2017. június

Geresdlaki Gőzgombóc ismét az Orfűi
„Kincses Baranya” Fesztiválon!
A tavalyihoz hasonlóan
idén is részt vettünk a már évek
óta megtartott orfűi fesztiválon községünk „kincsét” népszerűsítendő. A gőzgombóc
készítő csapatnak most először
volt tagja Windischmanné
Schmidt Tünde, aki mesélt a
június első szombatján szerzett
élményeiről:
„Reggel 8 óra tájban indult
el a csapat Orfűre. Drága István gépkocsivezetővel Schulteisz Jánosné, Varga Józsefné,
Reith Ivett és férje, Reith
Antal, Hohmann-né Veres
Adrienn, Székely Ágnes és
jómagam indultunk útnak. A
szervezők minden település
számára külön faházat biztosítottak, ahol a specialitásaikat
el tudták készíteni. Kilenc óra
tájban azonnal a 12 kiló liszt
dagasztásával kezdtünk, a kelesztő tálakat kitettük a napra.
Háromféle elkészítési módot
alkalmaztunk: olajban, gőzben és sütőben is készültek a
gombócok, hogy a folyamatos

kóstolási lehetőséget a vendégek számára biztosítani tudjuk.
Szalonnát is sütöttünk, hogy
a választék még szélesebb legyen. Az elkészült termékeket
a faház előtt feldíszített terítékről kínáltuk. Volt is „keletje”, egyre több fogyott belőle,
többen visszatérő vendégként
„üdvözölték a gombócot”, hiszen a saját fesztiválunkról már
ismerték. A kóstoló vendégek

„becsületkasszaként” az odavitt
képeslapokból és receptköny-

A megújult óvoda első lakói 1976-ban. A község történetének hatodik részét a 2. oldalon olvashatják

vekből vásároltak, a fogyasztásért külön pénzt nem kértünk.

Délután négy órára minden
elfogyott, ezt követően kezdtünk el pakolni. Vendégeinknek átadtuk az idei gőzgombóc fesztivál programfüzetét.
Ígérték, hogy ismét eljönnek,
hiszen termékünk is hatalmas
vonzerő...”

Hegedűs György

Látogatást tett községünkben Mari Mäkinen, Finnország Budapesti Nagykövetségének újonnan kinevezett elsőtitkára, aki a
nálunk élő finn közösség képviselőivel is találkozott
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Geresdlak
Dr. Erdődy Gyula:

A Dózsa Tsz-ről elmondható, hogy közel 3000 hektár
összterületű, 1980 hektár a
szántóterület, aranykorona
értéke 17 alatt van, 69 millió
179 ezer Ft a termelési értékük
1981-ben. Nyereségük 13265
ezer Ft, ez 13%-os növekedést
jelent.
Jelentős a kukoricatermelés, 8,5 t átlag/ha. Először
foglalkoztak hibrid kukorica
vetőmag-termesztéssel. Búzatermés 4,9 t/ha. 100 hektáron
napraforgót
termesztettek,
amely 2,9 t/ha eredményt
hozott.
Szarvasmarha tenyésztéssel
is foglalkoznak. A tehenenkénti tejhozam 4898 liter, ez
igen magas.
A tsz 1982-ben megkezdte nagyüzemi angóra nyúltelep
kialakítását. Az indulást 5000
db-os állománnyal tervezték,
amit az NSZK-ból származó
törzsállomány segítségével érnek el.
Ebben az évben megvalósult az Új telep létrehozása,
az egészségház bővítése. Az
általános iskola központi fűté-

A község története 1945-től
napjainkig 6. rész

Csávázáskor a Tsz-ben az aszonyokkal a gépszínnél (1975)
séhez kazánházat és kéményt
építettek.
A községben német nemzetiségi oktatás folyt, a gyerekek 76%-a tanulta a németet.
Innen kerültek tovább Pécsre
és Bajára, nemzetiségi közép-

A múlt nem merül feledésbe, Hemrich Jánosné és két unokája

iskolákba. Többször szerveztek nemzetiségi folklórkiállítást. Az 1983-as esztendőben
Geresdlakon tartott ülést
a Magyarországi Németek
Demokratikus Szövetsége
Anyanyelv-oktatási Bizottsága. Látták, hogy itt a magyar
és német gyermekek együtt
tanulják a német nyelvet, az
iskolában összesen 127 tanuló, 6 csoportban. Ebben
az esztendőben átalakítást
hajtottak végre az óvodában,
berendezést vásároltak az
iskolának, korszerűsítették
világítását. Az úttörőcsapat hangszereket kapott, az
MHSZ-nek fedett lőteret
készítettek.
Nagyjavítást
végeztek a tanácsházán. A
faluban, 1984-ben vízhiány
lépett fel, az egyik kút el is
apadt, ezért vízkorlátozást
rendeltek el. Maga az állatállomány is veszélybe került.
Az eredmények között sorolható a Rózsahegyi útfelújítás,
a közvilágítás korszerűsítése,
az általános iskolai vizesblokk kialakítása, könyvtárnak bútorvásárlás.
Geresdlak Község Közös
Tanács tagjai 1985-ben:

Dr. Habjánecz György,
Krémer Miklós, Kiss Ádám,
Takács Józsefné, Spohn
András, Kiss György, Ulrich
Miklós, Bayer István, Kaszás
József, Molnár Ádámné, Katics Bertalan, Zólyomi Gyula,
Békefi Istvánné, Flink József,
Arató Márton, Treitz Miklós,
Hein János, Bacskay Károlyné,
Rózsa Sándor, Veres Lajos,
Heilmann György, Drinóczi
György, Takács Sándor, Müller Józsefné, Szökőcs Elekné,
Varga Mihályné, Aman János,
Weintraut Antalné, Molnár
Mihály.
A Carbon szabászati részleggel bővült. Folytatódott az
útépítés és a hidak rendezése.
Geresdlakon 1986-ban rendbe
hozták a temetőt, felújították
a temetőkápolnát, csatlakoztak
a mohácsi regionális vízrendszerhez, és 700 Ft TEHO-t
vetettek ki. Kisgeresdhez utat
építettek, mert nem tudták
a központi községet esőben
megközelíteni. Az itt élő 40
főnek ez köldökzsinórt jelentett a világhoz.
Az útépítések és intézményi felújítások 1987-ben
is folytatódtak. A következő
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Sváb és magyar népviseleti óvodások a szüreti felvonulási mulatságon
évben salakos pályát csináltak
az iskolában, festették, mázolták az orvosi rendelőt. Az
iskolai statikai vizsgálat negatív eredménye miatt, „életveszélyt” kellett elhárítani. Az
önkéntes tűzoltótestületnek
tűzcsapot és állványcsövet
vásároltak.
A tanács 1990-ben tárgyalta a nemzetiségpolitika
érvényesülését Geresdlakon
és körzetében.
„A demográfiai felmérések szerint 42.000 a német
nemzetiségűek létszáma megyében. Ebben nincs benne
a városi lakosság, valamint a
megye nyugati és északnyugati
része. Hét községben – köztük Mecseknádasd – 75%-nál
nagyobb a németség aránya,
további faluban a lakosságnak
több mint a fele, köztük olyan
nagy településeken, mint Bóly,
Véménd, Somberek, Himesháza, Geresdlak, Babarc, Szederkény. A német nemzetiségű
lakosság Mohács térségében
koncentrálódik.
Az alkotmányban és más
jogszabályokban biztosított
egyéni és kollektív nemzetiségi jogok gyakorlása és valóra
váltása érdekében jelentős feladatok hárulnak az állami és
társadalmi szervekre és szervezetekre. Csak az alkotmányos
elveknek megfelelő, gondos
gyakorlati munkával és kölcsönös megbecsüléssel érhetjük el,
hogy a nemzetiségek vállalják

sajátosságaik megőrzését és
ápolását.
A nemzetiségek léte, nyelve,
kultúrája színesíti és gazdagítja
az országot, az adott térséget, és erősíti kapcsolatait más
nemzetekkel.
Az országban elsőként
a Baranya Megyei Tanács
alkotta meg nemzetiségi tanácsrendeletét 1/1988./V.6./
sz. Tr., mely a nemzetiségi jogok érvényesülését és
előmozdítását tartalmazza.
A központi községben Geresdlakon és Fazekasbodán
a lakosság több mint 50%-a
német nemzetiségi. Marázán
a német mellett horvát családok is élnek, de nagyarányú
asszimiláció folytán már kevesen beszélik anyanyelvüket
a fiatalok közül. Oktatási
intézményeinkben is folyik
nemzetiségi német oktatás.
Kétségtelen tény, hogy a jelenlegi német oktatás teszi
lehetővé, hogy elsajátítsák
szüleik, nagyszüleik nyelvét.
A legtöbb esetben a szülők
és sok esetben a nagyszülők
sem tudnak ebben segíteni,
hiszen ők maguk nem tanulhatták meg elődeik nyelvét sem az óvodában, sem az
iskolában.
Jelenleg országosan mintegy 200 óvodában tartanak
német nyelvű foglalkozásokat
– általában hetente kétszer
30 percet. A helyi óvodákban
mindkét csoportban folyik
nemzetiségi oktatás. Hetente

2-2 úgynevezett német napot
tartanak. A jelenlegi gyermeklétszám 47%-a német
nemzetiségű.
Nemzetiségi
nyelven két óvónő foglalkozik
a gyermekekkel, az óvónők
német nyelvi képesítéssel rendelkeznek.
Egy óvónő jelenleg német
módszertani tanfolyamra jár.
Nyelvi ismeretekkel csupán
néhány gyermek jön óvodába,
de ők is csak megértés szintjén.
Az óvodai német napok célja,
hogy a gyermekek ismerkedjenek a nyelvvel, és némi előképzést kapjanak a majdani
iskolai nyelvoktatáshoz. Az
elmúlt években gondot okozott a nemzetiségi segédanyagok hiánya, ezen a téren némi
változást hozott, hogy sikerült
jól használható anyagot beszerezni az NSZK-ból a Német
Szövetség révén.
Az általános iskolákban
országosan mintegy 200 iskolában folyik német nyelvoktatás. Az órarendben ez heti 2-4
németórát jelent.
Általános iskolánkban a
nemzetiségi német tanulók
létszáma az összlétszám kb.
60%-a, ez több év óta változatlan már. A német órák az
órarendbe beépítettek, csatlakozó órákban vannak, bár sok
a 6. órában.
Az 1989/90-es tanévtől
heti órarend, német nemzetiségi órák száma:
1. oszt., 5. oszt.: 5 óra hetenként,

3
2. oszt., 6. oszt.: 4 óra hetenként,
3. oszt., 7. oszt.: 4 óra hetenként,
4. oszt., 8. oszt.: 4 óra hetenként.
Orosz nyelv helyett ez évtől kezdő német csoportokat
indítunk.
4-5. osztály összevont: heti
2 óra,
6. osztály: heti 2 óra,
7-8. osztály összevont: heti
2 óra.
Az 1989/90-es tanévben
is működik német szakkör
felsősöknek (versek-mesék
feldolgozása, énekek tanulása,
játékok, beszédgyakorlatok).
Alsósoknak táncszakkör
(német táncok tanulása) énekkaron belül (német énekek).
1989 nyarán 9 felsős tanuló
töltött 2-2 hetet Ausztriában,
idén ők fogadják az osztrák
gyerekeket. 1990 nyarán előreláthatólag 3 gyerek mehet
nyaralni. Diáklevelezések folynak német nyelvterületen élő
gyerekekkel.
Továbbtanulás:
1987/88:
2 gyerek a
Leőwey német tagozatán, 1
gyerek a komlói Steinmetz
német gyors és gépíró szakán
, 1988/89:
1 gyerek a
Széchenyi Gimn. német nyelvet, emelt óraszámban .
Több mint 150 db könyv
érkezett az NSZK-ból, ezen
kívül videokazetták, 1 magnó,
1 színes TV, 1 videó. Valamennyi ajándékként érkezett
hozzánk. A Baranya megyei
Nemzetiségi Bizottságtól kapott pénzen 1 db magnót vásárolt az iskola.
Nemzetiségi fellépéseink:
Nemzetiségi est – 1988
Jubileumi műsoron – 1989
Kongresszuson küldöttválasztáskor – 1989
Himesházán, külföldi újságírók látogatásakor – 1989.
Pedagógiai továbbképzésen
vett részt 1988-ban Böhm
Györgyné – az egy hónapos
tanfolyamot az NSZK-ban
töltötte.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

KIRÁNDULJ, TÚRÁZZ, KERÉKPÁROZZ
Május közepén két tanulónk országos versenyen bizonyította tehetségét. Budapesten rendezték meg az országos
német vers- és prózamondó
verseny döntőjét, ahová Schulteisz Anna és Marci jutottak
be. Minden korcsoportból 24
fő jutott az országos döntőbe,
ahol Marci az 1-2. osztályosok között 7. és Anna az 5-8.
osztályosok között a 8. helyen
végzett. A tanév vége felé elérkeztünk az osztálykirándulások időszakához is. Minden
osztályunk kihasználta ezt az
időt, és megszervezte saját
kirándulását. Az első osztályosok Mohácson, a másodikosok szintén Mohácson
és előtte Abaligeten voltak.
Harmadik, negyedik és hatodik osztályosaink a Bikali Élménybirtokon gazdagították
történelmi ismereteiket. Ötödikeseink sportosra tervezték
a napjukat, amit a Mecsextrém
Parkban töltöttek el. A hetedik
osztályosok két napot töltöttek el Gunarason horgászattal
és fürdéssel. A nyolcadikosok már csak lazulni szerettek volna, amihez a tökéletes
helyszínt Orfűn találták meg.
Az osztályszintű kirándulások
mellé egy iskolai teljesítménytúrát is szerveztünk tanulóinknak, amire meghívtuk a túrát
kedvelő finn lakosokat és a
szülőket is. Három túra közül

választhattak az érdeklődők.
A kis gyalogtúra 8 km-es volt.
Az iskolától indult a kilátóig,
majd Kisgeresden a 300 éves
akácfánál pihentek meg a gyerekek. Itt előadást hallgattak
meg az út menti keresztekről.
Útjuk utána egyenesen Geresdre vezetett. Menet közben
mindenki régészkedhetett, a
mészkövekben kagylók és
egyéb lenyomatok után ástak,
kutattak a „római hadiút” alsó
szakaszán. Következő pihenő a
Koffán Galériánál volt Geresden, majd visszatért a csoport
az iskolába. Ezt a túrát teljesítette hittantanárnőnk és 5
éves keresztlánya, és Csekéné
Aranyos Rita is egyéves kisfiá-

val. Nagy gyalogtúránk a 300
éves akácfa után vált el az előző túrától, onnan a bátrabbak
a himesházi TSZ-ig sétáltak,
ahol pihenésképpen Hohmann
Péter hivatásos vadász bemutatóval egybekötött előadást
tartott a vadászatról. A pihenő
után a 15 km-es túránk az étteremben ért véget. A harmadik
túralehetőség egy kerékpáros
túra volt Véméndre, Pista bácsi
cukrászdájába. Pedagógusok és
diákok mintegy húszan kerékpároztak együtt egy biztonsági
autó kíséretével. Aki nem bírta
végig, az felszállhatott menet
közben az autóra. Az étteremben elfogyasztott közös ebéd
és meglepetés jégkrém után
minden túrázó okleveles elismerésben részesült.
Bornemissza Zsófi, Hock
Hanna, Reisch Máté, Schweininger Zsombor 4. osztályos
tanulók részt vettek egy 12
fordulós olvasottsági versenyen, melynek során bizonyították rátermettségüket
és kitartásukat. Ugyanezen
tanulók sikeresen teljesítették
a „Mi fán terem?” elnevezésű
nyelvi verseny feladatait, ahol
7. helyezést értek el.

A tanév utolsó hetében
rendezték Pécsváradon a tankerületi úszóversenyt, melyen
tanulóink is igen szép eredményeket értek el. Orsós Valter
gyors- és hátúszásban arany
érmet szerzett, Varga Nadin 3.
helyezést ért el hát- és gyorsúszásban, Pető Zoltán mellúszásban 2. lett. Krikler Levente
ezüst- és bronzérmet szerzett
hátúszásban és mellúszásban,
Apari Lili hátúszásban csatlakozott a bronzérmesek népes
táborához. Kollár Ákos 2 tizeddel csúszott le a dobogóról gyorsúszásban, Orsós Márk,
Dobosi Márk, Toldi Dániel a
7. 8. és 12. helyen végzett 25
méter gyorson. Örülünk, hogy
tanulóink még az utolsó héten
is kitettek magukért, és ilyen
szép eredményekkel zárták az
évet!
Szurkoljunk együtt Orsós
Valternak, aki a tanévzárást
követően még országos versenyen vesz részt június 19-21
között Miskolcon a 800 méteres futás döntőjében!
Minden tanulónak és szülőnek jó pihenést kívánunk a
nyárra!
Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Nyárváró programok az óvodában
Májusban több izgalmas
programmal
hangolódtak
gyerekek-felnőttek a közeledő
nyárra. Immár harmadik éve
szervezünk buszos kirándulást a szülőknek, gyerekeknek.
Idén a Bikali Élménybirtok
volt az úti cél. A középkorba
visszavezető hangulat a legkisebbeknek is tartalmas időtöltést kínált: volt mese előadás,
állatsimogatás, lovaglás, lovaskocsizás, kézműveskedés,
íjászkodás, lovagi torna – csak,
hogy néhányat említsek a legkedveltebb tevékenységekből.
A csodálatos időben nagyon
jól éreztük magunkat, sok szép
élménnyel tértünk haza.
Május végén a gyermeknap
alkalmából különösen sok örömet igyekeztünk szerezni óvodásainknak. Gyalogtúra keretében meghódítottuk ismét
a kisgeresdi kilátót. Mindig
megújuló örömmel és vidámsággal szaladják körbe-körbe,
lépcsőin felmásznak a magasabb részekre, hogy ugyanott
megpihenve készüljenek fel a
hazafelé vezető útra. Büszkék
vagyunk rá, hogy még a legkisebbek is teljesíteni tudják ezt
a hosszú távot!
Gyermeknapot az óvoda ligetes udvarán is ünnepeltünk:

aszfaltrajzolással, ügyességi
sorversenyekkel, vízhordással,
buborékfújással, kötélhúzással, pörgettyűzéssel gyűjthették a gyerekek saját érmükre
a kitüntető matricákat. Az
elmaradhatatlan jégkrém koronázta meg a boldog délelőtt
hangulatát.
Június 2-án az udvaron,
ragyogó napsütésben búcsúztunk el ballagó óvodásainktól:
Gál Kevintől, Hock Majától,
Huber Milántól, Kovács-Möller
Szabolcstól, Krämer Dánieltől,
Linberger Dominiktól és Rajnai Milántól. Szinte magunk se
hisszük, milyen gyorsan nőtték
ki az ovis bútorokat, és lettek

az iskolai életre alkalmasak!
Kívánjuk nekik, hogy boldog
gyermekéveiknek folytatása
legyen az új intézményben, érjenek el sok szép sikert, szerezzenek büszkeséget szüleiknek!

Fischerné Faragó Viktóriának!
A bevételt a következő nevelési év programjainak támogatására fordítjuk.
Köszönetünket is volt alkalmunk kifejezni támogatóinknak, akik mindennapi,
vagy alkalmi segítőink voltak
a nevelési év során. Az ovisok
szülei közül Papp Sándornak és
családjának, valamint Szöllősi
Attilának és családjának tartozunk köszönettel az anyagi,
tárgyi és erkölcsi támogatásukért!
A közösen elfogyasztott
finomságokat a gyerekek nevében is köszönjük mindenkinek! Reméljük, az önfeledt
játék méltó lezárása volt a
2016/17-es nevelési évnek!
A szorgalmi időszak után
megkezdődött a nyári élet.

A ballagás után juniálist
tartottunk, melynek során
légvár, arcfestés, szamaragolás örömei várták a gyerekeket. Hagyományos darts
versenyünket kicsit szűkebb
körben bonyolítottuk. Köszönjük a résztvevőknek a
támogatást, és gratulálunk a
vándorserlegek idei újdonsült gazdáinak: Rajnai Benjáminnak, Rajnai Zsoltnak és

Július 21-ig várjuk a gyerekeket. A bejárók szállítása – a
korábbi évekhez hasonlóan – a
geresdlaki iskolabusszal történik.
Minden családnak tartalmas, élménydús vakációt kívánunk! Ősszel visszavárjuk
régi óvodásainkat és szeretettel várjuk az újakat!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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10 éves a nyugdíjas klub
2007. márciusában dr.
Habjánecz Tibor polgármester és dr. Rajnai Gabriella
háziorvos kezdeményezése
alapján Geresden, az orvosi
rendelő várótermében alakult
meg a nyugdíjas klub. A közel
negyven fős tagság többsége
nő volt, néhány férfival kiegészülve.
Havonta egyszer találkoznak, beszélgetnek, énekelnek,
megünneplik egymás születésnapját. Márciusban jeles napot
ünnepeltek, a 90 éves Szökőcs
Eleknét (Ica nénit) köszöntötték. Meglepődött, de nagyon
örült, hogy számára Stolcz

Jánosné (Panni) külön tortát
sütött.
Erzsébet – Katalin-bált
tartanak, melyen a vendéglátást kezdetben saját főzéssel oldották meg, de ma már
rendelt, kész étellel kínálják
a jelenlévőket. A tagokból
alakult kórus rendszeresen
fellép a község szüreti napján.
A karácsonyt az első években saját szervezésben ünnepelték, az elmúlt időben egybekötik a községi rendezvén�nyel, ahol egyben az idősekről
is megemlékeznek. Egészségmegőrző- és javító előadáso-

kon vesznek részt. Példaként
említhető dr. Szakács Piroska
mohácsi szakorvos helyes étrendről szóló előadása, melyet
ételkóstolóval egészített ki.
Szeretnek kirándulni. Baranyában jártak már többek
között a Siklósi Várban, a
Máriagyűdi Kegyhelyen, a
Borjádi Vízimalomban, a
Kisjakabfalvai Kastélyban,
a Mohácsi Busóudvarban, a
sombereki út mellett található Szent Miklós Malomban.
Szerveztek színházlátogatást,
az önkormányzat segítségével
eljutottak a Parlamentbe. A
közelmúltban Püspökszent-

lászlón a püspöki nyaralót
tekintették meg.
Kedvelt időtöltésük a fürdők látogatása. Voltak már a
harkányi-, a siklósi- és a kaposvári fürdőben is.
Megalakulásukkal szinte
egyidős a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál, melynek
kezdetektől fogva aktív résztvevői.
A tíz év alatt sajnos többen
eltávoztak már az élők sorából, így jelenleg 21 tagjuk van,
férfi nincs közöttük. Szívesen
fogadnak minden csatlakozni
vágyó idős embert.
Hegedűs György

Június második hétvégéjén Dr.
Habjánecz Tibor polgármester
vezetésével
önkormányzati
küldöttség utazott az osztrák
testvértelepülésre, Grambachba, ahol a „Geresdlak 100 évvel
ezelőtt” című kiállítás megnyitójára került sor
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Hírek röviden
 Geresdlak Önkormányzata ismét sikeresen pályázott állami forrásokra. Több mint 57 és félmillió forintot nyert az óvoda és a községháza
energetikai felújítására. A pénzből napelemek
kerülnek felszerelésre, kicserélik a kazánokat,
sor kerül az épületek szigetelésére, a nyílászárók cseréjére.

A vis maior támogatás keretében közel 28 millió forint az elnyert
összeg, melyet árok- és hídfelújításra költ az önkormányzat. A
pénzből megújul a Dózsa utca 3-9. és 13-17. szám mögötti-, továbbá az 55-93. előtti szakasz

Miserend

Július 2. vasárnap: 8.00
Július 8. szombat: 17.00
Július 9. vasárnap: 8.00
Július 16. vasárnap: 8.00
Július 23. vasárnap: 8.00
Július 30. vasárnap: 8.00

Geresd
Geresd
Püspöklak
Püspöklak
Püspöklak
Püspöklak



Geresdlak Önkormányzata 20.000.- forintos
ösztöndíjjal támogatta Varga Nadin általános
iskolai tanulót, kiegészítve a finn alapítvány
40.000.- forintos támogatását.



Felhívás! A GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci programból támogatás igényelhető a 15 – 25 év közötti, iskolába nem járó és nem is dolgozó fiatalok
foglalkoztatására. A foglalkoztatás időtartama
és a támogatás mértéke eltérő aszerint, hogy 1.
munkatapasztalat szerzéssel, 2. alacsony iskolázottságú fiatalok bérköltség támogatásával, 3.
nem alacsony iskolázottságú fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos. A támogatás részleteiről
érdeklődni lehet az illetékes járási hivatalok foglalkoztatási főosztályán. (komlói telefonszám.:
72/582-300)

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
Aljegyző:
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu
Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@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@gmail.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
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Kempf Anikó
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
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104
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Elsőáldozás…
Június 11-én régen látott esemény helyszíne volt
a PÜSPÖKLAKI TEMPLOM. Szülők, nagyszülők és
rokonok jelenlétében került sor
hat gyermek (négy lány és két
fiú) első szent áldozására. A
szertartást Erb József plébános
tartotta, a gyerekek felkészítője
Vassné Riba Zsuzsanna volt.
A hófehér oltárterítővel és
fehér kardvirágokkal is feldíszített templomba élen a
kereszttel vonultak be az elsőáldozók. Minden gyermek,
külön erre a jeles alkalomra

megtanult verset mondott az
édesanyjával szemben állva.
Ezt követően az édesapák
megáldották gyermeküket.
Az ünnep színvonalát emelve a Püspöklaki Egyházi és a
Geresdi Pacsirta Kórus is dalokat énekelt, az utóbbi gitáros
kísérettel.
Az ünnepi esemény végén
Schmolcz Kinga és Schulteisz
Anna köszöntötte Erb József
plébános urat pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából.
H.Gy.

Geresdlaki programok
Nemzeti ünnepünk augusztus 20.
17.00 órától
- Szabadtéri szentmise Erb József geresdlaki plébánossal
- Kenyérszentelés
- Geresdlakért-díj átadása
- Pacsirta kórus fellépése
- Solymos Tóni produkció
- Bál a Millich-zenekarral

Szüreti mulatság Geresden,
a Falu Pincéjének udvarán
Az önkormányzat mindkét ravatalozóba új drapériát vásárolt. A lakiban a homlokfalra bordó óarany színű került arany rojttal és paszománnyal díszítve. A geresdiben ugyanez látható fekete óarany
színben. Új drapéria díszíti mindkét helyen a „Szent Mihály lovát”,
és a kis asztalokat is új papi asztalterítő borítja

16.30
- Terményáldás a keresztnél
- Pacsirta kórus
- Geresdi Nyugdíjas Klub énekkara
- Egri József operett-nóta műsora
- Vacsora
- Bál

Ízelítő a szeptember 30-i Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál programjaiból
9:30- Daimond Ladies Majorette Tem műsora
10:00 Megnyitó – Dr. Habjánecz Tibor polgármester
10:00-12:00 – Gőzgombóc készítő verseny
10:15-től folyamatos műsor kavalkád
Eredményhirdetés
16:15-17:00 – Irigy Hónaljmirigy koncert
17:30-18:40 – Kovács Kati és együttese koncert
19:00-20:30 Punnany Massif koncert
Tűzijáték
21:00- UnterRock bál
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