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Fekete Tiborné dr. Rajnai Gabriella vehette át a Geresdlakért-díjat dr. Habjánecz Tibor polgármestertől

Államalapításunk ünnepe
Folytatva a sokéves hagyományt augusztus 20án Kisgeresden ünnepeltük
meg államalapításunkat.
Erb József atya szabadtéri szentmisével nyitotta
meg a programot a püspöklaki templomi kórus részvételével. A mise végén a
megszentelt kenyérből mindenkit megkínáltunk. Polgármester úr, dr. Habjánecz
Tibor ünnepi beszéde után
a Geresdlakért-díjat vehette át doktornőnk, Fekete

A falu szépítésében aktívan résztvevők oklevelet és virágot kaptak. A képen Aszman Kitti vette át az oklevelet

Tiborné dr. Rajnai Gabriella. A falu szépítésében aktívan résztvevőknek oklevelet
és virágot adott át polgármester úr.
A hivatalos rész után következett a szórakozás: egy
órán át operettdalokat hallgathattunk. Hűber Ádi
babgulyása után a Maxim
együttes csinált báli hangulatot. Sötétedés után gyönyörködtünk az új helyszínről fellőtt tűzijátékban, majd
folytattuk a táncot.
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A pesti Oktogon elfeledett tervezője,
akinek a sírhelyét is felszámolták
Szkalnitzky Antal építésznek már a sírja sincs
meg. Eldózerolták… Pedig ő tervezte többek között a pesti Oktogon épületeit, és példaképe volt az ifjú
Hauszmann Alajosnak is, a
Budavári Királyi Palota később legendássá vált építészének. Szkalnitzky Antal
tervezőzseni volt, de csupán
42 évet adott számára a teremtő, és a tébolydában lelte halálát.
A Baranya megyei Lakon született, édesapja jószágigazgató volt Albrecht
főherceg birtokán. A család megtehette, hogy a fiú
Prágában tanuljon, s mivel tehetsége is kezdett kibontakozni, így Bécsben és
Berlinben ismerte meg az
építészetet. 1859-ben jelent meg a lapokban, hogy
a csupán 23 éves Szkalnitzky Antal a német építészeti
akadémián ezüst-díj elismerést kapott. A hazai lapok is
rajongással írtak róla: „Mint
halljuk, Szkalnitzky úr, mihelyt európai mű-útját bevégzendi, visszajő körünkbe
s hazai műépítészeti érdekeinknek lépend szolgálatába.”

Egy évvel később így is
történt, hazatért bécsi, berlini és müncheni tanulmányai
után. Még ebben az évben cikk jelent meg
róla a Pécsi Lapokban, ami után
jelezte,
hogy
egy-két életrajzi
adat hibás, ám
ezt is a legnagyobb alázattal
tette. „Szükségesnek tartom kijelenteni, hogy ama czikk
minden befolyásom nélkül
íratott, s egyedül az előttem
ismeretlen szerzőnek az ügy
és csekélységem iránti, engem meleg hálára kötelező
érdekeltségének tulajdonítható.”
1861-ben elhunyt az
édesapja, ám egy évvel később gyógyír volt a sebekre, hogy rátalált a szerelem.
Koch Antóniát vette feleségül és két gyermekük született. A felesége testvére Koch
Henrik építész volt, akivel
számtalan közös munkában
vettek részt, 1866-ban például a pesti Állatkert épületeinek megtervezésében.
Még 1864-ben a budai Jó-

zsef műegyetem tanára lett,
műépítészetet és emléképítészetet tanított, tegyük
hozzá, még ekkor is
csak 28 esztendős
volt. Szkalnitzky
Antal is tervpályázatot nyújtott
be a Magyar Tudományos Akadémia Lánchíd
mellett
elképzelt épületére. Sokak szerint tökéletes pályamunkát adott
be, ám végül a neves német
építész, Friedrich August
Stüler terve nyert, aki Szkalnitzky egyik mentora volt,
nála dolgozott egy évig. Mivel Stüler 1865-ben, a nyertes pályázat után nem sokkal
elhunyt, végül Ybl Miklós
és Szkalnitzky kapta a felkérést, hogy felügyeljék az
építkezést. Építészi tehetségét mutatja, hogy abban az
időben a ma is ünnepelt tervezőként jegyzett Ybl Miklóssal egy szinten említették.
1868-ban aztán a Műegyetem tanszékén magához vett egy 21 éves, agilis
fiatalembert asszisztensnek.
Az illetőt úgy hívták, hogy

Hauszmann Alajos. A Budavári Királyi Palota kapcsán később legendás építésszé váló Hauszmannt
Szkalnitzky már korábban
ismerte, hiszen a 14 éves,
még iskolás Hauszmannt
kérte fel rajzolónak, mikor a
Tudományos Akadémia palotáját tervezte. Hauszmann
a mentoraként tekintett rá,
s boldog volt, hogy Szkalnitzky mellett dolgozhatott,
aki ekkoriban tervezte meg
a Hungária szállót, a Thonet-udvart, és többek között Wodianer Albert palotáját. A budapesti Oktogont
is neki köszönhetjük, ő tervezte a tér négy sarkán álló,
ma is látható épületeket. Évtizedekkel később is hálával beszélt róla Hauszmann
Alajos: „Ő volt az első mesterem. Ő ébresztette fel bennem az építészet és műtörténelem iránti szeretetet. Az
ő stílusa, alkotó képessége,
művészi egyénisége, példaadó volt reám és döntő befolyást gyakorolt későbbi
munkásságomra, amiért is a
korán elhunyt zseniális építőművésznek örök hálával
tartozom.”

Fröccsünnepet tartottak Szimő településen
Biztosan kevesen tudják, hogy a felvidéki Szimő
községben született Jedlik
Ányos bencés szerzetes, magyar természerttudós, feltaláló. Az ő találmánya volt
többek között a szóda is. Az
újdonságot egy fóti szüreten
mutatta be, amire Fáy András hívta meg. A jelenlévők
között volt Czuczor Gergely és Vörösmarty Mihály
is. Szóba került, hogy az étkezések utáni bor elnehezíti az elmét. Jedlik Ányos
bemutatta a megoldást a
problémára. Elővett egy szódás üveget, és a borospohár-

ba spriccelt belőle – „íme a
spriccer!” - felkiáltással. A
német elnevezés nem aratott

osztatlan sikert 1844-ben a
magyar emberek körében.
Vörösmarty azonnal megtalálta a magyar megfelelőjét:
fröccs. A találmány be is került az irodalomtörténetbe,
hiszen ekkor keletkezett a
Fóti dal, mely így kezdődik:
„Fölfelé megy a borban a
gyöngy; Jól teszi.
Tőle senki e jogát el nem
veszi.”
Jedlik Ányos szülőfalujában a magyar szikvizesek
összefogásával alakult meg
néhány éve a helyi szikvíz
üzem. A Magyar Szikvízkészítők Jedlik Ányos Lo-

vagrendje az idei falunapra
is meghívta a magyarországi szódakészítőket. Így jutott
el falunkból Mayer Zsolt is
erre a kétnapos rendezvényre. A fő látványosság egy 236
literes kehely volt, melybe 105 liter bor és 116 liter
szóda került. A csapon kifolyó ital árát becsületkas�szába dobták a szomjazók,
mely összeg nemes célokat
fog szolgálni.
A lovagrend tagjai évente
többször összegyűlnek, talán
egyszer a mi szódakészítőnk
is tag lehet közöttük!
Barna-Mendly Erzsébet
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A grin�nyei gőzgombóc (részlet)
6. GARASDI SZÉP VEN
DÉGHÁZ
István nem hisz a kísértetek
ben. Jó, hát ki hisz bennük. Erika
hallgatja a történetet, vagyis férje
férfiasított verzióját a metálban
dáról, meg az éjjeli italozásról, és
a kísértetnek látszó, vicces, egyben
veszélyes és nyilván részeg énekes
ről. Újra rá kell jönnie, hogy a fér
finak gőze sincs az életről, a lányá
ról meg pláne. Arról egy ideje nem
is álmodik, hogy őróla, a feleségé
ről, valamikori szerelméről legyen.
Megszokta, eltávolodtak, a hétköz
napok rendre elszívják előlük az
érzelmeket. Az utolsó csók, hát az
óta valószínűleg hónapok teltek el.
Ez mind rendben van, ha nem is
esik jól, a boldog házasságról tud
valevőleg csak álmodni szoktak,
aztán felkelnek és indulnak a bolt
ba vagy munkába, sokszor a kávé
is kimarad.
A vendégház – az unalmas és
érzelemmentes órák ellensúlyozá
sára – ontja a pénzt, biztos éle
tük van. Neki dolgoznia sem kell,
de hát máskülönben mihez kezde
ne, ha nem takarítana és mosna a
vendégek után. Burdát lapozgat
hatna, süteményeket süthetne, el
járhatna Pécsre fodrászhoz, meg
műkörmöshöz. Hát nem lapozgat,
nem süt és nem jár el. Itthon van,
és a vendégekkel törődik. A ház kö
rüli munkát még élvezi is. Pláne,
ha István nagy néha nincs otthon.
Egy reggelit is szívesen összeüt, ha
félpanziót kérnek.
Csak hát István! A férje telje
sen hülye lett. Elment az esze, de
hogy mitől? Nem iszik sokat. Nem
megy egész álló nap sehová, való
színűleg szeretőt sem tart. Hülyére
öregedett volna? Épp csak hatvan
éves. Nemrég volt a nagy szülinap.
Márciék szerint semmi baja, jó fej.
Néha egész vicces. Ez egyébként
érthetetlen. Itthon meg képtelen
bármi hasznos dolgot csinálni a lo
csoláson kívül, amivel órákat tölt a
kertben. Bagózva, persze. Ja, és a
fűnyírás, az is kitűnően szokott si
keredni. Valami más? Nincs. En�
nyi. Ó, a tévénézésből még ki lehet
hozni valami hasznosat, ha az em
ber másodkézből szereti megtud
ni a híreket, egy meglehetősen torz

és a maga módján vicces férfiszű
rőn átömlesztve. Az összefüggések
ugyan menthetetlenül elvesznek, és
az értelem elsilányul a mondatok
mögött, viszont cserébe kaphat az
ember egyórás, folyamatos háttér
zajt az ágyban, amitől szépen el
szenderedik. Van, hogy a kis lám
pát is ráoltja. A férje hangja meg
se rezdül. Sötétben is képes ugyan
olyan intenzitással folytatni. Tud
ja jól, hogy az idő és az érzelmi tá
volság, az eltávolodottság felerősíti
és deformálja a megítélést a férjével
szemben. Mégsem tud szerelmesen
szubjektív lenni. Közömbös talán,
a legjobb esetben. Furcsa dolog a
házasság, annyi szent.
Erika hirtelen visszazökken
István monológjába. Hogy lehetne
már kísértet egy kötélen lógó roc
ker, elmélkedik a férje. A nő észre
sem veszi, hogy egyre jobban ös�
szehúzza a szemöldökét. Jaj, iste
nem, jézusom! Ez tényleg egy hü
lye. István, most hagyd ezt abba,
vagy különben... – és robbanáso
kat, apokalipszist képzel egy pil
lanatra – grimaszol, felhúzza a
szája szélét és hunyorít. Mint aki
poshadt narancsra harap vagy sa
vanyú tejet kortyol. A lányuk, Er
zsók! Ő nem ezt érdemli. Őt nem
lehurrogni kell és megmásítani a
történetét, akármekkora badarság
nak is tűnik. Nem helyette fantázi
álni. Erzsók értelmes kamaszlány,
pontosan tudja, mit látott.
– Erzsók, lejönnél, szívem? –
Talán a legjobb lenne, ha ő monda
ná el, hogy történt. Vagy legalább
azért jöjjön le, hogy a férfi elhall
gasson. – Erzsók, kis szívem!
– Megyek, anya!
7. ERDŐ
– Mi volt ez a hang, Mónus?
– Én ugyan nem hallottam
semmit. Ezt kóstold inkább meg! –
kabátzsebéből előhúzza a még ap
jától megörökölt, három színnel fo
nott, csatos butykost. – Az asszony
kicsit túlfőzte, de pont ez adja meg
a bukéját. Mert ippeg nem égett le.
Na, igyál bele! Ez nem olyan, mint
Jóska szőlője. Ez erősebb!
Mónus kortyol a pálinkából,
összerándul a fél arca, grimaszol,
de csak két pillanatig, aztán elé
gedetten nyel, és a tenyerével törli
a száját. – Ez jóféle lett. A szilva

szinte kibuggyan belőle. Ügyes fe
leség ez a te Márcid.
– Várjál, most én is hallom. Va
lami... nyekergés?
– Inkább óbégatás. Az etető felől
jön. Gyere!
A vaddisznóetetőt az erdőt ket
tészelő földút szélére rakták, Kisga
rasdtól alig egy kilométerre befelé,
a régi vadászleshez. Rég volt, hogy
az utat az azóta abbahagyott kül
színi fejtéshez kiszélesítették. Ad
dig csak vékony ösvény volt, ami
több helyen is keresztezte a disz
nók, őzek napi útját. Jobbára va
dászok használták, ők húzták fel
a lest az ötvenes években, mert a
dagonyázó malacok így az orruk
elé jöttek. Csak fel kellett menni és
csendben maradni két-három órát,
meg is volt a vadhús a másnapi
ebédhez.
A falusiak nemigen jártak erre,
legfeljebb a környékbeli fiatalok,
akik az erdősmecskei gránitbá
nyából lett tóban akartak lubickol
ni vagy fejest ugrálni a sziklákról.
Őket gyakorta megkergette egy-egy
koca, aki a malacait féltette. Komo
lyabb baj sose történt.
A vadászok vágnak át az er
dőn, tudják, egy kilométerre sin
csenek a lestől, gyakorlott lépések
kel kerülgetik a szúrós bokrokat,
de sűrű szövésű vászon nadrágjuk
és a könnyű kabát amúgy is meg
védi őket a tüskéktől. Nincs hang.
Se madár, se más vad. Se szél. Az
erdő legijesztőbb verziója. Még ha
ez a már-már mozdulatlan álla
pot tulajdonképpen épp az, amit
mindenki keres a természetben. A
csendes csendet. A hang nélkülisé
get. Ami egyfajta mágiával képes
felruházni a rengeteget. Ami miatt
vadász lesz az emberből.
Mónus a fákra mutat. Meg
torpannak. Puskák le a vállról,
két kézben, földre tartva. Mint
ha mozdulna valami a lombok
közt, úgy öt-hat méter magasan.
A reggeli erdő még fogva tartja a
pára nagyobb részét, az át-átszú
ró fénypászmák túl kontrasztos
sá teszik a látványt. Nehéz meg
állapítani, mit is látnak. Egy test?
Egy ember, egy állat felfüggesztve?
Akasztva? Lógatva? Vagy a lom
bok játéka?
Tóni lép egyet és még egyet, a
puskacsövet akaratlanul is felfelé
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és maga elé tolja. Mónuson félelem
látszik. Tóni a barátjának int, de
néma marad. Érzi, hogy a homlo
kát leveri a víz. Egy pillanatra síri
csend, aztán...
A fülüket egyszerre megcsap
ja az irgalmatlan és torz visítássüvítés, a semmihez nem fogható,
egész erdőt megrázó. Tóni belelő a
fákba, Mónus a fülét fogva leros
kad. A lombok közül repül feléjük a
fekete bőrszerkós, falfehér arcú gye
rek, lehetetlenre nyitott szájjal, fo
gásra tárt karokkal. Borzasztóan
túlvilági és egyszerre nevetségesen
emberi, és emiatt igazán meghök
kentő és érthetetlen. Nyilván ro
hanni kell, minél messzebb. Gon
dolkodni felesleges.
Mögöttük sikít a gyerekszerű
szörny és sokkal gyorsabban repül,
mint ahogy ők szaladnak.
– A büdös életbe! – lihegi Mó
nus, merthogy otthagyta a puskát,
a szívéhez nőtt Berettát, mert a fü
lével volt elfoglalva és a kibírha
tatlan hang kirekesztésével. A saját
túlélése egyetlen eszközét hagyta
veszni. – Ó, Jézus...
Tóni kezében viszont megcsil
lan a klasszikus, halbőrözött dió
fa tussal szerelt Gladius Bock, mi
közben hátrafordul, hogy lőhessen.
Nem tud. Az arcába süvölt a roc
kerkísértet, a haját mintha orkán
fújná, Tóni kezéből kirepül a pus
ka, és ő elterül, mint a sebzett vad
disznó.
Mónus egy testes bükk mögött
keres menedéket, lecsúszik a tövé
be, zihál és elerednek a könnyei.
Nem látja, hogy a kísértet mit csi
nál Tónival, csak reméli, hogy sem
mi visszafordíthatatlant. Bőg. Ta
lán egy percig, talán tovább. Törli
a koszos kezével a szemét, és be
lefülel az erdőbe. Nincs visítozás,
nincsenek dulakodáshangok, csak a
tetves, rohadt csend van. A csend és
egy elcseszett, nyafogó szink-szink,
a feketerigó bátortalanul kezdő
dő, megkésett reggeli éneke. Egy
rigó? Egy átkozott sikítás se? Mó
nus a lassított felvételnél is lassab
ban kukkant ki a fa mögül. A roc
ker sehol. Vagy nem látható. Tóni
teste mozdulatlanul a cserjék előtt.
A puska két méterrel arrébb. Va
jon meg tudná szerezni, ha ügye
sen kistartolna? Igen, meg tudná.
Akkor rajta! Induljon!
– Mónus! – szól rekedt, gyen
ge hangon Tóni. – Mónus! Mi van
veled? 
(Folytatjuk)
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

„Szól a csengő, vár az osztály...”
Szól a csengő, vár az osztály,
Szedd a lábad, érj oda!
Szeptember van, Iza Bogi,
Dárci, Soma, Kata, Laura
Ditta, Kinga, és Tamara,
Kezdődik hát az iskola.
K. László Szilvia versével
köszöntöm első osztályos
tanulóinkat. Kívánom nekik,
hogy öröm legyen számukra a tanulás és érték a tudás!
Osztályfőnökeik Podolskiné
Teppert Erzsébet és Esküdtné Szalinay Katalin lettek.
A geresdlaki iskola az új
tanévet 92 tanulóval, járványügyi korlátozások nélkül kezdte meg. A kilenc elsős tanulón kívül érkeztek
még hozzánk diákok Fazekasbodáról és több család költözött Geresdlakra
is. 13 év geresdlaki tanítás
után Hengl Mónika tanárnő
Pécsváradra igazolt át. Köszönjük Móninak az elmúlt
évek lelkiismeretes szakmai
munkáját, a pályázatokat,
táborokat, versenyeket. To-

vábbi sok sikert kívánunk
neki az új suliban! Végzős
osztályát Nagyistók-Nádasi
Judit tanárnő vette át. Sárkány Henrik tanár úr lett új
pedagógusunk, aki a felső
tagozaton biológiát és kémiát tanít.
A nyáron tovább folytatódott a tornaterem felújításának az előkészítése. Az
építőanyagárak rég nem látott emelkedése, és a szigorított hatósági előírások miatt
számos akadályt kell leküzdenünk, de reméljük, hogy a
Pécsi Tankerület pályázaton
elnyert 33 millió forintjából
és a Német Önkormányzat
Geresdlak 25 millió forintos pályázati támogatásából
megvalósulhat a felújítás.
A nyáron a kisebb javítások
mellett tisztasági festést és
a villamos hálózat bővítését
végeztük el.
Szünetben kaptuk a jó
hírt, hogy iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet.
Az elmúlt évek tudatos kör-

nyezeti nevelése, fenntarthatósági szemlélete, innovációi
kezdenek beérni, aminek elismerése az Ökoiskola cím.
Az út elején járunk, de tudjuk, hogy mit szeretnénk.
Célunk a diák-szülő-pedagógus közös munkájával a fenntartható Ökoiskola munkatervet pedagógiai
gyakorlattá váltani, melynek
újszerűsége iskolafejlesztést
generáló hatású. Az Ökoiskola program mentora Drága Zsuzsanna tanárnő lett.
Augusztus közepén értesültünk, hogy lehetőségünk
van pályázatot benyújtani
OKOSTANTEREM kialakítására és berendezésére.
Okostanteremre a régi napközi épületét jelöltük meg,
így pozitív elbírálás esetén
lehetőség lenne a használaton kívüli épületrész felújítására. A helyszíni felmérések
után a pályázatot augusztus
végén beadtuk.
Az új tanévben is heti
rendszerességgel segíti mun

kánkat gyógypedagógus, iskolapszichológus és gyógytornász.
Tanulóinknak
továbbra is van lehetőségük
zeneoktatásra Geresdlakon.
Szolfézs és néhány hangszer
tanulását helyben is elérhetővé teszi a zeneiskola.
A sikerhez vezető utat
Váci Mihály szavai jelölik ki:
„Nem elég jóra vágyni: a
jót akarni kell!
És nem elég akarni: de
tenni, tenni kell!”
Kívánok erre a tanévre
mindenkinek céltudatosságot, lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó egészséget, és sok
emlékezetes sikert.
Kívánok szülőnek – diáknak - pedagógusnak nagyon
sok erőt, türelmet, kitartást
mindehhez!
Kívánok sok szép élményt
a közös munkához, az új
tanévhez!
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető

Geresdlaki Hírmondó
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

„Már az ősz botorkál”
Bizony, a rövidre sikeredett nyári pihenés után
szeptember elsején már őszi
hangulat és az óvoda kitárt
kapuja várta a gyerekeket.
Nem csak az asztalok, székek, ágyacskák és a sok játék várta kis gazdáit, hanem
a „régi” óvó néni és dadusok mellett az új óvó néni
is. Karsay Judit, Jucus néni
a székesfehérvári gyerekektől elbúcsúzva kereste meg a
geresdlaki ovisokat. Kívánjuk, hogy találjon itt szerető,
befogadó közösségre, érezze
jól magát nálunk!
A régi ovisainkat nagy
szeretettel vártuk vissza, a
hét új kis törpét pedig megkülönböztetett
figyelemmel és odafigyeléssel. Kósa
Tamás, Lévai Dorina, Géczi
Teodor Dilen és Géczi Szeli
na Geresdlakról, Jakab Míra

Fazekasbodáról, Mengersen
Ben és Kontrecz Kristóf pedig Szellőről érkeznek. Köszönjük, hogy a mi Óvodánkat választották. Kívánjuk,
hogy könnyen szokják meg
a gyerekközösséget és töltsenek itt boldog óvodás éveket!
Velük együtt 20 fővel indult a csoportunk. Közülük
7 gyermeket szállít az iskolabusz a környező településekről, 7-et pedig Geresdről.
A koronavírus járvány elkerülésére hozott korábbi
intézkedéseinket fenntartjuk. Továbbra sem léphetnek be kívülállók az épületbe. Így sajnos a beszoktatás
helye is az udvarra korlátozódik. Külső szakembereket
– logopédus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, zenepedagógus – a legnagyobb körültekintéssel engedünk be,
azzal a szándékkal, hogy a
gyermekek fejlesztése töretlenül folytatódjon.
Programjainkat is a járványhelyzethez igazítva tervezzük. Előtérbe helyezzük
a szabadtéri élményeket, kirándulásokat. Az utóbbi időben elmaradt zenés előadásokat is szeretnénk pótolni,
valamint aktívan részt venni
a falu rendezvényein, látogatni kiállításainkat.
Szülői értekezletet az udvar árnyas fái alatt tervezünk
tartani, szeptember 13-án.
Bízunk a szülők aktív érdeklődésében, szeretettel várjuk
őket.
Cseke Zoltánné
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Szüreti mulatság
Szeptember első szombatján
idén is a szüretet és az újbort ünnepeltük. A terményáldást a Pacsirta kórus kísérte énekével a
geresdi kereszt előtt. A kocsmaudvarban berendezett nézőtér lassan megtelt érdeklődőkkel. Polgármester úr, dr Habjánecz Tibor
ünnepi köszöntője után az Újpetrei tánccsoport előadásának első
része után a Pacsirta kórus énekelt német nyelven, majd Sisko és
Pekka elénekelték az általuk szerzett „Geresdlak” című dalt, a refrént a kórus kísérte. Őket követte
a második része a táncelőadásnak.
A könnyűzene itt sem maradhatott el, népszerű régi slágereket és
operettdalokat adott elő két énekes. A vacsora után Millich Szepiék húzták a talpalávalót. Sokak
sajnálatára 10 órakor véget ért ez
a jó hangulatú este.

Fásítás Geresdlakon

A 2021-es Településfásítási Programban Geresdlak 10
szivarfát, 10 királydiófát és 10 tölgyfát kapott, melyeket augusztus utolsó napjaiban elültettünk. Geresden a régi focipályára kerültek a diófák, a Rózsahegyre 5 szivarfa. Püspöklakon a temető déli oldalát díszíti a 10 tölgyfa, a maradék 5
szivarfa a Liliom utca végén áll.
Ezek a fák is segítik, hogy környezetünk egyre szebbé váljon, a levegő pedig tisztább.

Könyvbemutató
A Német Önkormányzat
Geresdlak könyvbemutatót
szervezett a Német Házban
augusztus végén. 3 könyvvel
ismerkedhettek meg a jelenlévők, Bihari Zoltán - Mi
Svábok, BKL Kiadó - Különleges múzeumok és gyűj-

temények
Magyarországon, és Biki Endre Gábor
- A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság turistakalauza.
A Könyvbemutatót Ulrich
Gyuszi és unokájának a harmonika dallamai tették színesebbé.

Varga Nadin sikerei
Egy nemzetközi versenyen, ahol 21 ország zenei
tehetségei vettek részt, népdal-kategóriában első díjat
kapott Nadin. A Kis kece lányom című népdalt dolgozta fel, és adta elő zongorán.
Decemberben külön meghívást kapott egy másik atlantai versenyre, ahol már zeneszerzőként indul. Ha újra
sikere lesz, jövőre akár felléphet Amerikában is.
A geresdlaki diákról mi is
írtunk már, amikor színjeles
bizonyítvánnyal fejezte be a
nyolcadik osztályt. Azóta is
szorgalmasan gyakorol, és
mindig új kihívásokat talál
magának.

Kívánjuk, hogy sikere töretlen legyen, messze vigye
kis falunk jó hírét!
Barna-Mendly Erzsébet

Geresdlaki Hírmondó
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Októberi miserend

A nyáron befejeződött a geresdi kultúrház mögött található Szentháromság szobor felújítása. A szobrot 1923-ban Elisabeth és Eduard Trabert állítatta. A munkálatok a német önkormányzat támogatásával
készültek el

október 03. vasárnap

8.00 Geresd

október 10. vasárnap

8.00 Püspöklak

október 16. szombat

17.00 Geresd

október 17. vasárnap

8.00 Püspöklak

október 24. vasárnap

8.00 Püspöklak

október 31. vasárnap

8.00 Püspöklak

MEGHÍVÓ
12.15 – BradlmusiKanten osztrák zenekar
Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját a
12.40 – Pécsi Koch Valéria Iskola tánccsoportja
2021. szeptember 25-én megrendezésre kerülő
13.10 – Sváb divatbemutató
XIV. Geresdlaki Gőzgombóc
Fesztiválra.
Szeretettel
meghívom Önt,
és
kedves családját a
Eredményhirdetés
A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos
programok15.05
– Testvértelepülési
megállapodás ünnepélyes alá2021. szeptember 25-én megrendezésre
kerülő
kal szolgál:
írása
Mikóújfaluval
XIV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra.
9.30 – Ladies Mazsorett Csoport műsora
15.35 – Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar
10.00 – MegnyitóA–Fesztivál
dr. Hargitai
János
Fidesz-KDNP
16.00szolgál:
– BradlmusiKanten osztrák zenekar
az idei évben is nívós, hangulatos programokkal
országgyűlési képviselő és dr. Habjánecz Tibor
16.25 – Vivat Bacchus énekegyüttes
polgármester
17.30 – Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar
9.30 – Lady Mazsorett Csoport műsora
11.00 – Székelyhidi
Zsolt A Grinnyei Gőzgombóc
18.00
– Versendi-Kovács
tamburazenekara
10.00 - Megnyitó – dr. Hargitai János Fidesz-KDNP
országgyűlési
képviselő és dr.József
Habjánecz
Tibor
című kisregényének
könyvbemutatója a Közöspolgármester
19.00 – Hooligans koncert
ségi Házban
11.00 - Székelyhidi Zsolt A Grinnyei Gőzgombóc című kisregényének könyvbemutatója a Közösségi
Tűzijáték
10.00 - 12.00 – Gőzgombóc
készítő verseny
Házban
21.30 – UnterRock bál
10.00
- 12.00
- Gőzgombóc készítő verseny
10.15 – Folyamatos
műsor
kavalkád
Az egész rendezvény védettségi igazolvány nélkül látogatható!
10.15 - Folyamatos
műsor kavalkád
10.20 – Óvodás gyermekek
műsora
10.20 - Óvodás gyermekek műsora
Jegyárak: egész napos belépő: 2500 Ft/fő, esti programokra
10.35 – Iskolás gyerekek előadása
10.35 - Iskolás gyerekek előadása
(15 óra után vásárolt jegy): 4000 Ft/fő.
10.50 – Sramlipárbaj
10.50 - Sramlipárbaj
A 14. év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!
11.25 – Apacuka zenekar11.25 - Apacuka zenekar

MEGHÍVÓ

12.15 - BradlmusiKanten osztrák zenekar
12.40 - Pécsi Koch Valéria Iskola tánccsoportja
13.10 - Sváb divatbemutató
Eredményhirdetés
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