
Ha szeptember, akkor 
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

Eljött megint a szep
tember, a falu aprajanagyja 
készül az egyre népszerűbb 
Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztiválra.

A csapatok összeállnak 
lassan, kialakul, hogy ki mit 
készít. Legtöbb helyen a 
megszokott hat fős csapat 
áll össze évről évre. Izgatot
tan várom én is az első Gőz
gombóc Fesztivált, amin 
részt veszek.

Néhány embert kérdez
tem az elmúlt fesztiválok
ról, a gőzgombóchoz kötődő 
emlékeiről. Most ezek közül 
osztok meg néhányat olva
sóinkkal:

Kettné, Timi: Rengeteg 
gőzgombócot készítettünk, 
a gyerekeim már külön csa
patban alkotnak. Nagyon 
jó érzés, amikor a kóstol
gató embereknek ízlik. A 

végére persze mindig elfá
radunk.

Vargáné, Kató: Nagyon 
kedves emlékem fűződik eh
hez az ételhez. Vallásos sváb 
nagyszüleim péntekenként 
nem ettek húst, hanem bab
levest és gőzgombócot ké
szítettek. Anyukám nem a 
gőz fölött pároltat, hanem a 
sültet szerette inkább, így az 
én unokám és a gyerekeim is 
ezt ismerik jobban.

Vavikáné, Évi: Ez a fesz
tivál nekünk a jó hangulat
ról és az összetartó csapatról 
szól. Kétszer már a vándor
díjat is sikerült elnyernünk. 
Persze mi nemcsak ilyenkor 
készítjük a gőzgombócot, 
hanem otthon is. A férjein
ket születésnapjukkor ezzel 
az étellel köszöntjük a pin
cebulikon, ahol természe
tesen a dirndl sem marad
hat el. (Folytatás a 3. oldalon) 

2018. szeptember
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Szeptember – átmenet 
a nyárból a télbe

Szeptember az év kilence
dik hónapja a Gergelynap
tárban. Elnevezése a latin 
septem szóból ered, melynek 
jelentése hét, mivel a már
ciussal kezdődő régi római 
naptár szerint az év hetedik 
hónapja volt. A népi kalen
dárium Szent Mihály havá
nak nevezi. A szeptember 
még nyár és már ősz is, bár 
a csillagászati ősz csupán a 
napéjegyenlőség napjával, 
szeptember 21ével köszönt 
be. A mezőgazdaságban ez 
a hónap a teljes betakarítás, 
majd a szüret, egyúttal pedig 
az őszi szántásvetés idősza
ka, amikor nagyon sok függ 
az időjárástól.

„Ha szeptemberben meg
dördül az ég, a fák sok virá
got hoznak még” – szól a 
régi paraszti mondás, amely
lyel szorosan összefügg az a 
megfigyelés is, ha másod
szor is kivirágzik az akác, 
akkor hosszú, meleg őszre 
lehet számítani. Ha viszont 
korán lehullanak a falevelek, 
a gólyák és a fecskék korán 
útra kelnek, akkor hamaro
san megérkezik a hideg idő.

A szeptemberi jeles napok 
nagy része a mezőgazdasági 
munkákkal, és a paraszti élet 
szempontjából különösen 
fontos időjóslatokkal függe
nek össze. Egyed napjának 
(szeptember 1.) csendes eső
jéből a göcsejiek valamikor 
azt tanácsolták a kétökrös 
gazdáknak, hogy vásárolja
nak még két igavonó jószá
got, mert a nagy sár miatt a 
fölázott földeken csak így 
tudják elvetni a búza mag
ját, és behordani a termést. A 
néphagyomány szerint ezen 
a napon kell megkezdeni az 
őszi búza és a rozs vetését, 
mert aki ekkor elveti a gabo
nát, bő termésre számíthat.

A népi kalendárium sze
rint amilyen szeptember el
seje, másodika, tizenegyedi
ke és huszonegyedike, olyan 
lesz a következő négy hét.

A következő időjósló nap 
szeptember 5e, Jusztiniá
ni Szent Lőrinc püspök ün
nepe. Ilyenkor gyülekezőben 
vannak már a fecskék, vége a 
szabadban való fürdőzésnek.

Kisboldogasszony, vagy 
Kisasszony napja, szep
tember 8a régtől fog
va jeles dátuma mind 
az egyházi, mind pedig 
a népi kalendárium
nak. A katolikus hívek 
Szűz Mária születésé
nek emléknapját ünnep
lik. Minthogy ilyenkor már 
útjukra készülnek a vándor
madarak, sokfelé Fecskehajtó 
Kisasszonyként is emleget
ték. Tulajdonképpen az au
gusztusi Nagyboldogasszony 
és a szeptemberi Kisasszony 
közötti periódus a zordabb 
évadra való felkészülésre ser
kentette a gazdaasszonyokat. 
„Ha Kisasszony napján nem 
köszönt be éjszakai fagy, ak
kor hosszú, meleg ősz várha
tó!”  mondogatták az öregek. 
Ennek különösen a szőlészek 
szempontjából van jelentősé
ge a rigmus szerint is: „Szep
temberi meleg éjszakák/
finom bort érlelnek./Ha hi
degre fordulnak Máriák/ Sa
vanyúak lesznek.”

A Máriaünnepek sorá
ban jelentős helyet foglal 
el szeptember 12e, Mária 
napja. A Szűzanya tiszteleté
re szentelt templomok több
sége ekkor tartja búcsúját, és 
a Mária kegyhelyek is bené
pesülnek a zarándokok soka
ságától. A név gyakorisága 
miatt a magyar nyelvterület 
egyik legkedveltebb ünnepe 
ez, melyet Bécsnek a törö

köktől való, 1683as megme
nekülése emlékére iktatott a 
naptárba IX. Ince pápa. Ek
kor Kara Musztafa túlerőben 
lévő, és Allah nevét üvöltő 
seregével szemben fölzúgott 
a harci „Jézus, Mária!” kiáltás. 
A véres ütközet Kahlenberg 

lejtőin a keresztény hadak di
adalával végződött. Rá 3 évre, 
szeptember 2án Buda is fel
szabadult.

Szent Imre herceg nevelő
jének, Szent Gellért püspök
nek a névünnepe szep tember 
24. Szent István király halála 
után a püspök pogány láza
dók kezére került, akik szeke
restül lelökték a mai Gellért 
hegyről 1046ban. Budapest 
védőszentje is Szent Gellért. 
Vértanúhalálának helyszínén 
a XI. században templomot 
emeltek, ahová betegek tö
megei jártak gyógyulást ke
resni. Innen is eredeztethető 
a hegy aljában feltörő gyógy
források erejébe vetett hit.

Az arábiai származású 
testvérpár – Kozma és Dam
ján – emléknapja szeptember 
27e. Orvosi pályára készül
tek, de mivel megtagadták 
a bálványimádást, Krisz
tus után 303ban a császá
ri helytartó megölette őket. 
Tiszteletük eredetileg a ke

leti egyházban virágzott, de 
később Róma is átvette. Az ő 
képmásuk is szerepel a szent 
korona alsó részén, mint
egy védve a magyar királyok 
egészségét. Kozma inkább az 
orvosok, Damján a patikusok 
védőszentje.

A hónap végére is ma
radt jeles nap: 29én Szent 
Mihály arkangyal ünnepe, 
amely a nyári félév végét je

lölte. Mihály arkangyal az 
égi seregek vezére, ő kísé
ri a halott lelkét a túlvi
lágra, és ő teszi mérleg
re az elhunyt jó és rossz 
cselekedeteit. Ezzel függ 

össze a hordozható rava
tal  „Szent Mihály lova” 

– elnevezése. Szent Mi
hály napja az egész magyar 
nyelvterületen a gazdasági év 
fordulónapjának számított, 
nagy szerepet játszott a pász
torszerződéseknél. A pászto
rok a Szent Györgynapkor 
kihajtott állatokat e napon 
hajtották be a faluba, és szá
moltak el a gazdákkal. Az új 
szerződéseket is ilyenkor kö
tötték meg. Erre a napra női 
munkatilalom is vonatko
zott. Azt tartották, hogy aki 
ilyenkor mos, annak kisebe
sedik a keze.

Általában e nappal kez
dődött a kukoricatörés, és 
egyéb őszi munkák. „Áldott 
a Szent György, átkozott a 
Szent Mihály!”  sóhajtották 
a hajdani atyafiak, búcsúzva a 
két jeles dátum között eltelt 
mezítlábas nyáridőtől.

Kezdődött a szüret, or
szágszerte híresek voltak a 
Mihálynapi vásárok, és a la
kodalmak őszi évadját is Bor
szűrő Szent Mihály nyitotta. 
Ettől kezdve számították a 
kisfarsangot, amely egészen 
Katalin napig tartott.

Barna-Mendly Erzsébet
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  (Folytatás az 1. oldalról)  
Mára az unokák is segítenek, 
alig várják ezt az ünnepet.

Hesz Anna: A gőzgom
bóc a nagyszülőket és az új 
barátokat jelenti nekem. A 
nagyszülők azt hiszem, ért
hető. Az új barátok pedig a 
csoport tagjai lettek, akikkel 
együtt készülődünk.

Szűcsné, Anett: A Né
met Önkormányzat csapata 
a kezdettől állandó úgy, mint 
a nevünk és az öltözékünk is. 
Az étel is állandó: babgulyás, 
sütőben sült hévöknédli. A 
német nemzetiségű vendé
geket gyakran látjuk vendé
gül ezen a rendezvényen.

Csekéné, Évi: A 
Geresdlaki Óvodában gye
rekekfelnőttek egyaránt 
lelkes készülődéssel várják 
a Gőzgombóc Fesztivált. A 
gyerekeket a megelőző na
pokban projektmunka ke
retében vezetjük be a sváb 
konyha, a gőzgombóc készí
tés rejtelmeibe, melynek leg
izgalmasabb fázisa, amikor a 
szorgos kis kezek összefogá
sával elkészül a mi gőzgom
bócunk, az intézmény falain 
belül. Ennél fenségesebbet 
ritkán esznek a gyerekek! A 
hagyományápolásnak ez a 
kézzel fogható formája eb
ben az életkorban.

Köszöntő műsorral ké
szülünk idén is, a nagyobbak 
két nyelven is köszöntik az 
érdeklődő vendégeket.

A felnőttek? Igen, ők az 
„Ovis gombócok” szorgos 
csapatát alkotják évről évre. 
Gondos szerevezést és te
herbírást igényel, míg elké
szülnek gombócaink, bab
főzelékünk. A vendégek 
dicsérő szavai pedig mindig 
megadják a kedvet a folyta
táshoz.

Végül egy olyan embert 
faggattam, aki még nem vett 

részt a Geresdlaki Gőzgom
bóc Fesztiválon:

Dr. Matei Adriána jegy
zői referens: A Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztiváltól fi
nom ételeket, jó koncerteket 
és vidám perceket várok. A 
Hivatali Gombócok csapat 
tagjaként a gőzgombóc ké
szítésben is részt veszek. Ge
resdlak – Együtt vagyunk si
keresek!

Név nélkül érkezett az 
alábbi történet:

Több éve történt. Gőz
gombócfesztiválon..... 

A főzések, ebéd, sőt va
csora is megvolt már, a kon
certek zajlottak, mikor a 
főzőkellékek „hazacsoma
golása” közben két huszon
éves fiatal hölgy megállított, 
hogy ők a fesztiválra jöttek, 
és gombócot kóstolnának.  
Soha nem ettek még, min
denhol ezt hallják.Kiskutyá
jukkal érkeztek, nem tudták 
a programot, és napközben 
dolgoztak, most értek Pécs
ről Geresdlakra. A kiskutyát 
a menhelyről hozták, ezért 
viszik most mindenhová 
magukkal... 

Elmeséltem, hogy a főzés 
délelőtt van, közben kósto
lás, ebéd, legfeljebb délután 
maradék, nagyon elkesered
tek. Volt egy másnapra való 
babgulyásom gombóccal a 
kosaramban. A kiskutyának 
is jutott, a nappaliban szer
viroztam este 8kor...Nem 
győztek csodálkozni. Megy
győződésem, hogy  bárme
lyik főző ugyanezt tette vol
na.

A következő évben már 
reggel jöttek, megkerestek 
egy üveg borral.  

Együtt vagyunk sikere
sek.... 

Barna-Mendly Erzsébet

Bőköz – Kincses Baranya 
Fesztivál

Augusztus utolsó hétvé
géjén tartották idén a Kin
cses Baranya Fesztivált, me
lyet összevontak a Bőköz 
Fesztivállal. Ez az ünnep 
az Ormánságba viszi el az 
érdeklődőket. Lehetett itt 
kóstolni mozsgói kakaspör
költet, nagypalli pogácsát, 
cigánylecsót punyával, mo
hácsi halászlét, sokácbabot 
és természetesen Geresdlaki 
Gőzgombócot. A sok fi
nomság mellett baranyai 
kézművesek munkáival is is
merkedhettünk. A szép kör
nyezetben megtartott ren
dezvény házigazdái szívesen 
fogadtak minket, a koncer
tek mellett különféle elő
adások színesítették a prog
ramot.

Legnagyobb sikere a mi 
faházunknál a káposztával 
és füstölt hússal készített 
geresdlaki gőzgombócnak 

volt. A kora reggeli indulás
nak köszönhetően 8 óra előtt 
a helyszínen voltunk. Lelkes 
csapatunk igyekezett, hogy 
a 10 órai kezdésre tudjunk 
már kóstolót kínálni.  Folya
matosan sült a tepsiben és az 
olajban a gőzgombóc. A fa
zékban pároltuk a káposz
tát a füstölthússal, gőzöltük 
a gombócokat. Igyekeztünk, 
hogy legalább egyik fajtából 
mindig tudjunk adni az arra 
sétálóknak. Négy órára min
den elfogyott, Dr Hoppál 
Péternek (volt kultúráért fe
lelős államtitkár) még éppen 
tudtunk adni belőle.

Kis csapatunk tagjai vol
tak: Barna Tibor Gyula, 
Schulteisz Jánosné (Gertrúd 
néni), Székely Ágnes, Varga 
Józsefné (Kató), Windisch
manné Schmidt Tünde és 
jómagam.

Barna-Mendly Erzsébet

Pécsváradon a Határtalan Lakomán is készült Geresdlaki Gőzgombóc

Ha szeptember, akkor 
Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Tanévkezdés
2018 szeptember 3án 93 

tanulóval kezdtük el az új 
tanévet. Egyik legnagyobb 
létszámú osztályunk az új 
első osztály lett 14 tanuló
val. A fényképen osztályfő
nökükkel Fülöpné Gömzsik 
Csilla tanárnővel látha
tó Barcsay Annakata Luna, 
Bokor Bálint, Csaplár Iván 
János, Császti Róbert Zsolt, 

Dénes András, Gyöngyö
si Balázs Bátor, Hohmann 
Viktor, Koródi Hanna, Kósa 
Viola, Nagy Norbert, Reith
Gál Hanna, Sárics Krisztián 
Dominik, Schneider Vanda, 
Szunyog Máté Péter. Legye
tek szorgalmasak és gyűjtse
tek sok piros pontot!

Még a tavalyi tanévben ér
kezett Szulokról egy meghí

vás tánccsoportunknak szept
ember 15re. Táncosaink 
szombaton korán indultak, 
mert Szulokon első útjuk a 
strandra vezetett. Két óra für
dés után ebédet kaptak, majd 
részt vettek az ünnepi prog
ram részét képező szentmi
sén. A délutáni kulturális mű
soron ügyesen szerepeltek. A 
szuloki napjukat vacsorával 
zárták, majd kissé fáradtan 
este 8 órakor értek haza.

Elkészült az éves munka
tervünk, amiből talán az ok

tóber 13 szombatot szeret
ném kiemelni először. Ezen 
a szombati napon társadal
mi munkára hívjuk a szülő
ket és a segíteni szándéko
zókat.

Szeretnénk az új sport
pályánkat labdafogó háló
val felszerelni, a tornaterem 
mögötti csapadékvíz elve
zetést megoldani, és az új 
sportpálya szélét lebetonoz
ni. 

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Elmúlt a nyár, itt az ősz…
Szerencsére csak a nap

tárra tekintve tapasztaljuk 
ezt, hiszen gyönyörű nyárias 
időjárással indul a 2018/19
es nevelési év. 

Szeptember 3án népesült 
be az óvoda 32 beírt gyer
mekkel. A népes csapattal a 
megszokott felnőtteken kí
vül új óvó néni is foglalkozik. 
Kincsey Anita Pécsváradról 
jár ki hozzánk. Tapasztalata
ival, vidám természetével, új 
színekkel gazdagítja életün
ket. Kívánjuk, hogy érezze jól 
magát nálunk és sok szerető 
gyermek mosolya adjon neki 
erőt a feladataihoz.

A gyerekcsoport hat te
lepülés gyermekeiből tevő
dik össze. Marázáról öten, 
Fazekasbodáról, Kékesdről, 
Kátolyból és Himesházáról 
kettenketten, Geresdlakról 
19en járnak, közülük 13an 

geresdiek, hatan lakiak. Há
lásak vagyunk a falubuszok 
közlekedéséért, jelentősen 
hozzájárulnak az óvoda ki
használtságához!

Hat kisgyermek kezdte 
meg óvodás életét. Beszok
tatásuk zökkenőmentes. Né
hányuk testvére még segíti a 
közösségi életbe való elin
dulást. Picit nehezebb an
nak, aki maga kell, hogy ki

tapossa az útját. A jó szó, a 
türelmes, segítő hozzáállás 
természetes az óvoda dolgo
zói részéről.

Szakmai munkánkat kül
ső szakemberek is segí
tik: logopédusunk, Fülöpné 
Gömzsik Csilla hétfőnként 
fejleszti a rászoruló gyereke

ket, péntekenként gyógytor
nát fog tartani a Pécsváradi 
Nevelési Tanácsadó szakem
bere, Bajor Margit. Új hitok
tató is érkezik idén: Troszt 
Máté személyében. A szülők 
kérésére alkalmanként meg
szervezzük a zeneovi fog
lalkozásokat is, SzabóBeck 
Angéla vezetésével. 

A korábbiakhoz hason
lóan sok programmal sze
retnénk a gyerekek élmé
nyeinek számát gyarapítani, 
melyekről beszámolóval jö
vünk a Hírmondó hasábja
in. Az első mindjárt a Gőz
gombóc Fesztivál lesz, melyre 
máris megkezdtük a lázas ké
szülődést. Cseke Zoltánné

intézményvezető

A nyár folyamán – mint arról már korábban is be
számoltam – a tálalókonyhánk korszerűsítéséért komoly 
erőket mozgattunk meg. Fenntartó önkormányzatunk 
anyagi áldozatai mellett August Krivec, Gustl anyagi 
támogatásával készíttettünk tárolószekrényt, valamint 
szereltettünk fel két új lámpatestet a gyermeköltözőbe. 
Ezúton is köszönetet mondunk Gustlnak a sok anyagi 
támogatásért, Cseke Zoltánnak pedig a szerelési munká
latok elvégzéséért!
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Szüreti Mulatság
Vasárnap, szeptember 

9én megtartottuk a ha
gyományos szüreti mulatsá
got. Idén is a terményáldás
sal kezdődött, melyet Erb 
József plébános úr tartott. 
Utána a falu pincéjének ud
varában felállított színpad 
előtt foglalt helyet a lakos
ság aprajanagyja. A gyere
kek élvezték a légvárban való 
ugrálást, mert a műsor első 
része nem kötötte le őket.

A Nyugdíjas klub rövid 
dalokkal és versikékkel lé
pett színpadra, miután Já
nos Ambrusné alpolgármes
ter asszony megnyitotta az 
ünnepséget. Őket a Pacsir
ta kórus követte, majd a „2 
szoknya 1 nadrág” nevű tár
sulattól hallhattunk örök

zöld slágereket és operett 
részleteket. Amíg a bábos 
előkészítette a kellékeit, 
megnézhettük, hogy vár a 
buszra az úrinő és a paraszt
asszony. A „Grimask Szín
ház” előadását élvezték a 
gyerekek és a felnőttek is. 
Több bátor emberpalán
ta vett részt a játékában. A 
gyönyörű ruhában érkezett 
Babarci Német Nemzetisé
gi tánccsoportot Treitz Éva 
hozta el nekünk. Nagyon jó 
volt, hogy a köszöntőt két 
nyelven hallhattuk tőle.

A műsor zárásaként a 
BradlmusiKanten zenélt.

Az estet bál zárta, mely
hez Millich Szepi szolgál
tatta a talpalávalót.

Barna-Mendly Erzsébet
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Telefon: 69/349101 
Email: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Polgármester: 
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/3944595 
Email: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Csernyánszky Gábor 
Telefon: 69/349101 
Email: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens: 
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/8203140
Email:  jegyzoiref@erzsebetikoh.hu 

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Email: glaknemet@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349318 
Email: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Cseke Zoltánné 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Telefon: 69/349109 
Email: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349319 
Email: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. 
Telefon: 69/349101, 30/9579647
Könyvtárvezető: BarnaMendly Erzsébet

Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349104; 30/3517895
Email: dr.rajnaig@gmail.com 

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158 
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész 
Telefon (Himesháza): 69/347105 

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/9169053 
Email: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán 
szerdánként de. 1011 óráig
Családsegítők elérhetőségei: 
telefon: 72/465360; 30/5996040 
Email: css.pv13@gmail.com 

Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8. 
Tel: 69/349686; 30/2352686 
Email: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség: 
Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság
Telefon: 72/504400, 
Rendőrjárőr: 06302268918 
Körzeti megbízott Ömböli Ákos 
Telefon: 06706161447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104

 Hírek röviden
 A nyugdíjas klub augusztus végén ünnepelt szü

letésnaposokat. Bár Ica néni (Bata Lajosné) nem 

ebben a hónapban született, de mivel csak a nya
rakat tölti Geresdlakon, őt is megköszöntöttük 
Papp Dezsőné (augusztus 20.) és Barna-Mendly 
Erzsébet (augusztus 31.) mellett.

 A faluban az égetési nap hétfő és csütörtök.  Eze
ken a napokon 18 óráig szabad égetni. Az ettől 
eltérő időpontban történő égetéseket az Erzsé
beti Közös Önkormányzati Hivatal szigorúan 
szankcionálja.

 Csendrendeletünk érelmében magánlakás ese
tén 22 óráig szólhat a zene szabadtéren. Ezután 
minden nemű hangoskodás tilos.

Októberi miserend 
  7. vasárnap 8.00 Geresd
14. vasárnap 8.00 Lak
20. szombat 17.00 Geresd
21. vasárnap 8.00 Lak
28. vasárnap 8.00 Lak

Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa 

Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Telefon: 69/349101 Email: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com

Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 51. 1/4. Felelős vezető: Molnár Boglárka. 

ISSN 25599003

Októbertől megváltozik 
a könyvtár nyitva tartása:

Hétfő 16 – 18, kedd 16 – 18, péntek 13 – 15
Idősek, házhoz vagy ágyhoz kötöttek részére igény esetén 

helybe visszük az olvasnivalókat.
Amennyiben ilyen kérés merül fel, jelezzék elérhetősége

im egyikén: mendlye@gmail.com, 30/9579647

Augusztus 20-i ünnepi szentmise Kisgeresden
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Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját a  
2018. szeptember 29-én  

megrendezésre kerülő XII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra. 
 
A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos programokkal szolgál: 
 

9.30 – Baranya Mazsorett Egyesület műsora 
10.00 – Megnyitó – Szalay-Bobrovnicky Vince Miniszterelnökség helyettes államtitkára                                                

és Dr. Habjánecz Tibor Geresdlak polgármestere  
10.00 - 12.00 - Gőzgombóc készítő verseny 
 
10.15 - Folyamatos műsor kavalkád 

10.15- Óvodás gyermekek műsora 
10.30- Iskolás gyerekek előadása 
10.50- Sramlipárbaj 
11.00- Tamás Éva Játéktár koncert 
12.05- Tanzgruppe die Grazza 
12.40- Blaskapelle Raaba-Grambach 
13.15- Barcsi Német Hagyományőrző Énekkar 
13.35- Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület 
 
 

Eredményhirdetés 
 

            15.05- 15.35 Tanac  
15.40- 16.10 Tanzgruppe die Grazza 
16.15- 16.45 Blaskapelle Raaba-Grambach 
16.50- 17.00 Sramlipárbaj 
17.00-18.30 Vastag Csaba és együttese  
19.00-20.30 Rúzsa Magdi és együttese 
Tűzijáték 
21.00- UnterRock bál 

 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 

Elővételben megvásárolhatóak a jegyek Geresdlak Község Önkormányzatánál, Bólyi Tourinform 
iroda (Erzsébet Vigadó), Mohács Tourinform iroda (Széchenyi tér 1.), Pécs Pont (Széchenyi tér 1.) 
Pécsvárad Művelődési Központ. 
 
Egész napos belépőjegy: 2.000,- Ft/fő 
Belépőjegy az esti programokra (15.00 órától): 3.500,- Ft/fő 
14. év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!                                 Dr. Habjánecz Tibor 

                   polgármester 


