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Podolskiné Teppert Er-
zsébet tanítónőnek Dr. Hab-
jánecz Tibor polgármester úr 
adta át augusztus 20-án Kis-
geresden a Geresdlakért-dí-
jat. Geresdlak tanítónője Ő, 
akit mi nagyon szeretünk, a 
geresdlakiaknak rengeteg 
emléke fűződik hozzá.

Erzsébet szellői születésű, 
még a tanítóképző főiskola 
elvégzése előtt, 1973. január 
8-án jött Geresdlakra taní-
tani. 1979-ben ment férjhez, 
fia, Péter 1980-ban született. 
A Geresdlaki Általános Is-
kolában elsős és másodikos 
kisgyermekeket tanít írni, 
olvasni, számolni. Emellett 
aktívan részt vesz Geresdlak 
sváb hagyományainak meg-
őrzésében is, a kiállítások 
bemutatásánál számos sze-
mélyes élményét megoszt-
ja velünk, felidézi bennünk 
szülei életének pillanatait, 
gyermekkorát, az akkori vi-
lágot. 

Erzsébettel otthonában 
az elismerésről, a hivatásá-
ról és a sváb hagyományok-
ról beszélgettünk:

- Gratulálok a díjhoz! Úgy 
tapasztaltam, meghatotta az 
elismerés… Mire gondolt ak-
kor abban a pillanatban?

- Amikor megkaptam az 
értesítést, aznap már megha-
tott, meglepő érzés volt, na-
gyon örültem neki, mert elő-
ző évben a kiállításvezetők 
csapatban kaptak díjat, ak-
kor én is kaptam egy kisebb 
oklevelet. Nagyon megha-
tott és boldoggá tett az idei 
elismerés.

(Folytatás a 2. oldalon)

Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját 
2015. október 10-én 

a IX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra.

A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos programokkal szolgál:

9.30 - Diamond Ladies Majorette Team mazsorett csoportja

10.00 Megnyitó – Kőrösi Gábor a Tv2 műsorvezetője és Dr. Habjánecz Tibor polgármester

10.00 - 12.00  Gőzgombóc készítő verseny 

10:10-től folyamatos műsor-kavalkád: 

- Geresdlaki óvodás gyermekek műsora

- Geresdlaki iskolás gyermekek előadása

- Lippói nemzetiségi fúvós zenekar

- Villányi Kadarka Néptánc Egyesület 

- Roger Schilling Paksi Német Nemzetiségi fúvós zenekar

- Leőwey tánccsoport

- Pacsirta kórus

- Pusztavámi énekkar

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Elővételben megvásárolhatóak a jegyek Geresdlak Község Önkormányzatánál 
Egész napos belépőjegy: 1.200,- Ft/fő.
Az esti programokra (16.00 órától): 2.500,- Ft/fő

Dr. Habjánecz Tibor
       polgármester

www.gozgomboc.hu

                        - Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület tánccsoportja

                        - Mecseknádasdi tánccsoport

                        - Die Bradlmusi Kanten 11 fős női osztrák harmonikás zenekar

16.30.17.30     - Dombóvári István a Dumaszínház humoristája

                        - Zumba bemutató Linder Ildivel

18.00-19.30    - Neoton Família koncert

                        - Kaszáné Stolcz Hajnalka kerekesszékes bemutatója a Közösségi Házban

20.15               - UnterRock bál

2015. szeptember
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az igazság az, hogy már 

gyermekkorban eldőlt, mi 
szeretnék lenni, ha nagy le-
szek. Amikor megkaptam a 
díjat, átnéztem a dossziémat, 
amelyben tanítványaim-
tól kapott képeket, rajzokat, 
emlékeket őrzöm, nézeget-
tem a rajzokat. Nálam is 
meghatározó volt első taní-
tó nénim, Ági néni a hosszú 
hajával, mérhetetlen kedves-
ségével. Felnéztem rá, önbi-
zalmat adott nekem... Imád-
tam őt, többször meséltem 
róla tanítványaimnak. Ő volt 
a példaképem. Nagyon meg-
határozó volt a pályaválasz-
tásnál. 

-  Erzsébet 42 éve tanít és a 
17. első osztályát kezdte el ta-
nítani szeptemberben. Mindig 
nagy szeretettel beszél egykori 
és mostani tanítványairól…

- Igen. Minden tanév, 
minden iskolakezdés meg-
hatottá tesz. Azok a meg-
szeppent, tiszta tekintetek, 
ahogyan rám néznek, várják 
a biztatást, elismerést, egy jó 
szó is sokat számít. Akiket 
továbbadtam 3. osztályba, 
ők is visszajönnek egy kicsit 
beköszönni a régi osztályba. 
Én azt mondom, hogy nincs 
rossz kisgyerek, mindenki-
ben benne van a jó, és azt kell 
megtalálni őbenne. Minden 
gyereket ott kell fejleszteni, 
ahol szükséges. Pár éve csak 
magyart és matematikát ta-
nítok az osztályomban.

Azt mondtam, hogy az 
nem baj, ha első osztályban 
megtanulja a gyermek, hogy 
egy másik tanító néni jön 
be és az tanítja neki az éne-
ket, másik a testnevelést, 
mert ha mindent egy ta-
nító tanít, akkor nagyon-
nagyon kötődik a kisgye-
rek a nevelőhöz – ami jó 
dolog – de így nincs ak-
kora törés a kisgyerekben, 
ha felsőbb osztályba lép, 
megszokja a többi neve-
lőt is. A gyerekeket moti-
válni kell. Példa a sok kö-
zül… Az elmúlt tanévben 
egy kislány nagyon ügyesen 
tudta a szorzótáblát, így ő 
lett a „számkirály”, a koro-
nát ő vitte haza (az eredeti 
az iskolában van), neki sár-
ga kartonból számokkal ké-
szítettünk koronát, nagyon 
büszke volt rá. Plusz felada-
tokért méhecske jár, volt egy 
tavalyi tanítványom, akinek 
a könyvében nem volt üres 
feladat, oldal, amit ne csinált 
volna meg. Szorgalmas volt, 
meg is kapta a méhecskéjét. 

- Rengeteget tesz a sváb 
hagyományokat őrző kiállítá-
sokért, sok személyes tapaszta-
latát, élményét megosztja a lá-
togatókkal, ők hogyan fogadják 
az értékes információkat?

- Kisgyermekként már 
6-7 évesen hímeztem, hor-
goltam. Nagymamám, anyu-
kám imádott kézimunkázni, 
én pedig ott ültem mellet-
tük és horgolgattam a terí-

tőket, és Ági tanító nénim 
azt mondta az iskolában: 
„Ezt te csináltad?” - „Én!” És 
megcsináltam neki a másik 
párját. Kíváncsi volt. Több-

generációs családban nőt-
tem fel, ott volt a Nagyma-
mám, Nagypapám, Apukám, 
Anyukám, Dédim és én. Él-
veztem a több generációt, 
ennek is megvan a szépsé-
ge, haszna, előnye. Nagypa-
pám megtanított söprűt köt-
ni, sokszor felidézem azokat 
a képeket ahogyan  fon-
ta vesszőből a kosarat, em-
lékeztem rá és később én is 
fontam kosarat színes drót-
ból. Talán ezért is szeretem 
a hagyományőrzést, ezeket a 
régi dolgokat, mint a pacs-
kert. Nagymamám nem kö-
tötte, hanem horgolta, én a 
horgolt pacskert tanultam 
meg tőle. Klász Anna néni 
megtanította nekem a kötött 
pacsker technikáját is. 

Kiállításvezetésnél, ha lá-
tom egy csoporton, hogy 
nem annyira érdeklődő, el-
mondom, amit tudniuk kell, 

de ha érdeklődők, akkor az 
ember kifejti még jobban a 
mondanivalóját. „Kibújik a 
pedagógus.” Fel kell kelteni 
az érdeklődésüket. A gyere-
kek nyilván érdeklődőbbek. 
Mi kiállításvezetők mind-
nyájan pedagógusok va-
gyunk, óvónők, tanítónők. 
Egy alkalommal ausztrál há-
zaspárt vezettem a kiállításo-
kon, és a második kiállításnál 
áthajolt a hölgy: „Te is peda-
gógus vagy!” Csúcs volt! (ne-
vet) Gyermekeknek a kiállí-
tásokon feladatokat adunk, 
például a kendő kiállításon 
meg kell keresni (az adott 
szavakból) melyik a „ka-
kukktojás”. A többit kereszt-
rejtvényben kell elhelyezni. 
Csináljuk a csutkababákat a 
gyerekekkel, kékfestővel, fe-
hér anyaggal, az óvodások-
kal is elkészítettük, ott egy 
kicsit leegyszerűsítve, amikor 
vége van a foglakozásnak, ott 
van a kezükben a csutkababa. 
Felöltöztetjük a gyerekeket 
vállkendőbe, sváb ruhákba, a 
kisfiúk is élvezik! Kell egy kis 
játékosságot bele vinni, hogy 
ne legyen egyhangú. 

Nagyon szeretem a gye-
rekeket, de nem csak a gye-
rekeket, az embereket is, 
nem tudok haragot tartani. 
Ha kérdezik, hogy mit csi-
nálnék, ha újrakezdeném, 
ugyanezt csinálnám. Szere-
tek tanítani. 

- Nagyon köszönöm az in-
terjút!

Szüreti Mulatság Geresden
Geresdlakon harmadik 

alkalommal rendeztük meg 
a Szüreti Mulatságot, a hely-
szín ezúttal is a Falu Pincé-
jének az udvara volt. A pol-
gármester úr köszöntőjét a 
Nagynyárádi Kéknefelejcs 
Tánccsoport fellépése kö-
vette. Tihanyi Tóth Csaba 
és Bognár Rita „Borban az 
igazság” című operettgálá-

ja nagyon hangula-
tosra sikerült. Ge-
resdi fellépőink, a 
Pacsirta kórus és a 
Geresdi Nyugdí-
jas Klub kórus na-
gyon szép énekei 
megmelengették 
szívünket. Az ese-
ményen finn lako-
saink is részt vettek 

és testvértelepülésünk-
ről, Zebegényből is ér-
keztek vendégek. Bá-
rácz Gyuri és Hüber 
Ádi ízletes vaddisz-
nópörköltet és babgu-
lyást főzött a helyszí-
nen. A programokat 
este a bál zárta, a zenét 
a Véméndi Sextett Ze-
nekar szolgáltatta.

Geresdlakért díj - 2015



Geresdlaki Hírmondó 3

Átadtuk a Virágosításért díjat
Kisgeresden az Állam-

alapítás Ünnepén Kettné 
Schmidt Tímea kapta a Vi-
rágosításért díjat. Timit úgy 
gondolom nem kell bemu-
tatnunk senkinek, de még-
is illendő. Geresdlakon nőtt 
fel, óvodát, általános iskolát 
Geresdlakon, középiskolát 
Pécsett végezte el. 

Férjhez ment, Kett Atti-
lával a Hunyadi utcai ház-
ban élnek, két gyermekük 
van, lányuk Veronika már 
felnőtt, főiskolára jár, Mar-
tin fiuk középiskolás. Virág-
boltjukba nemcsak Geresd-
lakról járnak sokan, hanem 
a környező településekről is 
átjárnak virágért, cégük te-
metkezési szolgáltatásokat 
is vállal. Sok családnál nem 
múlik el családi esemény az 
ő virágai nélkül. 

Kicsiny üzletükben han-
gulatos dísztárgyak, illatos 
virágok között beszélgettem 
vele: 

- Mióta foglalkoztok virá-
gokkal? Honnan jött az ötlet?

- Attila 1989 óta üzemel-
teti a virágboltot a családi 
házunk alsó szintjén. Előtte 
én utazási irodában dolgoz-
tam, férjhez mentem és „be-

lecsöppentem a virágbolt-
ba”. Elvégeztem a virágkötő 
tanfolyamot, azóta Attilával 
együtt üzemeltetjük az üz-
letet.

- Rengeteget teszel Ge-
resdlak virágos megjelené-
séért, többek között elké-
szítetted a Babaház előtti 
Zebegény-kertet, mely Ge-
resdlak testvértelepülését 
jeleníti meg a Duna-ka-
nyarral együtt. A megújult 
Orvosi Rendelő, a Koffán-
ház és a Falu Pincéjének 
parkját, a községháza ud-
varán és a Közösségi Ház-
nál is te készítetted a virá-
gosítást. A Geresdlak-kilátó 
melletti kertet és sziklakert 
virágait is a ti munkátok.

– Közfoglalkoztatott 
dolgozókkal együtt ültet-
tük. Nagyon szeretek ve-
lük együtt dolgozni, nagyon 
lelkesen ültetünk, nekik is 
köszönhetjük, hogy most is 
szépek a virágoskertek. Jó 
hangulatban szokott zajlani 
az ültetés. 

- Mit szóltál a díjadhoz? 
Mennyire lepett meg, számí-
tottál-e rá?

- Nem számítottam rá! 
(nevet) Meglepődtem és na-

gyon gyönyörű a díj és na-
gyon örülök neki!

- Rendezvényeinken is ti 
készítitek a dekorációt. Már 
évek óta te készíted a Gőz-

gombóc Fesztivál virágdísze-
it. Kialakult-e már az idei 
„Gőzgombócra” az elképzelésed 
a dekorációkkal kapcsolatosan?

- Az elképzelés az csak 
úgy jön. Tavaly napra-
forgóvirágokkal díszítet-
tünk. Autóval elhaladtam 
egy napraforgótábla mel-
lett, és nyíltak a virágok, 
és jött az ihlet, hogy ezzel 

díszítsünk. Amerre járok, 
mindig van egy metsző-
olló a kocsimban. Szok-
ták mondani a virágkötők, 
hogy előre kell dolgozni, 

én szeptemberben nem 
tudok adventi koszo-
rút csinálni, mert akkor 
nincs meg a hangulat, és 
nem tudok ráhangolód-
ni a munkámra. Kell a 
ráhangolódás.

Úgy lesz a legszebb, ha 
ismerem, akinek készí-
tem a csokrot. Ha itt van a 
megrendelőm, akkor rög-
tön „beugrik”, hogy mit 
akarok csinálni.

- Elmúlt évben is részt 
vett „Stopligombócok” nevű 
csapatotok a Gőzgombóc 
Fesztiválon, idén várha-
tunk-e tőletek valamilyen 
meglepetést, újdonságot?
- Jövünk, bár a focisták 

egyre kevesebben vannak, 
ezért lehet, hogy más néven, 
de ott leszünk!

- Még egyszer gratulálunk 
a díjadhoz és várunk benne-
teket idén is a fesztiválra, re-
méljük felejthetetlen élmény-
ben lesz részünk!

- Köszönöm! Ott leszünk 
a Gőzgombóc Fesztiválon! 

Interjú Erb József Plébános Úrral
Új plébánosa van Ge-

resdlaknak 2015. augusz-
tustól Erb József plébános úr 
a Kisgeresdi Államalapítás 
Ünnepén, augusztus 20-án a 
szabadtéri szentmise és ke-
nyéráldás után adott interjút 
a Geresdlaki Hírmondónak. 

- Szeretném plébános urat 
a Geresdlaki Hírmondó ol-
vasóinak bemutatni. Kérem, 
mondjon pár szót magáról.

- 1952-ben születtem 
Dombóváron, a Tolna me-
gyei Mucsiban nőttem fel, 
földműves szüleim voltak, 
akik nagyon sokat dolgoz-
tak értünk. Négyen vagyunk 
testvérek, én vagyok a legfi-
atalabb, a legkisebb, van egy 
bátyám és két nővérem. Ál-

talános iskolát Mucsiban 
végeztem, Ferencesek Gim-
náziumában Esztergomban 

ferences szerzetesek taní-
tottak bennünket. Érettsé-
giztem, és utána mentem 
a hittudományi főiskolára, 
1977-ben végeztem és június 
19-én szentelt pappá Cser-
háti József, a Pécsi Egyház-
megye püspöke. 

- Kisgeresdről a Rum-
szauer-házból is elszármaztak  
Bonyhádra, plébános úr előző 
szolgálati helyére, Rumszau-
er András Bácsi lányáék, akik 
igen nagy tisztelettel beszéltek 
plébános úrról…

- Rumszauer András Bá-
csi és felesége még élt, ami-
kor először jöttem ide őhoz-
zájuk. Láttam a házban a 
szép kis kápolnát. Megis-
mertem őket. Amikor lebe-

tegedtek, a lányukhoz jöttek 
Bonyhádra, még sokszor ta-
lálkoztunk ott, sajnos Ge-
resdlakra már csak a teme-
tésre jöttem.

- Érkezése előtt mennyi-
re tanulmányozta Geresdla-
kot, milyennek találja telepü-
lésünket?

- Sajnos erre nem volt 
időm, mert sok minden 
egyéb dolgunk volt, de Pol-
gármester Úr megígérte, 
hogy bemutatja Geresdla-
kot, várom és készülök erre.

- Remélem plébános úr sok 
szép évet tölt el közöttünk Ge-
resdlakon…

- Adja a Jóisten!
- Köszönöm a beszélgetést!

Kálmán-Szűcs Ramóna

A Zebegényi Gőzgombóc Fesztiválon
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Balatoni tábor
A 2014-2015-ös tan-

év fáradalmait iskolásaink a 
Balatonon pihenhették ki. 
A német nemzetiségi tábor 
szervezését a Német Ön-
kormányzat vállalta magá-
ra. Fő támogatója a német 
belügyminisztérium (BMI) 
és a Német Önkormányzat 
Geresdlak volt. Köszönjük 
a hozzájárulását a környék-
beli települési és német ön-
kormányzatoknak úgy, mint 
Erzsébet, Fazekasboda, Ké-
kesd, Maráza, Máriakéménd 
és Geresdlak Önkormány-
zata. A balatonszemesi tá-
bor jó kiindulópont volt egy 
gyalogtúrához Rádpusztára. 
6,5 km gyaloglás után tanu-
lóink lovagolhattak, lovas-
kocsiztak, gokartoztak, majd 
a program végén az élmény-
birtok saját kiránduló vo-
natával vittek minket visz-
sza a táborba. A tábor többi 
napján is szép programokkal 
készültek a pedagógusok. 
Német nemzetiségi témá-
ban barkácsoltunk, színez-
tünk, térképet készítettünk 
a németek bejöveteléről, hí-

meztünk, és sportoltunk is. 
Természetesen a balatoni 
fürdőzés, vízibiciklizés, ke-
nuzás sem maradhatott el. 
Szerencsénkre a táborozá-
sunk alatt koncertezett Ca-
ramel Balatonszemesen, így 
még ővele is találkozhattak 
tanulóink. Köszönjük a tá-
mogatóknak, hogy lehetővé 
tették ezt az élménygazdag 
táborozást!

2015/2016-os tanév kezdete
A szeptember elsején kez-

dődött új tanévben 96 álta-
lános iskolás kezdte meg ta-
nulmányait iskolánkban. Két 
új pedagógus segíti szakmai 
munkánkat az új tanévben. 
Kissné Bazsó Andrea a felső 
tagozaton természet isme-
retet, biológiát, és földrajzot 
tanít. Soós Brigitta szintén 

a felső tagozaton tanít ma-
tematikát, fizikát és ő a fel-
sős napközis csoport vezető-
je. Speil Jánosnak köszönjük, 
hogy éveken keresztül lelki-
ismeretesen karban tartotta 
és baleset mentesen vezette 
az iskolabuszt. A Ford isko-
labuszon Schäffer János az 
új sofőr. 

Az első héten már egy 
nap plusz szabadságot kap-
tak a gyerekek, mert a pe-
dagógusoknak a TÁMOP 
pályázatunkhoz kapcsolódó 
továbbképzésen kellett részt 
venniük. Tanulóink a máso-
dik héten már ingyenes is-
kolai kirándulásra utaztak a 
Hungaroringre, ahol közle-
kedési ismereteiket bővítet-
ték. Oktatást kaptak a tan-
pályán, a KRESZ parkban és 
a tanteremben digitális táb-

lával. Kipróbálhatták a go-
kartpályát és végig mehet-
tünk kétszer a Forma 1-es 
pályán is. A Hungaroring 
után ellátogattunk a Tropi-
cariumba, ahol sok tanu-
lónk életében először látha-
tott karnyújtásnyi távolságra 
lévő cápát, ráját, krokodilt, 
óriáskígyót…..  Örültünk, 
hogy sikerült tanulóinknak 
egy élménydús, felejthetet-
len kirándulást megszervez-
ni. A kirándulásunkat szin-
tén a már említett TÁMOP 
pályázatból finanszíroztuk. 

Az idei tanévben az is-
kolások a következő délutá-
ni foglalkozásokon vehet-
nek részt: standard és latin 
táncok, ügyes kezek szakkör, 
rajz szakkör, német nyelv-
vizsgára felkészítő, német 
nemzetiségi tánc, matema-
tika és magyar felzárkóztató, 
tömegsport, sportversenyre 
felkészítő edzések, labdarú-
gás.

Iskolánk programjainak 
időpontjai: szeptember 25-
én Gyümölcs nap és orszá-
gos diáksport nap, szeptem-
ber végén atlétika versenyek, 
szeptember 30-án papír-
gyűjtés, október 2-án Ál-
latok világnapja, október 
10-én szombaton Gőzgom-
bóc Fesztivál, október 13-
án kedden tanítás nélküli 
munkanap (pedagógus to-
vábbképzés), október 17-én 
szombaton munkanap (pén-
teki órarend szerint), őszi 
szünet október 23-tól októ-
ber 30-ig, november 13-án 
péntek délután Márton nap 
és családi tökfaragó verseny, 
november 24-én kedden fo-
gadó óra, december 18-án 
karácsonyi műsor.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető

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

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

Marázára kirándultunk 
Szeptember elsején meg-

kezdődött óvodánkban az 
új nevelési év. Huszonöt 
gyermek érkezik az öt tele-
pülésről, közülük tízen be-
járók: Kátolyból, Kékesdről, 
Fazekasbodáról két-két fő, 
Marázáról négy. Új óvó né-
nink, Kissné Sági Anita, aki 
Mohácsról érkezett, rész-
munkaidőben segíti mun-
kánkat. 

A legkisebbek beszokta-
tása zökkenőmentes volt. A 
szülőkkel való párbeszéd és 
a fokozatosság betartása se-
gítette, hogy kis sírdogálás 

után, napról napra ügyeseb-
bek lettek, s ma már boldog 
óvodás életüket élik, felfede-
zik a kitágult világot.

Szeptember 10-én szü-
lői értekezletet tartottunk, 
ahol a szülők 80%-a meg-
jelent és aktív együttműkö-
déséről győzte meg az óvo-
da dolgozóit. A házirend és 
a nevelési év rendje mellett 

szó esett a programtervek-
ről is, melyhez sok jó ötlettel 
járultak hozzá a szülők. Kí-
vánjuk, hogy a megvalósítás-
ban is hasonló lelkesedéssel 
vegyenek részt!

A jó időt kihasználva, 
szeptember 17-én Marázá-
ra kirándultunk. A geresd-
laki iskolabusz szállított 
bennünket. A Mária-ká-

polna varázslatos környe-
zete sok lehetőséget kínált 
az őszi természet megfigye-
lésére. Izgalommal bújócs-
káztak az erdőben a gyere-
kek, „kincseket” gyűjtöttek, 
hallgatták a patak csörge-
dezését, majd imát mond-
tak. A Marázai Önkor-
mányzat vendégszeretetét a 
helybeli szülők közvetítet-
ték. Ezúton is köszönetet 
mondunk mindannyiuk-
nak! Tartalmas, boldog na-
punk volt! 

Cseke Zoltánné 
óvodavezető

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349-318
E-mail: glakovi@gmail.com

Szeptember 17-én Marázára kirándultunk. A Mária-kápolna varázslatos környezete sok lehetőséget kínált az őszi természet megfigye-
lésére. Izgalommal bújócskáztak az erdőben a gyerekek,  „kincseket” gyűjtöttek, hallgatták a patak csörgedezését, majd imát mondtak
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Kiállításmegnyitó
Megnyílt szeptember 12-

én a Geresdlaki Koffán Ga-
lériában a „Vad Világunk” 
című természetfotó-ki-
állítás. Staven Pekka Ola-
vi geresdlaki finn lakosunk 
hangulatos gitárjátékát kö-
vetően dr. Habjánecz Tibor, 

Geresdlak polgármestere és 
Szökőcs Béla, a Junior Art 
Alapítvány alapítója, kura-
tóriumi tagja nyitotta meg a 
pillanatnyi érzelmi hangula-
tokat, természetben élő álla-
tokat, a természet apró cso-
dáit, magyarországi és vad 

tájakat megjelenítő termé-
szetfotó-tárlatot.

A Vadvilág Magyar Ter-
mészetfotósok Egyesüle-
tét Zoboki-Barát Adrienn és 
zebegényi testvértelepülé-
sünkről Apfel Ágnes képvi-
selte. A kiállításon megte-
kinthető alkotásokat a fény, 
a kompozíció, a látásmód és 
a természet csodálatos ge-
ometriai formái teszik iz-
galmassá. A kiállítás válto-
zatosságát pedig az alkotók 
különböző látásmódjának 
sokszínűsége adja.

Megújult a Geresdi 
Kultúrház! 

Geresdlak Község Ön-
kormányzata megvásárolta 
Geresd falurészben a hasz-
nálaton kívüli italboltot, 
melyet közösségi célokra fo-
gunk használni. Várjuk az 
Önök javaslatait! 

Az italbolt, kultúr, ren-
delő, klub, fodrászüzlet épü-
letegyüttes átcserepezése, új 
lécezése, új ereszcsatornák 
beépítése és az épület javító 
festése révén megújult! 

A szeptember 12-i Szüre-
ti mulatság is itt került meg-
rendezésre az épület mögöt-
ti Falu Pincéjének udvarán. 

Reményeink szerint számos 
program, esemény színtere 
lesz.

Kirándul 
a Nyugdíjasklub!

2015. augusztus 17-én, 
kedden 7 órakor   esőben 
szálltunk fel a falu kisbusza-
ira, hogy egy nyárvégi tú-
rát tegyünk az Ormánságba. 
Szerencsére hamar magunk 
mögött hagytuk a szomorú 
időt, délre ragyogott a na-
pocska.  Meg a kedvünk is.

Először Turonyban az 
Árpád kori templomot néz-
tük meg, ez a   református 
közösség háza.  Az ameri-
kai székhelyű World Mo-
numents Fund 100 legve-
szélyeztetettebb műemléke 
közt szerepel.   Harkányon 
és Drávaszabolcson keresz-
tül a Dráva híd lábánál kis-
hajóra szálltunk, 2 óra alatt a 
horvát határig  és vissza  ha-
jókáztunk. Láttunk réti sast, 
kócsagot, és a jelenleg a Kis-
balatonnál „nyaraló” káróka-
tonák lakhelyét, fészkeiket, 
szigetüket. 

A Dráva a legsebesebb fo-
lyó Magyarországon, a Du-
nánál háromszor gyorsabb.   
Egy nap alatt épít és elbont 
szigeteket, homokos par-
tokat, fürdeni nem szabad 
benne, sok forgó visz le akár 
11 méter mélyre.  

Ezt követően a drávasza-
bolcsi református új templo-
mot mutatta be az ott szol-
gáló Róbert atya, aki 17 
ormánsági  falu lelkésze.

Harkány Római Katoli-
kus Temploma következett, 
szép tűzzománc keresztút-
tal   a templom falán kívül, 
nagy magyarok templom-
kerti kiállításával. A Tiszte-
lendő atya elmesélte, a há-
ború után Harkánynak nem 
engedtek templomot építe-
ni. Cserháti püspök lelemé-
nyességéből az egy szobányi 
meglévő kápolnához  „bőví-
tést” terveztek, ami kb.  hat-
szor akkora templom hozzá-
építését jelentette. Érdekes 
sokszögű sarkos templom, 
mely megtelik vasárnapon-
ként, 

Egy nagyon szívélyes ki-
szolgálásban  és finom ebéd-
ben volt részünk a harkányi 
Katalin Vendéglőben, kávé-
val, jégkrémmel.

Végül a kovácshidai fes-
tett kazettás templomot cso-
dálhattuk meg az úri hímzé-
ses mintáival.

Harminc geresdlaki és 
hat marázai lakos vett részt 
a túrán, a 93 éves Lantos Já-
nos bácsi korelnökletével. A 
bejárt helyek megörökítését 
Bozsér Istvánnak köszön-
jük. A biztonságos utunkért 
hála Bárácz Gyurinak és Ba-
ranyi Sanyinak. Köszönjük a 
Geresdlaki Önkormányzat 
hozzájárulását utunkhoz.   
Folytatás még az ősszel….
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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 

Jegyzői referens: 
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzoiref@erzsebetikoh.hu 

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349-318 E-mail: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Cseke Zoltánné 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Geresdlaki Német Nemzetiségi Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Telefon: 69/349-109 E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349-319, E-mail: glakkonyha@mail.com
Vezető: Ruppert Bálintné 

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 
Mentők: 104
Gyógyszertár

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

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 30/841-5948 E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Mohács kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Családgondozó: Kaszás Anita
Telefon: 69/349-101
Ügyfélfogadás helye: Geresdlak Község Önkormányzata

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

Tűzoltók: 105

Falu Bora 
– 2015  

Geresdlakon a közösségi ösz-
szefogásnak köszönhetően a 
falu lakói minden évben a sa-
ját termésükből hoznak egy-egy 
vödör szőlőt, a szőlőadományból 
készül a Falu Bora. Idén rekord-
számú szőlőadomány gyűlt össze: 45 adományozótól 56 
vödör szőlő! Köszönjük!

Hírek egy mondatban
A GERESDLAKI jó közbiztonság érdekében pályázatot 

készítettünk kamerarendszer kiépítésére. 
q

A KOMLÓI Rendőrkapitányság Geresdlak, Fazekasbo-
da, Kékesd, Erzsébet, Szellő és Kátoly településekre körzeti 
megbízotti rendszert állít fel. 

A Geresdlaki Önkormányzat – eséllyel – pályázott a kör-
zeti megbízotti központra. Testületünk úgy döntött, hogy 
irodát és szolgálati lakást biztosít a falu rendőrének.

Miserend 
Október 03. Szombat
 Egyházmegyei gyalogos zarándoklat Bátára
 
Október 04.  Vasárnap  8:00
Geresd

Október 10.  Szombat 10:30
Püspöklak Püspöklaki Megyenapi Ünnepség

Október 11.  Vasárnap 8:00
Püspöklak 

Október 18. Vasárnap 8:00
Püspöklak 

Október 24.  Szombat 18:00
Geresd

Október 25. Vasárnap 8:00
Püspöklak 

November 01. Vasárnap 8:00
Geresd 
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Október 10-én újra főszerepben 
a Geresdlaki Gőzgombóc! 

Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa

Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

Geresdlak legfontosabb rendezvénye a Hagyo-
mányok-Ízek-Régiók védjegyes IX. Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivál. Rendezvényünk a Baranya 
Megyei Értéktárba is bekerült. 

Idén még jobban Geresdlakra terelődik a figye-
lem, ugyanis 1996 óta a Baranya Megyei Közgyű-
lés minden évben október 10-én tartja a Megyena-

pot. A dátum nem véletlen, 
ugyanis 1694-ben ezen a 
napon adományozta I. Li-
pót Baranya Vármegye 
címerpecsétjét. Eb-
ben az évben Ge-
resdlakra esett a 
választás. A Ba-
ranya Megyei 
Közgyűlés 
Geresdlakon 
rendezi meg 

a 20. Megyenapot, mely rendezvényen ünnepélyes 
keretek között átadásra kerül többek között a Ba-
ranya Megye Díszpolgára cím is.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
Életképek a 2014-ben megrendezett VIII. Ge-

resdlaki Gőzgombóc Fesztiválról: 


