2022. szeptember

Kedves Vendégeink!
Köszöntöm dr. Hargitai
Jánost országgyűlési képviselőnket a megújult Geresdi
Kultúrház, belső Közösségi terünk átadó ünnepségén.
Egy év telt el amikor a Geresdi Kultúrház teljes energetikai felújítását, külső szigetelését, festését adtuk át.
Akkor országgyűlési képviselőnk megígérte, hogy
az épület belső rendbetételére is lesz pályázat, bátran
adjuk be, támogatni fogja.
Geresdlak Község Önkormányzata 2021. áprilisában
pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése 2021.
tárgyú pályázati kiírásra. A
kérelem pozitív elbírálásban
részesült, így nekiláthattunk
a megvalósításnak.
A munkálatok idén januárban kezdődtek. A közel 25
millió forint értékű támogatásból a kultúr és az orvosi
váró többfunkciós helyiségben teljesen felújításra került a villamos hálózat. Új
vezetékek, kapcsolók, vilá-

Geresdi
szüreti
mulatság
és
kultúrház
avató

János Ambrusné alpolgármester asszony és dr. Hargitai János képviselő
úr átadják a Geresdi Kultúrházat

Dr. Habjánecz Tibor polgármester
úr egy zsűrizett, értékes grafikát
kapott Nőt Béla grafikus művésztől, mely a Geresdi Remete Szent
Pál templomot ábrázolja. Polgármester úr ezt a képet a geresdieknek adományozza. A legjobb helye
a geresdi kultúrban van - üzeni.

gítótestek lettek beépítve A
belmagasság csökkentése érdekében korszerű gipszkarton álmennyezet került felszerelésre, ami későbbiekben
segít a fűtésszámla csökkentésében is. Teljesen megújult
a színpad. Új lapburkolat került a régi helyére. A meglévő, repedezett vakolat eltávolítása után lélegző vakolat
rendszer került a falakra. Ezt
követte egészségügyi festés
és a belső nyílászárók átmá-

hosszú időn át szolgálja az
itt élőket.
Kedves Vendégeink!
Kedves Geresdlakiak!
Foglaljuk el, lakjuk be ezt
a szép kultúrházat, legyenek
itt esküvők, rendezvények hiszen ez is a miénk! Köszönjük a Magyar Kormánynak a
Magyar Falu Programot, köszönjük dr. Hargitai Jánosnak Geresdlak támogatását!
János Ambrusné alpolgármesterasszony ünnepi beszéde.

zolása. A felújítás 2022. májusára lett kész.
Az elmúlt évek sikeres
pályázatainak köszönhetően a geresdi kultúr épületegyüttese kívül-belül megújult. A külső nyílászárók
cseréje, a szigetelés, a fűtéskorszerűsítés, napelemes
rendszer kiépítése, és most
a belső felújítás eredményeképpen egy olyan közösségi teret tudtunk kialakítani a geresdi falurészen, ami
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2022. augusztus 20. Kisgeresd

Erb József atya megáldja az idei kenyeret

Államalapításunk ünnepén Geresdlakért-díjat vett át Vavika Tibor

Nemzetiségi Örökségek Találkozója Szepetneken

Nemzetiségi Örökségek Találkozóját rendeztek augusztus 27-én Szepetneken, melyre meghívást kaptunk.
A geresdlaki babakiállítás néhány darabját vittük bemutatóra, a főzőcsapat pedig elkészítette a káposztás-füstölt tarjás gőzgombócot.
Szepetnekkel a kapcsolatunk a mézeskalácsfalu kapcsán
kezdődött. Látták a kiállításunkat, eljöttek látogatóba, majd
meghívtak minket is hozzájuk.
A látogatók figyelemmel kísérték a geresdlaki gőzgombóc elkészítését, kóstolták a készülő finomságokat. A szakmai zsűri különdíjjal jutalmazta gőzgombócunkat.
Barna-Mendly Erzsébet

Vlasicsné Fischl Tímea, Szepetnek polgármestere köszönti a résztvevőket
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Geresdlaki fejlesztéseink

Saját erőből bővítettük a püspöklaki és a geresdi urna temetőket

Folytatódik a járdafelújítás. A Belügyminisztérium 85%-os támogatás intenzitású pályázata keretében a Dózsa György utcai járda után jelenleg a
„100 lépcső” felújítása zajlik

Mikóújfalusi fúvósok sikere Geresdlakon

Szeptember 6-án Geresdlakra érkezett székely testvértelepülésünk Nagykürt 1995 Fúvósegyesülete. Szerdán az esti órákban adtak fergeteges koncertet az iskola aulájában, ahol a diákok erdélyi kirándulásáról vetített beszámolóját tették ünnepélyessé repertoárukkal. A 23 főből álló csapatban nagyszerű tehetségeket ismerhettünk meg, hatalmas élményekkel gazdagodtunk mindannyian. 
Bartos Mária-Magdolna
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Határtalan élmények Székelyföldön
Hetedik
osztályosaink
augusztus közepén 6 napot töltöttek el Erdélyben.
Schulteiszné Komsa Judit tanárnő szervezte meg
a különleges kirándulást
szülőföldjére, a Határtalanul Program pályázati támogatásának segítségével.
A sikeres pályázatnak köszönhetően diákjaink ingyen jutottak el a hat napos osztálykirándulásra! A
2000 km-es út alatt számos
történelmi, kulturális és vallási emlékkel találkoztunk.
Megismertük Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházát Marosillyén, több
mint 200 meredek lépcsőn
másztunk fel Déva várához.
Vajdahunyad impozáns vára
lenyűgözött mindenkit. Bejártuk Segesvár történelmi
belvárosát, ami az UNESCO Világörökség része.
A székelyderzsi unitárius erődtemplomban maradt
meg legjobb állapotában
a XV. századi Szent László legendáról szóló freskóegyüttes. A legendás csatát
a templomban ülve ismételtük át. A közelben lévő Bögöz temploma szintén ehhez a legendához kötődik.
A Székelyudvarhely melletti
Mini Erdély Park több mint

90 híres épület makettjét és
annak leírását tartalmazza.
A park széles szolgáltatását
kihasználva mi is beültünk
a gyerekmoziba ahol Szőr
Manó kalauzolt végig minket a székely történelmi legendákon. Tanulóink kitartását Hargitafürdőn tettük
próbára. A hideg, 7 fokos
szív és érrendszeri panaszokra javallott Vallató forrás ülőfürdőjében lábunkat
áztatva gyógyítottuk magunkat.
A Szent Anna tó és a
Mohos Tőzegláp felé tartva
elmentünk egy, az úton heverésző medve mellett, de
örültünk neki, hogy a két
helyszínt bejárva nem találkoztunk újabb macival.
Testvértelepülésünkre,
Mikóújfalura érve Demeter Ferenc polgármester úr
és Nagy Sándor igazgató úr
várt minket és mutatták be
nekünk a település iskoláját
(fénykép). A meleg ebéd nagyon jólesett utazó csoportunknak és örülünk, hogy
elsők között láthattuk a felújított Bedő forrást.
A csíksomlyói kegytemplom meglátogatása után a
Gyimesekbe
tartottunk.
Bobozás
Gyimesfelsőlokon, koszorúzás az ezeréves

határon a 30-as őrháznál,
ebéd a csúcson a Szellő tetőn, madéfalvi emlékmű,
majd Gyergyószentmiklós
megismerése fért bele a 4.
napunkba. Utolsó két éjszakánk szállása az erdőn volt,
patak mellett, idilli környezetben. Szállásunktól nem
volt messze a Gyilkos-tó,
ahol csónakáztunk is egyet,
majd gyalog jártuk végig a
Békás-szorost.
Délután különleges terepjáró túrára vittek minket
a hegyekbe, ahová a turisták
99%-a nem jut el. Áfonyáztunk, málnáztunk, majd a II.
világháborús lövészárkokat
néztük meg és kaptunk ismertetőt az ottani világhá-

borús eseményekről. A bátrabbakkal felmásztunk a Vit
- havas csúcsára.
Utolsó esténket tábortűz
mellett töltöttük. Hazafelé a korondi fazekasművészettel ismerkedhettek meg
a gyerekek, majd Fehéregyházán megtekintettük a Petőfi Emlékházat és megkoszorúztuk a költő szobrát.
Tartalmas,
élményekkel teli, különleges kirándulást sikerült szerveznünk
tanulóinknak. Köszönjük
a BGA Zrt-nek a támogatást, a nyugodt, balesetmentes utazást pedig a BUSZRENT-nek!
Schulteisz Balázs
tagintézmény-vezető

Harminc éves a tánccsoport

2022. augusztus 26-án tartotta a Geresdlaki Tánccsoport a 30 éves, és a
gyermektánccsoport az 5 éves jubileumi műsorát. Az ünnepi műsort a
szintén jubiláló ASCONA zenekar bálja zárta. A felnőtt táncosok május
óta készültek az ünnepségre, a gyerekek augusztus közepén tánctábor-

ban frissítették fel tudásukat. A jubileumi ünnepséget és a gyermekek
tánctáborát a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati támogatásának segítségével a Német Önkormányzat Geresdlak
szervezte.
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Megnyitott az óvoda…
Idén is gyorsan utolért
minket a szeptember, kezdődik az óvoda. Sok kisgyerek
idén lépi át először az óvoda küszöbét és vannak, akik
már rutinos ovisként érkeznek. Szeptember 1-jén megkezdődött a 2022/23-as nevelési év, huszonöt gyermekkel.
A népes csapatot a már megszokott dadusok és óvónéni
mellett, egy új óvónéni is köszöntötte. Barnóczkyné Korhetz Ildikó Pécsről jár ki hozzánk. Sok éves tapasztalatával,
kedves természetével, féltő
gondoskodásával gazdagítja
mindennapjainkat. Kívánjuk,
hogy ez még sokáig így legyen és érezze magát jól nálunk. Gyermekcsoportunk öt
település gyermekeiből tevődik össze. Kátolyból, Szellőről
egy-egy, Kékesdről, Fazekasbodáról úgyszintén egy-egy,
Geresdlakról huszonegyen
járnak, ebből tízen geresdiek,
tizenegyen lakiak. A vidéki
gyermekek szállítását továbbra is a falubuszok biztosítják.
A régi óvodások nagy örömmel tértek vissza az oviba és
vették birtokba a játékokat,
míg a legkisebbek kisebb-na-

gyobb sírással váltak el anyukájuktól. (Kilenc gyermek
kezdte meg óvodás életét.)
Rájuk különös gonddal figye-

Hétvári Andrea:

Megnyitott az óvoda
Fényes cifra palota,
megnyitott az óvoda.
Tessék, tessék! Beljebb,beljebb!
Vidám itt bent minden gyermek.
Királylányok, királyfik,
kakaó is jár nekik.
Mesét mond az óvónéni,
lesz majd otthon mit mesélni.
Kertje is van mesebeli,
csupa mókával van teli.
Menjünk, menjünk el oda!
Úgy szeretlek, óvoda!

lünk, vigasztaljuk őket. Fontos
a türelmes, segítő hozzáállás, a
jó szó, gyengéd ölelés, mivel a
gyermek életében a család

biztonsága után az első igazi
közösség az óvoda.
Szeptember második hetében tartjuk a 2022/23-as
nevelési év első szülői értekezletét, melyen reményeink szerint a szülők többsége
megtisztel jelenlétével. Fontos ez, mivel sok információ,
szabály hangzik el, melyek
betartása segíti mind a pedagógusok mind a gyermekek
mindennapi életét.
Épphogy beszoktak a legkisebbek már készülünk falunk legnagyobb eseményére, a Gőzgombóc Fesztiválra.
Idén is, mint az elmúlt években, kis műsorral szeretnénk
elkápráztatni a vendégeket,
szülőket, hozzátartozókat.
Az óvoda hagyományőrző
programjának keretén belül,
ebben az évben is tervezzük
a „Großmutters Küche” projekt megvalósítását, mely során a gyerekek testközelből,
kézzel foghatóan megismerkedhetnek a gőzgombóccal.
Fontosnak tartjuk az élményközpontú óvodai életet,
és ezt szem előtt tartva szeretnénk színes programokkal
tarkítani nevelési évünket.
Glaszné Werner Noémi
intézményvezető
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Garasdlaki kísértet

Idén is gyűlik a szőlő a falu borához. Az aszályos év ellenére huszonöt
család adott egy-egy vödör szőlőt

17. FŐ TÉR
– Kedves egybegyűltek,
vendégeink, finn testvéreink,
dolgos gőzgombóckészítő as�szonyok! Újra itt vagyunk,
immár tizenkettedszer, Garasdlak Fő terén, hogy lerójuk
tiszteletünket a sváb gasztronómia egyik örökérvényű remeke előtt! Gőzgombóc! Ugye,
összefolyik a nyálunk ennek
a szónak a hallatán? Ma itt
annyiféle gombócot és köretet,
annyi húst, és persze annyiféle italt kóstolhatnak a tisztelt
jelenlévők, hogy nem fognak
szóhoz jutni a gyönyörűségtől! És a gyönyöröknek még koránt sincs vége ételnél, italnál.
A szórakoztatásunkra messzi
vidékről érkeztek muzsikusok,
táncosok, bűvészek és akrobaták! Máris kezdődik a világra
szóló vigasság, de addig is hadd
essen néhány szó a falunkról.
Garasdlak harmadrészt német
anyanyelvűek lakta település. A
lakók második harmadát mostanra a Finnországból ideszármazottak teszik ki, és természetesen egyharmad magyar
él itt a Garasdi-dombság lábánál. E háromnyelvű község a
megye büszkesége, és ezt túlzás
nélkül állíthatom. Szívünk,
lelkünk benne van abban, hogy
ez az apró hely szinte világhírű ékszere Baranyának, hogy
évről évre egyre többen látogatnak el hozzánk, több és több
dologról vagyunk ismertek.
Életszeretetünk, a táj és az itt
élők belső és külső tulajdonságai, szépségük okozza mindezt
vagy csak a szerencsén múlott?
Nem tudom. Mindenesetre állíthatom: csodás érzés itt élni,
ennek a közösségnek a polgármestereként pedig jól tudom,
nem csak itt élni, de itt egy percet is eltölteni tökéletes felüdülés. Igazi jutalom. Díszvendégeink finn testvérvárosaink,
Raatevaara és Uskali két polgármestere és szeretett családtagjaik már a faluban vannak,
és hamarosan ideérnek. Addig
szóljon a zene, nyíljanak meg
a pálinka- és sörcsapok! Fő-

jenek meg az első gombócok,
együnk, igyunk, mulassunk!
Vegye hát kezdetét a Tizenkettedik Gőzgombóc Fesztivál! –
Tódor szavait vastaps fogadja,
igaz, a vendégek zöme egyelőre
bennfentes: vagy gőzgombócot
készít vagy sört csapol, esetleg
zenélni jött.
Pontban dél, a Szent Bertalan templom harangjai megszólalnak. A színpadon Sejhaj
Rozi és a hangulatfokozók. Kifőnek az első gombócok, elkészül
egy nagy adag káposzta, kisülnek a finom kolbászok. A sörcsapokon a szénsavpalackokat
beállítják, a pálinkákat előkóstolják, bár nem lenne muszáj, Magdi cukrászdájában a
legfinomabb a Rigó Jancsi és a
francia krémes. Minden készen
áll a fesztiválélményhez!
Marci, Lecter, Geri és Kobra a Szerényi knédliharcosok gombócait falják éppen. A
gyúródeszka mögött Katinka
és Jolán szíve repes, hogy látják őket jóízűen falatozni.
– Jaj, sztárok! – súgja Katinka és összekulcsolja a kezét.
– Imádom, amikor esznek!
Jolán csak mosolyog, szája már-már egy u-alakba kanyarodó májashurkát formáz.
A srácok disznótorost kapnak a gombócokhoz, és persze
Szent András csapolt sörét is�szák. Mondhatni, csudajó dolguk van.
– Az év koncertjét adjuk! –
lelkesedik Marci, aki szerint a
vaddisznókergetés a világ legjobb élménye volt. – Azt hittem,
a disznók teljesen szétverik
Lecter kocsiját! (Folytatjuk)
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Októberi miserend
október 2. vasárnap
október 9. vasárnap
október 15. szombat
október 16. vasárnap
október 23. vasárnap
október 30. vasárnap

8.00 Geresd
8.00 Püspöklak
17.00 Geresd
8.00 Püspöklak
8.00 Püspöklak
8.00 Püspöklak

A szeptemberi fesztiváltérképen Baranyából csak a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál szerepel

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. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@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: 30/973-3010
E-mail: glakovi@gmail.com
Megbízott óvodavezető: Glaszné Werner Noémi
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
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

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

18.30 – Neoton Família Sztárjai koncert
Tűzijáték
20.30 – UnterRock bál

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.),
Szekszárdi Tourinform Iroda (Garay tér 17.),
Völgység Múzeum Bonyhád (Szabadság tér 2.),
Komlói Közösségek Háza (48-as tér 1.)

Jegyek vásárolhatók a helyszínen:
Egész napos belépőjegy
(pénztárnyitástól – 15.00 óráig vásárolt jegy):
2.500 Ft/fő. A belépőjegy valamennyi programra
érvényes!

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

14. év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!

Belépőjegy az esti programokra
(15.00 óra után vásárolt jegy):
4.000 Ft/fő
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