
„... akkor is hajrá Geresdlak!”
(idézet Link Marci bácsitól)

Ismét benépesül a foci-
pálya Geresdlakon. Öt év 
szünet után újra benevezett 
a Geresdlaki Dózsa SE a 
megye III-ba.

A játékosok igazolása 
megtörtént, várjuk a pálya 
hitelesítését, elkezdődtek 
az edzések. Az első edző-
mérkőzést a Himesháza 
ellen már láthatták az ér-
deklődők. Igaz, hogy  ki-
kaptunk, de minden kezdet 
nehéz. A visszavágón már 

1:1 -es döntetlent sikerült 
elérni. A laki búcsú idején 
és a Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál napján is szurkol-
hatunk a hazai pályán.

Az egyesület elnöke, dr. 
Habjánecz Tibor polgár-
mester úr néhány gondola-
tát idézem ennek kapcsán:

„A megye I-ben játszott 
Geresdlak. A helyi játékosok 
a környező településeken fo-
ciztak, mert itthon mellőzték 
őket. (Folytatás a 3. oldalon)

Álló sor: Mayer Zsolt, Morschauser József, Kárász Zoltán, Magyar Márk, Kollár Márk, Szűcs Patrik, Ivánkovics Máté, Bölcskei Gábor, Scheid László, Millei 
Norbert, Kollár Ákos, Móga Richárd, Papp-Dobszai József. Guggoló sor: Mayer Adrián, Millei István, Bayer Bence, Konczos Zoltán, Schwéninger Tibor, 
Pintér Attila, Osváth Alex, Schneider Máté. A képen nem szerepel a csapat két tagja: Eckert Dominik, Aranyos Sándor

2020. július
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Geresdlak története – folytatás
Lakot 1712-1716 között 

szerbek népesítették be, fa-
lujukat a török hódoltság 
alatt pusztává lett Femes te-
lepülés területén építették 
fel. A szerbek XVII. század 
végi és XVIII. század ele-
ji baranyai történetét Szita 
László dolgozta fel.

„A Baranya megyében meg-
telepedett szerb lakosság, amely 
1686 után békében élt a ma-
gyar lakossággal, a pravoszláv 
egyház pópáinak agitációjára, 
továbbá a pécsi püspökség uni-
ós törekvéseivel járó kiváltsá-
gaik csökkentésének hatására, 
szembe fordultak a magyar-
sággal. Az 1704 évi kuruc-
támadások átcsaptak Szla-
vóniába is és hasonló kemény 
eszközökkel folytak. A kurucok 
1704. évi hadjárata a Bara-
nya megyében 1690-1703 kö-
zött megtelepült szerbeket ki-
mozdította helyükből és elűzte 
szlavóniai területre, ahonnan 
csak a magyar szabadságharc 
leverése után, a szatmári békét 
követően tudtak visszatérni. A 
visszatérés, a letelepülés, a le-
telepítés mind fontos mozza-
natok a baranyai nemzetiségi 
struktúra kialakulásában....”

Ez a folyamat a szatmári 
békét követően indult meg. 

Weidlein János, Klement 
Simon 1715-ben keletke-
zett leírását idézve megem-
líti, hogy a „szerbek elégedet-
tek kicsi, agyagból épített és 
szalmával fedett házacskáik-
kal... mindenkor készek arra, 
hogy elmeneküljenek, ha az 
idők változnának.” Valójá-
ban nem ez történt. A po-
litikai viszonyok a szatmári 
béke után gyorsan konszoli-
dálódtak...

A vármegye területén 
létrejött hatalmas nagybir-
tokok munkáskézre számí-
tottak. A feudális rend vé-
delmét a császári katonaság 

biztosította. A szerb fegyve-
res csoportok a határőrvidék 
szervezetében találták meg a 
helyüket. Az 1711 és 1713 
között visszatelepült szerb 
lakosság között alig talá-
lunk hajdúkat. A fegyveres 
testületből kivált és külön-
böző okok következtében 
a gazdálkodást választók 
zsellérsorba süllyedt réte-
ge is elenyésző. A vármegye 
határai közé visszafogad-
ta a gazdálkodó szerbeket. 
Az új földesurak letelepítik 
őket, és 2-4 év közötti ked-
vezményben részesítik vala-
mennyit. A Lakra érkezet-

teket és gazdasági adataikat 
ismerjük.

Geresden 1715-ben 7 
jobbágy háztartást számlál-
tak, anyanyelvükre nézve 7 
magyart. Összesen 51 köböl 
szántón, 11,5 kaszás réten és 
10,5 kapás szőlőn gazdál-
kodtak. Lakon ugyanekkor 
18 jobbágy családot írtak 
össze, mégpedig 18 szerb 
anyanyelvűt. Geresd és Lak 
adózó családfőinek nevét 
egy 1716-os összeírásból is-
merjük. Személynevüket a 
forrásban írt formában, be-
tűhűen közöljük. Geresd 
adózó családfőinek neve 
1716-ban: Andreas Kovács, 
olvashatatlan név, Mar. Var-
ga, Joannus Vőrés, olvasha-
tatlan név, Matthias és Step-
hanus Dobszay.

Lak adózó családfőinek 
neve 1716-ban: Joannes Pi-
lity, Nesko Vacsanin, Abron 
Lacsanin, Gyuricza Lacsa-
nin, Zivko Kudumrak, Gyu-
ro Marocsanin, Rado Romi, 
olvashatatlan név, Petyko 
Palacz, Bruko Szurkovics, 
Sztojo Szojkovics, Tadia 
Lajcsanin, Kosztadin Mia-
kovics, olvashatatlan név, 
Radivoj Bragulovics, és még 
három olvashatatlan név.

Radnóti Miklós:

Naptár (részlet)
Július
Düh csikarja fenn a felhőt, fintorog.
Nedves hajjal futkároznak mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak, este lett.
Tisztatestű hőség ül a fényesarcú fák felett.

A hónap egyik legjelesebb névnapjához kötődik Juhász 
Gyula számos verse. Keletkezésük körülményei talán nem 
mindenki számára ismerősek: Juhász Gyula Nagyváradon 
ismerkedett meg Sárvári Anna színésznővel. Anna nem vi-
szonozta a költő szerelmét, a hozzá írott verseket pedig kigú-
nyolta. A kiábrándulás után már nem Annához írja a verseket, 
hanem a Annáról, a szerelemről, de mindezt csak múlt időben. 
Körülbelül 70 vers tartozik az Anna-ciklusba. A lány alakja 
egyre inkább a viszonzatlan szerelem szimbólumává formá-
lódik a versekben. A vers 1926-ban íródott. Majdnem 20 év 
telt el az Anna-szerelem óta. Az utolsó Anna-versek egyike 
számvetés arról. Hogyan befolyásolta az életét ez a szerelem.

Anna örök
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Egyetlen geresdlaki 

volt csak a csapatban, mely 
így nem volt fenntartha-
tó. Öt évnek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy a foci-
szerető geresdlakiak újból 
geresdlaki focit láthassanak. 
A geresdlaki fiatalok haza-
jöttek.”

Mayer Zsolt szakosztály-
vezető és Morschauser Jó-
zsef edző régen Geresdla-
kon focizott. Mayer Zsolt 
fejében felmerült, hogy a 

megszűnő himesházi csapat 
helyett Geresdlakon kel-
lene felállítani egy új gár-
dát. Megkereste Morscha-
user Józsefet, aki vállalta az 
edzői feladatot. Így álltak 
együtt dr Habjánecz Tibor 
polgármester úr elé, aki  a 
Geresdlaki Dózsa SE elnö-
ke is egyben. Az ötlet jó volt, 
így nekiálltak a munkának.

Reméljük, sok jó meccs-
nek leszünk tanúi! Hajrá 
Geresdlak!

Barna-Mendly Erzsébet

„... akkor is hajrá 
Geresdlak!”

Újabb túrán voltunk
Nagyon megörültünk, 

amikor megláttuk Ica új üze-
netét, a hosszú otthon ülés 
után végre újra mehetünk tú-
rázni! Idei  második állomá-
sunk Balaton felvidék volt, 
július 4-én, reggel 7 órakor, 
3 busszal, 40 fővel vágtunk 
neki utunknak. Első állo-
másunk Badacsonytomajon, 
a Folly Arborétum volt. A 
csodaszép és különleges nö-
vények között felejthetetlen 
panoráma tárult elénk a Ba-

latonra. A bátrabbak a leg-
meredekebb és legmagasabb 
csúcsra is felgyalogoltak, ahol 
egy kilátó is volt. Fáradalma-
inkat a révfülöpi Gomba Ét-
teremben ebéd közben tud-
tuk kipihenni. Ezután még 
Csopakra és Paloznakra láto-
gattunk el. Bebarangoltuk a 
településeket és offline üzen-
tünk. Az egész nap nagyon jó 
hangulatban telt! 

Windischmanné 
Schmidt Tünde

Július 7-én Geresdlakon járt Dunai Péter, a Baranya Megyei Közgyűlés 
alelnöke. János Ambrusné alpolgármester asszonnyal és Fischerné Fara-
gó Viktóriával egyeztettek a Magyar Falu és a Civil Magyar Falu program 
pályázatairól, valamint a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál támogatására 
is ígéretet tett.

Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona és Stefán Szilvia
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzáró és ballagás
Az enyhülő szabályo-

zás lehetőséget adott arra, 
hogy az utolsó tanítási nap-
ra sportnapot hirdessünk 
az érdeklődő tanulóinknak 
és szüleinek. Kerékpártúrát 
hirdettünk Szederkénybe, a 
pizzériába. A Geresdlakról 
induló túrához a menet köz-
ben lévő településeken fo-
lyamatosan csatlakoztak ta-
nulóink, szülők és rokonok. 
A pizzériába már több,  mint 
húszan érkeztünk meg. Jó 
volt a hangulat, az időjárás, a 
pizza, így minden adott volt 
egy jó tekeréshez. Gratulá-
lok a résztvevőknek a túra 
sikeres teljesítéséhez, külön 
gratulálok azoknak a diá-
koknak és szülőknek, akik 
ezen a napon teljesítették a 
leghosszabb túrájukat! 

Hagyományostól elté-
rő tanévzáró és ballagó ün-
nepséget szerveztünk a szor-
galmi időszak végén. Június 
19-én, pénteken délután egy 
órás eltérésekkel szerveztük 
meg az osztályoknak a bi-
zonyítványosztást. Egy idő-
pontban két osztálynak ad-
ták át az osztályfőnökök a 
bizonyítványt, egyik osz-
tálynak az aulában, másik 
osztálynak pedig az udvaron 
mindkét helyen szűk csalá-
di körben. Gratulálunk ki-
tűnő tanulóinknak: Fischer 
Fruzsina, Kálmán Larisz-
sza, Szöllősi Emília, Kóródi 
Hanna, Schweibert Hanna, 
Schweier Viktória, Nagyéri 
Bence, Hofecker Jázmin.

Egy-két négyes is dicsé-
retes: Csaplár Iván, Kóródi 
Luca, Hofecker Krisztofer, 
Schulteisz Márton, Békefi 
Luca, Glasz Melani.

A tanév legkiemelkedőbb 
teljesítményét elért tanu-
lónk nevét viszont nem ta-

láljuk az eddigi felsorolás-
ban. Schweiniger Zsombor 
októberben még bukásra 
állt egy tantárgyból és a ta-
nulmányi átlaga csak 3.4 
volt. Még ebben a hónapban 
Zsombor elhatározta, hogy 
megnyeri a finn ösztöndí-
jat, és nekiállt tanulni. Fél-
évkor már 4.2 volt az átlaga 
és nyoma nem volt a pár hó-
nappal ezelőtti bukás köze-
li állapotnak. A tanév végét 
4.7-es átlaggal zárta Zsom-
bor! A tanulás mellett aszta-
litenisz edzésekre járt Pécs-
re, és most már azt is tudjuk, 
hogy a digitális oktatás alatt 
életmódot is váltott. Odafi-
gyel az étkezésre, így pár hó-
nap alatt elhagyta súlyfeles-
legét. Teljesítményével meg 
is érdemelte a 80.000.- Ft-
os ösztöndíjat, amit finn tá-
mogatóink, Máriakéménd 
Önkormányzata és Német 
Önkormányzata biztosított 
számára.

Most már harmadik éve 
jutalmazza a Német Önkor-
mányzat Geresdlak azokat a 
tanulókat, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak né-
met nemzetiségi területen. 
Az országos német vers és 

prózamondó versenybe jutá-
sával és német tánccsoport-
ban való eredményes sze-
repléséért idén Békefi Luca 
és Schulteisz Márton kapott 
jutalmat.

Oklevelet, dicséretet, em-
léklapot nemcsak a diákok 

kaptak. A digitális tanulás 
alatt nagyon sok szülő nyúj-
tott néha erőn felül segítsé-
get gyermekének. Ezt a tel-
jesítményt is elismertük és 
egyedi oklevéllel jutalmaz-
tuk. 

Köszönjük a Pécsi Tanke-
rületi Központ egész éves tá-
mogatását és a megvalósult 
fejlesztéseket, Geresdlak és a 
környező települések polgár-
mestereinek és önkormány-
zatainak egész éves segítsé-
gét, az iskolabusz sofőröknek 
a balesetmentes vezetést, az 
iskola dolgozóinak, pedagó-
gusainak és minden partne-
rünknek a tanévben nyújtott 
munkáját! Tartalmas nyarat 
kívánok mindenkinek, talál-
kozzunk egészségesen szep-
tember elsején!

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető

 Mentovics Éva:
 Vakáció, vagyis végre szabadság!

Szabadságon leszek végre,
holnaptól már nem jövök.
Nem kelteget anya reggel
és az óra sem csörög.
 
Nem mondják, hogy; reggelizz már,
öltözz, futás, moss fogat!
Nem szól senki; el ne késsünk!
Nem siettet, noszogat.
 
Mateklecke? Elfelejtve!
Angol szavak? Á, minek?
Rajzra se kell bepakolni
festéket meg pemzliket.
 
Nem kell korán ágyba bújni,
nincs könyörgés, hajcihő,
tornazsákból se szaglik ki
büdös zokni, vagy cipő.

Eldugtam a táskámat is,
minek, úgyse használom?!
Meglehet, majd úgy, mint tavaly,
könnyen meg se találom.
 
Eláruljam, hogy leltem rá?
Pszt! Anya előtt az titok!
A szag után, mert a szendvics
régtől benne lapított.
 
De most nincs, mi kedvem szegné,
hahó, szép nyár, vártalak!
Hívnak tavak, folyópartok,
árnyas erdők, várfalak…
 
Kedvem szottyan? Lustálkodom.
Szabadidőm? Temérdek!
Ha játszani hívna bárki,
garantáltan elérhet.

Elkészült az órarendem,
nézd csak, az lett ráírva;
minden program szünidei
üzemmódhoz állítva.
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyári élet a megújult Óvodában
Öt hónapig tartó, min-

denre kiterjedő belső felújítá-
si munkák után, június 22-én 
birtokba vettük Óvodánkat. 
Nagyon kellemes hónapokat 
töltöttek ez idő alatt a gyere-
kek a Paplakban, amit ezúton 
is hálásan köszönünk Erb Jó-
zsef Atyának és az Egyház 
képviselőinek! Mégis nagy 
öröm volt a régi-új épületbe 
visszatérni. Már teljesen el-
tűntek az építési munkála-
tok nyomai az óvoda dolgo-
zóinak szorgos keze nyomán. 
Köszönöm Noéminek, Ani-
tának, Melindának és Már-
tának a kitartását, fáradsá-
gos munkáját. A költözésben 
sokat segített Tarsoly Gyu-
szi falugondnok és a közfog-
lalkoztatottak csapata. Kö-
szönöm! Hálásak vagyunk a 
Konyha dolgozóinak is, hogy 

helyet adtak berendezé-
si tárgyainknak! Köszönöm 
MINDENKINEK, aki akár 
keze munkájával, akár biz-

tatással, ötleteivel, tetteivel 
hozzásegítette Óvodánkat 
ehhez a példátlan megújulás-
hoz! A legnagyobb köszönet 
Geresdlak Község Önkor-
mányzatát, Dr. Habjánecz 
Tibor Polgármester Urat és 
munkatársait illeti a pályázat 
sikeres lebonyolításáért, a be-
lénk vetett bizalomért! 

A dekoráció elkészítése és 
néhány új bútor beszerzése 
még hátravan, de így is igé-
nyes, szép, új-illatú helyisé-
gek várják a gyerekeket nap, 

mint nap. A hosszú kény-
szerpihenő után jönnek is 
szép létszámban, önfeledten 
játszanak a megújult udvaron 
és a csoportszobában. Dél-
utánonként pedig jót pihen-
nek a hűvös alvószobában. 
Közben készülnek a ballagá-
si ünnepségre is, melyet július 
24-én délután tartunk a dió-
fák árnyékában. Bízunk az ál-
dásos időjárásban és egy kel-
lemes együttlétben!

Cseke Zoltánné 
óvodavezető
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Szent Jakab hava
A második nyári hónap-

ban már elkezdenek fogyni 
a nappalok. A hónap elején 
még csaknem 16 óra, a vé-
gén már alig 15 óra hosszú 
egy-egy nap.

A napsütés havaként is 
emlegetik, mert különösen 
a déli órákban néha szin-
te megáll a levegő, „rekkenő 
hőség van” szoktuk mondani 
ilyenkor.

A meleg nyári napok tü-
neményei közé tartozik a 
délibáb. Sokan azt hiszik, 
hogy délibábot csak a Hor-
tobágyon láthatunk, pedig 
gyakran láthat ilyet a falusi 
és a városi ember is. Pl. ami-
kor forró nyári napokon az 
aszfalton apró tócsákat vé-
lünk felfedezni, s mire oda-
érünk, szétfoszlanak, az is 
délibáb-jelenség. Az autóso-
kat is megtréfálja gyakran az 
országúton csillogó, majd el-
tűnő délibábos víztükör.

A jelenség oka ugyanis az, 
hogy a talaj, illetve az asz-
falt feletti levegőréteg nem 
egyenlően melegszik fel. A 

nagy síkságokon a nap su-
garai szinte akadály nélkül 
hatolnak át a levegőréte-
gen. Először a talajt melegí-
tik fel, amely gyorsan adja át 
a hőt a felette fekvő légréte-
geknek. A meleg és a hideg 
levegő egymás fölé rétegző-
dik. A tárgyakról felénk ér-
kező napsugarak megtörnek 
a melegebb légrétegen, majd 
beleütköznek a sűrűbb, hi-
degebb légrétegbe, s arról, 
mint egy tükörről visszatük-
röződnek. Ebben a légtü-
körben látható az égbolt, a 
környező fák, bokrok. S mi-
vel a levegőréteg nincs nyu-
galomban, a benne látható 
képek mozognak is. Délibáb 
csak akkor keletkezik, ha 
nincs szél. A délibábnak át-
vitt értelme is van. Ha vala-
kire azt mondják, hogy déli-
bábot kerget, azt gondoljuk, 
hogy csalóka ábrándképek-
ben hisz.

Ezt a hónapot Julius Cae-
sarról, a híres római állam-
férfiról nevezték el. A törté-
nelemből tudjuk, hogy sok 

hódítással gazdagította a bi-
rodalmat, de naptárreform-
ja emlékezetesebb maradt 
az emberiség számára, mint 
a csatái. A korábbi hagyo-
mány szerint Romulus király 
nevéhez fűződő naptár egy 
éve 10 hónapból, illetve 304 
napból állt. Márciussal kez-
dődött és a hónapok külön-
böző hosszúságúak voltak.

Julius Caesar rendet te-
remtett ebben a zűrzavar-
ban. Megbízta az egyiptomi 
származású görög csillagászt, 
Szoszigenészt az új nap-
tár kidolgozásával. E naptár 
első éve volt a naptártörténet 
leghosszabb éve. 445 napból 
állt, mert november és de-
cember közé két rendkívü-
li hónapot iktatott be. Erre 
azért volt szükség, hogy a 
napok visszatérhessenek a 
csillagászati helyükre.

A jövőre nézve kimond-
ták, hogy az év 365 napos 
legyen és minden negyedik 
év 366 napos.

Időjárást jósló napok júli-
usban is találhatóak:

Július 13.: Margit nap-
ját mérgesnek nevezik, mi-
vel gyakran hoz hatalmas zi-
vatarokat. Negyvenes jósló 
napnak is tartották: ha ekkor 
esik, villámlik, dörög, vihar 
dühöng, akkor az elkövet-
kező 40 napban gyakoriak 
lesznek a hasonló időszakok.

Július 20.: Illés nap kör-
nyékét dörgést, villámlást 
hozó időszakként tartják 
számon, mivel a határban ál-
talában ekkortájt elveri a jég 
a termést.

Július 21.: Dániel napról 
azt tartották, hogy ahol Illés 
nem hozna nehéz időt, ott 
Dánielre hárul e feladat.

Július 25.: Jakab napján 
a régi öregek az északi szél-
ből hideg télre következ-
tettek. Ha tiszta az éjszaka, 
bőség vár a kertben. Ha sok 
gomolyfelhő úszik az égen, 
akkor karácsonykor sok és 
nagy hóra számíthatunk. Ha 
nagy a nap fénye, sehol egy 
árva felhőcske, akkor hideg 
tél várható.

Barna-Mendly Erzsébet

Június 24-én szüreteltük idén is a geresdlaki gyümölcsösben a levendu-
lát. A termés nagyon szép lett, a virágokat pálinka és dekoráció készíté-
séhez fogjuk felhasználni. Sokan vettek részt a közös munkában magya-
rok és finnek egyaránt
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 Hírek röviden
	A meleg időjárás kedvez a fűfélék gyors növekedésének. Az 

önkormányzat rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa, 
kezelője illetve használója köteles gondoskodni az ingatlan 
tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről. valamint 
az ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes 
területének tisztán tartásáról, továbbá a járda és az út kö-
zötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán 
tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. A kötelezettség 
vonatkozik a kül- és belterületi ingatlanokra és a zártker-
tekre egyaránt!!! Aki a gyom- illetve parlagfű mentesítésről 
felszólítást követően sem gondoskodik, a jegyző illetve a 
kormányhivatal által komoly bírságra számíthat!

	Önkormányzatunk idén is virágosítási programot és versenyt 
hirdet Geresdlakon, köz- és magánterületen egyaránt. Je-
lentkezni a Hivatalban lehet a 69/349-101 telefonszámon.

	Az önkormányzat rendelete alapján a kerti hulladékot tü-
zelni hétfőn és csütörtökön lehet 18.00 óráig. A környe-
zetre ártalmas anyagok (pl. kábel, gumi, műanyag) égetése 
TILOS! A Dél-Kom értesítése alapján a lomtalanítás idő-
pontja: augusztus 6. csütörtök.

	Tájékoztatom a lakókat, hogy a Coronavírus miatti járvány-
veszély nem szűnt meg, az üzletekben (pl. bolt, benzinkút, 
gyógyszertár, posta) és közintézményekben (pl. hivatal) a 
szájmaszk használata és a védőtávolság megtartása továbbra 
is kötelező!

	Rajnai doktornő tájékoztatása alapján hétfőn 15.00 – 16.00 
óra között és kedden délelőtt 8.00 – 11.00 óra között július 
1-től nővérrendelés lesz. A többi rendelési időpont válto-
zatlan marad.

	Hamarosan nyílik a MegiszLak presszó Geresden.
	Geresd és Lak temetőiben a járdát önerőből, a meglévő 

járdaalapból kiindulva készíti el az önkormányzat.

Augusztusi miserend 
Augusztus 02., vasárnap  8.00 Geresd
Augusztus 09., vasárnap  8.00 Lak
Augusztus 15., szombat 17.00 Geresd
Augusztus 16., vasárnap  8.00 Lak
Augusztus 20., csütörtök  8.00 Lak
Augusztus 20., csütörtök 17.00 Kisgeresd
Augusztus 23., vasárnap  8.00 Lak – búcsú
Augusztus 30., vasárnap  8.00 Lak

Előzetes a következő 
hónapok programjairól:
 augusztus 20: Kisgeresden szabadtéri mise, Geresd-

lakért-díj átadása, virágosítás eredményhirdetése, 
Pacsirta kórus fellépése, operett műsor, vacsora, tű-
zijáték, Maxim-bál

 szeptember 5: Geresden szüreti mulatság. Termény-
áldás, Pacsirta kórus és a Vivát Bacchus énekegyüt-
tes fellépése, tánccsoport bemutatója, vacsora, bál

 szeptember 19-20: Geresdlak kupa - rally-verseny
 szeptember 26: Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál. 

Hooligans koncerttel!
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Múzeumok éjszakája Geresdlakon

A Német Önkormányzat 
Geresdlak új programként 
két országos kezdeménye-
zéshez szeretett volna csat-
lakozni a 2020-as évben. A 
Tájházak Napját minden év-
ben Szent György napjához 
legközelebb eső szombaton 
tartják, idén ez a rendezvény 
április 25-re esett. Sajnos 
a kihirdetett veszélyhely-
zet miatt ezt a programot 
országosan is törölték, így 
megvalósítása marad a kö-
vetkező évre. Nagyobb sze-
rencsénk volt a Múzeumok 

Éjszakájával. A vészhelyzet 
megszüntetése és az 500 fő 
alatti rendezvények engedé-
lyezése lehetővé tette, hogy 
a geresdlaki kiállításokkal 
csatlakozhassunk a Múze-
umok Éjszakája országos 
rendezvénysorozathoz. Jú-
nius 27-én, szombaton este 
hat órától kinyitottuk ki-
állításainkat, melyeket este 
tíz óráig ingyenesen lehetett 
megtekinteni. Ezen a na-
pon lehetett először megte-
kinteni az elmúlt hónapok-
ban elkészült új jeleneteket 

a Babaházban. A kiállítá-
sok között sétálva az Unter-
rock zenekar élő térzenéjét 
lehetett hallgatni. A prog-
ram iránti érdeklődés jelez-
te, hogy lassan újra indul a 
vészhelyzet utáni élet. Sokan 
járták végig a kiállításainkat, 
de voltak, akik csak kimoz-
dulni szerettek volna, és egy 
jót beszélgetni (táncolni) is-
merősökkel, barátokkal. Az 
eseményen részt vevő mint-
egy 150 ember között sokan 
voltak a Geresdlakiak, de ér-
keztek Babarcról, Romonyá-

ról, Perekedről, Himesházá-
ról, Pécsről is érdeklődők. 
Örülünk, hogy sikerült egy 
hangulatos kis programmal 
újból megtölteni a teret, már 
csak  Menyus hiányzott….. 
:)

Köszönet jár a segítségért 
a kiállítás vezetőinek, Gustl-
nak és Gyuszi csapatának! 
Találkozzunk jövőre ugyan-
itt!  

Német Önkormányzat 
Geresdlak 

(Alexa, Anett, Edina, 
Margit, Balázs)


