2016. augusztus

„Mert az egy nyelvű
és egy szokású ország
gyenge és esendő...”
Idézet István király Imre
herceghez írott Intelmek című
művéből
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság
hatodik helyén. Hiszen
kezdetben úgy növekedett a római birodalom,
úgy magasztaltattak fel és
lettek dicsőségessé a római
királyok, hogy sok nemes
és bölcs áradt hozzájuk
különb-különb tájakról.
Róma bizony még ma is
szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és
tartományokból
jönnek
a vendégek, úgy különb-

különb nyelvet és szokást,
különb-különb példát és
fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét
emeli, s a külföldieket a
pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és
egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva
megparancsolom neked,
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben
tartózkodjanak, mintsem
másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni,
amit építettem, vagy szét
szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy
kárt szenvedne országod.
Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat,
hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.

Jószai Sándor: Szent István (ikon)

Az ikon: Ablak az örökkévalóságra
Ezzel a címmel lesz látható augusztusban Geresdlakon, a Koffán-Ház galériájában Jószai Sándor
hódmezővásárhelyi képzőművész ikonokból álló tárlata.
Jószai Sándor, képzőművészeti munkássága közben, 1981-ben találkozott az

ikonfestészettel, ikonográfiával és természetesen az ortodoxiával.
Tíz évi látens tanulás,
festés után 1991-ben mutatkozott be először ikonjaival Németországban, majd
1992-ben itthon, Hódmezővásárhelyen. A szakmai
és teológiai elismerés mun-

kájában tovább bátorította.
1993-ban egy németországi kiállítás „eredményeként”
felvették a Nemzetközi
Ikonbarát Klub tagjai közé
(Hannover). Ugyanebben
az évben Nagy József, az akkori TV2 főoperatőre készítette róla az első portréfilmet „Az ikonfestő” címmel,

amely 1994-ben került bemutatásra. 1998 óta kurzusokat vezet Németországban, a Rhöen-Grabfeldi
Népfőiskolán, és ugyanezen
év őszétől tanítja itthon is
az ikonfestészetet, szakköri formában, Szegeden és
Hódmezővásárhelyen.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Interjú Földvári Edittel, az Erzsébeti Közös
Önkormányzati Hivatal aljegyzőjével
Földvári Edit 2016. március elseje óta aljegyzőként
áll rendelkezésünkre az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki
Kirendeltségén. Hivatali hatásköréhez tartozik Dr. Tóth
Sándor jegyző helyettesítése
is, és mi is geresdlakiak, számos ügyben fordulhatunk
hozzá.
– Már korábban is találkozhattunk veled a Geresdlaki
Községházán, akkor jegyzői referens voltál. Mióta köt
a munkád az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz és milyen tapasztalatokkal
gazdagodtál?
– Igen, valóban találkozhattak velem az ügyfelek
már korábban is. 2013 októbere óta erősítem az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal csapatát. Miután
befejeztem egyetemi tanulmányaimat, először a versenyszférában
próbáltam
szerencsét. Szakmám szerint nemzetközi igazgatás
szervezőként végeztem, így
szerettem volna mindenképpen a saját területemen is ki-

próbálni magam. Így pályáztam meg a jegyzői referensi
pozíciót, aminek rengeteget
köszönhetek, mivel tökéletes
volt arra, hogy pályakezdőként megtanuljam a szakma
minden területét.
– Miben változott a hatásköröd? Milyen ügyben fordulhatnak hozzád csütörtökön és
pénteken a geresdlaki lakosok?
– 2016. márciusa óta feladataim kibővültek, valamint átvettem az Nagypalli Kirendeltség vezetését. A
lakosok gyakorlatilag bármivel fordulhatnak hozzám,
amivel egyébként a jegyzőt

keresnék fel. Hatásköröm
kiterjed a jegyző majd teljes
körű helyettesítésére, legyen
az akár szociális kérdés, hatósági ügy vagy csak egyszerűen jogi tanácsadás.
– Szabadidődben klarinéton zenélsz is, tagja vagy a
Lippói Nemzetiségi Fúvószenekarnak. A tavalyi Gőzgombóc Fesztiválon is felléptetek.
Mióta zenélsz, rendszeresen
felléptek?
– Igen, a fúvószene különösen közel áll a szívemhez. A zenét már 8 évesen
kezdtem el Lippón, mivel
ott születtem és nőttem fel,
és azóta is aktív tagja vagyok
a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekarnak. A zenekar
több szempontból is fontos
szerepet játszik az életemben. Egyrészt a sváb származásomnak köszönhetően
a fúvószenébe gyakorlatilag beleszülettem. Másrészt
a Lippói Nemzetiségi Fúvósznekarnak köszönhetem
azt is, hogy megismerkedtem a vőlegényemmel, mivel ő a zenekar karmestere.
Szerencsére rengeteg felké-

rést kapunk, rendszeres fellépői vagyunk a környékbeli
kulturális rendezvényeknek.
– A geresdlaki fellépésed
mellett részt vettél a gőzgombóc-készítésben is a Hivatali
Gombócok csapatban, Nagymamád is csapattársad volt.
Sokat tanultál tőle korábban
is?
– Ahogy korábban említettem, sváb származásomnak köszönhető a családi
lelkesedés a gőzgombóc és
egyéb nemzetiségi szokások
iránt. Nagymamám aktív
tagja a töttösi német kulturális életnek, múzeum létrehozásában is részt vett, aktívan ápolja a hagyományokat,
ami számomra is nagyon
fontos. Családunk minden
tagja a mai napig beszéli a
sváb nyelvet. Nagymamám
sokat mesél nekem a régi
időkről, aminek köszönhetően talán én is tovább tudom egyszer adni a tőle tanultakat.
– Köszönöm az interjút és
nagyon sok sikert kívánok neked!
Sz.R.

Az ikon: Ablak az örökkévalóságra
(Folytatás az 1. oldalról)
A technika
„Korszerű anyagokkal, hagyományos vászon alapozású,
egészséges, száraz fatáblákra
dolgozom. A faragott alapfákat a hegyvidékről származó
hársfából, ritkán gyümölcsfákból készítem. Öreg hordók
egészséges dongáira és fenék
deszkáira is szívesen festek
annak ellenére, hogy az előkészítő munka hosszú, fáradságos és rendkívül piszkos. Az
eredmény viszont kárpótol.
Az előrajzolás után az egész
táblát learanyozom (metálrendelés esetén 22 karátos

aranyfüst), és erre a felületre festek. Olajfestékkel dolgozom, betartva az Ikonográfia
2000 éves kánonjait.” ( Jószai
Sándor)
Köztéri munkák:

Kerámia relief: Szekszárd,
Eszperantó Múzeum, Zaandam, Hollandia; Szent Flórián utca, Mohács; Csobogó
Kút: Gub am Forst, Németország
Faplasztika: Neumarkt
a.d. Raab, Ausztria
Pirogránit
díszkutak:
Esztergom, Hódmezővásárhely

Jószai Sándor
ikonjai
megtalálhatóak
magáng yűjteményekben itthon és külföldön.
Te m p l o mokban: Majs
(Baranya megye),
Szerb templom; Lakócsa
(Somogy megye): Katolikus
kápolna; Szeged (Csongrád
megye), Szent Rozália görög kat. Templom
Nyíradony, Görög-katolikus templom berendezési
tárgyak

Állandó kiállítás:

Jószai Sándor
saját galériájában,
Hódmezővásárhelyen állandó kiállítás tekinthető
meg, előzetes bejelentkezés alapján.
A kiállítás megnyitó ünnepsége augusztus 20-án, 16 órakor kezdődik a Geresdlak Koffán
Galériában (Dózsa György
utca 46.). Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Szökőcs Béla
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Zebegényi Gőzgombóc Fesztivál
A festői szépségű Zebegényben minden nyáron, júliusban a Zebegényi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
megrendezi a Gőzgombóc
Fesztivált. Testvértelepülésünkön 24-en képviseltük
Geresdlakot, népszerűsítettük településünk sváb hagyományokat őrző kiállításait és
elkészítettük büszkeségünket, a Geresdlaki Gőzgombócot.
Három busszal indultunk, az első csoport már
pénteken megérkezett Zebegénybe, a második cso-

port szombat délelőtt csatlakozott mihozzánk.
A geresdlaki küldöttség
tagjai: Speil János, Podolskiné Teppert Erzsébet, Schenk
Jánosné, Dr. Habjánecz Tibor és Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona, Mayer Józsefné,
Kroh Teréz, Bogos Józsefné
és Bogos József, Bárácz
György és Bárácz Györgyné, Hüber Ádám és Hüber Ádámné, August Krivec
és unokája Philipp, Kárász
János és Kárász Jánosné,
Schulteisz Jánosné, Ivánkovicsné Kiss Hajnalka és
Ivánkovics Péter, Grácz Mihályné, Varga Józsefné és
Varga József.
Péntek este Dr. Fehér István, a Gödöllői Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának
professor emeritusa vendégül látott bennünket, ahol
megtekintettük a csodálatosan szép Duna-kanyart,
megkóstoltuk a zamatos pa-

radicsomot, a hangulatos
pincéjét is megmutatta nekünk.
A kiállításrendező asszonyok még aznap este elkezdték berendezni a Geresdlak
kiállításait bemutató tárlatot. A szombati megnyitóra megjelentek a geresdlaki
sváb hagyományokat őrző
kézimunkák,
vállkendők,
fejkendők, asztal- és ágyterítők, falvédők, komatálak,
pólyák, hordozókendők. A
sváb esküvői népviseletbe öltöztetett babák, a Geresdlak
sváb népviseletét bemutató
fényképek, Geresdlak látnivalóiról készült fényképek is
nagyon pazar látványt nyújtottak.
Elkezdődött a gőzgombóc főzés! A menü: gőzgombóc
babfőzelékkel
vagy káposztával, és babgulyás. A főzésben is nagyon sokan kivették részüket, nagyon finomra
sikerültek az ételek, és na-

gyon népszerűek voltunk a
rendezvényen, sokan álltak
sorba nálunk!
Zebegényi testértelepülésünk képviselői az édes gőzgombócot készítették el.
A kiállítás megnyitóján Faludy Károly, a Zebegényi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és
Schenk Jánosné, a kiállítások
vezetője mondott köszöntőt,
mely után egy zebegényi kislány verset szavalt és énekelt.
A gitáros előadás után sokan

megtekintették Geresdlak
nevezetességeit.
Nagyon köszönjük házigazdánknak, Hutter Jánosné Ildikónak, Zebegény
polgármester asszonyának a
vendéglátást, nagyon színes
programokat szerveztek nekünk. Kirándulásra is sor került a Börzsöny Kisvasúttal,
amely
Szob-Márianosztra-Nagybörzsöny útvonalon
közlekedik. Nagyon hangulatos volt!
Dr. Habjánecz Tibor
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Nyári táborok
Idén nyáron két táborba
juthattak el iskolásaink. Az
első tábor a balatoni német
tábor volt. Július 4-én hétfőn
reggel az iskolabuszaink segítségével jutottunk el Balatonszemesre. Az ebédet már
a táborban fogyasztottuk
el. Mindennapi programjaink közé tartozott a fürdés,
a német nyelv gyakorlása, és
a sport. Érdekes volt látni,
hogy a mobiltelefon- mentes napokon a gyerekek elkezdtek egymással játszani, beszélgetni. Felfedezték
a különböző társasjátékokat (tollaslabda, asztalitenisz, homokvárépítés, lengő
teke, célba dobás, labdajáté- A hittanos tábor résztvevői felejthetetlen napokat töltöttek a harkányi táborban
kok stb.) Csütörtökön ebéd pénteken a kora esti órákban
után Zamárdiba kirándul- értünk haza.
tunk. Vonattal utaztunk, sokan a gyerekek közül most A hittan tábor
Pótvizsgára felkészítő foglalkozás: augusztus 26. pénelőször ültek vonaton. ElsőTáborunk mottója: Bártek
9.00 óra
ként a Zamárdi Ringen go- mit kértek hittel az imádságPótvizsga
időpontja: augusztus 29. hétfő 9.30 óra
kartoztunk, majd átmentünk ban megkapjátok! Mt 21,22
Tankönyv
átvétel: augusztus 29. hétfő 13.00-18.00 és
a szomszédos Kalandparkba.
Augusztus
negyedikéaugusztus
30.
kedd 13.00-16.00 valamint az első taníA játékok közül a vízi do- től nyolcadikáig töltöttünk
tási
napon.
dzsemet, a kis gőzmozdonyt együtt felejthetetlen napoElektromos hulladék gyűjtés időpontja augusztus 29.
és a vízi hengert próbálták kat a geresdlaki hittanosokhétfő
és 30. kedd 13.00-18.00. Helye: iskolai sportudvar.
ki a bátrabbak. Vacsorára ér- kal Harkányban.
Tanévnyitó
időpontja szeptember 1. csütörtök 8.00
tünk vissza a szállásra, majd
Táborozó gyerekek naóra.
Az
iskolabuszok
a megszokott időben közlekednek.
sötétedéskor
kimentünk gyon örültek minden progegy esti fürdőre. Július 8-án, ramnak, amiken szívesen
vettek részt. Feladatokat ol- este tábortűz gyúlt. Názádottunk meg az imával kap- reti Mária című filmből sok
csolatban, padlóképeket ké- mindent megtudtunk Máriszítettünk, sokat énekeltünk. áról és az ő szent fiáról.
Imádkoztunk rózsafüzért,
Nagyon örültem, hogy
egy délutánt Máriagyűdön mindenki jól érezte magát.
töltöttünk Zsolt atyával, aki
Ezúton is köszönöm az
a napot szentmisével zárta. önkormányzatnak a gyereA gyerekek gyóntak és ál- kek szállítását. Püspök úrdoztak. A siklósi strandon nak az anyagi támogatást.
kétszer is fürödtünk és meg- Nem utolsó sorban a szülőktekintettük a várat is. Pén- nek a bizalmát és a gyerekek
teken szabadtéri disco-ban szeretetét. Vassné Riba Zsutöltöttünk el fél órát.
zsanna hitoktató.
Vasárnap szentmisén vetSchulteisz Balázs
A Balatoni táborozás során a Zamárdi Ringen gokartoztunk is
tünk részt Máriagyűdön,
tagintézmény vezető

Fontos időpontok:
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Az óvodai beszoktatásról...
dolgairól, ha allergiás vagy
szed valamilyen gyógyszert.

Beköszöntött az augusztus, s
bizony ilyenkor már „óvoda- és
iskolaszag” terjeng újra a levegőben. Szeptember elsején mi
is várjuk a gyerekeket az óvodába. A régieket a megszokott
rutinnal, az újakat nagyobb
izgalommal.
Az óvodai beszoktatás időszaka nem könnyű.
Nemcsak a gyereknek, de
sok esetben az anyukának
is záporoznak a könnyei.
Mit tegyünk, hogy ne így
legyen? Határozottan mérföldkő, amikor a kis hároméves nekiindul a nagybetűs
Életnek, és az ovi felé veszi
az irányt. Aki most találkozik először az intézményes
nevelés rejtelmeivel, annak
nehezebb időszak következhet. Sok múlik azon, milyen
személyiségű a gyermek, de
az alábbi jó tanácsokat megfogadva megkönnyíthetjük
a beszoktatást mind a gyermek mind a szülő számára.
Legyél következetes!
Sok anyuka reagál úgy, ha
nem boldog első szempillantásra a gyermek az óvodától
az első napon, hogy hirtelen menekülőre fogják gyerekkel együtt, és elhagyják a
termet inkább. Nem annyira
jó ötlet. Ezzel nem segítesz
a gyereknek abban, hogy
megtanulja, hogyan dolgozza fel a negatív érzéseit, és
arra biztatod csak, hogy elmeneküljön a problémák
elől. Ehelyett következetességre lesz szükséged: az ovi
ugyanolyan, mint bármelyik
másik napi rutin, ugyanúgy
kell az oviba járást is kialakítani a gyereknél. A rutin pedig valahogy így nézzen ki:

- Ugyanazon az útvonalon, ugyanabban az időben
menjetek az oviba, lehetőleg
ugyanazzal a szülővel.
- A búcsúzkodás legyen
rövid és szeretetteljes, találjatok ki saját puszilkodást,
pacsit, valamilyen szertartást, ami csak a tiétek. Így
a gyerek hamar megtanulja, hogy mi várható, és hogy
nem lehet a végtelenségig
nyújtani a búcsúzást.
- Mindig mondd meg
neki, hogy hány órára mész
érte az oviba, kösd valamilyen ovis tevékenységhez az
órát.
- Amikor érte mész a nap
végén, akkor egyrészt legyél
pontos, akkorra menj, amikorra ígérted magad, másrészt mindig erősítsd meg
benne, hogy lám, ahogy
ígérted, érte jöttél, mindig
érte is fogsz jönni az oviba.
Avasd be az óvónőt!
Ideális esetben az óvónő
egy kedves, szeretettel teli,
törődő és tapasztalt ember
lesz, aki hamar látja, hogy a
kis ovisoknak mire van szükségük. De azért az a legjobb,
ha a gyerekkel kapcsolatos

Vigyen magával kedvenc
játékot!
Segít a gyermeknek, ha
van nála egy kis emlékeztető otthonról, az oviban pedig
meg is engedik, hogy vigyen
magával valamilyen kedvenc játékot. Akár egy kedvenc baba vagy takaró, esetleg egy könyv vagy a régi
itatópohara, amihez ragaszkodik, mindegy, mi az, csak
neki az egy szeletke otthon
legyen. Az is jó ötlet, ha nagyon kiborul az ovitól, hogy
egy fotót tartson magánál
a családjáról. Ezekkel a kis
kedvencekkel nő a biztonságérzete az oviban, ami egy
ismeretlen közeg egyelőre
még a számára.

legfontosabb információkkal ellátod, így könnyítve
meg a helyzetet mindkettőjük számára. Mondd el, milyen rutin szerint élt eddig a
gyermeked, mit szeret enni,
mennyit alszik, hogyan vécézik, de ne felejtsd el azokat
az apróságokat sem, hogy mi
a kedvenc színe, mit szeret
játszani vagy milyen énekeket kedvel. Az is sokat segíthet a gördülékeny egymáshoz szokásban, ha elárulod
az óvónőnek, hogy otthon
mivel szoktátok megnyugtatni a gyermeket, amikor
épp hisztizik vagy szomorú.
És természetesen mindent
mondj el az egészségügyi

Ne osonj ki!
Talán egyszerű és konfliktusmentes megoldásnak
tűnik, ha egy óvatlan pillanatban, amikor a gyermek
nem figyel oda, kiosonsz a
csoportszobából. Ezzel az
a baj, hogy lehet, hogy egy
sírást megspórolsz vele, de
közben a kicsi nagyon megijedhet, amikor észreveszi,
hogy eltűntél. Az óvodai beszoktatás alatt az a legjobb,
ha ott vagy vele, de nem te
vagy a játszótársa, hanem
mindig visszaküldöd a többiekhez játszani, és csak egy
biztonságos pontként maradsz ott. Aztán a búcsúzkodós szertartásotokkal elköszönsz tőle, amikor ki kell
menned a szobából. Lehet
ez egy ölelés vagy homlokpuszi, speciális kézfogás, a
lényeg, hogy csak a tiétek legyen.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Az óvodai beszoktatásról...

(Folytatás az 5. oldalról)
Ha pedig már búcsút intettél, akkor ne hezitálj, hanem határozottan hagyd el a
termet.

Kerüld az összehasonlítást!
Általános anyukás jellemző, hogy összehasonlítjuk a
gyerekeinket, nem történik
ez másképp az ovis beszoktatás alatt sem. Ahogy a felnőttek, úgy a gyerekek is különböző módon dolgozzák
fel az érzelmeiket, az egyikük hangot ad neki, a másik
szerepjátékban kijátssza magából őket. Ha a tiéd sírással
adja ki magából a szorongását, akkor erősítsd meg magad, és a búcsúzás után már
tényleg ne menj vissza, mert
általában csak addig tart a sí-

rás, amíg téged lát. A szakemberek szerint 10 hétig is
eltarthat ez az időszak, sőt
ha megszakítják ovis szünetek, akkor akár hónapokig is
elhúzódhat, hogy reggel még
sír a gyermek egy kicsit. De a
végén túljutnak rajta.

Ne menj be váratlanul!
Ha egyszer már elbúcsúztál és elindultál, akkor ne fordulj vissza. És ne is telefonálj
az oviba óránként, hogy mi
van a gyerekkel. Van olyan,
hogy az anyukák napközben kedvességből meglepetésként megjelennek, de ezzel azt kockáztatják, hogy az
egész beszoktatási folyamatot kezdhetik elölről. Fontos,
hogy jó viszonyt alakíts ki az
óvónővel, hogy bízz benne

és biztonságban tudd mellette a gyermekedet. És bízz
magadban is, hogy a legjobb
döntést hoztad az ovival
kapcsolatban, és a legjobb
helyen van a gyermeked.
Bátorítsd magad!
Amikor nagyon elkeserednél, és nagyon hiányzik
a gyermeked, akkor találj ki
magadnak mantrákat, mint
„Ez a legjobb hely neki” vagy
„Jó döntés volt ide íratni”. Ezzel emlékezteted magad, hogy
ti tulajdonképpen egy jó változásba vágtatok bele, neki is
szüksége van a közösségre, és
neked arra, hogy a saját dolgaidat elvégezd, amíg ő oviban
van. Erősítsd meg magadban
az ovi iránti lelkesedést, mert
a gyerekek átveszik a szülők

hangulatát, és ha te ideges és
feszült vagy az ovitól, akkor jó
eséllyel ő sem galoppozik majd
be boldogan az ajtón. Maradj
nyugodt és vidám, még akkor is, ha nincs kirobbanóan
jó kedved amúgy. Emlékeztesd a gyermekedet arra, hogy
mindig visszatérsz, és hogy
ezen a helyen biztonságban
van. (Forrás: http://www.nlcafe.hu/baba/20150831/ovodaibeszoktatas-siras-nelkul/)
A fenti jó tanácsokat
megfogadva bízom benne,
hogy az új élet kezdete minden kisgyermekünk számára
örömteli időszak lesz. Ehhez
ajánlom fel az óvoda dolgozóinak segítőkész együttműködését.
Cseke Zoltánné
óvodavezető

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár:

Polgármester:

Orvosi rendelő

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
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

Aljegyző:

Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@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

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
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

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad

Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei: telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com

Állatorvos

Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686 E-mail: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400, Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos: 06-70-616-1447

Tűzoltók: 105

Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját a
2016.október 08-án
megrendezésre kerülő X. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra.
A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos programokkal szolgál:
9.30- Diamond Ladies Majorette Team műsora
10.00 – Megnyitó –Petri Tuomi - Nikula Finnország nagykövete, Szalay-Bobrovniczky
Vince nagykövet úr és Dr. Habjánecz Tibor polgármester
10.00 - 12.00 - Gőzgombóc készítő verseny
10.15 - Folyamatos műsor kavalkád
10.15- Óvodás,
10.30- Iskolás gyerekek előadása
10.50- Véméndi fúvós zenekar és Véméndi Néptánc Egyesület
11.20- Raaba énekkar
11.35- Zumba bemutató Linder Ildikóval
11.55- Leőwey tánccsoport
12.20- Die Bradlmusi Kanten osztrák harmonika zenekar
12.55- Solymári Néptánc együttes
13.20- Panonika Zombori délszláv zenekar
- Sramli párbaj
15.00-16.00 Band Of StreetS
16.00-16.30 Petra Böck osztrák énekesnő
17.00-17.20 Villányi Kadarka Néptánc Egyesület
18.00-19.30 Péter Szabó Szilvia és együttese
20.00-21.30 Tankcsapda
21.30- UnterRock bál
Tűzijáték

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Elővételben megvásárolhatóak a jegyek Geresdlak Község Önkormányzatánál
Egész napos belépőjegy: 1.500,- Ft/fő
Belépőjegy az esti programokra (15.00 órától): 3.000,- Ft/fő

Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

www.gozgomboc.hu
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Szüreti Mulatság

MEGHÍVÓ

Geresden, a Falu Pincéjének udvarán

Nemzeti ünnepünk - augusztus 20.
Geresdlak Község Önkormányzata sok szeretettel várja
vendégeit az Államalapítás ünnepén!
16.00 órakor a Geresdlak Koffán Galériában

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
2016. szeptember 10-én tartandó rendezvényünkre!

„Az ikon: Ablak az örökkévalóságra” c. kiállítás megnyitója

Programjaink:

17.00 órától Kisgeresden
Szabadtéri mise

16:30

- Terményáldás a keresztnél
- Pacsirta kórus és a Geresdi Nyugdíjas Klub műsora
- Oszvald Marika, Kossuth-díjas és Jászai Mari díjas
operetténekesnő „Cintányéros cudar világ”
című operettműsora
- Vacsora
- Bál

Kenyérszentelés

17:30

Geresdlakért- díj átadása
Pacsirta kórus fellépése
Bál (Hohmann János és zenekara)
20:30 órától Abba Singers tribute band műsora
Tűzijáték
Minden kedves érdeklődőt egy tányér babgulyással látunk vendégül!

18:30
19:00

Rendezvényünkre busz indul Püspöklakról
az alábbi időpontokban:
16:10
16:10
16:10
16:10

A Koffán Galériához buszok indulnak az alábbi időpontokban:
Püspöklak, Babaház elől:
15.45
Püspöklak, Felső buszmegálló:
15.45
Püspöklak, Alsófalusi buszmegálló: 15.45
A kisgeresdi programok helyszínére busz indul
Geresd, Koffán-Ház elől: 16.40

Felső buszmegálló
Babaház előtt
Alsófalu, Kiskápolna előtt
Alsófalu buszmegálló

„Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!”
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Ünnepeljünk együtt!
Dr. Habjánecz Tibor
polgármester
„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!”

Miserend

Hírek röviden



A Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: augusztus 22., szeptember 19., október 17., november 14.,
december 12.



Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft.
augusztus 29-én hétfőn és 30-án kedden 13.00 órától
18.00 óráig az iskola udvarán (sportpályán) elektronikai
hulladékgyűjtést szervez. Elektronikai hulladékok a következők lehetnek: Háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, információs (IT) és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai
barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok, játékok, szabadidős és sportfelszerelések, ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök,
adagoló automaták, rádiótelefon készülék.

Augusztus 20. Szombat
Augusztus 21. Vasárnap
Augusztus 28. Vasárnap
Szeptember 4. Vasárnap
Szeptember 11. Vasárnap
Szeptember 16. Péntek 17:00
Szeptember 18. Vasárnap
Szeptember 25. Vasárnap

17:00
8:00
8:00
8:00
8:00
Geresd
8:00
8:00

Kisgeresd
Püspöklak
Püspöklak
Geresd
Püspöklak
Püspöklak
Püspöklak

Zarándoklat Bátára

Szeptember 17-én, szombaton a Pécsi Egyházmegye
szervezésével gyalogos zarándoklat indul Szekszárdról
és Mohácsról Bátára. A Szent Vér templomban ünnepi
szentmise kezdődik 15:00 órakor. Külön busszal mennénk, jelentkezni lehet a sekrestyében, illetve Kett Jánosnál a 69/349-054 telefonszámon.
Erb József
plébános
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