– Varga Katónak

Külön hálával és köszönettel tartozunk „külföldi” segítőinknek, akik
évek óta jelentős anyagiakkal járulnak hozzá körülményeink javításához.
August Krivec – Vielen
Dank!
Mauri Vänskä – Kiitos!

zös énekkel, tánccal, verssel
búcsúztak. Kívánunk nekik
jó tanulást, sok türelmet és
kitartást az új kihívásokhoz!
Kérjük, ne feledjék el kedves
óvodájukat, látogassanak meg
minket, ha lehet.
Rövid számvetésre is alkalmat kerítettünk. Felidéztük e
tartalmas év legfontosabb eseményeit, örömeit és gondjait,
melyek során sok támogatást

kaptunk fenntartó Önkormányzatunktól, német önkormányzatoktól, szülőktől és
kívülálló segítőktől.
Az ünnepség után kötetlen
juniális keretében lovagolhattak
a gyerekek a Mohácsi Sport
Klub lovain, lufit hajtogathattak és légvárazhattak. Mindeközben a szakácsnők finom
krumplipaprikást főztek a vendégeknek, melynek közös elfogyasztásával zárult a program.
Óvodánk július 27-ig várja
még a gyerekeket, aztán kezdődik a nyári szünet. Kívánunk
a nyárra minden gyermeknek
és családjaiknak jó pihenést,
tartalmas közös élményeket,
családi programokat! Szeptember 3-án találkozunk újra!
Cseke Zoltánné
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Június: a nyár kezdete
Június a nyár kezdete, az
év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, 30 napból áll.
Nevét Júnóról (római istennő)
kapta, aki Jupiter felesége volt.
Kicsit kevesebb a jeles nap,
mint a korábi hónapokban,
de annál híresebbek: időjósló
napok, babonák, melyek a sok
éves népi megfigyelésekre hagyatkoznak. Ekkor van az év
leghosszabb napja, valamint a
hónap végén kezdődik a búza
aratása(Péter-Pál napján).
Következzen néhány érdekesség a kiemelt napokról:
Június 8 – Medárd napja
Ehhez a naphoz kötődik
talán a legismertebb időjárás
előrejelzés a néphit szerint.
Medárd püspök – aki a VI.
században élt – a legenda szerint egy erkölcstelenül mulatozó társaságot negyven napos
esővel mosott szét.
• Ha ezen a napon esik az
eső, a következő negyven nap
csapadékos lesz, ha nem, akkor negyven napos szárazság
következik.
• Ekkor vetik a káposztát
és egyes csallóközi falvakban
a lent, hogy ne legyen gazos
és szépen fejlődjön.
• Ha Medárd napján süt a
nap, akkor édes lesz a bor, ha
esik, akkor savanyú. Baranya
és a Mura-vidék szőlősgazdái
szerint, ha Medárdkor esik,
rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont bő lesz a széna
termés.
• A bukovinai magyarok
szerint e napon kezdődött az
özönvíz, és akkor is negyven
napig esett.
• Néhol úgy tartják, hogy
Medárd napján mindig vízbe
fúl valaki, ez a vizek királyának
az áldozata, ezért nem szabad
e napon fürdeni. A lovakat
viszont meg kell itatni, mert
akkor nem lesznek rühesek.
Június 21 - A csillagászati nyár
kezdete
Ezen a napon a leghos�szabb a Nap égen megtett
útja. Nálunk északkeleten kél,

A nyári napforduló a szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az
alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is
és északnyugaton nyugszik, a napon az emberek nagy tü„Péter és Pál (tudjuk) nyárRáktérítő magasságában tűz zeket raktak, hogy elűzzék a ban
merőlegesen a földre.
sötétséget. Ekkor kezdődik a
összeférnek a naptárban”
csillagászati nyár is.
Június 29-e kettejük igazi
Június 24 - Keresztelő Szent Já• A nyári napforduló a szer- névünnepe már csak azért is,
nos napja, vagy Szent Iván-nap tartásos tűzgyújtás egyik jeles mert a legendai hagyomány
Szent Iván éjszakájának, napja. A tűz tisztító, gonoszű- szerint mindkettőjüket ezen a
másnéven nyárközép éjsza- ző erejébe vetett hit az alapja a napon végezték ki i.sz. 67-ben
kájának a június 23-áról 24- Szent Iván-napi tűzugrás szo- Rómában. Pétert keresztre feére virradó éjszakát nevezik kásának is. Az ekkor gyújtott szítették – saját kérésére fejjel
Magyarországon. A történé- tűzről azt tartották, hogy meg- lefelé, mert nem tartotta illenszek a legpogányabb ünnep- véd a köd, a jégeső és a dögvész dőnek, hogy úgy haljon meg,
nek tartják, pedig Keresztelő ellen, elősegíti a jó termést. mint mestere -, Pált lefejezték;
János egyházi napjához, és A szertartásos tűzugrásnak mint római polgárt, e tisztes
névnapjához(Szent Iván) kö- egészség- és szerelemvarázsló halálmód megillette.
tődik. Szent Iván éjszakáját célzata is volt.
Péter-Pál napját még a
a nyári napfordulótól 3 nap
• A tűzrevalót egyes helye- nagyvárosi köztudat is az
választja el, mivel az június ken a lányok gyűjtötték, sőt a aratás kezdőnapjaként tartja
21-ére esik az északi féltekén. tüzet is ők gyújtották meg.
számon. Azt már kevesebben
Korábban a csillagászati nyár
• A tűz átugrására – múlt tudjuk, hogy az őszi és a tavaszi
kezdete valóban június 24-ére század végi szegedi leírás sze- árpa betakarításával kezdődik
esett, de a tropikus időszámítá- rint – tréfásan így bíztatták a az aratás Szent Iván nap körsi mód sajátossága és a korábbi résztvevőket: „Ne félj, pajtás, nyékén, ám a rozs, majd a búza
naptárreformok következtében ugord át, nem süti meg a po- Péter-Pál nap környékén válik
szétvált a két ünnep. A nap- fád!”. A tűz átugrása közben vágáséretté. A zab aratásával
fordulóhoz világszerte világi párosító- és kiházasító dalo- zárul a sor.
és egyházi ünnepek kapcso- kat énekeltek, amelyek néha
A munka végeztével kölódnak, mivel ekkor van az igen hosszúak voltak, mert a vetkezik az aratóünnep, amely
év legrövidebb éjszakája és az falu összes fiatalját összeéne- a középkorban is szokás volt.
emberek számára a fény és a kelték.
Érdekesség, hogy 1901-ben
sötétség váltakozása mágikus
agrárminiszteri rendelet is
eredettel bírt. A sötétség az Június 29 – Péter és Pál napja
előírta az aratási mulatságok
elmúlást, a fény pedig a megArany János A fülemile megrendezését.
újulást jelentette, ezért ezen a című versében így írt:
Barna-Mendly Erzsébet
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Júliusi miserend
1. vasárnap	  8.00 Geresd
8. vasárnap	  8.00 Lak

14. szombat

17.00 Geresd

15. vasárnap	  8.00 Lak
22. vasárnap	  8.00 Lak
29. vasárnap	  8.00 Lak

Rézi néni, Kroh Jánosné: „ugye milyen szép lett a geresdi sváb szoba?!”
Gyönyörű! Koffán-galéria. Berendezték: Bogos Józsefné, Kroh Teréz,
Mayer Józsefné

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. Csernyánszky Gábor
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 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
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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Heltai Jenő:

Nyári éjszaka

Hírek röviden

„...Emlékszem egy édes, nyári éjszakára
Ezüstösen tűzött le a hold sugára.
A legszebb asszonnyal sétálgattam együtt,
Akácfa virágát együtt tépegettük.
Fülébe susogtam balgán udvarolva,
Pedig ölelhettem, csókolhattam volna!
Meg sem is öleltem, meg sem is csókoltam,
Istenem, istenem, de húszéves voltam!”

Csukás István:





Tanévzáró

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
Elő sárkány, elő labda
szállj az égnél magasabbra.
Gyere, állj be a csapatba,
estig ne is hagyjuk abba.
Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.



A nyugdíjas klub tagjai
közül májusban ünnepelte születésnapját Hengl Jánosné (05. 27.) és Manga
Ádámné (05. 29.).
KÖNYVTÁRI HÍREK: Az iskolai kötelező
olvasmányok listájának átnézésekor derült ki,
hogy a könyvtárban vagy nem található, vagy
minimális darab van ezekből. Akinek otthon
feleslegessé vált esetleg, köszönettel fogadnánk:
Eric Knight: Lassie hazatér
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Fekete István: A koppányi aga testamentuma
Daniel Defoe: Robinson
Örkény István: Tóték
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
INGYENES NYÁRI TÁBOR: A geresdlaki
könyvtár elfoglaltságot kínál július 16-17-18-19
napokra kisiskolásoknak.
A gyerekeknek a könyvekkel való ismerkedés
mellett tartalmasan eltölthetik az időt. Társasjátékok, internet és mesehallgatás, amit tudok
kínálni. Mivel a konyha még üzemel, az ebédet
ott be lehet fizetni.
Kérem, aki részt szeretne venni, jelezze az önkormányzatnál!

Geresdlak
Dózsa SE hírei

Véget ért a 2017/18-as szezon a Bozsik tornákon szereplő U13-as csapatunk számára.
A Bólyban rendezett tornákon
az ellenfeleink a Bóly, a Szederkény, a Villány, és a Lovászhetény voltak. Minden tornán
4x20 perces mérkőzéseket
játszottak a srácok. Ezeken a
tornánkon nincsenek helyezések, de minden csapatból a
legjobban teljesítők oklevelet
vehetnek a torna zárásaként.
Nálunk Wukovics Tamás kétszer, Orsós Márk és Wukovics
András 1-1 alkalommal érdemelte ki ezt az elismerést.
Szigeti Endre
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