2017. július

Negyven éve szolgál
Erb József plébános
Erb József pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából 2017. június 19-én ünnepi
szentmisét tartottak a himesházi katolikus templomban,
ahol az egyházmegye képviselői, a körzetéhez tartozó - és
a korábbi szolgálati helyeiről
érkezett hívek köszöntötték.
E jeles évforduló kapcsán
kerestem fel plébános urat és
beszélgettem vele.
– Honnan indult és ki vagy
mi irányította a papi pálya felé?
– 1952. december 8–án születtem Dombóváron, a Tolna
megyei Mucsi községből származom. Négy testvér közül
én voltam a legkisebb. Úgy
alakult, hogy középiskolába
az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba
kerültem, a főiskolát a Győri
Teológián végeztem. Iskolaválasztásaimban a szüleim is
támogattak.
– A negyven év alatt bizonyára több településen szolgált.
– Igen, ez elég hosszú idő
ahhoz, hogy az ember több
településen is megforduljon,
hol az állam képviselőinek,
hol az éppen hivatalban lévő
püspök szándékának megfelelve. 1977-ben kezdtem
a szolgálatot Tolnán, majd
Villány, Bonyhád, Lengyel,
Mágocs, Dombóvár, Szakcs,
Hidas, Mecseknádasd, Máriagyűd, Dunaföldvár, Szajk,
ismét Bonyhád következett.
Ez utóbbi helyen tíz évet szolgáltam.

Erb József plébános 2016 augusztus 20-án megáldja a kenyeret. Balra dr. Habjánecz Tibor polgármester
2015. augusztusában helyezett püspök úr Himesházára,
ettől kezdve tartozik hozzám
hét falu és nyolc templom
(Geresdlakon kettő van).
– Milyen elképzelésekkel, tervekkel állt munkába, hiszen hét
falut ellátni nem kevés áldozatot
és szervező munkát igényel?
– Azzal kezdtem, hogy
meghívtam a falvak polgármestereit, írják le, mondják
el melyek az elvárásaik velem
szemben, hogyan tudunk segíteni egymásnak? Hiszen a feladatunk, a hivatásunk ugyanaz,
az emberek szolgálata. Ez meg
is történt, és kezdettől fogva jó
a kapcsolatom a vezetőkkel illetve a hívőkkel is.
– A papi hivatáson túl érdekel az „ember” is, mit tesz amikor

nem a hitélet kérdéseivel foglalkozik? Sportol(t)-e, szokott-e
kirándulni, mivel tud kikapcsolódni?
– Szeretek belföldön utazni, az általam eddig nem ismert helyeket felkeresni. Ha
tehetem elmegyek külföldi
zarándoklatokra, meglátogatom a Németországban élő
rokonaimat. Amíg fiatalabb
voltam szívesen fociztam,
pingpongoztam a gyerekekkel, sokat kirándultam. Szeretek olvasni, főleg „szakmai”
könyveket, de a regények,
novellák is érdekelnek. Mindegyikből tudok meríteni a beszédeimhez.
– Említette a sportot. Van
kedvenc sportága, esetleg sportolója, csapata?

– Kedvelem az ökölvívást,
de a tévében a mérkőzéseket
késő este vagy éjszaka közvetítik. Kedvenc futballcsapatom
a „Verebes József-féle” Rába
ETO volt, a külföldiek közül
a Bayern München.
– Milyen bort kedvel, készít-e
saját használatra?
– Bort nem készítek. A
kevésbé savas vörösbort kedvelem, mint a cabernet-franc
vagy a merlot. Főzettem viszont ágyas pálinkát, hogy
vendégeimet meg tudjam kínálni vele, most éppen a gyömbérrel kísérletezem.
– Plébános úrnak további jó
egészséget és hosszú szolgálatot
kívánva megköszöntem a beszélgetést.
Hegedűs György
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Geresdlak
Dr. Erdődy Gyula:

A felnőtt lakosság körében
leginkább az idősebb korosztályra jellemző a nemzetiségi
nyelv használata otthoni környezetben, az utcán és baráti
találkozások során.
Valamiféle
asszimiláció
ezen a téren is tapasztalható,
ennek egyik fő oka a II. világháború utáni deportálások,
integrálások, kitelepítések, vagyonelkobzás, jogfosztottság, a
német nyelv kitiltása az oktatásból és közéletből.
Az utóbbi évek politikai
változása során egyre több
turista, rokon látogat községünkbe. Ennek folytán mintha élénkülne az érdeklődés a
német nyelv iránt, valamint a
viszontlátogatások is segítenek
abban, hogy nem anyanyelvi
szinten ugyan, de el tudunk
beszélgetni rokonokkal, barátokkal. Az utóbbi években
egyre gyakrabban került sor
községeinkben nemzeti est,
nemzetiségi fórumok megrendezésére, melyeken a helyi általános iskola tanulói és
felnőttkórusok mellett más
települések művészeti, műkedvelő csoportjai (villányi
asszonykórus, székelyszabari trió, véméndi nemzetiségi
kultúrcsoport, kecskédi kultúrcsoport, Deutsche Bühne
irodalmi műsor stb.) adtak
színvonalas műsort szépszámú
érdeklődő előtt.
1986-1988-ban megindult
egy sporttémájú kapcsolat
Geresdlak és Dellmensingen
(NSZK) községek között. A
későbbiek során egy hivatalos
partnerkapcsolat kialakítását
szeretnénk megoldani, amen�nyiben azt a helyi lakosság is
támogatja.
A hivatalos kapcsolatfelvételnek – ami kulturális kapcsolatot jelentene elsősorban
– részünkről tárgyi és technikai akadálya is van, mivel
kulturális rendezvény lebonyolításához nincs megfelelő
helyiségünk.
Szomorú tény, de községünk nem rendelkezik műve-

A község története 1945-től
napjainkig 7. rész

Lakodalmi réteskészítés a kultúrházban
lődési házzal. Ugyanez nem
mondható el azon településekről, ahol már élő partnerkapcsolat alakult ki. A tanácsi
testületben is jelentős a nemzetiségek száma, a tanácsnak
45%-a, a tanácsi apparátusban dolgozók 86%-a nemzetiségi. Ebből következik,
hogy a megjelenő ügyfél, ha
arra igényt tart, anyanyelvén
is kérheti ügyének intézését.”
Püspöklakot
1968-ban
egyesítették Geresddel. „A

település nevét Geresdlakra
változtatták, kiküszöbölve a
nemkívánatos Püspök-előtagot.” Az emberek (300 fő)
1990-ben kérték a visszakeresztelést.
„Nem tudom magam
hová sorolni, Püspöklakon
születtem, Geresden van az
otthonom.”-mondja
Kiss
György Geresdlak polgármestere.
Vita robbant ki a két település szétválasztásáról.

Kisgeresd, a kereszt és a kálvária felszentelése (1995. augusztus 20.)

„Körzetesítési és faluegyesítési hullámban házasították
össze a nyolcszázas Püspöklakot a háromszáz lakosú
Geresddel. Akkoriban nem
kérdezték az emberek véleményét a frigyről és az egyesülés
utáni nevekről. A püspöklakiak erősen sérelmezték, hogy
nevüket
megcsonkították,
most háromszázan fordultak
az önkormányzathoz a válás
igényével.”
Geresd nem akar válni.

Geresdlaki Hírmondó
Geresdlakon 1990-ben demokratikus úton országgyűlési
választásokat tartottak. Megindult a rendszerváltás folyamata. A püspöklakiak válási
szándéka e folyamat következménye volt. Az ősz folyamán
megtartották a helyhatósági
választásokat is.
Geresdlakon a képviselőtestület tagjai lettek:
Kiss György, Kett János, Fischer János, Auth János, Schmidt György, Gasz
György, Horváth József, Szemesi József, Böhmné Kroh
Katalin.
Polgármesternek
Kiss
Györgyöt választották meg.
December 18-án körjegyzőség
jött létre Geresdlak, Maráza és
Fazekasboda községek részvételével. Körjegyző Molnár
Ádámné lett. Geresdlak fejlődése ezután tekintélyt teremtő,
hiszen 1991-ben bevezették a
földgázt, a gázmű kirendeltséget hozott létre a faluban. A
műholdas tv adások vételére
parabolarendszert építettek ki.
Falugondnokot és intézményi
karbantartót alkalmaztak. Utat
építettek az Óvoda és Hunyadi utcában. Elhatározták Kisgeresd egészséges ivóvízzel
való ellátását, támogatták a
néptánccsoport munkáját, telefont biztosítottak a körzeti
rendőrnek.
Összesen 135 főt részesítettek különböző szociális
ellátásokban.
A népszavazást a két falu
szétválasztásának
ügyében
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A mindig lelkes segítők. Asszonyok a geresdi templom meszelése után (1990)
1991. július 7-én bonyolították le. A szavazásra jogosult
537 főből 344 szavazott, 237
fő igennel, 103 nemmel. Négy
szavazat érvénytelen volt. Így
a kezdeményezés nem kapta
meg a szükséges 50% plusz 1
voksot.
A képviselő-testület tagjai
közül Szemesi József 1992ben lemondott mandátumáról, helyére János Ambrusné
került. A testület támogatta
Mohács és vonzáskörzetének
vízbázis fejlesztését. Megoldották a szervezett szemétszállítást, a Kossuth utcában
meghosszabbították a gázvezetéket. Támogatták a fogorvosi rendelő műszervásárlását
és a Dózsa Sportegyesületet.
Az adóügyintézés Himesházáról visszakerült Geresdlakra.

Krikler Ádám bognár, Schunk Mihály kovács, Szikszai György,
Schunk Miklós lakatos

Templom utca részlet Lakon
Megalakították a Földrendező Bizottságot, amelynek tagja lett Kiss György, az
önkormányzat részéről Jégl
Jánosné és Lantos János az
igénybejelentők részéről. Az
érdekegyeztető fórum tagjaivá
választották: Kiss Györgyöt az
önkormányzat részéről, Hagen
Antalt a termelőszövetkezet
részéről és Lantos Jánost a
részaránytulajdonosok részéről.
Ebben az évben a tsz átalakulása körül robbant ki vita.
Új típusú szövetkezés vagy
önálló gazdálkodás? Ez foglalkoztatta a geresdlaki tsz. tagjait. A tsz. elnök közös gazdálkodást javasolt, mások kiválni
akartak. Volt olyan pillanat,
amikor 380 fős tagság 80%-a
kérte volna saját vagyonrészét.
A következő évben Kett János önkormányzati képviselő
mondott le mandátumáról,
helyére Varga Mihály került.
A település csatlakozott a
Községi
Önkormányzatok
Szövetségéhez.

Fiókgyógyszertár felállítását határozták el. A nemzetiségi oktatás céljait szolgáló
tanterem építésére céltámogatási igényt nyújtottak be.
Támogatták a gyermekek tanszervásárlását. Megkezdték a
belterületi határmódosítás
előkészítését.
Az 1994-es esztendőben
folyt a crossbar telefonhálózat
kiépítése a községben. Iskolaépítéshez 10 millió Ft-ot nyertek el. Támogatták a sportkör
munkáját. A geresdi rk. templom oltárképének felújításához
is hozzájárultak.
Az 1994. december 11-én
lebonyolított helyhatósági választásokon ismét Kiss Györgyöt választották polgármesterré. A képviselő-testület
tagjai lettek:
- Schneider János
- Auth János
- Gasz György
- János Ambrusné
- Schulteisz József
- Böhm György
- Schmidt György
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzáró, ballagás, táborok
Mi a három legjobb dolog
egy tanévben? A június, a július és az augusztus. Szerintem
ezzel minden gyerek egyetért,
de vannak olyanok, akiknek
egy kicsit szokott hiányozni
az iskola. 2017. június 15én, csütörtökön sportnappal
zártuk a tanévet. Pénteken
megkezdődött diákjainknak a
nyári szünet. A pedagógusok
megírták a bizonyítványokat, a
jutalomkönyveket és az okleveleket. Tanévzáró és ballagási
ünnepségünket június 17-én,
szombaton 9.30 órakor tartottuk az iskolában. A tanévzárón
tanulóink és a fényképek segítségével elevenítettük fel az év
fontosabb eseményeit. Diasorozat vetítésével emlékeztünk
meg év közben elhunyt matektanárnőnkről, Ági néniről is.
Kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulóinkat idén
is oklevél és könyvjutalomban
részesítettük:
1. osztály: Barcsay Andor,
Nagyéri Bence, Nagy Jázmin
2. osztály: Hofecker Jázmin,
Schulteisz Márton
3. osztály: Békefi Luca Anna,
Glasz Melani
6. osztály: Varga Nadin
7. osztály: Schulteisz Anna,
Varga Kitti
Minden évben átadásra
kerül az iskola legjobb leány
és fiú sportolójának a Martti
Hämäläinen díj. Ebben a tanévben a lányok közül az országos asztalitenisz csapatbajnokságon 9. helyen végzett csapat
egyik tagja kapta a díjat, aki az
atlétika és úszóversenyek rendszeres szereplője is. A díjazott
Varga Nadin lett. Kitartása,
hozzáállása példaértékű kell
hogy legyen társai előtt. A fiúk
közül Orsós Valter érdemelte ki
a díjat, aki a tanévzárót követően Miskolcon vett még részt
az országos diákolimpia döntőjében 800 méteres futásban.

Valter 19. helyen végzett az
országos döntőben. Büszkék
vagyunk az elért eredményére!
A tavalyi tanévben kerültek
először átadásra a finn-magyar
ösztöndíjak. A finn alapítók
célja a továbbtanulás elősegítése, a tanulók nem csak a tanulás vagy a sport terén nyújtott
teljesítményének az elismerése,
támogatása. Három tanuló teljesítményét jutalmazták a finn
alapítók. Varga Nadin a kitűnő tanulmányi és sporteredményei mellett megnyerte a
Dunántúli Regionális zongoraversenyt és szolfézsversenyt
is. Teljesítményének elismeréseként és zenei pályafutásának
további támogatásáért kapta
az ösztöndíjat (40.000 Ft finn
támogatás és 20.000 Ft támogatás Geresdlak Község Önkormányzatától). Rosenfeld
Dóra egész tanévben nyújtott
önzetlen segítségnyújtásáért
érdemelte ki az ösztöndíjat
(40.000 Ft finn és 20.000 Ft
Marázai
Önkormányzat).
Dóra folyamatosan segítette
Rebekát, akinek mindennapi
mozgását nehezíti betegsége.
Harmadik
ösztöndíjasunk
(40.000 Ft finn és 20.000 Ft.
Kátolyi Önkormányzat) Hor-

váth Rebeka, aki korlátozott
mozgása és betegsége ellenére példamutató szorgalomról
és magatartásról tett tanúbizonyságot. Mindhárom tanuló teljesítménye kitűnő példa
társai előtt.
Ballagó nyolcadik osztályosaink: Bogdán Dávid, Boros
Dzsenifer, Bölcskei Gábor, Dobosi Bettina, Hantosi Koppány,
Horváth Bettina, Lukács Máté,
Kórósi Richárd, Orsós Hajnalka,
Toldi Márk, Várda Ferenc, osztályfőnök: Hohmann-né Treitz
Henriett. Az évek során nyújtott kimagasló sport eredményeiért oklevél jutalmazásban
részesült Bodgán Dávid, Boros Dzsenifer, Bölcskei Gábor,
Lukács Máté, Kórósi Richárd,
Toldi Márk, Várda Ferenc.
Oklevél jutalmazásban részesült Hantosi Koppány az eltelt
évek alatt nyújtott kimagasló
rajzművészeti tevékenységéért.
Orsós Hajnalka a megyei szépíró versenyeken nyújtott teljesítményéért kapott oklevelet.
A ballagáson megköszöntük
Bölcskeiné Kindlein Gyöngyi 8.
osztályos szülői munkaközösség vezető munkáját, aki éveken
át minden rendezvényünkön
segítő kezet nyújtott!

Tanulóink a nyáron több táborban vehetnek részt. Július
6-11-ig Harkányban szervezett hittantábort Zsuzsa tanár
néni. Július 26-31 között a
Német Önkormányzat pályázatának segítségével a németországi Ulm városa mellett
táborozhatnak egy hetet tanulóink. A német klub pályázati
segítségével augusztus végén,
a Balatonon kapcsolódhatnak
még ki diákjaink.
Köszönjük pedagógusaink, az iskola dolgozói, az
iskolabusz sofőrjei egész éves
munkáját! Köszönjük a szülők egész éves támogatását,
és a sok virágot, ajándékot a
ballagási ünnepségen! Az állami fenntartás mellett jóleső
érzéssel tölt el minket, hogy
Geresdlak Község Önkormányzata és polgármestere
támogatására mindig számíthattunk. Köszönjük! Szakmai
elképzeléseink megvalósításában segített minket a Pécsi
Tankerület, Kófiás Endre tankerületi referens és Páva Péter
tankerület igazgató.
Szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyári élet
Az idei nyáron július 21-ig
várja az óvoda kitárt kapukkal
az apróságokat. A csoport fele
jön is szívesen és szorgalmasan,
hiszen tudják: szinte minden
nap történik valami izgalmas,
vagy „csak” önfeledt játék a
szeretett pajtásokkal az árnyas
udvaron, kötetlenebb napirend
mellett. A nagy meleg miatt
túrázni csak ritkán indulunk,
inkább a szabadban való játszás
különböző formáit kínáljuk fel
nekik. Jobban kedvelik a saját

maguk által kitalált tevékenységeket, mégis szívesen vesznek egy-egy új ötletet: vizes tevékenységet, indiános játékot,
kalózosat, labdázást, ügyességi
játékokat, fagyizást, barkácsolást, homokvár építést. Azért
akadnak örömteli pillanatok az
óvodán kívül is: a Mezőgazdasági Zrt-nél tett felejthetetlen
látogatás (a bocik simogatása, a
gépek kipróbálása, a műhely és
a fejőház megtekintése), Angi
óvónéniéknél való cseresznyé-

zés, Éva óvónéni kutyusának
látogatása. Köszönjük ezúton
is a lehetőséget!
Az alacsonyabb létszám miatt ilyenkor lehetőséget adunk
a leendő ovisoknak az óvodai
élettel való ismerkedésre. Jöhetnek szüleikkel játszani, s
közben mi is megismerjük szokásaikat, kereshetjük a „kulcsot” (kedvelt játék, mondóka
stb.), melynek segítségével
megkönnyíthetjük számukra szeptemberben az elválást
szeretett otthonuktól.
Fenntartó Önkormányzatunk biztosítja minden tele-

pülésről a gyerekek szállítását.
Nem kis áldozat ez, a szülők
nevében is nagyon köszönjük!
Bárácz Gyurinak is hálásak
vagyunk a türelméért és kitartásáért.
A nyári szünet után szeptember 1-jén nyitjuk meg újra
az óvodát.
Jó pihenést, kellemes
feltöltődést, élményekben
gazdag nyarat kívánok a
gyerekeknek, családjaiknak,
és – nem utolsó sorban – az
óvónéniknek, dadusoknak!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Gyógyszertár a lakosság
szolgálatában
A község lakossága elégedett a geresdlaki fiókgyógyszertár szolgáltatásaival. A
már 22 éve tartó ellátás jellemzőiről beszélgettem dr. Toldiné
Szalai Ildikó gyógyszerésszel.
– Hogyan tekint vissza az
eltelt időre, érdemes volt belevágni?
– A gyógyszertárak privatizációjának időszakában,
1995-ben írták ki a pályázatot a himesházi gyógyszertár működtetésére. kezdi a visszaemlékezést.
A pályázat része volt, hogy a
gyógyszertárhoz tartozó lakásban, helyben kell laknia a
jelentkezőnek. Ennek tudatában pályáztam meg az üzemeltetést. Abban az időben
még pályakezdő voltam, de
vállaltam a pályázati feltételt,
ideköltöztünk. Az akkor még
hiányzó szakvizsgát is le kellett
tennem, hogy minden jogszabályi előírásnak megfeleljek.
Geresdlakon már két évvel
korábban, 1993-tól működött
a gyógyszertári fiók. A „himesi” pályázat elnyerésével a
geresdlaki is hozzám került.
– Hogyan ítéli meg, a „hivatalos” nyitvatartási idő elegendő
a lakosság ellátására?
– Általában igen, de szinte nincs is ellátatlan időszak,
mivel a nyitvatartási időn kívül
készenlétet tartok. Ha valaki
sürgős eset miatt felkeres, minden alkalommal kiszolgálom.
– Manapság több gyógyszertárban tapasztalható, hogy
nem minden gyógyszer kapható
azonnal. Mi erről a véleménye?
– Az elmúlt időben igyekeztem megismerni az orvosok gyógyszerfelírási szokásait, mely betegségekre milyen
gyógyszert írnak fel. A rendeléseket ezek alapján küldöm.
Ha éppen az adott gyógyszer
nincs raktáron, azonnal megrendelem és másnap kapható.

– A forgalomban milyen a
vényköteles illetve vény nélkül
kapható gyógyszerek illetve készítmények aránya?
– Talán 70-30 % a vényköteles készítmények javára.
– Mi készül általában helyben?
– Főleg fájdalomcsillapító
kenőcsöket készítünk, általában a visszajelzések alapján.
Kérésre felsorolom a rendelkezésre álló készítményeket az
árral együtt, és ennek alapján
a betegek választanak. Legjobban a diclofenac tartalmú
készítmények fogynak.
– Mit tapasztal, mely korosztályok járnak inkább a helyi
gyógyszertárakba?

– A fiatalabb, vidéken dolgozó lakosok általában megvásárolják a gyógyszereket a
munkahelyük vagy a városok
gyógyszertáraiban, így a falusi
gyógyszertárba inkább az idősebb korosztályok járnak.
– Ha éppen nem a szakmát
gyakorolja, mi a kedvenc időtöltése?
– Az egész életemet végigkíséri a mozgás szeretete.
Minden lehetőséget kihasználok, melyet a falu nyújt, pl.:
aerobic-és zumba foglalkozások, illetve kerékpározás,
kocogás. Kedvelem az idegen
nyelveket, most éppen angolul tanulok. Ha időm engedi,

egyedül vagy a családommal
a Pécsi Nemzeti Színház vagy
a mohácsi színházbérlet előadásaira járok.
– A f iókgyógyszertáron kívül van-e kapcsolata Geresdlakkal?
– A családommal, a rokonokkal rendszeresen járunk a
gőzgombócfesztiválra, bemutattam már nekik a falu ös�szes nevezetességét, minden
elnyerte tetszésüket.
– Köszönöm a beszélgetést,
további eredményes munkát
kívánok a lakosság szolgálatában!
H. Gy.

Geresdlaki Hírmondó

Hírek röviden






Geresdlak Önkormányzata ismét sikeres pályázatokról kapott értesítést a döntéshozóktól: – a települési önkormányzat részére könyvtárfejlesztésre 20
milliót, - az egyházközségnek a püspöklaki templom
felújítására 28,9 milliót, - a német nemzetiségi önkormányzat számára ifjúsági szálló kialakítására 42
milliót ítéltek meg.
A szelektív hulladékgyűjtés legközelebbi időpontjai:
augusztus 21., szeptember 18.
2017 augusztus 20-ától látható majd a Koffán Galériában Bárdos Gábor mohácsi grafikus „Más (a)
képen!” című fotó kiállítása. Gábor családfájában az
anyai ági felmenők sokacok, így érthető, hogy évek
óta fotózza a sokacság életét, szokásait. A busójárás, a
kóló, a sokacbab-főzés személyes átélése mind-mind
erősítik benne a közösséghez tartozás élményét, a
most bemutatásra kerülő montázsai ezekből az élményekből táplálkoznak.

Miserend

Augusztus 6. vasárnap:
Augusztus 13. vasárnap:

8:00
Geresd
8:00
Püspöklak
11:00 Geresd,
	 keresztelő
Augusztus 20. vasárnap:
8:00
Püspöklak
17:00 Kisgeresd
Augusztus 26. szombat:
15:30 Geresd
Augusztus 27. vasárnap:
8:00
Püspöklak
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Geresdlaki programok
Nemzeti ünnepünk augusztus 20.
17.00 órától
- Szabadtéri szentmise Erb József geresdlaki plébánossal
- Kenyérszentelés
- Geresdlakért-díj átadása
- Pacsirta kórus fellépése
- Solymos Tóni produkció
- Bál a Millich-zenekarral

Szüreti mulatság Geresden,
a Falu Pincéjének udvarán szeptember 9.
16.30
- Terményáldás a keresztnél
- Pacsirta kórus
- Geresdi Nyugdíjas Klub énekkara
- Egri József operett-nóta műsora
- Vacsora
- Bál

Ízelítő a szeptember 30-i Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál programjaiból
9:30- Daimond Ladies Majorette Tem műsora
10:00 Megnyitó – Dr. Habjánecz Tibor polgármester
10:00-12:00 – Gőzgombóc készítő verseny
10:15-től folyamatos műsor kavalkád
Eredményhirdetés
16:15-17:00 – Irigy Hónaljmirigy koncert
17:30-18:40 – Kovács Kati és együttese koncert
19:00-20:30 Punnany Massif koncert
Tűzijáték
21:00- UnterRock bál

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: 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: 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
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Kempf Anikó
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
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104

Geresdlaki Hírmondó
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Geresdlaki kiállítások bemutatkozása
Grambachban
August Krivec, testvérkapcsolati koordinátor jóvoltából lehetőségünk volt arra,
hogy a geresdlaki kiállításokat GRAMBACH kulturális
nagytermében bemutathassuk.
2017. június 9-én indultunk
útnak a 9 fős busszal, melyet
polgármesterünk, dr. Habjánecz Tibor vezetett. A csapat
további tagjai: Dr. Habjáneczné
Kóbor Ilona, Podolskiné Teppert
Erzsébet, Schenk Jánosné, Kiss
Antalné és Schulteisz Józsefné.
Gustl fogadott és vendégül
látott bennünket. A szálláshelyek elfoglalása után közbeiktattunk egy kis vásárlást,
ahová Anne Krivec is velünk
tartott. Hivatalosak voltunk
a Graz főterén található – ifj.
August Krivec tulajdonában
lévő – vendéglátó egységbe,
ahol nagyon finom vacsorát
fogyaszthattunk el, s töltöttünk együtt egy hangulatos,
kellemes estét.
Másnap, szombaton reggel
8 órától 17.30-ig rendeztük be
a mintegy 150 m2-es nagytermet, s a megszokott csapat
egymás véleményét kikérve
szorgalmasan tette a dolgát.
2017. június 11-én, vasárnap került sor a megnyitóra,

amelyen már a Német Önkormányzat képviselői: Schulteisz
Balázs, Szűcsné Mezei Anett
és Kollárné Múth Edina is
részt vettek.
Raaba Grambach 30 tagból
álló vegyes kórusa gyönyörű
dalokkal készült a megnyitóra. Néhány dal éneklése után
Lucas Höller, Raaba Grambach kulturális referense nyitotta meg a kiállítást, majd dr.
Habjánecz Tibor polgármester
és Schulteisz Balázs, a német
önkormányzat elnöke bemutatták a résztvevő közönségnek
Geresdlakot, megköszönve a
kiállítási lehetőséget August
Krivecnek, valamint Raaba
Grambach polgármesterének.
A kórus többszöri szereplése tette szebbé, hangulatosabbá a délelőttöt, mely során
a megnyitón megjelentek ér-
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deklődéssel tekintették meg a
kiállítást, melynek felépítésére, elkészítésére nagyon nagy
energiát fektetett a geresdlaki
csapat.
A megnyitó után lehetőség
nyílt személyes beszélgetésekre, kérdések megválaszolására,
a geresdlaki hólabda megkóstolására, valamint a Gustl
által vásárolt Brötchen-ek elfogyasztására.
Köszönjük szépen Áhmann
Györgyné, Terinek a hólabdákat, melyek igazi kuriózumnak
számítottak az ünnepségen.
A kiállítás megnyitóval
egy időben került sor az évenkénti templomi ünnepségre, a
PFARRTAG-ra, s plébános úr
meghívására valamennyien részesei lehettünk egy rövid ideig ennek az eseménynek. Köszönjük szépen dr. Josef Wilfing
plébános úrnak a finom ebédet
és a vendéglátást!
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