
Immár tizedik alkalommal rendezik meg idén a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált, október 8-án

Jubileumát ünnepli a Gőzgombóc Fesztivál
Mint Habjánecz Tibor, 

polgármester elmondta, már 
most, az előzetes bejelent-
kezések alapján látszik, hogy 
óriási érdeklődés övezi a ju-
bileumi eseményt. Ez meg-
nyilvánul a főzőversenyre je-
lentkező csapatok számában 
is, amely már most rekordot 
döntött, eddig 33 csapat je-
lezte részvételi szándékát, 
többek között Zebegény-
ből, Budapestről, Pécsről, 
Véméndről, Lánycsókról, 
Ausztriából és Finnország-
ból is lesznek csapatok. A je-
lentkezési határidő azonban 
még messze van, így újabb 
csapatok is nevezhetnek a 
megmérettetésre, természe-
tesen nem csak a környék-
beli falvakból, hanem távo-
labbi településekről is. 

A szervezők hét óriás-
sátrat építenek fel a rendez-
vényre, ezzel gyakorlatilag a 
programokat az időjárástól 
függetlenül tarthatják meg. 

A mazsorettek megnyitója 
fél tízkor kezdődik, majd tíz 
órától a csapatok elkezdik a 
sütést, főzést, gőzölést. Nap-
közben neves osztrák és dél-

szláv fellépők is lesznek, késő 
délután, illetve este két nagy-
koncert várja az érdeklődő-
ket, Péter Szabó Szilvia és a 
Tankcsapda lép fel. Koncert 

után tűzijátékkal ünneplik 
meg a kerek évfordulót. 

(Megjelent a bama.hu in-
ternetes oldalon, Hajdu Zsolt 
cikke)

Kedves Geresdlakiak! 
Az alábbi felhívással fordulunk Önökhöz:
A Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület pá-

lyázaton nyert támogatást a „Három szoknya az élet” 
KOR-dokumentumok Geresdről és Püspöklakról málenkij 
robotra elhurcolt lakosok emlékei című kiadvány létreho-
zására. 

Kérjük Önöket, akiknek a családját ez a tragédia érin-
tette, amennyiben rendelkezésükre áll olyan fénykép, do-
kumentum, az elhurcolással kapcsolatban és szeretnék, ha 
a megjelenő kiadványunkban szerepeljen, kérjük jelezzék 
felénk. Az elhurcoltatással kapcsolatos régi képeket, irato-

kat digitalizáljuk, a dokumentumokat a digitalizálás után 
visszaadjuk. 

A kiadványt decemberben tervezzük bemutatni a Kö-
zösségi Házban. 

Továbbá, ha van tudomásuk olyan málenkij robotot el-
szenvedett személyről, aki nem szerepelt a 2015. december 
18-i Emléktábla-avatáskor felolvasott listán, kérjük jelez-
zék Geresdlak Község Önkormányzata 69/349-101-es te-
lefonszámán, vagy személyesen a Községházán a Hunyadi 
utca 22. szám alatt. Előre köszönjük együttműködésüket! 

Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület

2016. szeptember
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Geresdlak művész szemmel 
Testvértelepülésünkhöz, Ze-

begényhez és Nagymaroshoz 
kötődik a Dunakanyar Kép-
zőművészeti Egyesület, mely-
nek tagjai augusztusban egy 
alkotó hétvégét töltöttek itt ná-
lunk Geresdlakon. Az eseményt 
Geresdlaki Festőnapoknak ke-
resztelték el. M. Garami Má-
ria vezetésével itt voltak: Ber-
celiné Ormándy Júlia, F. Matuk 
Mária, Flamich Gábor, Habány 
Mihály, Habány Mihályné, Le-
gényné Andresz Gréti, Lengyel 
Klára, Nemesapáti Antal Ta-
más, Péch-Chikány Béla, Pén-
zes Géza, Pénzes Gézáné, Sol-
tész Gábor, Svantek Andrea, 
Tankóné Borsos Dóra és Varga 
Margit. 

Szeptember 10-én a Koffán 
Galériában a Geresdlakon ké-
szült alkotásaikból nyílt kiállí-
tás „Festői Geresdlak” néven. 

Svantek Andrea neve már 
nem ismeretlen Geresdlakon, 
korábbi kiállításokon is láttuk 
alkotásait. Geresdlak szerinte: 
„Kedves, csendes kis falu, nagyon 

szép, ápolt, és nagyon sok múzeu-
ma van, ami ritka.”

Soltész Gábor: 
- A képeimnek a többsége ak-

varell, és az akvarellen belül tus-
sal rajzolok, így karakteresebbé 
teszi a képnek jellegét, ezáltal in-
tenzívebb képhatást tudok elérni. 

- Geresdlakon mi fogta meg 
a legjobban?

- Az első az, hogy a falunak 
van bora, de a hitet, hogy egyek 
vagyunk egy községből vagy kö-
zösségből származunk, ez egy-
szerűen meglepő volt számomra. 
Ilyennel én még nem találkoztam. 

Meglepő és zseniális! A második 
az, hogy ez a falu tiszta. A har-
madik, hogy az emberek köszön-
nek egymásnak. Geresdlak elva-
rázsolt. 

M. Garami Mária, a Duna-
kanyar Képzőművészeti Egye-
sület ügyvezető elnöke:

- Az egyesület 34 éve azért tud 
együtt maradni, mert az abszolút 
barátságon alapul, a tagok becsü-
lik, tisztelik, szeretik egymást, na-
gyon sok közös élményünk van és 
nagyon összetartóak vagyunk. Mi 
sok éve, évtizede együtt Karácso-
nyozunk. Ez egy nagyon szép ün-
nepünk, közös ünnepünk, amelyre 
mindenki készül, és örömet szerez 
a másiknak. Tehát olyanok va-
gyunk, mint egy nagy család. 

- Hogy tetszik Geresdlak? 
Már nem először jártál ná-
lunk. 

- Másodszor! Két éve azt sem 
tudtam, hogy a térképen van Ge-
resdlak. És amikor idejöttem, ak-
kor elámultam ettől a csodától, ami 
várt engem! Láttam az emberek-
nek a szeretetét, az empátiáját, a 

település rendezettségét, egysze-
rűen megfoghatatlan volt ez ne-
künk. Természetesen az itteni él-
ményeimet azonnal hazavittem, 
hazaérve elmondtam az egyesü-
leten belül, hogy ez fantasztiku-
san jó hely! „A mi Zebegényünk” 
festő napon kiültünk Zebegénybe, 
és festettük Zebegényt. Pályázat 
segítségével csináltunk egy állan-
dó kiállítást. És ezt látta a pol-
gármesteretek, Tibor, aki mondta, 
hogy „nekünk is kell egy ilyen!”. 
Hála Istennek a kereslet és a kí-
nálat találkozott, mi szerettünk 
volna jönni Geresdlakra, ő sze-

rette volna, ha rajzoljuk, festjük a 
települését, így kerültünk mi ide. 
Minden este, amikor összejövünk 
a szálláshelyen: „Hát ilyen csodát! 
Nem is tudtuk, hogy ilyen létezik!” 
Mindenki nagyon el van ájulva! 
És mondták, hogy fenntartással 
fogadták, amit én mondtam, azt 
hitték, hogy én kicsit eltúlzom. De 
ez annál is több, amit én elmond-
tam. Nagyon-nagyon örültünk, 
hogy itt lehettünk!

Varga Margit, olajfestményt 
készített Geresdlakon: 

- Úgy szoktam festeni, hogy 
megpróbálom azt lefesteni, amit 

én látok benne, nem biztos, hogy 
más is azt látja, amit én látok 
benne. Geresdlak nekem nagyon 
tetszik, én nagyon jól érzem ma-
gam itt.

Péch-Chikány Béla 
- A közösségnek a varázsa, ezt 

látom kívülállóként, az egységet, a 
jóságot, a polgármester által veze-
tett elképzelések megvalósulását. 
Többnyire a táj szerelmese va-
gyok. A táj vonzza az embert. Az 
érzületet szeretném megalkotni.

Pénzes Géza: 
- Milyen technikával dolgo-

zik?
- Akár a festészetről, akár a 

grafikáról, akár fotográfiáról van 
szó, a jó kép minden képzőmű-
vésznek az álma, a vágya.

- Geresdlak?
- Meglepően kedves és barát-

ságos, közvetlen társaság. Geresd-
lakon leginkább tollrajzokat ké-
szítettem, a helység szépségei és az 
emberek egyénisége, én ezt szere-
tem.

Szűcs Ramóna
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Kenderesi Tamás Geresdlakon! 
G e r e s d l a k o n 

2016. szeptember 20-
án az Általános Isko-
lában találkoztunk 
Kenderesi Tamással, 
olimpiai és Európa-
bajnoki bronzérmes, 
ifjúsági olimpiai baj-
nok úszóval, aki a 
Riói Olimpiáról tar-
tott élménybeszá-
molót. Az aulában 
minden tanuló kí-
váncsian várta már, 
hogy Tamás megér-
kezzen, nagyon készültek 
erre az eseményre. A spor-
toló különösen népszerű a 
gyermekek körében is, az 
olimpián látott teljesítmé-
nye, közvetlen nyilatkozatai 
miatt is („sajtburesz”). Még 
csak 19 éves, minden bi-
zonnyal nagy sikerek állnak 
előtte. Édesanyjával érkezett 
Geresdlakra.

Dr. Habjánecz Tibor, Ge-
resdlak polgármestere kö-
szöntötte a sportolót, gratu-
lálva olimpiai bronzérméért, 
erőfeszítő munkájáért és ki-
tartásáért. Ajándékot, köz-
tük a Geresdlakról szóló 
könyvet nyújtotta át Ken-
deresi Tamásnak. Schulteisz 
Balázs, az iskolánk vezetője 
is köszöntötte Kenderesi Ta-
mást. 

Tamás a Tolna megyei 
Aparhantról származik, oda 
járt általános iskolába, és 5 
éves kora óta úszik. Bony-
hádon még nem engedték 
úszni, mert még túl fiatalnak 
tartották, viszont Szekszárd 
fogadta őt, és ott vették ész-
re, hogy jól úszik. Ma a Pé-
csi Nonprofit Zrt. sportoló-
ja, Tari Imre az edzője, aki 
mindig mellette állt. 

Elmesélte nekünk, hogy 
bizony a segítő szülői hát-
tér is sokat számított. Tanu-
lás mellett járt edzésekre. Ez 
úgy zajlott, hogy hajnalban 
Bonyhádon úszott, majd az 
aparhanti iskolában volt ne-
gyed 2-ig, utána a Pécsre 
utaztak az edzésre, melyről 

mindig elkéstek legalább fél 
órát. Ennek a szoros edzés-
nek meglett a gyümölcse, el-
kezdtek jönni a sikerek. 

Most már Pécsett élnek. 
Tamás mennyivel több, mint 
a többi gyerek – kérdezték 
tőlük. Édesanyja szerint nem 
több, hanem más, a tehetsé-
ge mellett rengeteg kitartás 
van benne. Erre szüksége is 
volt, mert többször sérülé-
sek és betegség miatt nem 
úszhatott, decemberben is 
átesett egy térdműtéten, el-
szakadtak a térdszalagok. 
Tehetetlennek érezte magát, 
szó szerint újra fel kellett 
állni. És így nyert olimpi-
ai bronzérmet. A lábadozás 
után rengeteg munkát fekte-
tett a felkészülésbe. Verseny-
száma a 200 méteres pillan-
góúszás, ebben a számban 
ért el sikereket. 2014-ben a 
Nanjingi Ifjúsági Olimpi-
án aranyérem, Dordrecht-en 
rendezett Eb-n aranyérem, 
2016-ban a Londoni Eu-
rópai Bajnokságon bronz-
érem. És a Riói Olimpián is 
bronzérmet szerzett. Ez volt 
az álma. 

Beszélt példaképéről, Mi-
chael Phelpsről is, akivel Ri-
óban találkozott először. 

A futamoknál lehetett 
látni rajta, hogy nem izgult. 
Nem volt elvárás, nem ne-
hezedett rá teher, ennek el-
lenére eldöntötte, hogy ér-
met szerez Rióban. Végig 
laza tudott maradni, és na-
gyon jól versenyzett – az elő-
döntőben leelőzte Phelpset 

(őt kétszer) és Cseh Lacit. 
Egyéni csúcsokat úszott. „ A 
középdöntőben láttam raj-
ta (Michael Phelps-en – a 
szerk.), hogy már nem akar-
ta, hogy másodszor is meg 
legyen verve.”

A „sajtburesz” témával 
kapcsolatban, akárhol meg-
jelenik, mindenhol, min-
denkinek ez jut eszébe elő-
ször, de nem bánja azóta 
sem, hogy azt nyilatkozta 
a verseny után: „rámférne 
egy-két sajtburesz”. Akkor, 
abban a pillanatban, mivel 
nagyon elfáradt, valahogy ez 
jutott eszébe, hogy de jó len-
ne most enni. 

Tamásnak két testvé-
re van, mindketten sportol-
nak, a 16 éves Lóránd szin-
tén úszik, 11 éves Péter öccse 
pedig dzsúdózik, ő más test-
alkatú teljesen, mint Tamás. 
Decemberben pedig bővül a 
család.

Az úszással kapcsolatban 
2017-ben a budapesti FINA 
Világbajnokságra nagyon 
készül, ez jelenti a kihívást, 
oda nyerni megy. És majd a 
Tokiói Nyári Olimpiai Já-
tékok 2020-ban. Ott már 
Phelps nem lesz, de Tamás 
szavaival élve: „nem gon-
dolnám, hogy egyedül fogok 
állni a dobogón, mindig van-
nak új versenyzők, mint pél-
dául én is Rióban.” 

A beszámoló után Tamás 
megmutatta a gyerekeknek 
az olimpiai bronzérmét, és 
mindenkinek dedikált. És 
akkor kezdődött a közös fo-

tózás, szelfizés Tamás-
sal. Nemcsak a gyerekek, 
a felnőttek is büszkén 
álltak Kenderesi Tamás 
mellé. 

- Üdvözlünk Geresd-
lakon! Láttam, hogy az 
iskolában nagyon sike-
res volt a beszámoló. Si-
került-e hitet adni a gye-
rekeknek?

- Láttam, hogy csil-
logott a szemük, de ke-
vés kérdés volt, megle-
pődtem, mert az előző 

iskolában, ahol jártunk, ott 
csak kérdésekkel halmoz-
tak el bennünket. Én örülök 
neki, hogy eljöhettem, fon-
tosnak tartom, hogy így pél-
dát tudok mutatni a fiatalok-
nak, ez fontos, mert amikor 
én kicsi voltam, akkor is úgy 
emlékszem a példaképemre, 
Michael Phelps-re, még ha 
eljött volna az én iskolám-
ba – ami persze lehetetlen – 
akkor az tényleg felejthetet-
len élmény lett volna. 

- Milyen érzés volt Rió-
ba menni, az első olimpiád-
ra? Azt tudom, hogy ifjúsá-
gi olimpiai bajnok is vagy, 
így tapasztalt vagy, de mégis, 
Rió milyen volt?

- Jó meglátás, én csak a 
felnőtt versenyeket tartom 
úgymond fontosnak, az ad 
nevet, tapasztalatokat, amik 
nagyon fontosak. Más volt a 
Riói Olimpia, mint a Nan-
jingi Ifjúsági Olimpia. A 
hangulat az hasonló volt, de 
így, hogy kijutottam, még 
érmet is szereztem, az egy-
szerűen fantasztikus volt, 
találkozhattam a példaké-
pemmel, az nagyon jó volt, 
tudom, ezt mindenkinek el-
mondom… (nevet) Életre 
szóló élmény volt minden 
pillanat.

- Gratulálunk az érem-
hez, és várjuk a többi érme-
ket is a világversenyeken és 
a következő olimpián. Nagy 
rajongóid vagyunk, örülünk, 
hogy eljöttél Geresdlakra!

Szűcs Ramóna
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Hasznos iskolakezdési információk
Házirend aktuális változásai:

A mobiltelefonokat ettől 
a tanévtől az első tanórán a 
tanulók az osztályban talál-
ható tároló dobozba helye-
zik kikapcsolt állapotban. A 
telefonokat az utolsó óra vé-
geztével veszik ki a doboz-
ból, de amíg az iskolában 
tartózkodnak a telefonok-
nak kikapcsolt állapotban 
kell lenni. A tanulószobán 
hasonlóan kell eljárni. Az 
órai munkához a tanárok 
engedélyezhetik a telefon 
használatát. 

Szülői értekezletet tartot-
tunk szeptember 19-én hét-
főn. A szülői értekezlet sta-
tisztikai adatai: 

99 tanulónkból 61 tanu-
ló szülei voltak jelen. 5 ta-
nuló szülei jelezték, hogy 
nem tudnak részt venni, de 
más időpontban megkeresik, 
megkeresték a pedagóguso-
kat. 33 tanuló után nem ér-
deklődött szülő és nem is je-
lezte, hogy más időpontban 
ezt megteszi.

A 33 tanulóból 20! 
geresdlaki és 13 vidéki, 14 
tanuló hátrányos helyzetű.

A szülői értekezleten 
minden szülő megkapta az 
első félév programját, és fon-
tosabb időpontjait.

Szeptember 20-án dél-
előtt Schulteisz Balázs meg-
hívására iskolánkba láto-

gatott Kenderesi Tamás 
olimpiai bronzérmes úszó. 
Tamás és anyukája beszá-
moltak a sikerhez veze-
tő útról, a riói élményekről, 
a közeli és távolabbi célok-
ról. Röviden összefoglal-
va Tamás a sikerét kitartó 
munkájának, családja támo-
gatásának és edzőjének kö-
szönheti, a céljai elérésében 
segített neki makacssága, 
önfejűsége és önzősége. Re-
mélem, hogy Tamás ösztön-
zőleg hatott diákjainkra és jó 
példaként tekintenek életút-
jára, sikereire. Tamás beszá-
molójából bővebben Szűcs 
Ramóna cikkében olvasha-
tunk. 

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető

Szakkörök időpontja:
1. Standard és latin táncok: hétfőn és pénteken. 

Tánctanár: Mezei Bernadett
2. Német nemzetiségi tánc: szerda. 

Tánctanár: Schulteisz Balázs.
3. Tömegsport: kedd.
4. Edzés, sportversenyre felkészítés: csütörtök.
5. Rajz szakkör: csütörtök.
6. Ügyes kezek szakkör: kéthetente csütörtök.

Falu Bora - 2016
Geresdlakon a közösségi összefogásnak köszönhetően a 

falu lakói minden évben a saját termésükből hoznak egy-
egy vödör szőlőt, és a szőlőadományból készül el a Falu Bora. 
Köszönjük Soós József, Orsós János, Lukács Gyula és Gál Zsolt 
segítségét a szőlőadományok összegyűjtésénél. Idén ismét 
rekordszámú szőlőadomány gyűlt össze! 48 adományozótól 
66 vödör szőlő! Köszönjük!
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Fotókiállítás! 
Ezúton tisztelettel kérek mindenkit, aki bármilyen 

formában – óvodásként, óvodai dolgozóként, vagy bár-
milyen más módon – kapcsolatban állt, áll intézmé-
nyünkkel, keresgéljen fényképei között, és adja kölcsön 
nekünk egy ideiglenes kiállításra. Csodálatos lenne, ha 
ez a színes 40 év fotókon is megelevenedne számunk-
ra, gyerekeink számára! A fotók hátoldalára kérem, min-
denki írja rá a nevét, és - ha tudja - az évszámot, amikor 
készült! Az óvoda dolgozói szívesen átveszik, regisztrál-
ják a képeket, és a kiállítás után vissza is adjuk! A fotókat 
október 31-ig várjuk!

Pályázat! 
Pályázatot hirdetünk 

gyerek és felnőtt kate-
góriában külön, kedves 
óvodai élmény, emlék 
leírásában, versben vagy 
prózában. A kisebb 
gyerekek (óvodások, 
1-2. osztályosok) színes 
rajzban is „elmondhat-
ják”. A legügyesebbe-
ket természetesen ju-
talmazzuk!

A pályaműveket pa-
píron vagy elektroniku-
san lehet eljuttatni az 
óvoda címére (Óvoda 
u. 4. ill. glakovi@gmail.
com). A pályázatokat 
október 31-ig várjuk! 

Évkezdés a jubiláló óvodánkban!

Szeptember elsején újra 
benépesült óvodánk, meg-
kezdődött a 2016/17-es 
nevelési év. Nagy öröm-
mel vették birtokba a játé-

kokat a régi óvodások, ki-
sebb-nagyobb sírással váltak 
el anyukájuktól a legkiseb-
bek. Rájuk különös gond-
dal figyelünk, vigasztaljuk 
őket, amíg meggyőződnek 
róla, hogy jó helyen vannak, 
bízhatnak az „idegen” fel-
nőttekben, és szüleikben is, 
hogy minden az ígéreteik 
szerint történik. 

25 aktív óvodással kezd-
tük az évet, januárban továb-
bi kettővel számolunk. Kö-
zülük 16-an geresdlakiak, 
marázaiak hárman vannak, 
fazekasbodaiak ketten, ká-
tolyiak hárman, és egy gyer-
mek jön Kékesdről. 

Szeptember 12-én szü-
lői értekezletet tartottunk, 
melyre a szülők nagy része 
eljött. Fontos ez, hiszen sok 
információ, szabály hangzik 
el, melyeknek a betartása se-
gíti munkánkat, a gyerekek 

mindennapi életét. Megbe-
széltük az első félévre terve-
zett programokat, és volt al-
kalmunk a csoport életéről, 
a gyerekek egyedi igényeiről, 
fejlettségéről is tapasztalatot 
cserélni. 

Az idén fontos évfordu-
lóját ünnepli óvodánk! 40 
éves fennállását! 1976 őszén 
adták át ezt a csodálatos, új 
épületet a környék óvodás 
korú gyermekeinek. Szeret-

nénk illő módon megünne-
pelni ezt a kerek jubileumot 
novemberben. Már formáló-
dik a program, melynek ré-
sze lenne egy fotókiállítás is. 

Szeretnénk, ha széleskörű 
összefogással – ahogy már 
itt Geresdlakon megszoktuk 
– újabb szép ünneppel gya-
rapodnának közös élménye-
ink!

Cseke Zoltánné
óvodavezető
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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. Tóth Sándor 
Telefon: 69/349-101 E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu 

Aljegyző: 
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail:  aljegyzo@erzsebetikoh.hu 

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

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda
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@mail.com
Vezető: Ruppert Bálintné 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János

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 
Mentők: 104
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: 30/841-5948 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: 06-70-616-1447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) : 112 vagy 105

Szent István napja Kisgeresden
Geresdlakon hagyo-

mány, hogy az egyik leg-
szebb nemzeti ünnepünket 
Kisgeresden tartjuk. Az or-
szág egyik legkisebb telepü-
lésrészében is fontos nekünk 
magyaroknak Szent István 
napja, a magyar államalapí-
tás! Augusztus 20-a a ma-
gyarság legnagyobb ünnepe, 
mert emlékeztet bennünket 
arra, hogy Szent István ki-
rályunk szellemi örökségét, 
hagyományát őriznünk kell. 
Augusztus 20-án az ünnepi 
asztal része az új lisztből ké-
szült kenyér. Erb József Plé-
bános Úr szabadtéri mise 
keretében felszentelte az új 
kenyeret. A kenyér a magyar 
emberek számára az életet, a 

megélhetést és az otthont je-
lenti.

Geresdlak Község Ön-
kormányzata 2007-ben Ge-
resdlakért díjat alapított, el-
ismerését fejezi ki azoknak, 
akik a közéletben életük so-
rán kiemelkedőt nyújtot-
tak és nyújtanak. A képvi-
selő-testület döntése alapján 
2016-ban Schulteisz János-
né Gertrúd néni kapta meg 
a Geresdlakért díjat több év-
tizedes szorgalmas, becsüle-
tes munkájáért a Tanácsnál, 
majd az Önkormányzatnál. 
Dr. Habjánecz Tibor, Ge-
resdlak polgármesterének 
szavaival élve: „Önzetlenül, 
a legváratlanabb pillanatban, 
első szóra kérésünkre dolgo-

zott, helytállt. A Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztivál és 
a Geresdlaki Gőzgombóc 
népszerűsítéséért. Konyhá-
ját és a Geresdlaki Gőzgom-
bócot a Duna Tv, az MTV-
1, RTLKlub, TV2 csatornák 
Fábry Show, Ízőrzők műso-
rain keresztül megismerte 
az ország és fél világ! Bara-
nya megye imázsfilmjében 

a Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztivál arca. A legnagyobb 
természetességgel beszélt 
több száz ember előtt, a tv-
kben Budapesten, Orfűn, 
Zebegényben. Köszönjük 
munkáját! Geresdlakért díj-
ban részesült a „mi Gertrúd 
nénink”, Schulteisz Jánosné. 
Gratulálok Gertrúd néni!!!” 

A Pacsirtakórus fellépé-
sét követően Hohmann Já-
nos és zenekara szolgáltatta 
a báli zenét, este nagy siker-
rel fellépett Kisgeresden az 
Abba Singers Tribute Band, 
és még egy meglepetés kö-
vetkezett: a Tűzijáték! Ren-
dezvényünk ismét nagy si-
kerrel végződött! 

Szűcs Ramóna
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Szüreti Mulatság Geresden! 
A geresdlakiak jelzései 

alapján ez volt az eddigi leg-
jobb Szüreti Mulatság Ge-
resden, a Falu Pincéjének 
udvarán! 

A Szüreti Mulatság előtt 
megnyitottuk a „Festői Ge-
resdlak” című, a Dunakanyar 
Képzőművészeti Egyesület 
alkotásainak kiállítását, majd 
a Goblein-kiállítás megnyi-
tója következett. Mind-
két kiállítás nagyon szé-
pen tükrözi Geresdlakot és 
a környékbeli lakosok al-
kotókedvét. A kiállítást Dr. 
Habjánecz Tibor, Geresd-
lak polgármestere, Pásztor 
László, Zebegény volt alpol-
gármestere és Hesz Anna a 
Goblein-kiállítás megszer-
vezője nyitotta meg. 

Programunk a Kereszt 
előtt folytatódott, ahol Kram 
Helga terményáldást tartott, 
a Pacsirtakórus énekkísére-
tével. 

A Falu Pincéjének ud-
varán Dr. Habjánecz Tibor, 
Geresdlak polgármestere 
köszöntötte a vendégeket, 
még szüreti bölcsességeket 
is hallhattunk tőle. Pásztor 
László zebegényi volt alpol-
gármester köszöntője követ-
kezett, Pásztor László, a Falu 
Pincéjének „keresztapja” már 
otthonosan érzi magát Ge-
resdlakon, szívesen jár hoz-
zánk testvértelepülésünkről, 
Zebegényből. 

A Geresdi Nyugdíjas 
Klub tagjaitól nagyon szép 
dalokat hallhattunk, őket 

követte a Geresdi Pacsirta-
kórus hangulatos műsora. 

Elérkezett sztárvendé-
günk ideje is. Már vártuk na-
gyon Oszvald Marika „Cin-
tányéros cudar világ” című 
operettműsorát, melyet két 
operetténekes társával adott 
elő. Fergeteges műsoruk 
alatt aktívan bevonták a ven-
dégeket nagyon jó hangula-
tot keltve. 

Elérkezett a vacsora ideje. 
Hüber Ádám és Kröhnung 
Zsolt kétfajta babgulyást 
(sertéshússal és vadhússal) 
főzött, köszönjük nekik az íz-
letes vacsorának elkészítését. 

Rendezvényünk előtt 
Bene Laci csinosította az 
épületet, neki is köszönjük 
munkáját. 

A Szüreti Mulatságot a 
Millich zenekar bálja zárta, 
akik sokunkat táncra perdí-

tettek, és nagyon jó hangu-
latot csináltak! 

Sz.R.
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Geresdlaki Hírmondó
Geresdlak Község Önkormányzatának kiadványa 

Polgármesteri Hivatal 7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Felelős szerkesztő: Dr. Habjánecz Tibor. Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

 Hírek röviden
  Önerőből megújítottuk a régi tornatermet. Ge-
resdlak Község Önkormányzata saját erőből felújította a 
régi tornatermet, október végén átadjuk a jógásoknak, a 
konditermet használóknak és a zumbásoknak. 

  A Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a sze-
lektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: 
október 17., november 14., december 12. 

  A Kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. októ-
ber 1-től a Megyei Katasztrófavédelem látja el (telefon-
számok az elérhetőségek rovatban).

  Geresdlak Község Önkormányzata idén is csatla-
kozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályá-
zathoz, jelentkezni 2016. október 4-ig lehet önkormány-
zatunknál. 

 Miserend 
Október 2.  Vasárnap  8:00 Geresd 

Október 9.  Vasárnap  8:00  Püspöklak 

Október 15.  Szombat  17:00 Geresd 

Október 16.  Vasárnap  8:00 Püspöklak 

Október 23. Vasárnap 8:00 Püspöklak

Október 30.  Vasárnap 8:00 Püspöklak

Orvosi Rendelő 
programjai

2016. szeptember 
30. és október 2. kö-
zött Geresdlakon kerül 
megrendezésre a Du-
nántúli Háziorvosi Ván-
dorkongresszus a Kö-
zösségi Házban, neves 
professzorok, intézetve-
zetők látogatnak el kö-
zségünkbe.

2016. szeptember 30-
án, pénteken a délutáni 
háziorvosi rendelés el-
marad. 

Nagyon sürgős eset-
ben az Ügyelet Mohá-
cson ellátja a betegeket. 
Telefonja: 511-158.

A rendezvény kísé-
rő programja a Kézmű-
ves Udvar, mely októ-
ber 1-jén 10.00 órától 
kézműves bemutatók-
kal kezdődik, 15.00 óráig 
megtekinthetők és meg-

vásárolhatók a kézműves 
portékák, többek között 
keramikus tárgyak, gyap-
júfeldolgozással készült 
termékek, székfonó ter-
mékei. A Kézműves Ud-
var a dél-baranyai magyar 
népművészet kincse-
it mutatja be. Szeretettel 
várunk minden érdeklő-
dőt!

2016. október 1-jén 17 
órakor a Geresdi Temp-
lomban Sárkány Káz-
mér, a Magyar Állami 
Operaház magánéneke-
se ad koncertet a kong-
resszus résztvevőinek. E 
programra is szeretettel 
várjuk Geresdlak lakosa-
it, akik szeretik a színvo-
nalas zenét!

Fekete Tiborné 
Dr. Rajnai Gabriella

háziorvos

Gőzgombóc készült 
a Szentlőrinci Gazdanapokon is! 

A 2016. augusztus 12-én megrendezett 23. Szentlőrin-
ci Gazdanapokon a Geresdlaki Mezőgazdasági  Zrt. és a 
Geresdlaki Önkormányzat dolgozói közösen, 12-en képvi-
selték a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált. A rendezvényre 
meghívást kaptunk a szervezőktől a Baranya Megyei Önkor-
mányzat ajánlásával. A Szentlőrinci Gazdanapok – Agrár-
vásár egyszerre szolgálja a térségi agrárium sikeres moderni-
zációját, fejlesztését, és a régióban fellelhető hagyományok 
megőrzését és továbbadását. 

Ennek jegyében volt alkalom népszerűsíteni büszkesé-
günket, a Geresdlaki Gőzgombócot, melynek nagyon nagy 
sikere volt, nagyon sokan megkóstolták! Emellett sokan je-
lezték részvételüket, eljönnek a X. Geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztiválra.


