
IX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
Nagy sikere volt idén is az or-
szágszerte elismert Gőzgombóc 
Fesztiválunknak, melyre rekord-
számú vendég érkezett az egész 
országból, Ausztriából és Finnor-
szágból. 

Főszerepben ezúttal is a 
gőzgombóc volt, azonban 
most is színes programok-

kal készültünk. Mint előző 
évben, most is a Diamond 
Ladies Majorette Team ma-
zsorett csoport utcai vonulá-
sával és színpadi előadásával 
kezdődött a IX. Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivál. Dr. 
Habjánecz Tibor polgár-
mester köszöntőjét követően 
beindult a gőzgombóckészí-

tő verseny. Idén rekordszá-
mú, 27 csapat készítette el a 
gőzgombócokat. Nem csak 
geresdlaki csapatok indul-
tak a főzőversenyen, jöttek 
csapatok Erzsébetről, Mo-
hácsról, Pécsről, Zebegény-
ből, Budapestről is. Sőt finn 
csapat is indult. 

(Folytatás a 2-3. oldalon) 

Megérkezett az új geresdlaki „falubusz”
A Volkswagen Transporter típusú 9 sze-

mélyes mikrobusz 2015. október 2-án meg-
érkezett Geresdlakra! 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgál-
tatások fejlesztésére, 2015-től igénybe vehe-
tő támogatások vonatkozásában, Geresdlak 
Község Önkormányzata támogatást nyert új 
mikrobusz beszerzésére.

Az új mikrobusszal a korábbi gépjárművel 
ellátott feladatokat folytatjuk.

Babák érkeztek
Újabb csodával bővült a 

Babakiállítás! A régi idők 
iskoláját már a IX. Geresd-
laki Gőzgombóc Fesztivál-
ra érkező vendégek is meg-
csodálhatták. Egy budapesti 
hölgy 3 csomag babaado-
mányából készítették el a 
babákat. Egyes babák arca 
nagyon illik az iskolai élet-
képhez. Az iskolapadokat 
Ferenczi Zsolt asztalos ké-
szítette, ezúton is nagyon 
köszönjük szép munkáját. 
A Babavarró kör tagjai már 
szövögetik terveiket a kö-
vetkező, X. Geresdlaki Gőz-
gombóc Fesztivál napjára 
elkészülő újabb életkép té-
máját illetően.

K.Sz.R.

Influenza elleni 
védőoltás! 

November 10-én kez-
dődik az influenza elle-
ni védőoltások beadása. 
Nem kell előjegyeztetni, 
az orvosi rendelőben az 
oltóanyagok rendelkezés-
re állnak. 

Fekete Tiborné 
Dr. Rajnai Gabriella

2015. október
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 (Folytatás az 1. oldalról)

A zsűrit neves politiku-
sok, tudósok és diploma-
ták alkották: Nagy Csaba, 
a Baranya Megyei Közgyű-
lés elnöke, Dr. Fehér Ist-
ván, a Gödöllői Szent István 
Egyetem Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Karának 
professor emeritusa, Brei-
tenstein János, a GP Con-
sulting Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. országos értékesíté-
si igazgatója, Kator György, 
Finnország pécsi tiszteletbe-
li konzulja és nem utolsósor-
ban Mauri Vänskä, a geresd-
laki finnek képviselője. 

A gőzgombóckészítő ver-
sennyel egy időben és azt kö-
vetően is a hangulatos hátte-
rű színpadon folyamatosan 
követték egymást a fellépők: 
óvodás és iskolás gyermekek 
műsora után a Lippói Fúvós-
zenekar lépett fel a színpad-

ra. További fellépők: Villányi 
Kadarka Néptánc Egyesület, 
Roger Schilling Fúvószene-

kar Paksról, Leőwey Táncs-
csoport, a Geresdi Pacsirta 
Kórus, a Pusztavámi Né-

met Nemzetiségi Énekkar, 
Zengővárkony Tánccso-
port, Mecseknádasdi Német 

IX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Hutter Jánosné - Zebegény polgármestere, Dr. Habjánecz Tibor - Geresdlak polgármestere, August 
Krivec - az osztrák Raaba-Grambach képviselője, volt alpolgármestere, Adolf Kohlbacher - Raaba 
Grambach alpolgármestere, Karl Mayrhold - Raaba-Grambach polgármestere és Schulteisz Balázs - a 
Geresdlaki Német Önkormányzat elnöke
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Számos kategóriában 
hirdettünk győzteseket:

Legszebb teríték: Danubia a székértők, Grossmutters 
Küche, Wok’n Go 

Hagyományos teríték: Erzsébeti Gombócok, Gom-
bóc Pörgetők Csapata, Hévömann 

Ötletes teríték: Barátnők Gombócai, Freunde Knö-
del, Tökfejek 

Kraut und Knel und Krompensprei: Die Suppemeis-
ter aus Finland Suomalaiset Soppakoki, Hivatali Gom-
bócok, Zebegényi Vadrózsák 

Hefenknedeln mit Bohnen: Agrogombócok, Kö-
csögös Gombócok, Piros almák gombócai 

Édes gőzgombóc: GombócPont.Com, Sparhelt, Ze-
begényi Napraforgók 

Legcsinosabb csapat: Blaue Knödel, Gombóckaval-
kád, Pöttyöcskék 

Legvidámabb csapat: Mohácsi vizesek, Pasi gombó-
cok, Szurdok Singers 

Legtöbb alkalommal részt vett csapat: Daloló Gom-
bócok, Konyhatündérek, Ovis Gombócok 

Legfiatalabb csapattag: a Gombóckavalkád csapatból 
14 éves Kröhnung Máté

Legidősebb csapattag: a Hivatali gombócok csapat-
ból 81 éves Poszlusni Józsefné

A IX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál Nagydíját 
kapta, és a Vándordíj-babát örökölte: a Blaue Knödel 
csapata! 

A kategóriákon kívül sorsolással három csapat értékes 
ajándékokban részesült: Freunde Knödel,  Die Suppe-
meister aus Finland Suomalaiset Soppakoki és a Wok’n 
Go csapata.

Gratulálunk minden csapatnak! 

Nemzetiségi Néptánc Egye-
sület. 

Délután 16 órakor a Die 
Bradlmusi Kanten 11 fős 
osztrák harmonikás zene-
kar fergeteges műsort adott 
– ők a Gőzgombóc Fesztivál 
nyitónapján, pénteken este is 

nagy sikerű koncertet adtak 
– bevonták műsorukba pol-
gármesterünket is, aki még 
fakanalas masszázsban is ré-
szesült a zenekar egyik nő 
tagja révén.

Dombóvári István, a Du-
maszínház humoristájának 

is sikerült megnevettetnie a 
közönséget. 

Linder Ildiék energikus 
Zumba bemutatója után el-
kezdődött a várva-várt pilla-
nat: a Neoton Família Sztár-
jai nagykoncertje. Csepregi 
Éváék fantasztikus hangula-
tot varázsoltak nekünk, más-
fél óra helyett majdnem két 
órás koncertet adtak. Felejt-
hetetlen volt! 

A Közösségi Ház ebéd-
lőjében Kaszáné Stolcz Haj-
nalka és férje, Kasza István 
kerekesszékes bemutatóját 
csodálhattuk meg! Hajniék 
ezzel a produkcióval indul-
tak az oroszországi Szent-
péterváron a Világkupán. 
Novemberben részt vesznek 
a Római Világbajnokságon, 
decemberben pedig a szlo-
vákiai Pozsonyban lépnek 
fel. 

Az UnterRock zenekar 
a Fesztivál ideje alatt folya-
matosan párbajozott a Silber 
Buam sramlizenekarral. 

És még nem volt vége…
Ha Geresdlaki Gőzgom-

bóc Fesztivál, akkor mint 

minden évben, az Unter-
Rock bálja zárta a progra-
mokat.

És ne felejtkezzünk el a 
geresdlaki kiállításokról és 
a Picivonatról sem: a szo-
morkás idő ellenére nagyon 
népszerű volt, minden Ge-
resdlakon található kiállítás 
helyszínére elröpítette uta-
sait, akik megtekinthették a 
német nemzetiségi hagyo-
mányokat ápoló és őrző ki-
állításokat. 

Jövőre ismét szeretettel 
várunk mindenkit a jubileu-
mi X. Geresdlaki Gőzgom-
bóc Fesztiválra, 2016. októ-
ber 8-án!

Kálmán-Szűcs Ramóna

Köszönöm 
Parti 2015

Idén is sok segítő – 
120 fő – részvételével jö-
hetett létre a Geresdla-
ki Gőzgombóc Fesztivál. 
A közintézmények dol-
gozóin kívül sok segítő 
kéz jött a geresdlaki la-
kosok közül, a fiatalok is 
kivették részüket a ren-
dezvény lebonyolításá-
ban. Október 21-én 18 
órakor kezdődött wel-
come-drink pálinkával 
a Köszönöm Parti a Kö-
zösségi Házban. Polgár-
mester Úr megköszönte 
mindenkinek a segítsé-
gét, akik részt vettek a 
rendezvény szervezés-
ében, fáradságot nem 
kímélve. A résztvevők 
ajándék Gőzgombóc-
köténykét, a konyhai 
dolgozók sváb ételeket 
bemutató ajándékköny-
vet is kaptak. Szökőcs 
Béla kommentálásával 
fotó- és filmvetítést lát-
hattunk a Gőzgombóc 
Fesztivál életképeiből, 
programjairól. Ízletes 
szarvaspörkölt és sertés-
pörkölt vacsora után (és 
közben is) Millich Szepi 
és Fischer Norbi zenéjé-
re mulathattunk. 

R.I.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Mozgalmas iskolai élet
Hungaroring. Gokar-

tozás. Tropicarium. Soká-
ig hallottuk a gyerekektől 
a TÁMOP-os pályázatunk 
révén megvalósított ingye-
nes iskolai kirándulást. Na-
gyon sok tanulónknak életre 
szóló élmény volt. Ezek után 
egy iskolai gyümölcsnap már 
nem is tűnik izgalmasnak. 
Pedig az lett. Szeptember 
25-én gyümölcs és országos 
diáksport napot tartottunk 
iskolánkban. A rossz idő el-
lenére jól éreztük magunkat 
és izgultunk, hogy ki nye-
ri meg a gyümölcsversenyt. 
Szoros lett a befutó ugyan-
is a 6. osztályosok 3 db gyü-
mölcscsel hoztak többet a 2. 
osztályosoknál. A sorrend:

1. hely: 6. osztály, 45 féle 
gyümölcs

2. hely: 2. osztály, 42 féle 
gyümölcs

3. hely: 5. osztály, 35 féle 
gyümölcs

A verseny után elkészül-
tek a gyümölcssaláták amit 
az osztályok közösen fo-
gyasztottak el. Délután az 
országos Diáksport Nap-
hoz csatlakozva szerettünk 
volna a nagy focipályán a 
szülőkkel közös sportprog-
ramokat szervezni, de az 
időjárás közbeszólt, így ma-
radtunk az iskolában és a 
tornateremben. A nap végét 
német és görög táncházzal 
fejeztük be. 

A Diákönkormányzat 
szeptember 30-án az őszi 
hagyományos papírgyűjtést 
szervezte meg. A környezet-
tudatos szemlélet tudatosítása 
érdekében évek óta szelektí-
ven gyűjti iskolánk az eleme-
ket, a kupakokat és a papírt is. 
Ebben a versenyben a követ-
kező eredmények születtek:

Egyéni verseny:
1. hely: Kozma Máté, 491 

kg
2. hely: Bölcskei Gábor és 

Viki, 236.5 kg/fő
3. hely: Krikler Levente, 

230 kg
4. hely: Gazda Emília, 

186 kg
5. hely: Schulteisz Már-

ton és Anna, 180 kg/fő
Osztály verseny:
1. hely: 6.o. 71.4 kg/fő
2. hely: 5.o. 45.1 kg/fő
3. hely: 7.o. 34.2 kg/fő
4. hely: 2.o. 33.3 kg/fő
5. hely: 1.o. 27.8 kg/fő
Az állatok világnapjára 

emlékezve idén olyan plüss 
állatokat kellett a gyere-
keknek gyűjteniük, amik-
nek lételeme a víz. Nehéz 
feladat elé állítottuk a gye-
rekeket – és szerintem raj-
tuk keresztül a szülőket is 
– de voltak szorgalmas gye-
rekek. A legszorgalmasabb 
osztály a 2. osztály volt akik 
73 db !!! plüss állatot sike-

rült gyűjteni. A második 
helyen a 3. osztályosok vé-
geztek 27 plüssel, és a leg-
kisebbek az elsősök lettek a 
harmadikak 10 plüss állat-
tal. Örültünk volna, ha a 8. 
osztályosok a nullánál egy 
kicsit többet tudnak gyűj-
teni!

Évek óta folyamatosan 
hangsúlyozzuk, hogy szeret-
nénk elérni azt, hogy minél 
több olyan tanulónk legyen, 
aki valamiben jobb, kiemel-
kedőbb, mint a többiek. Erre 
nyújtanak nagyon jó lehető-
séget a fenti versenyek és a 
következő sportversenyek is. 
A jó eredményeket minden 
esetben kihirdetjük az isko-
la összes diákja előtt és köz-
zé tesszük a iskola újságjá-
ban is.

Az őszi atlétikai verse-
nyen Pécsett a 3. korcsopor-
tos fiúk a 3 helyen végeztek. 
Csapattagok: Kollár Ákos, 
Toldi Dániel, Toldi Márk, 
Kórósi Richard, Orsós Val-

ter. OrsósValter egyéniben 
4. helyezett lett. A 3. korcso-
portos lányok között Kiss 
Anasztázia egyéniben 6. he-
lyen végzett. Molnár Szonja  
egyéni versenyben ezüstér-
mes lett. 4. korcsoportos fiú 
csapatunk aranyérmes lett. 
Csapattagok: Osváth Alex, 
Várda Ferenc, Pető Zoltán, 
Szabó József.

Október 6-án az Aradi 
Vértanúk emléknapjáról is-
kolásaink által előadott mű-
sor keretén belül emlékeztek 
meg. Október 9-én a Szek-
szárdi Német Színház Csiz-
máskandúr című előadását 
tekinthették meg diákjaink 
az óvodásokkal együtt. 

Fontos időpontjaink: no-
vember 13. péntek délután 
Márton nap és családi tök-
faragó verseny, november 24. 
kedd 16-18.00 fogadó órák, 
december 2. az igazi finn 
Mikulás Geresdlakon.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Mi is készítettünk gombócot
Óvodánkban a beszok-

tatás szinte zökkenőmentes 
volt. Szeptember közepére a 
szülők együttműködésének 
és következetességének kö-
szönhetően már sírás nélkül 
érkeztek a legapróbb gyere-
kek is, és önbizalommal teli, 
büszke nagyfiúknak, nagy-
lányoknak érezték magukat, 
akik már igazi óvodások!

Az ősz a maga színeivel 
mindig kiszínezi az óvodá-
sok életét is. Gyerekeink 
sokféle tevékenységformá-
kon keresztül tapasztalták 
meg a gyümölcsök, zöldsé-
gek tulajdonságait, hasznát. 
Salátákat készítettek, aszal-
tak, és közben sokat-sokat 
kóstolgattak, ismerkedtek az 
ízekkel, színekkel, formák-
kal. Barkácsoltak, festettek 
nagy örömükre. Az udvaron 
pedig nap, mint nap gyűjtik 
a lehullott diót, melyet szíve-
sen fogyasztanak is. És ami 
nem kerül a pocakba, kerül-
het télen süteményünkbe, 
vagy egy kis „keresethez” jut-
hatunk belőle, segítve a kö-
zelgő Mikulás dolgát.

Mégis a legnagyobb iz-
galmat az oviba is a gőz-
gombóc hozza így októ-
berben. A falu legnagyobb 
eseményéhez kapcsolódóan 
évről-évre mi is megtartjuk 
a magunk Ovis Gőzgom-
bóc Fesztiválját. Ezt az idő-
szakot használjuk ki arra, 
hogy projektmunka kereté-
ben megismertetjük a gye-
rekekkel a hagyományos né-
met konyhát. Berendezéseit, 
használati tárgyait az óvodai 
gyűjteményen keresztül mu-
tattuk be, mert a tájház láto-
gatását az eső meghiúsította. 
Képek, kártyák, dominójá-

ték, tapogató zsákocskák, 
puzzlejátékok, feladatlap 
segítették, hogy a gyere-
kek játékos formában is ta-
pasztalatokat szerezzenek, 
szókincsük bővüljön, ké-
pességeik fejlődjenek. Min-
den sikeres feladatmegoldá-
sért gőzgombócot kaphattak 
a maguk készítette papírtá-
nyérkára. Gyűjtötték is szor-
galmasan! A hét fénypontja 
az a nap volt, amikor ma-
gunk is elkészítettük az iga-
zi gőzgombócunkat, amit az 
ebédhez el is fogyasztottuk. 
Kitartóan, egymást segít-
ve, kiegészítve dagasztottak, 
sodortak, tekertek a gyere-
kek, öröm volt nézni! S hogy 
megérte-e? Amikor az egyik 
kisgyereket arról kérdeztem, 
szokott-e az anyukája ilyet 
készíteni otthon, azt vála-
szolta, hogy nem, de majd ő 
most megtanítja! :) És való-
ban, több szülő is elmesélte, 
hogy a gyerek otthon kérte, 
készítsenek együtt ilyen fi-
nomságot, hisz nem kell bele 
szinte semmi! – És elmond-
ták a receptet. Azt gondo-

lom, ez jelenti a hagyomá-
nyok őrzését, átadását, a 
gyerekek szemléletformá-
lását. Az a kis műsor pedig, 
amellyel a Fesztivál szín-
padán szerepeltek ovisaink, 
megkoronázta ezt a csodás 
hetet, hisz olyan nagy öröm-
mel, szívesen tették! Köszö-
net érte a felkészítő pedagó-
gusoknak, segítő dajkáknak, 
a szülőknek, és elsősorban a 
gyerekeknek!

A fesztivált megelőző 
napon a Szekszárdi „De-
utsche Bühne” vendégjáté-
kát néztünk meg az iskolá-
sokkal közösen a Közösségi 
Házban. A gyerekek által is 
jól ismert Csizmás Kandúr 
című mesét két nyelven adta 
elő a színésznő. A bőrönd-
jéből elővarázsolt szerep-
lők, helyszínek, események 
mellé a gyerekeket is segít-
ségül hívta, ezzel is fokoz-
va lelkesedésüket. A lehető-
séget köszönjük a támogató 
Geresdlaki Német Önkor-
mányzatnak! 

Cseke Zoltánné
óvodavezető

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Abaligeti 
kirándulás

2015. október  1-jén  8 
órakor indultunk el négy 
kisbusszal Abaligetre. Ge-
resdlaki nyugdíjasaink, finn-
jeink és a Marázai nyugdíja-
sok. Gyönyörű napsütésben 
értünk az Abaligeti Közös-
ségi Házhoz, ahol megcso-
dálhattuk a Helytörténeti 
és Címerkiállítást. Innen to-
vább mentünk az Abalige-
ti Cseppkőbarlanghoz ahol 
Drága Zsuzsi idegenvezeté-
sével végig mentünk a bar-
lang néhol igencsak szűkös 
járatán. Még egy-két dene-
vért is sikerült észrevenni, 
ahogy a mennyezetről lógva 
mély álomba merültek. Az út 
végén igen meredek lépcsőn 
kellett felkaptatnunk, de a 
látvány kárpótolt mindenért. 

Miután szerencsésen ki-
érkeztünk a barlangból, 
megvártuk, hogy felmele-
gedjünk egy kicsit mielőtt 
ellátogattunk a Denevérház-
hoz, ahol nem meglepő mó-
don a denevérekről kaphat-
tunk felvilágosítást. Sokunk 
megnyugtatására közölték, 
hogy nincs élő denevér a 
Denevérházban, de nagyon 
élethűek voltak.

Délre mentünk az Aba-
ligeti Camping étterembe 
egy kiadós ebédre. Élveztük 
a gyönyörű kilátást.

Ezután jóllakottan és elé-
gedetten indulhattunk haza 
egy szép nap élményével.

Külön köszönet Dr. Raj-
nai Gabriellának, aki renge-
teg munkája mellett meg-
szervezte nekünk ezt a 
kirándulást, Stolcz Panni-
nak és Horváth Annának a 
segítséget, a 4 buszsofőrnek, 
hogy elvittek minket oda 
ahol még a madár se jár. 

Köszönjük a Geresdla-
ki Önkormányzatnak, hogy 
a buszokat megint térítés-
mentesen biztosította. 

Nyugdíjas Klub
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Két meccs, 14 rúgott gól
Október 24-én idegen-

ben győzött 1:6-ra Harkány 
ellen a Geresdlaki Dózsa SE 
U19-es labdarúgócsapata! 
A mozgalmas meccsen Ko-
romházi Gábor 3 gólt, Botos 
Dominik 2 gólt és Móga Ri-
chárd 1 gólt szerzett.  

Kezdőcsapat névsora: 
Volcsányi Gergő, Ivánkovics 
Máté, Pintér Attila, Moszt-
bacher Gergő, Kollár Márk, 
Koromházi Gábor, Ács Ro-
land, Almási Ákos, Szűcs 
Patrik, Móga Richárd, Bo-
tos Dominik.  Cserék: Mező 
Álmos, Mayer Adrián, Kett 
Martin, Bíró Balázs Máté.

Október 28-án ismét 
győzött Geresdlak U19-es 

csapata Beremend ellen 8:2 
eredménnyel!

Koromházi Gábor 6 gólt, 
Almási Ákos 1 gólt és Ács 
Roland 1 gólt szerzett a csa-
patnak. Kezdőcsapat névso-
ra: Volcsányi Gergő, Iván-
kovics Máté, Pintér Attila, 
Mosztbacher Gergő, Kol-
lár Márk, Koromházi Gá-
bor, Ács Roland, Almási 
Ákos, Szűcs Patrik, Móga 
Richárd, Botos Domi-
nik. Cserék: Mező Álmos, 
Mayer Adrián, Kett Mar-
tin, Bíró Balázs Máté, Ba-
log Zoltán Antal, Biró Sza-
bolcs. Vezetőedző: Lőrincz 
Sándor.

Gratulálunk a csapatnak!

Mézeskalácsfalu 
A Mézeskalácsfalu idén ismét elkészül a szorgos, ügyes 

asszonyok munkáiból. A házak alapjául szolgáló dekorla-
pokat Kettné Schmidt Tímeánál 30/974-2976, Podolskiné 
Teppert Erzsébetnél 20/229-9981 és Dr. Habjáneczné Kó-
bor Ilonánál 30/335-2882 lehet igényelni. A kiállítás a régi 
iskola épületében kerül felépítésre. 

Szeretettel várunk mindenkit 2015. november 29-én, Ad-
vent első vasárnapján a Mézeskalácsfalu megnyitójára, 18 
órakor.

Új információs táblák 
és hidak Geresdlakon 

Szeptemberben és októ-
berben a Hunyadi utca – Li-
liom utca sarkánál található 
gyalogos híd, Alsófaluban a 
Tájház előtt és a „100 lépcső” 
előtti híd mutatós fa korlá-
tot kapott. Geresdlakról tér-
képes információs táblák 
lettek kiépítve Geresden az 
élelmiszerbolt előtt és Püs-
pöklakon az Önkormányzat 
épülete mellett. A hidakat és 
az információs táblák kere-
teit Schulteisz János aszta-
los készítette. Idén még két 

fahidat csináltatunk Alsófa-
luban.

Az Önkormányzat épü-
letének homlokzatát Bene 
László tette rendbe, a hibák 
kijavítása után újra kellett 
festeni az épület lábazatát. Felhívás gyűjtő munkára, 

kutató munkára
Magyarország Kormánya január 19-ét a magyarországi né-

metek elűzetésének, kitelepítésének emléknapjává nyilvánítot-
ta. 2016. január 19-én lesz 70 éve, hogy az első vagonok elin-
dultak Magyarországról. Német Önkormányzatunk is szeretne 
méltó módon megemlékezni erről az eseményről. Augusztusi 
döntésünk értelmében felhívást teszünk közzé gyűjtő, kutató 
munkára. Várjuk azok jelentkezését akik leírják családjuk, ro-
konságuk kitelepítésének történetét, illetve azon emberek je-
lentkezését akik nagyobb kutató, gyűjtő munkával az akkori 
Geresdről és Püspöklakról kitelepítettekről összefoglalóan ír-
nának. A gyűjtő és kutató munkát a Német Önkormányzat 
magas pénzjutalommal honorálja. Érdeklődni a Német Ön-
kormányzat tagjainál lehet: Kettné Schmidt Tímea, Kollárné 
Múth Edina, Szűcsné Mezei Anett és Schulteisz Balázs.

Schulteisz Balázs 
a Német Önkormányzat Geresdlak elnöke

Miserend 
November 01.  Vasárnap 8:00  Geresd 
November 08.  Vasárnap 8:00  Püspöklak
November 14.  Szombat 16:00  Geresd
November 15.  Vasárnap 8:00  Püspöklak 
November 22.  Vasárnap 8:00  Püspöklak 
November 29.  Vasárnap 8:00  Püspöklak
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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

Megyenap Geresdlakon
Idén még jobban Geresd-

lakra terelődött a figyelem: a 
IX. Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál napján került meg-
rendezésre a geresdlaki álta-
lános iskola aulájában a 20. 
Megyenap. 1996 óta a Bara-
nya Megyei Közgyűlés min-
den évben október 10-én 
tartja a Megyenapot. A dá-
tum nem véletlen, ugyanis 
1694-ben ezen a napon ado-
mányozta I. Lipót Baranya 
Vármegye címerpecsétjét. 

A megyenapi programok 
a Püspöklaki Római Kato-
likus Templomban tartott 
ünnepi misével kezdődtek. 
Nagy Csaba, a Baranya Me-
gyei Közgyűlés elnöke és Dr. 
Habjánecz Tibor, Geresd-
lak polgármestere köszön-
tője után átadták a közgyű-
lés kitüntető díjait azoknak 

a személyeknek, akik mun-
kájukkal, elhivatottságukkal, 
szakértelmükkel sokat tettek 
a megye fejlődéséért: 

- Posztumusz Baranya 
Megye Díszpolgára Cím: 
Dr. Ódor Imre, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Baranya 
Megyei Levéltára egykori 
igazgatója

- Pro Comitatu Baranya 
Díj: Dakos József rendőr-
dandártábornok, a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője

- Egészséges Baranyáért 
Díj: Dr. Molnár Dénes egye-
temi tanár, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Klinikai Köz-
pont Gyermekgyógyászati 
Klinika igazgatója

- Koltai Péter Díj: Vár-
da Ernák, a Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma 

11. osztályos tanulója - ké-
mia és fizika megyei és or-
szágos versenyeken elért ki-
emelkedő teljesítménye és 
eredményei elismerésére

- Nemzetiségekért Díj: 
Dr. Kosztics István, a Cigány 
Kulturális és Közművelődési 
Egyesület elnöke

- Közrend-Közbiztonsági 
Díj: Dr. Szilágyi Attila rendőr 
alezredes, a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűn-
ügyi Osztály osztályvezetője

- Kulturális, Művészeti és 
Sajtó Díj: Dr. Lakner Tamás 
egyetemi tanár, a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti 
Kar dékánja

A Megyenapi ünnepsé-
get követően a résztvevők 
megnézték a IX. Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivál prog-
ramjait, mely az esős idő el-
lenére fergeteges hangulat-
ban zajlott. 

K.Sz.R.
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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

Egyházi kórustalálkozó
A Püspöklaki Római Ka-

tolikus Templomban 2015. 
október 18-án vasárnap 15 
órakor kezdődött az Egy-
házi kórustalálkozó. Kram 
Helga nagyon örült a meg-
hívásnak, köszöntötte Gör-
csönydoboka, Feked, Liptód 
és Geresdlak egyházi kóru-
sainak tagjait és megnyitotta 
a kórustalálkozót. Kett János, 
a Geresdlaki Egyházi Kórus 
vezetője kérte fel a kórusokat 
szereplésre. Többnyire német 
Mária-énekek hangzottak el, 
de hallhattunk magyar Má-

ria-énekeket is. A geresdla-
ki kórustalálkozónak nagyon 
nagy sikere volt, sokan meg is 
könnyezték a műsort. A kó-
rusok rengeteg tapsot kaptak.

A vendégkórusok a mű-
sor után megtekintették Ge-
resdlak német nemzetiségi 
kiállításait is. Kett János meg-
hívására a résztvevők állófo-
gadáson vettek részt a Kö-
zösségi Házban. A fogadás is 
nagyon jó hangulatban telt el, 
a vacsora után német népda-
lokat énekeltek közösen.

K.Sz.R.

Kiállítás nyílt Geresdlakról
Szeptemberi hónapban 

lehetőségünk volt arra, hogy 
Geresdlak négy állandó kiál-
lításainak egy részét a Total-
art Egyesület szervezésében 
bemutathassuk Pécsett a Ki-
rály úti galériában.

2015. szeptember 25-én, 
délután 17 órakor került 
sor a kiállítás megnyitójára 
amelyen geresdlaki lakosok 
is szép számmal részt vettek. 

Köszöntőt mondott s a 
kiállítást megnyitotta:

Dr. Gerner Zsuzsanna 
tiszteletbeli német konzul, 
a német programok fővéd-
nöke, Szugfil József, a Ba-
ranya Megyei Német Ön-
kormányzat elnöke, Schmidt 
Zoltán, a Baranya Megyei 
Német Önkormányzat alel-
nöke

A „Német tájházakról bő-
vebben” című bemutatkozó 
estére 2015. október 15-én, 
17 órakor került sor. Rozs-
nyai Ilona, a kiállítás projekt 
és sajtómenedzserének kö-
szöntője után Varga Nadin, 
a geresdlaki általános iskola 
tanulója hegedűn német da-
rab előadásával színesítette 

az estét, majd bemutatásra 
került Schulteisz Józsefné elő-
adásában a geresdlaki tájház. 
A sombereki tájházat Be-
rek Zoltánné, a kisjakabfal-
vi német nemzetiségi tájhá-
zat pedig Dr. Somogyi László 
mutatta be a jelenlévőknek. 

Az estén számos érdek-
lődő vett részt, akik ízelítőt, 
segítséget kaptak egy tájház 
létesítéséhez, kialakításához 
és berendezéséhez.

Köszönjük a Total Art 
dolgozóinak, Rozsnyai Ilo-
nának a kiállítás projekt és 
sajtómenedzserének, va-
lamint Lehőczné Kardos 
Andreának a kiállítás ren-
dezőjének a lehetőséget, a 
szép tartalmas estékért, s 
Geresdlak hírnevének nö-
veléséért. 

Örülünk annak, hogy be-
mutatkozásunkkal hozzá-
járulhattunk Pécs kulturá-
lis életének növeléséhez, s 
hogy mi is átfogó nemzeti-
ségi körképet adhattunk kö-
zségünkről, ezzel is segítve 
a pécsi Kulturális Központ 
létrehozását. 

Schulteisz Józsefné

Kiállítások Geresdlakon 
Babamúzeum: Hunya-

di utca 58. 
Német nemzetiségi 

kézimunka kiállítás: Hu-
nyadi utca 19. 

Német nemzetiségi 
vállkendő kiállítás: Hu-
nyadi utca 22. 

Mézeskalácsfalu kiál-
lítás: megtekinthető 2015. 
november 29-től a régi is-
kola épületében a Hunyadi 
utca 21 szám alatt. 

Német nemzetisé-
gi Tájház (Heimatmuse-
um): Flórián utca 13. 

Bejelentkezni a fen-
ti kiállításokra Schulteisz 

Józsefné Margitnál lehet 
a 20/529-9753-as telefon-
számon.

Koffán Ház – Koffán 
Galéria: a „Vad Világunk” 
című természetfotó-kiál-
lítás előzetes egyeztetés 
alapján (Papp Dezsőné: 
30/414-6823) megtekint-
hető a Dózsa György utca 
46. szám alatt. 

Rumszauer-ház – 
Templomszoba: a ki-
állítás a 20/474-6760-
as telefonszámon történt 
előzetes egyeztetés alapján 
megtekinthető a Kisgeresd 
utca 9 szám alatt.

Urnatemető létesült 10 
sírhellyel a püspöklaki te-
metőben. A megszokott 
urnafalak helyett szebb és 
praktikusabb „föld urnák” 
lettek kialakítva. Az urnasír-
helyek örök megváltási díja: 
80000 Ft. A megváltási díj 
nem tartalmazza az elhunyt 

adataival gravírozott táblát. 
A Geresdlaki Önkormány-
zat határozata alapján csak 
geresdlakiak részére, lakott 
ingatlanonként egy urna-
sírhelyet lehet vásárolni. Az 
önkormányzat a Geresdi te-
metőben is tervezi urnate-
mető kialakítását.

Urnatemető létesült


