
Geresdlak 2027-ig
Álomszerű, ijesztő, vagy 

meseszerű felütés a címben.
Sokan megmosolyognak, 

mit akar „ez” 2027-ig?
Magyarországnak, Ge-

resdlaknak éves költségve-
tése van, legfeljebb 4-5 éves 
koncepcióval rendelkezünk. 
Az Európai Uniónak hét 
éves a költségvetése ezért il-
lik, szükséges ezt követni, fi-
gyelembe venni álmainkban, 
tervezgetéseink során.

Már 2006-ban ez volt 
programom esszenciája. 
„Nem roboghat el mellet-
tünk az unió gyorsvonata!” 
Nem maradhatunk le a fej-
lesztésekről.

Nemzeti kormányaink az 
uniós felzárkóztató támoga-
tásokat pályázatok formájá-
ba ölti.

A hétéves uniós ciklusok 
első felében megjelenő lehe-
tőségekkel sáfárkodhatnak 
az önkormányzatok, majd a 
kivitelezés és utókövetés az 
ellenőrzések következnek.

Úgy gondolom, hogy 
2006-tól éltünk a lehetősé-
gekkel. A több-száz milliós 
fejlesztések (szennyvíz, víz-
elvezetés…) magukért be-
szélnek.

A következő 2014-2020-
as ciklus lehetőségeit is ki-
használtuk, s ma is dolgo-
zunk benne.

Az energetikai korszerű-
sítések területén volt lehető-
sége Geresdlaknak.

Három pályázati csoma-
got (TOP) nyertünk el in-
tézményeink energetikai 
fejlesztésére. Hivatalunk és 

óvodánk beruházása már 
elkészült. A Közösségi há-
zunk és a Geresdi Kultúr fo-
lyamatban van. A Könyvtár 
és a régi iskolai blokk (Mé-
zeskalácsfalva, hangszerki-
állítás … ) energetikai kor-
szerűsítésének támogatói 
szerződését a minap már 
aláírtam.

Természetesen a „tisz-
tán” magyar pályázati lehe-
tőségeket is kihasználjuk. A 
Magyar Falu Program va-
lamennyi területén pályáz-
tunk. A 2020-2027-i Unió 
költségvetésében, keretében 
az ún. kohéziós politika, az 
EU fő beruházási politikája, 
amely a tagállamok közötti, 
tagállamokon belüli szaka-
dékok áthidalására szolgál, 
korszerűsített formában lesz 

jelen. A déli és dél-kelet eu-
rópai országok, köztük Ma-
gyarország számára kínál le-
hetőségeket.

Összesen 5700 milliárd 
Ft-ot kap hazánk.

Az innováció, a kisvál-
lalkozások támogatása, a 
digitális technológiák fej-
lesztése, az oktatás, ifjúsá-
gi munkahelyteremtés kap 
priorítást.

Nos.
Geresdlak … 2027-ig.
Utazzunk együtt az unió 

gyorsvonatával!
Nem fogunk lemaradni!
Azért, mert

„Geresdlak – együtt 
vagyunk sikeresek!”

dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Fotó: Gátonyiné Csicskár Andrea

2019. szeptember
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Zebegény – 
Geresdlak 
öt éve együtt

Öt éve írtuk alá Zebe-
gényben és Geresdlakon a 
testvértelepülési megállapo-
dásunkat. Azonban hat éve 
ismerjük egymást. Ismeret-
lenül meghívást kaptunk 
Hutter Jánosné polgármes-
ter asszonytól a Zebegé-
nyi Gőzgombóc Fesztivál-
ra. Nagyon megszerettük a 
zebegényi embereket, az or-
szág legszebb települését.

A kölcsönös szimpátia 
a mai napig, s a jövőben is 
működik, s sokat tanulunk 
egymástól.

Virágolimpia, Tökfeszti-
vál, Zebegényi Napok, Ba-
nyabál, Geresdlaki Gőz-
gombóc Fesztivál, Szüreti 
mulatság Geresden, sok-sok 
program, ami összeköt ben-
nüket.

A közös sors, a Málenkíj 
robotra elhurcoltakra em-
lékezés emlékeztet újra – s 
újra, hogy „mi testvérek va-
gyunk”!

dr. Habjánecz Tibor 
polgármester

Geresdlakon szeptember 9-én kö-
zösségi együttműködést erősítő 
rendezvény került megrendezés-
re „Felzárkózás-politikai együtt-
működések támogatása a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan Baranya megyében” 
című projekt rendezvénysorozat 
keretén belül. Polgármester úr, dr 
Habjánecz Tibor köszöntője után 
Cseke Zoltánné és Schulteisz Ba-
lázs ismertette néhány szóval az 
óvoda és az iskola működését. A 
rendezvényen részt vett Madaras 
Zoltán, a Baranya Megyei Önkor-
mányzat elnöke

A Geresdlaki Mezőgazdasági ZRT vásárolta az 1500. Claas Axion 850 tí-
pusú mezőgazdasági vontatót. Az Axiál KFT 15 éve a CLAAS Gyár Magyar-
országi forgalmazója. A gyár 2019.évben ünnepli az alakulásának 100. 
évfordulóját. Ezen neves évfordulók alkalmából a Geresdlaki Mezőgaz-
dasági ZRT-nél ünnepi gépátadás történt, mely eseményen részt vett a 
CLAAS Gyár képviseletében Max-Ferdinand von Korff  Úr, Az Axiál Kft kép-
viselői, Geresdlak Önkormányzat Polgármestere Dr Habjánecz Tibor úr 
is. A Baranya megye jelképeivel felmatricázott traktort János Ambrusné 
elnökasszony és a Zrt dolgozói vették át

Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál „Dolgozik a zsűri”, Kator György Finnor-
szág tiszteletbeli konzulja, Hutter Jánosné Zebegény polgármestere

Zebegény, Virágolimpia, „Virágok köszöntése”, Hutter Jánosné polgár-
mester asszony
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Államalapítás ünnepe
Hagyományainkhoz hí-

ven idén is megünnepel-
tük augusztus 20-át. A tűző 
naptól sátor védte meg az 
előadókat és a nézőket. Dr. 
Erb József tiszteletes úr a 
szentmise után megáldot-
ta az új kenyeret, amelynek  

darabjait kiosztottuk a jelen-
lévők között.

A Geresdlakért díjat a 
képviselőtestület dr. Hab-
jáneczné Kóbor Ilonának 
és Varga Józsefnének ítél-
te oda. A falu szépítésé-
re kiírt virágosítás díjazott-

jai annyian voltak, hogy alig 
fértek fel a dobogóra. Hű-
ber Ádám és Bárácz Gyu-
ri gondoskodtak arról, hogy 
ne maradjunk éhesek az est 
hátralévő részében sem, fi-
nom babgulyást készítet-
tek. Míg ettünk, hallgattuk 

az operett dalokat és retro 
slágereket. A talpalávalót a 
Maxim zenekar biztosította 
igen színvonalasan. A söté-
tedés beállta után kápráza-
tos tűzijátékban gyönyör-
ködhettünk.

Barna-Mendly Erzsébet

Geresdlakért-díjas dr. Habjáneczné Kóbor Ilona Geresdlakért-díjas Varga Józsefné

Dr. Erb József tiszteletes és dr. Habjánecz Tibor polgármester
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Új tanév, új kihívások
A 2019/2020-as tanév-

ben a legbüszkébbek nagy 
létszámú első osztályosaink-
ra vagyunk. Erzsi tanár néni 
és Kata tanár néni vezetésé-
vel 16 kisdiák kezdte meg 
tanulmányait. Himesházától 
Máriakéméndig minden te-
lepülésről van elsős diákunk. 
Elsőseink névsora: Dénes 
Bálint, Fischer Fruzsina, 
Fögler Bence, Haraszti Má-
rió, Hofecker Gabriella Mó-
nika, Huber Máté, Kálmán 
Larissza, Nagy Noel, Nagy 
Viktória, Papp Levente, Sá-
rics Ibolya Roxána, Sengül 
Nida, Szabó-Bartos Vilmos, 
Szöllősi Emília, Vida Zsófia, 
Wukovics Inez Ágnes,

Hasonló büszkeséggel tölt 
el, hogy több évtized után 
sikerült újból megszervez-
nünk Geresdlakon a zene-
iskolai képzés. A pécsváradi 
zeneiskolával együttműköd-
ve 8 tanuló kezdi meg ze-
neművészeti tanulmánya-
it. Tanulóink a következő 
hangszereket választották: 
harmónika, hegedű, cselló, 
furulya, trombita, dob.

A tanulást segítő infor-
matikai eszközökkel is bő-
vültünk a nyáron. Egy egy-
millió forint értékű, két 
méter átmérőjű interaktív 
panel került felszerelésre az 
5. osztályban, ami TV-ként, 
digitális táblaként, hagyo-
mányos fekete vagy fehér 
táblaként is funkcionál. A 
6. osztály digitális táblát ka-
pott, és 2 pár új hangfalat 
is sikerült beszereznünk az 
osztálytermekbe. Régi, hi-
bás, laptophoz kapcsolható 
hangfalainkat Komsa Tibor 
javította meg. Köszönjük!

Az új tanévben a szak-
tanárok javaslatára a fel-
ső tagozaton nem osztály-
termekben, hanem már 
szaktantermekben tanulhat-
nak diákjaink. Folyamatosan 
alakítják ki pedagógusaink 
szaktantermeiket. A tanítás 4 
szaktanteremben folyik (ma-

gyar-történelem, matek-fizi-
ka, természetismeret, német) 
szeptember elejétől, így tanu-
lóinknak óráról órára „ván-
dorolni” kell, cserébe sokkal 
informatívabb, motiválóbb 
környezetben tanulhatnak.

Zöldfelületeink gondo-
zásához nagy hasznát vesz-

szük a nyáron érkezett ön-
járó fűnyírónak, motoros 
fűkaszának és az elektro-
mos sövénynyírónak. A gé-
peket August Krivec hozta 
nekünk Grambachból. Kö-
szönjük! Danke Gustl!

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Hívogat az óvoda, kapuját kitárja
Egy szempillantás alatt 

illant el az idei nyár, bekö-
szöntött a szeptember, s vele 
együtt – másodikán - az új 
nevelési év. 

A gyerekek örömmel tér-
tek vissza a nyár során szé-
pen kitakarított, néhány 
újdonsággal gazdagodott 
óvodájukba. Jelentős felújí-
tás ugyan még nem történt, 
de a csoportszoba új szőnye-
ge, a baglyos asztalterítők és 
a fazekasbodai önkormány-
zat támogatásából vásárolt 
futóbiciklik is nagy örömet 
szereztek nekik.

22 gyermekkel indultunk, 
és csakhamar eggyel csök-
kent a létszámunk. Geresd-
lakról 10 gyerekünk van, kö-
zülük 5 geresdi. Marázáról 
hárman járnak, Fazekasbo-
dáról szintén hárman, Ké-
kesdről ketten, Szellőről, 
Kátolyból és Himesházáról 
egy-egy gyermek. Az isko-

labuszok közlekedésének 
köszönhető, hogy a jelenlegi 
alacsonyabb geresdlaki lét-
számot bejáró óvodásokkal 
tudjuk bővíteni. Hároméves 
gyermek idén nem iratko-
zott be, egy kisfiú jött másik 
óvodából, egy másik pedig 
öt évesen kezdi meg óvodai 
életét.

A gyerekek sokoldalú fej-
lesztését, felzárkóztatását 
külső szakemberek bevo-
násával végezzük. Logopé-
dusunk Balassa Réka lesz, 
a gyógytornát Bajor Margit 
tartja. Zeneovi foglalkozást 
az egész csoport számára 
tart idén Szabó-Beck An-
géla. 

Szeptember közepén 
tartjuk első szülői értekezle-
tünket, ahol a beszoktatás és 
az óvodai élet tapasztalatain 
túl egyéni beszélgetésekre is 
időt szánunk. Az éves prog-
ramjainkat is megbeszéljük. 
Elsőként mindjárt a Gőz-
gombóc Fesztivál szervezé-
se, és az azután közelgő ál-
latok világnapja lesz a téma. 
A nevelési év során elsőd-
legesnek tartjuk az élmény-
központú óvodai életet, ezt 
szem előtt tartva törekszünk 
színes programokat bizto-
sítani óvodásaink számára 
óvodán belül és tágabb kör-
nyezetünkben is.

Ehhez kívánunk a gyere-
keknek sok örömet, a szülők-
nek és nevelőknek jó együtt-
működést, melyhez további 
partnereink segítő hozzáál-
lására is számítunk.

Cseke Zoltánné
intézményvezető
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 Hírek röviden
	A 2019 áprilisi Hírmondóban megemlékez-

tünk a Mecsek Turista Egyesület által a Zöld 
turista-út mentén feltérképezett elhanyagolt 
keresztek közül az egyiknek a felújításáról. 
Szeptember elején a Geresdlaki Önkormány-
zat, a Geresdlaki MgZrt és a Mecsek Egye-
sület újabb keresztet adott át a marázai út 
mentén, melyet a felújítás után dr. Erb József 
plébános úr áldott meg.

	Már hagyomány, hogy a lakosság adja 
össze a szőlőt szüret idején. Idén is ösz-
szegyűlt 400 literre való, mely már a 
hordókban van. Köszönjük minden la-
kosnak, aki hozzájárult, hogy idén is el 
tudjuk készíteni a falu borát.

Októberi miserend 
Október 6.  vasárnap 8.00 Geresd
Október 13.  vasárnap 8.00 Lak
Október 19.  szombat 17.00 Geresd
Október 20.  vasárnap 8.00 Lak
Október 27.  vasárnap 8.00 Lak

Német tábor Berlinben
A Német Önkormányzat 

Geresdlak pályázatot nyúj-
tott be anyanyelvi környe-
zetben megvalósuló német 
táborra, melyet a Bethlen 
Gábor Alapkezelő 2 millió 
forinttal támogatott. A tá-
mogatást kiegészítették Er-
zsébet, Fazekasboda, Ma-
ráza, Máriakéménd német 
önkormányzatai, csökkent-
ve a gyerekek önrészét. En-
nek köszönhetően 5 napot 
tölthettünk el Németország 
fővárosában, Berlinben. A 
gazdag történelmi múlt, a 30 
éves Páneurópai Piknik és 
falbontás évfordulója mel-
lett mi, Pécs és Véménd kör-
nyékén lakók még a Dárdai 
Pálhoz köthető Hertha BSC 
miatt is kiemelt figyelmet 
fordítunk Berlinre. A tábor-
ban megtartott német, törté-
nelem, népismeret, földrajz 
és biológia foglalkozásokat 
mind Berlin nevezetessége-
ihez kötöttük. Minden nap 
nyakunkba vettük a várost, 
ami napi 12-15 km gyalog-
lást eredményezett. Holoka-
uszt emlékmű, Brandenbur-
gi Kapu, majd egy vezetett 
túra a Német Parlament 
épületében. A Reichstagot 
Antall József személyes jó 
barátja mutatta be nekünk, 
akitől a kötődés miatt érez-
hetően többet kaptunk, mint 

talán más csoportok. Az óri-
ási dínó csontvázak miatt 
nem hagytuk ki a Termé-
szetismereti Múzeum felfe-
dezését sem. A Berlini Fal 
Emlékhelynél megemléke-
zést tartottunk. A világhá-
ború után kettéosztott város 
nyomait úton-útfélen fel le-
het fedezni, számos faldarab, 
kiállítás, emléktábla jelöli.

Az amerikai ellenőrző-
pontot a Checkpoint Char-
ly-t mi is felkerestük. Órákat 
töltöttünk Berlin leghíre-
sebb múzeumában, a Perga-
mon Múzeumban, majd in-
teraktív túrán vettünk részt 
az új Kém Múzeumban.

Lenyűgöző volt az Olim-
piai Stadion és a hozzá tar-

tozó földalatti város, ami 
avatatlan szemek számára 
láthatatlan marad. A stadi-
ontúránk alkalmával is po-
zitív diszkriminációban volt 
részünk, Dárdai szeretetét, 
megbecsülését éreztették ve-
lünk is.

Az állatkert felfedezé-
se során is kilométereket 
gyalogoltunk észrevétlenül, 
ahol fóka bemutatót, vízi-
ló, elefánt, és az Európá-
ban egyedülálló panda maci 
etetését is megnézhettük. 
A német nyelvű kiállítások, 
tárlatvezetések, informáci-
ós táblák, leírásoknak, fog-
lalkozásoknak köszönhe-
tően sikerült német nyelvi 
környezetben megvalósítani 

a tábort, a nehezebben ért-
hető magyarázatoknál Heni 
tanár néni szakszerű tolmá-
csolással segített megértetni 
az összefüggéseket. A Busz-
rent Kft új és kényelmes bu-
szával gondtalan utazásunk 
volt, így új élményekkel gaz-
dagodva, a tábor célkitűzése-
it teljesítve térhettünk haza. 
Az érdekességek, különleges 
információk megmaradnak 
az emlékezetben, így min-
denki érdeklődéssel kereste 
a kapcsolatot Berlin leghíre-
sebb sörgyára, a Schultheiss 
sör és a geresdlaki iskola és 
ennek a német tábornak a 
vezetője Schulteisz Balázs 
között.

Schulteisz Balázs
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

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

Polgármester: 
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Csernyánszky Gábor 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens: 
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail:  jegyzoiref@erzsebetikoh.hu 

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

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
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: Szöllősiné Pónya Olívia 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. 
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet

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: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053 
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

Szüreti mulatság, 2019
A szüreti mulatságokat 

eddig kegyeibe fogadta az 
időjárás. Idén szeszélyesebb 
arcát mutatta. A délutáni ki-
állítás megnyitóján még gyö-
nyörű napsütés fogadta a lá-
togatókat. A Pécsről érkezett 
Fénysugár Fotókör tagjai ál-
tal készített természetfotók 
október elejéig tekinthetőek 
meg a Koffán Galériában. 
A terményáldáson idén is a 
Pacsirta kórus énekelt. Mi-
kor a falu pincéjének udva-
rán felállított padokat kezd-
ték elfoglalni, megérkezett a 
zivatar is. A nagy cseppek-
ben hulló eső elől a geresdi 
kultúrházban folytattuk. Az 
Újpetrei Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport fellépése szi-
porkázó volt. A Csillag Mu-
sical társulat zenés műsora 
operett slágerekkel szóra-
koztatta az érdeklődőket. A 
finom vacsorát Hüber Ádám 
főzte. Pekka, Sziszkó és Ilka 
beatzenekara hatalmas si-
kert aratott. A Geresdlakról 
írt dalukkal elvarázsolták a 
közönséget.

Barna-Mendly Erzsébet

Fotó: Zahn Ria
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