
2022. augusztus

Emlékezzünk Szent Istvánra, ünnepeljük 
az államalapítást és az új kenyér ünnepét!

„Őseink követése foglalja el a 
királyi méltóságban a
nyolcadik helyet.”
Szent István király intelme Imre herceghez

Nemzeti ünnepeink között augusztus 20. a legelfoga
dottabb. A dönteni tudást, a béketeremtést, az országalapí
tást és Európához tartozást jelenti.

Nem is olyan régen – még magam is emlékszem rá – a 
nagy király nevéből törölték a szent jelzőt, legszívesebben 
magát az ünnepet is kiradírozták volna a naptárból.

Jelentéktelenné tették ezt a napot, maradtak a lózungok 
az alkotmányról, Szent Istvánról egy szót sem ejtettek.

I. István király, aki születéskor a pogány Vajk nevet kapta, 
Esztergomban született 969ben, apja Géza magyar fejede
lem, anyja az erdélyi Zombor Gyula Sarolt nevű lánya volt.

István 996ban vette feleségül II. Henrik bajor herceg le
ányát, Gizellát. Koronázására 1000 karácsonyán Esztergom
ban került sor.

Királyként megtartotta függetlenségét, nem lett a császár 
hűbérese.

Megalakult a keresztény, független Magyar Királyság.
István 1038. augusztus 15én halt meg, holttestét az ál

tala emeltetett Székesfehérvári Bazilikában helyezték örök 
nyugalomra.

Külpolitikájában egész uralkodását a Kárpátmedence 
egységének megteremtése, a kereszténység elterjesztése jel
lemezte.

Püspökségeket szervezett, falvaiban templomokat építte
tett. A kereszténység megerősítésére törekedett. 

Megalapította az új királyi székhelyet, Székesfehérvárt.
I. László magyar király 1083. augusztus 20án VII. Ger

gely pápai engedélyével, a magyar püspökök, apátok és elő
kelőségek jelenlétében I. István király ezüst ládába zárt erek
lyéit a Székesfehérvári Bazilikában oltárra emelte, ami I. 
István király szentté avatását jelentette.

István király intelmei Imre herceghez 10 fejezetből áll. 
A hatodik fejezet nekünk geresdlakiaknak ma is fontos: A 

vendégek befogadásáról és gyámolításáról szól. „Az egynyel
vű és egyszokású ország gyenge és esendő.”

A nyolcadik fejezet: „Őseink követése foglalja el a királyi 
méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékes
ség  az én tudásom szerint – a királyelődök után járni, a 
szülőket utánozni.

Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi 
méltósággal összeférnek, a kétkedés minden béklyója nél
kül kövesd.”

Mennyi, de mennyi bölcsesség!
Nekünk, kései utódoknak az a feladatunk, hogy tanuljunk 

ezekből az intelmekből, tanuljunk más népektől, megőrizve 
magyarságunkat! Vállaljuk fel az új dolgokat, igyekezzünk 
szebbé, jobbá tenni mindannyiunk életét!

Isten áldja meg a magyart!
Dr. Habjánecz Tibor

polgármester
2021. augusztus 20-i ünnepségen a Virágosításért díjat adja át Podolski-
né Teppert Erzsébetnek dr. Habjánecz Tibor polgármester
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Jó hangulat volt a Szurdokfeszten 
finn, magyar és osztrák 
zenészek részvételével

Vendégeink voltak a Császártöltési Önkormányzat dolgozói Beke  Gyöngyi 
polgármester asszony vezetésével

A Virágos Geresdlak megőrzése ebben az aszályos évben komoly feladat 
volt
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Geresdlak Község Önkormányzata 50 m3-es tűzivíztárolót épített, 
mely az általános iskola tornatermét és az önkormányzat környékét 
fogja szolgálni. A beruházást az önkormányzat finanszírozta saját 
erőből, melynek értéke 7,5 millió forint.

Augusztust írunk, lassan vége a nyárnak
A hónap első napján ün

nepeljük a forint születés
napját. 1946. augusztus 1jén 
váltotta fel a ma is használa
tos forint a gyorsan inflálódó 
pengőt, éppen ezért tartjuk 
ezt a napot a forint születés
napjának. Érdekesség, hogy 
a magyaroknak korábban is 
volt már forintja, legelőször 
Károly Róbert király uralko
dása alatt, 1325ben.

Ennek a hónapnak két ki
emelkedő természeti jelen
sége is van: a vihar és a csil
laghullás.

A vihar jellemző kísérő
je a villámlás és a menny
dörgés. A görögök azt hit
ték, hogy Zeusz, a főisten 

ostorából származnak a vil
lámok. A magyar hiedelem 
égből hulló tüzes köveknek 
tartotta, ezért is nevezik sok 
helyen a villámot még most 
is mennykőnek. Franklin 
Benjamin volt az, aki arra 
is rájött, hogyan lehet vé
dekezni ellenük. Ő találta 
fel a villámhárítót, amit ma 
már minden nagyobb épü
letre felszerelnek. Fontos! 
Ha kint a természetben ér 
bennünket a vihar, tilos me
nedékként fa alá állni, mert 
gyakran abba csap bele a vil
lám!

A Perseidák néven ismert 
meteorraj igazán látványos. 
A meteoritok a légkörünk

ben elégve látványos hulló
csillaggá válnak. Az ismert 
meteorrajok közül a Perse
idák rendelkezik az egyik 
legnagyobb sebességgel. Az 
átlagsebessége 59 km/s.

A Perseidák megjelenése 
általában augusztus 1213. 
körülre esik. Ilyenkor iga
zán romantikus program le
feküdni egy mezőn és figyel
ni a hullócsillagokat, hiszen 
percenként átlag 12 „csil
lag” éri el a légkört.

Különböző hiedelmek 
is ismertek a csillaghullás 
kapcsán. A legismertebb, 
amit mindenki tud, hogy 
ha hullócsillagot látunk, ak
kor kívánjunk valamit. Ha 

azt senkinek nem áruljuk 
el, akkor a kívánság teljesül 
egy éven belül. A legszóra
koztatóbb hiedelem szerint 
a hullócsillagok a fényükkel 
a szüzességüket éppen el
veszítő lányokat számolják 
össze.

Augusztus 20. Magyaror
szág nemzeti és hivatalos ál
lami ünnepe az államalapítás 
és az államalapító I. István 
király emlékére. A nap egy
ben a magyar katolikus egy
ház egyik – Magyarország 
fővédőszentjének tiszteleté
re tartott – főünnepe.

Barna-Mendly Erzsébet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Német nemzetiségi és hitéleti tábor
A geresdlaki iskolások 

német nemzetiségi és hit
életi tábor keretén belül 5 
csodálatos napot töltöttek 
el az ausztriai Mariazell
ben. Diákjaink a felkészü
lést már a tavasz folyamán 
elkezdték Heni tanárnő ve
zetésével a német órákon és 
szakkörön. Szállásunk a he
gyek között egy „fullextrás” 
diákszálláson volt, ahol tel
jes ellátást kaptunk (svéd
asztalos reggeli, büfé ebéd 
és vacsora). Mindenki örö
mére a szállásunk rendelke
zett medencével, szaunával, 
játékteremmel (csocsó, bi
liárd, asztalitenisz). A cso
portos munkák alkalmával 
egy önálló szemináriumter
met használhattunk. A né
met nyelvű foglalkozásokon 
egyénre szóló imaköny
vet készítettek a gyerekek, 
majd a családi ünnepeket és 
az ünnepekhez tartozó egy
házi kötődéseket írták, raj
zolták, dolgozták fel egy 
lapbook formájában.  Dél
utánonként lehetőség volt 
felfedezni a környéket, így 
eljutottunk a híres Pirker 
mézeskalács műhelybe, ami 
azért volt különleges, mert 
településünkön is most már 
hagyománya van a mézes
kalácssütésnek. Töreked
tünk arra, hogy a gyerekek 
egyedi élményekkel térje
nek haza. Sokat túráztunk, 
gyalogtúrát szerveztünk a 
Mária vízeséshez, bebaran
goltuk a környező hegye
ket, élveztük a közel 2000 
méteres hegyekről az egye
dülálló panorámát. A ma
riazelli hegytetőn kialakított 
vízivilág és tanösvény köte
lező eleme a diákcsoportok
nak. Nekünk még a hegyte

tőre való feljutás is élmény 
volt, hiszen csoportunkból 
csak nagyon kevesen utaz
tak panorámakabinos sílift
tel.  Hasonló élmény volt a 
négyszemélyes ülőlifttel fel
menni a szomszédos hegy
re is, ahonnét viszont gokar

tokkal jöttük le. Táborunk 
legfontosabb eleme a bazili
kában tartott szentmise volt. 
A misén a kőszegi zarándo
kokkal együtt imádkoztunk, 
majd a szentmise végez
tével meghatottan, együtt 
énekeltük a bazilika gyö

nyörű orgonájára a magyar 
himnuszt. Felemelő érzés 
volt, ami lelkileg nagy fel
töltődést adott csoportunk
nak. Utolsó programunk egy 
igazi adrenalin bomba volt. 
Hegytetőre fel sílifttel, le
felé viszont 1,3 km hosszú 
száguldás drótkötélen. A tá
bort a Miniszterelnökség és 
a Bethlen Gábor Alapke
zelő pályázati támogatásá
val szervezte meg a Német 
Önkormányzat Geresdlak. 
Utazásunkhoz segítséget 
nyújtott a Márikéméndi, 
Kátolyi, Erzsébeti Német 
Önkormányzat, és a Kékesdi 
Önkormányzat. Geresdlak 
és Maráza Önkormányza
ta biztosította az utazásunk
hoz szükséges iskolabuszo
kat. Köszönjük! Különleges 
táborunkról élménybeszá
molóval egybekötött vetí
tést tartunk a falu lakóinak, 
iskolánk után érdeklődő ovis 
szülőknek, szeptember 5én 
hétfőn 18.00 órakor az isko
la aulájában.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető

Fontos időpontok
Pótvizsga: augusztus 24. szerda 9.30  
Tankönyvosztás I.: augusztus 31. szerda 15.00-18.00 
  az 1-5. osztályoknak.
Tankönyvosztás II. szeptember 1. csütörtök 15.00-18.00 
  a 6-8. osztályoknak.
Tanévkezdés: szeptember 1. csütörtök 8.00
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyár vége, utolsó napok az óvodában
Óvodánk július 31ig tar

tott nyitva idén, mielőtt a 
szabadságolások megkez
dődtek volna. A gyerekek 
létszáma csökkenő tenden
ciát mutatott mindvégig, 
csak a legkitartóbb szűk mag 
élvezte a szinte korlátlan le
hetőségeket. Ez azt is jelenti, 
hogy kevésbé színes az élet, 
néha hiányoznak a legjobb 
barátok. Sokszor kellett az 
óvó néniknek játékhelyzete
ket felkínálni, együtt játsza
ni, barkácsolni velük, hogy 
örömtelibbek legyenek a 
hétköznapok. Egyegy fa
gyizás, dinnyézés ezt még 
kellemesebbé tette. Köszön
jük Mengersenéknek és Bo
tos Mónikának, Éva óvó né
ninek, meg a konyhának!

August Krivec, fáradha
tatlan támogatónk  már 

a Gőzgombóc Fesztiválra 
gondolva  kockás ingekkel 
lepte meg a fiúkat. Jöhet a 
buli, jöhet a tánc! Köszönjük 
ezt is, Gustl!

Lehetőségünk volt közös 
programra az iskolásokkal 
is: a Mezőgazdasági Zrtnél 
az állatok és a gépek megte
kintésére, vizes sportnapra és 
szalonnasütésre a kilátónál. 
Sok szép élménnyel gazda

godtak a gyerekek. Köszön
jük a szervezőknek és a lebo
nyolítóknak!

Közben már az őszi kez
désre is készülnek a felnőt
tek. Többször meglátogatja 
és ismerkedik a gyerekek
kel az új óvó néni, Barnócz-
kyné Korhetz Ildikó. Segíti 
őt az új óvodavezető, Glasz-
né Werner Noémi is ebben. 
Alakul a csoportlétszám is, 

ahogy szokott, beköltöző és 
elköltöző gyerekek is akad
nak. Reméljük, augusztus 
végén minden tisztázódik, 
és egy kipihent, feltöltődött 
gyermekcsapat kezdheti 
meg az új nevelési évet, kicsit 
megváltozott keretek között. 

Kívánjuk, hogy az utol
só nyári hónapot nyaralással, 

sok szép családi program
mal töltsék a gyerekek, töl
tődjenek fel, hogy sikeresen 
szokjanak be, illetve vissza 
az óvodai életbe szeptember 
elején. 

Szeretettel várjuk őket 
szeptember elsején!

Glaszné Werner Noémi 
megbízott intézményvezető
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Garasdlaki kísértet
16. GARASDI SZÉP 

VENDÉGHÁZ

István szerint van rá ész-
szerű magyarázat, hogy a 
vaddisznók megőrültek, ki-
törtek az erdőből és megroha-
mozták Kisgarasdot. Ugyan 
volt neki is egy amolyan kí-
sértet-érzése, ezt nem tagad-
hatja le. Mintha egy termé-
szeti képletekkel le nem írható, 
egyedi energiával, intellektus-
sal rendelkező – hát mondjuk 
ki – lény tanyázna az erdőben. 
Ez a – jó, legyen – lény képes 
megzavarni az állatok (és per-
sze az ember) agyát, érzékelé-
sét. Ennyit mindenképpen ki 
lehet jelenteni. Az elme és az 
idegrendszer megzavarására 
alkalmas dolog. Egy kísérle-
tekkel még nem teljesen alátá-
masztott. A kísértet-szindró-
ma alapja.

– De apa! Ez teljességgel... 
Na, jól van, tegyük fel, hogy 
igazad van. Hogy ez egy szá-
munkra ismeretlen lény, egy 

titkos génmanipuláció ered-
ménye, ami valahogy ideke-
rült, ide pont, Kisgarasdra, 
az erdősmecskei bányató mel-
lé. Mondjuk a NASA fejlesz-
tette ki, és keresett egy kevésbé 
frekventált helyet, ahol kipró-
bálhatja anélkül, hogy milliók 
szereznének róla tudomást. Ha 
netán valami balul sülne ki, és 
egész Geresdlak, meg mondjuk 
Feked odalenne, hát puff, eny-
nyi, ez nem olyan nagy szám, 
világszinten, párszáz ember. 
Ha a kísértet-találmány nem 
válik be. Most a tesztelés zaj-
lik... Jól van, apa, megyek öl-
tözni. Nemsokára nyit a Gőz-
gombóc Fesztivál! 

– Erzsók! Erzsók! Várj 
már!

– Hagyd a gyereket! Eleget 
csesztetted már a hülye elméle-
teiddel. És ha kísértetet látott, 
akkor mi van? A kísértettel mi 
a gond? Nem tudod elfogad-
ni, hogy a lányod lassan felnő? 
Hogy azt lát és akkor, amikor 
akar? Jézusom, István, te egy 

baromi nagy... Mindegy, az 
vagy! Hagyjuk!

– Lehet, szívem, hogy egy 
tuskó vagyok, de akkor is tisz-
tában kell lenni bizonyos alap-
fogalmakkal.

– Akkor most a legfontosabb 
alapfogalom: a kocsi! Bevisz 
valamelyikőtök? A vaddisz-
nók miatt én be nem megyek 
gyalog Garasdlakra, az biztos.

(Folytatjuk)

Szüreti Mulatság
Geresden, a Falu Pincéjének udvarán 

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
2022. szeptember 3án tartandó rendezvényünkre! 
16.00 órakor Terményáldás a keresztnél 
16.45 órától a programok a kocsma udvarban folytatódnak:
• Polgármesteri köszöntő, a Geresdi Kultúr épületének ünnepélyes átadása
• die BradlmusiKanten osztrák zenekar
• Pacsirta kórus
• die BradlmusiKanten osztrák zenekar
• Csonka András műsora
• Vacsora
• Bál

Rendezvényünkre busz indul Püspöklakról 15.45kor:
– Felső buszmegálló, 
– Babaház előtt, 
– Alsófalu, Kiskápolna előtt, 
– Alsófalu buszmegálló

Dr. Habjánecz Tibor
       polgármester

A rendezvényen kép-, és videofelvétel ké-
szül. Ezek felhasználásáról bővebb infor-
máció, a rendezvényen kihelyezett Adat-
kezelési Tájékoztatóban található.

„Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!”
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Szeptemberi miserend 
szeptember  3. szombat 16.00 Geresd – terményáldás
szeptember  4. vasárnap 8.00 Geresd
szeptember 10. szombat 17.00 Geresd
szeptember 11. vasárnap 8.00 Püspöklak
szeptember 18. vasárnap 8.00 Püspöklak
szeptember 25. vasárnap 8.00 Püspöklak

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. Matesz Tímea 
Telefon: 69/349101 
Email: jegyzo@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: 30/9733010 
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
Email: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: BarnaMendly Erzsébet

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

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511158 
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

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

Geresdlak Község  Ön
kormányzata sikeresen pá
lyázott a Magyar Falu 
Program keretében az Ön
kormányzati temetők inf
rastrukturális fejlesztés2022 
című MFPÖTIF/2022 
kódszámú felhívásra, mely
ben 5.832.328 Ft támogatást 
nyert 200 m beton oszlop
pal 150 cm magas drótkerí
tés építésére, valamint 130 m 
hosszban sövény telepítés

re.  A munkálatok augusztus 
hónapban el is készültek.

A pályázati pénzből 
elkészült a temető kerítése
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját a  
2022. szeptember 24-én megrendezésre kerülő  

XV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra. 
 

A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos programokkal szolgál: 
 

  9.30 – Baranya Mazsorett Sportegyesület  
10.00 – Megnyitó – dr. Dukai Miklós Önkormányzati államtitkár Úr és dr. Habjánecz Tibor polgármester 
10.00 – 12.00 - Gőzgombóc készítő verseny 
10.15 – Folyamatos műsor kavalkád 

10.20 – Óvodás gyermekek műsora 
10.35 – Iskolás gyerekek előadása 
10.50 – Sramlipárbaj  
11.25 – Apacuka zenekar  
12.35 – Lochberg Tánccsoport – Zsámbéki Sváb lakodalmas 
13.20 – Testvértelepülési kapcsolatok megerősítése 

13.50 – Eredményhirdetés 
14.55 – Mecsek Táncegyüttes 
15.15 – Petra Böck osztrák énekesnő 
16.05 – Mecsek Táncegyüttes 
16.25 – Szomszédnéni Produkciós Iroda 
17.00 – Hevesi Tamás 

 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
 

 
Elővételben jegyek vásárolhatók augusztus 1-től: 

Geresdlak Község Önkormányzata, 
Bólyi Tourinform iroda (Erzsébet Vigadó), 

Mohács Tourinform iroda Selyemgyár, Szent János u. 5.), 
Pécs Pont (Széchenyi tér 1.), 

Pécsvárad Művelődési Központ (Kossuth L. u. 31.), 
Pécsváradi vár, 

Szekszárdi Tourinform Iroda (Garay tér 17.), 
Bonyhádi Tourinform Iroda (Szabadság tér 12.), 

Komlói Közösségek Háza (48-as tér 1.) 
 

2.500 Ft/fő áron. 
A belépőjegy valamennyi programra érvényes! 

 
 
 
 

Jegyek vásárolhatók a helyszínen: 
Egész napos belépőjegy (pénztárnyitástól – 15.00 óráig 

vásárolt jegy):  
2.500 Ft/fő. A belépőjegy valamennyi programra 

érvényes! 
 

Belépőjegy az esti programokra  
(15.00 óra után vásárolt jegy):  

4.000 Ft/fő 
 

14. év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes! 

  18.30 – Neoton Família Sztárjai koncert 
Tűzijáték 
20.30 – UnterRock bál 


