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A kis falu nagy rendezvénye

„Kérem Önöket, hogy 
juttassák el Rézi néninek 
a fotókat! Kívánok neki és 
Önöknek is jó egészséget, 
minden jót!

A Gőzgombóc Feszti-
válon másodszor voltam. A 
kis falu nagy rendezvénye. 
Büszkék lehetnek rá!”

Vokányból kaptuk ezt a 
levelet. 

Minden évben elismerő 
sorok, telefonhívások, üzene-
tek és vállonveregetések szá-
zait zsebeljük be gőzgombóc 
fesztiválunk alatt, s után.

Tizenhat éve indult útjá-
ra a gőzgombóc fesztivál, s 
közel háromszáz éve a sváb 
gasztronómiai csoda, a (he-
feknödel).

„Büszkék lehetnek rá!”

Saját örömünkre, s vendé-
geinkért dolgozunk, teszünk 
és ha úgy tetszik, áldozunk.

Jómagam első sorban csa-
patainkra és segítő kollégá-
imra, dolgos geresdlakiakra 
vagyok büszke!

„A kis falu nagy rendez-
vénye.” Valóban. A kis falu 
Geresdlak egy országosan 
elismert gasztrofesztivált 
rendez.

Miből? Hogyan? Ki csi-
nálja meg nekik?

Sok-sok kérdésre több a 
válasz. Televíziós riportokat 
készítettek egykoron a gőz-
gombóckészítőkkel. A ripor-
ter már a huszadik hölgynél 
érdeklődött a titkot firtatva, 
de mindig csak ugyanazt a 
választ kapta: „hát a csapat.”

Igen, a CSAPAT! Csupa 
nagybetűvel. Csapat a főzés-
hez, csapat a szervezéshez, 
csapatmunkára van szükség 
a Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál megrendezéséhez.

„Büszkék lehetnek rá!” 
– folytatódik a rövid kis le-
vélke. „A régi idők tárgya-
it őrző kiállításaikra mégin-
kább. Örülök, hogy mindezt 
láthattam.

Köszönettel és tisztelet-
tel: Gaszt Erzsébet”

Igen, büszke vagyok egy-
szerű geresdlakiként is kö-
zösségeinkre, akik megte-
remtették múzeumainkat, 
mézeskalácsfalvát és azokra 
is, akik már több ezer em-
bernek bemutatták, kitárták 
ezt a geresdlaki csodát.

De nem elég csak büszké-
nek lenni! Nagymamám úgy 
tanított, hogy mindent, amit 
kapunk, meg kell köszönni.

Egyszerű, de bölcs taní-
tás, élek is vele. 

Köszönöm kedves 
geresdlakiak a sok-sok mun-
kát, áldozatot, amivel hozzá-
járultak fesztiválunk sikeré-
hez.

Köszönet támogatóink-
nak, legfőképp a Geresdlaki 
Mg. Zrt-nek, a magyar kor-
mánynak a nyertes pályáza-
tokért.

Köszönöm vendégeink-
nek, hogy eljöttek hozzánk, 
jól érezték magukat, s viszik 
jó hírünket!

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester
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A Gőzgombóc Fesztivál képekben
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Jó hangulatban telt a XV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál után megtar-
tott „Köszönöm-party”

Támogatóink:
– Agrárminisztérium – Hungarikum Főosztály 
– Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
– Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt. 
– Czinege-Huba Kft. 
– Paksi Atomerőmű Zrt. 
– Pávkovics Bálint őstermelő
– Pávkovics Balázs őstermelő
– Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
– EPDB Nyomtatási Központ Zrt.
– Sella & Decor Kft.
– GP Consulting Kft.
– BS Construct Kft.
– Tarr Kft.
– Ahman Roland
– August Krivec
– Informayer Mohács
– Német Önkormányzat Geresdlak
– Java-Hús Kft.
– Mayer Adrián E.V.
– Be-Ga-Max Kft.
– Egyed-Hús Zrt.
– Gasztró-Terni Kft.
– Intersport Magyarország

A fényképeket készítette: 
Fürstenhoffer József és Zay Ugróczi Iván
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Tanmesék, zacskóbábok és képregény

Vége szakadt a szép nyár-
nak, Gabi, Máté, Amanda, 
Beni, Titanilla, Dani, Peti, 
Lili, Zselyke, Vivi, Ákos, 
már mind iskolába járnak. 

„Egyszer régen nagyon 
régen, kint jártam a meseré-
ten. Ahogy mentem, ahogy 
jártam, tudjátok, hogy mit 
találtam? Semmi mást csak 
egy mesét, kezdem is az ele-
jét…”

Egyszer volt, hol nem 
volt,  nem is olyan nagyon 
régen, dombon túl és réten 
innen a mi iskolánkban tör-
tént éppen, egy fantasztikus 
mesehéten:

Ez a hét a tanmesékről 
szólt, melyekből rajzokat 
készítettek az alsó tagoza-
tosok Kata néni segítségé-
vel. Még a máriakéméndi és 
a geresdlaki ovisok is elhoz-
ták remekműveiket. A me-
seutcában kiállítottuk őket 
és a legszebbeket díjaztuk.  
1 osztályban: Szabó-Bartos 
Zselyke Eszter, 2. osztály-
ban: Papp Tamara, 3. osz-
tályban holtverseny volt: 
Vigh Balázs és Bene Brájen 
Lajos, 4. osztályban: Kálmán 
Larissza Réka rajzai.

– Mi az a Meseutca? – 
kérdezték a kis ovisok.

– A Meseutcán, ha végig 
mész, találkozhatsz a Róka 

és a gólyával, a Tücsök és a 
hangyával, a Kiskutya és a 
szamárral. Természetesen 
plüssök és mesekönyv for-
májában. Leülhetsz egy ké-
nyelmes fotelbe, ahol tanul-
ságos meséket mesélhetsz az 
odalátogató gyermekeknek, 
felnőtteknek. – válaszolta 
Csilla néni.

Így történt, hogy az ovi-
sok és az alsó tagozatos me-
semondók kipróbálhatták 
fotelunkat és elmesélhették 
meséiket. A 3-4. korcsoport 
versenyzői közül: III. helye-

zett: Frank Elizabet Rita, II. 
helyezett: Fischer Fruzsina 
és I. helyezett lett: Szöllősi 
Emília. Az 1-2. korcsoport 
közül: Különdíjas: Fischer 
Benett, III. helyezett: 
Schvei bert Boglárka, II. he-
lyezett: Szöllősi Izabell Mara 
és I. helyezett lett: Wukovics 
Kinga Angéla. A legkisebbek 
Jánosi Botond, Rupa Milán 
Olivér máriakéméndi ovisok 
emléklappal és memóriakár-
tyával térhettek haza. 

Heni néni meghívására 
Frank Ildikó színésznő láto-

gatott el hozzánk egyszemé-
lyes németnyelvű „Bőrönd-
meséjével”. A Frau Holle 
(Holle anyó) című interak-
tív előadást nézhették meg 
a gyerekek, amelyen nagyon 
jól szórakoztak. 

Kézműves utcánkban Er-
zsi néni segítségével zacs-
kóbábokat készítettek a kis 
ovisok a mesék szereplőiből. 
Készült süni, malac, róka, 
mackó, katicabogár. 

36 felső tagozatos szor-
galmas diák készített digi-
tális alkalmazás segítségé-
vel képregényt, melyet Judit 
néni koordinált. A készítők 
fantáziája határtalan volt, 
így nagyon ötletes és krea-
tív mesék készültek. Mivel 
ezzel rengeteget dolgoztak 
a gyerekek, ezért minden-
ki egy kis ajándékban része-
sült.

Ha erre jártok, térjetek be 
hozzánk és tekintsétek meg 
aulánkban!

7 próba játékos sportve-
télkedővel – amit Apaceller 
Zsuzsi néni irányított - zár-
tuk a hetet, melyen nagyon 
ügyesen részt vettek kicsik és 
nagyok.

Aki nem hiszi, járjon utá-
na!

Fülöpné Gömzsik Csilla, 
Schulteisz Balázs

Szeptember végén egy figyelmes apuka puha párnákkal lepte meg a 
kiselsősöket és osztályfőnöküket, Csilla nénit. Köszönjük Fischer apuka!
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Geresdlakon a vendéget szeretettel várják…
Geresdlakon idén is, mint 

minden évben, lázas készü-
lődés vette kezdetét szep-
tember közepén. A falu 
szorgos lakói mellett, az ovi-
sok is nagy izgalommal ké-
szültek a XV. Gőzgombóc 
Fesztiválra. Projekt hetünk 
keretén belül (Großmutters 
Küche) a nagyobbak emlé-
keiket felelevenítve, míg a 
kicsik érdeklődve hangolód-
tak rá a témára. Különböző 
játékos feladatok, képesség-
fejlesztő tevékenységek által 
megismerkedhettek a régi 
szokásokkal és a gőzgom-
bóc elkészítésének minden 
mozzanatával. Nagy öröm-
mel vettek részt a dagasztás-
ban, sodrásban, majd a gom-
bóc elfogyasztásában. :) A 
műsorra is nagyon lelkesen 
készültek, a nagyobbak mel-
lett a kisebbek is. Megér-
demlik, hogy nevüket felso-
roljuk: Dobszai Léna, Géczi 
Szelina, Jakab Míra, Kraft 
Magdolna Mia, Reith Oli-
vér, Tóth Arnold, Vennegues 
Lea. A megnyitón kétnyelvű 
köszöntő műsorral álltak ki 
a gyerekek. Nagyon büszkék 
vagyunk rájuk, hogy ilyen 
hamar megtanulták a kö-

szöntőket, verseket, dalokat, 
táncokat. Köszönjük a kö-
zönségnek a biztató tapsot, 
a szülőknek az együttműkö-
dést!

A fesztivál után vissza-
tértünk élménydús hétköz-
napjainkba. Fenntartónk 
támogatásával ebben a neve-
lési évben is megvalósul Ze-
neovi foglalkozásunk, me-
lyet Szabó-Beck Angéla, a 
pécsváradi zeneiskola taná-
ra vezet. Köszönjük szépen 
Geresdlak Község Önkor-
mányzatának!  Következő 
témahetünk az ősz kincsei-
ről szólt. Óvodánk udvarán 

a kicsi és nagy kezeknek kö-
szönhetően, sok diót sike-
rült összegyűjteni. Nemcsak 

az óvodások, de szüleik is 
részt vettek az őszi gyümöl-
csök gyűjtésében. Köszönjük 
szépen a rengeteg szőlőt és 
barackot a Dobszai és Reith 
családnak!

Ez után a népmese nap-
ja majd az állatok világnap-
ja következett. A róka és a 
gólya című mesével ismer-
kedtek meg a gyerekek, me-
lyet eljátszottak, miután ró-
kát és gólyát is készítettek a 
kis előadáshoz.  A népmese 
napja alkalmából óvodánk 
nagycsoportosai meghívást 
kaptak a geresdlaki iskola ta-

nító nénijétől, Csilla nénitől. 
Először a „Holle anyó” című 
kétnyelvű előadást nézhet-
ték meg, majd meséket hall-
gattak, végül Teppert Erzsi 
tanító nénivel állatokat bar-
kácsoltak. Nagy élmények-
kel és egy kis ajándékkal tér-
tek vissza az óvodába.

Sok tervünk van még erre 
az évre: kirándulások, Már-
ton nap, Mikulás, Karácsony. 
Arra törekszünk, hogy a 
gyerekeknek minden nap él-
mény legyen. Mert csak bol-
dog gyermekből lehet bol-
dog felnőtt.

Glaszné Werner Noémi 
megbízott óvodavezető 
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Garasdlaki kísértet
– Vajon mi bajuk volt? Mi-

től ijedhettek meg annyira? – 
veti fel a mindannyiukat ér-
deklő kérdést Kobra.

– Szerintem semmi bajuk 
nem volt, egyszerűen erre jöt-
tek és kész. – próbál egyszerűsí-
teni Geri, bár istenigazából ő is 
sejti, egy vaddisznó csapat nem 
tör be csak úgy a faluba. Pláne 
ennyire észvesztetten, se hall, se 
lát módra.

– Menő volt, ahogy megál-
lítottuk őket. Vagyis eltereltük. 
Vajon meddig futnak még? 

– Hát, Lecter, szerintem már 
megálltak. Bazi sokat rohan-
hattak. Azért az kemény volt, 
amit a zetoros faszi csinált. 
Úgy, ahogy volt, nekik ment.

– Ja, de a polgi se volt sem-
mi. Szétlőtte a fősertést! Dur-
va ügy. – Marci elismerően bó-
logat, miközben felidézi Tódor 
halálos lövését. – Persze, így 
kell ezt csinálni, a falu seriffje-
ként meg kell oldani a szituá-
ciót. Ő simán megcsinálta. El-
hárította a veszélyt. Legyőzte a 
főkocát. Atom király!

– Erre igyunk! – indítvá-
nyozza Geri. – Megyek pálin-
káért. – Feláll, és sietős léptek-
kel a Pörge Pálinkához megy, 
ahol a garasdi jóféle szőlőt kap-
ni. Négyet kér, nagyot. A fellé-
pőknek ingyen van. Geri arca és 
vigyora is árulkodó: akkor itt kő 
kövön nem marad.

18. ERDŐ
Mónus és Tóni már a föld-

úton, kifelé tartanak az erdő-
ből. Sietnek, de közben az ar-
cukról lerí a megkönnyebbülés, 
amikor Kisgarasd első házikó-
ját megpillantják. Mónus kis-
sé ellazul, végre elengedi a pus-
káját, hátraveti és meghúzza 
rajta a fegyverszíjat, hogy szo-
rosan tartson. Már-már moso-
lyog. Micsoda puska, gondolja. 
Beretta A400 Xplor félauto-
mata, csökkentett visszarúgási 
erővel. Sokáig spórolt rá, mikor 
végre megérkezett, kicsomagolta 
és nagy műgonddal felnyitotta a 
koffert, addig soha nem tapasz-
talt boldogság áradt szét benne. 

A gépzsír illata. A cső hossza. A 
markolat, amihez ő ért hozzá 
először. Gyönyörű fegyver. Volt 
persze közben egy szép Bredá-
ja, és néhány olcsóbb puskája. 
Az előző csúcstartó kétségkívül 
a csodásan megmunkált Farms 
12/70-es volt, amivel egy nyolc 
kilós agancsú szarvasbikát sike-
rült kilőnie. A Beretta viszont 
maga a tökély. Évekig álmodo-
zott róla, és most, hogy megvan, 
mégpedig a hátára szíjazva, 
iszonyatosan büszke rá. Tóni 
Gladius Bockját, mondani sem 
kell, kenterbe veri, bár ezt so-
sem hangoztatná, még italosan 
sem. Tabutéma. Mindenki tud-
ja, mit ér a fegyvere. 

Jönnek a fák közül, az erdei 
útból Kisgarasd utca lesz, kap-
kodják a lábukat, hátra se néz-
nek. Nem gondolnak az erdőben 
történtekre. Mintha a rocker-
démonnal való döbbenetes ta-
lálkozás meg se történt volna. 
Semmi hajmeresztő sikítás, nem 
voltak reszkető fatörzsek és dü-
börgő föld sem. Minden rend-
ben volt és van.

Tóni nyújtja a pálinkát a 
háromszínű, csatos butykos-
ból. Maradt még benne egy-egy 
korty, isznak. Törlik a szájuk 
szélét. Mónus lassít, a betonút 
oldalán növő füvet vizsgálja. 
Tónit megböki, mutatja a nyo-
mokat.

– Ej, itt jöttek! 
– Ahogy Tódor mondta – 

vonja fel a szemöldökét Tóni. 
Aztán rázni kezdi a fejét. – 
Legalább tízen, ha nem többen.

Mónus előre mutat, a letört 
szemetesre. Még messzebb a le-
dőlt mászókára. Vakarják a fe-
jüket. Szaporázzák a lépteiket. 
Tudják, hogy a vaddisznókat 
nem érhetik utol gyalog. A baj 
megtörtént, csak abban remény-
kedhetnek, hogy a polgármester 
időben ért az elágazáshoz. Plá-
ne, hogy sikerült elterelni őket 
és a falu megúszta a vonulást. 
Ha a konda végigcsörtetett Ga-
rasdlakon, hát sok bajt okoztak 
mostanra. Nem beszélve a fesz-
tiválról, ami épp meg is nyitott. 
Ejhaj... (Folytatjuk)

A Hunyadi utcában és a Templom utcában az E-ON a fa villanyoszlopok 
kiváltásával korszerűsítette a közvilágítást

Országos Tájház 
Találkozó Geresdlakon

2022. szeptember 16-án, pénteken került sor a Ma-
gyarországi Tájházak Szövetsége, s a Német Önkormány-
zat Geresdlak, valamint a Magyarországi Német Tájházak 
Szakmai Központja (Budaörs) szervezésében és rendezé-
sében a Német Nemzetiségi Tájházak és a Dél-Dunántúli 
Tájházak közös találkozójára a Német Házban. 

A délelőtt folyamán múzeumpedagógiával kapcsolatos 
előadások hangzottak el szentendrei, budaörsi, s a marcali 
múzeumból érkezett előadóktól. A jelenlévő előadók mel-
let online előadók is beszámoltak tapasztalataikról, múze-
umpedagógiai gyakorlataikról, melyeket a mindennapi is-
meretátadásokban valamennyi résztvevő tud hasznosítani. 
Személyes példák alapján hallhattunk és láthattunk múze-
umpedagógiai foglalkozásokat iskoláskorú gyermekek ré-
szére, a kezdetektől a megvalósításig, s ezeket a hasznos 
tapasztalatokat valamennyien tudjuk kamatoztatni a kiállí-
tások látogatása alkalmával.

Az előadások után minden jelenlévő megkóstolhatta a 
Geresdlaki Gőzgombócot babgulyás kíséretében, majd dél-
után bemutatásra kerültek a helyi kiállítások.

Német Önkormányzat Geresdlak 
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Novemberi miserend 
November 1. Mindenszentek Püspöklak   9.30
November 6. vasárnap Geresd        8.00
November 12. szombat  Geresd      16.00
November 13. vasárnap Püspöklak 8.00
November 20. vasárnap Püspöklak 8.00
November 27. vasárnap Püspöklak 8.00

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 Gab-
riella
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

ORVOSI RENDELŐ HÍREI 
Az emelkedett rezsiköltségek miatt 2022. október 15-e 

után a rendelések a következőképpen alakulnak:

 Rendelések a téli időszakban: 
– Fazekasbodára nem megyünk rendelni. Amennyiben 

szükséges, az Önkormányzat a Geresdlakra jutásban segít-
séget nyújt. Bármely nap bármely rendelésre jöhetnek a fa-
zekasbodai páciensek. 

– Marázára nem megyünk rendelni. Amennyiben szük-
séges, az Önkormányzat a Geresdlakra jutásban segítséget 
nyújt. Bármely nap bármely rendelésre jöhetnek a marázai 
páciensek. 

– Geresden kedd délután NEM lesz rendelés.  
Helyette szerdán 12-től 13 óráig látjuk el a betegeket a 

geresdi rendelőben. Egyébként bármely nap bármely rende-
lésre jöhetnek a geresdi páciensek. 

– Hétfőn a geresdlaki délutáni rendelés megszűnik.   
– Influenza elleni védőoltás várhatóan 2022. 10. 25. után 

lesz. Bármely rendelésen beadjuk, időpont kérés nem szük-
séges. 

Kérjük megértésüket, együttműködésüket.  
Tisztelettel: Doktornő

Elérhetőség: +36-69-349-104,
 +36-69-349-332,
 +36-30-3517895

 email: dr.rajnaig@gmail.com

A téli időszakban a rendelési idők Geresdlakon:
Hétfő: 8 – 12
Kedd: 8 – 11
Szerda: 8 – 12, Geresden 12 – 13
Csütörtök: 8 – 12
Péntek: 13 - 16
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Befejezéséhez közeledik a Belügyminisztériumi forrásból (85% támoga-
tás) finanszírozott járda pályázat, melynek keretében megújult a Dózsa 
Gy. u. járdájának egy szakasza, valamint teljesen megújult a „100 lép-
cső”, egységes, kényelmes lépcsőkiosztással, 113 lépcsőfokkal 

Megeredt a 130 méter hosszban, a Magyar Falu Program keretében au-
gusztusban ültetett sövény a geresdi temetőkerítés részeként

 A Magyar Falu Program keretében nyert támogatást az önkormányzat a 
Püspöklaki Ravatalozó felújítására 100 % támogatási intenzitással. A fel-
újítás keretében teljesen megújult a villamos hálózat, kicserélték a hát-
só falon található nyílászárókat, új lépcsőt készítenek, a belső részben 
egy fölösleges ajtó helye befalazásra került, a falakat kívül-belül javítják 
és festik, valamint új járólapokat fektettek le

Elkészült a 1053 hrsz-ú betonút 187,5 folyóméter hosszúságban


