2015. augusztus

Köszöntő
Örömmel értesítjük Geresdlak lakóit, hogy a Geresdlaki Hírmondó első
számát tartják kezükben!
Kiadványunk havonta jelenik meg közérdekű információkról, Geresdlak közösségi
életéről, a község híreiről olvashatunk, tájékozódhatunk.
Az első szám megjelenése alkalmából az ide látogató vendégeinknek illik bemutatni településünket:
Geresdlak a dél-dunántúli Baranya megyében,
Pécsvárad és Mohács között elhelyezkedő a Geresdi-dombság legmagasabb
pontja mellett található
gyönyörű természeti kör-

szek találhatók. A település nagyobb része völgyben
épült fel, amely egyik jellegzetessége a magyarországi,
baranyai falvak kialakulásának. Az itt élők lélekszámának megfogyatkozása miatt
a XVIII. században ide is
német nyelvű lakosság érkezett, akik a mai napig megőrizték és ápolják nyelvüket,
nemzetiségi hagyományaikat.
A mai Geresdlak két településből és egy településrészből alakult ki, mégpedig
Geresdből, Püspöklakból és
Kisgeresdből. Bár a község
területe nem tartozik borvidékhez, mégis számos pince,

nyezetben, igazi dombvidéki területen fekszik, körülötte fennsíkszerű dombhátak,
lankák, völgyek, ligetes ré-

ill. pincesor alakult ki a község területén, melyek a kis
településekhez illő módon
hangulatos táji elemként je-

lennek meg az épített környezetben.
Geresdlak a megye svábok lakta települései közül
a legkedveltebbek közé tartozik, Kisgeresd településrészen pedig sikerült az eredeti,
skanzen hangulatot visszatükröző település szerkezetet
megőrizni azzal, hogy szinte valamennyi eredeti épületet felújítottak, így ismét régi
fényében tündökölhet.
Településünkön kora tavasztól késő őszig 26 finn
család él, ők részesei községünk életének. A finn Mauri Vänskä elsőként költözött Geresdlakra, ő most a
geresdlaki finnek szószólója, rendszeresen részt vesz a
falu életében, díjakat ajánl
föl. 2008 majálisán kétnyelvű utcatábla avatására került sor a Liliom utcában,
melyet finnül Liljakatunak neveznek. Az avatáson
Jari Vilén finn nagykövet is
részt vett.
Három finn testvértelepülése van a Baranya megyei
falunak: Uskali, Kiihtelysvaara, Raatevaara, a jó kapcsolatot bizonyítja, hogy Geresdlakról Észak-Karéliába,
onnan Geresdlakra gyakran

jönnek hosszabb-rövidebb
időre a látogatók.
A stájerországi Grambach Graz várostól délre fekszik, szép természeti
környezetben. Geresdlak az
osztrák Grambach településsel 2009-ben került testvértelepülési kapcsolatba, a
szerződést a két község polgármestere, Dr. Peter Gspaltl
és Dr. Habjánecz Tibor írta
alá. Grambachot több ízben
képviselték nálunk Geresdlakon a Gőzgombóc Fesztiválon, és általános iskolásaink jutalomúton vehettek
részt 2009-ben az osztrák
testvértelepülésen.
A Duna legszebb kanyarulatánál található festői Zebegénnyel 8 hónapos ismertség után 2014. február 23-án
testvértelepülési kapcsolat
jött létre. A Dőry-kastélyban Hutter Jánosné polgármesterasszony és dr. Habjánecz Tibor polgármester úr
írta alá a szerződést. Mindkét község képviselői többször ellátogatnak egymáshoz, legutóbb a zebegényi
VI. Gőzgombóc Fesztiválon képviseltük Geresdlakot
a gőzgombóckészítő versenyen.
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Fontos a közösségi összefogás
Dr. Habjánecz Tibor polgármester úrral – 2006 óta
áll községünk élén – Geresdlakról beszélgettem:
- Milyen pályázatokon
vettünk részt, milyen fejlesztéseket sikerült eddig megvalósítani Geresdlakon?
- Geresdlak községnek
nagyon sok pályázatot sikerült elnyernie az elmúlt
években. A legfontosabb
beruházások közé tartozik
a geresdlaki csatornarendszer kialakítása és szennyvíztisztító telep létrehozása.
Felújításra, fejlesztésre került az általános iskola és az
óvoda épülete. Sor került az
önkormányzati hivatal épületére is, sikerült a régi, már
kissé elavult közszolgálatban
álló falusi épületet kívül-belül felújítani, a mai kor igényeihez alakítani. Szintén
pályázat segítségével sikerült korszerűsíteni Közösségi Házat. Teljes felújításban
részesült a geresdlaki Orvosi
Rendelő is. Helyben működő egyesületek segítségével
számtalan fejlesztés valósult meg. Az egyik közülük
a geresdi bolt udvarában
álló, egykor enyészetnek induló melléképületekből kialakított Koffán-ház, vagyis

Dr. Habjánecz Tibor Geresdlak
polgármestere
a Koffán Galéria. Geresdlak ékességei közé tartozik a
Geresdi-dombság legmagasabb pontján álló 12 méteres
Geresdlak-kilátó, mely Szatyor Győző szobrászművész
alkotása.
- Geresdlakon a német
nemzetiségi hagyományok őrzése példamutató értékű...
- Igen, hat állandó és egy
időszakos kiállítás van a településen, számtalan geresdlaki ember szorgalmas
munkája van benne. Ilyen a
Német Nemzetiségi Tájház,
a Babaház, a vállkendő-kiállítás, a sváb és magyar hímzéseket bemutató tárlat, a
kisgeresdi templomszoba és
a mézeskalácsfalva-kiállítás.

A Koffán Galériában évente legalább két alkalommal
kiállításokat, tárlatokat nyitunk meg az érdeklődők számára.
- Hogyan nyilvánul meg a
településen a közösségi, kulturális élet?
- A közösségi összefogásnak köszönhetően létrejött a
Falu Pincéje, a Falu Borát is
elkészítjük évről évre, a falu
lakói minden évben a saját
termésükből hoznak egyegy vödör szőlőt, amelynek
eredményéül egy ízletes rozé
bor születik.
Geresdlakon
nagyon
sok program van, köztük a
legfontosabb a Gőzgombóc Fesztivál. Ez egy fontos gasztronómiai fesztivál
a térség, megye és az ország
számára is. A rendezvény
bekerült a Baranya Megyei
Értéktárba, illetve HÍR-díjat
(Hagyományok-ÍzekRégiók) kapott a fesztivál és
a gőzgombóc is.
Állandó programok még
a farsangi időszakban megrendezésre kerülő Svábbál, a finn-magyar majális, a
Borverseny, augusztus 20-án
Államalapítás Ünnepe Kisgeresden, augusztus utolsó előtti vasárnapján Búcsú, szeptemberben Szüreti

A Gőzgombócfesztivál sztárvendége a Die Bradlmusi Kanten 11 fős női osztrák harmonikás zenekara lesz

Mulatság Geresden a Falu
Pincéjének udvarán, Advent
első vasárnapján a Mézeskalács Falu megnyitója és decemberben a Nyugdíjasok
Karácsonya.
- Október 10-én megrendezésre kerül a IX. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál. Mit
tudhatunk a programokról?
- Geresdlak legnagyobb
turisztikai vonzerejét mára
már a minden évben megrendezésre kerülő fesztivál
jelenti, ahol rendszeresen
több ezer látogató teszi tiszteletét.
Idén a rendezvényünket a
Kodály Zoltán Gimnázium
és a Pécsi Református Iskola
mazsorett csoportjainak előadása nyitja meg, a 10 órakor
kezdődő gőzgombóc készítő
verseny ideje alatt folyamatos műsorokkal szolgálhatunk: óvodás, iskolás gyermekek előadásai, a Paksi Német
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja,
Roger Schilling Paksi Német
Nemzetiségi Fúvós Zenekar,
Lippói Nemzetiségi Fúvós
zenekar, Leőwey tánccsoport
előadása, Pacsirta Kórus műsora, Zumba bemutató Linder Ildivel.
A fesztivál sztárvendégei a 16 órakor fellépő Die
Bradlmusi Kanten 11 fős női
osztrák harmonikás zenekara, és 18 órakor elkezdődik
a Neoton Família Sztárjai
másfél órás koncertje.
Nincs
Gőzgombóc
Fesztivál humorista nélkül, idén Dombóvári István, a Dumaszínház humoristája szórakoztatja a
közönséget az osztrák női
harmonikás zenekar fellépése után. Mint minden
évben, idén is a 20 órakor
kezdődő UnterRock bál
zárja a rendezvényt. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Kálmán-Szűcs Ramóna
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Szent István napja
Várjuk a csapatok
Kisgeresden
jelentkezését
Geresdlakon hagyomány,
hogy az egyik legszebb nema IX. Geresdlaki
zeti ünnepünket Kisgerestartjuk. Hagyomány és
egyben jelkép is. Az ország
Gőzgombóc Fesztiválra! den
egyik legkisebb településDr. Habjánecz Tibor:
30/394-4595

Főszerepben
a Geresdlaki Gőzgombóc!
A csapatok tagjainak értékes
nyereményeket sorsolunk ki.

Babavarró kör hírei
Hamarosan újabb munkával bővül a Babakiállítás!
Annyit elárulhatunk, hogy
a legújabb életkép témája a
régi idők iskolája. Nagyon
várjuk az új életképet!
A Babavarrókörről:
A babavarró – kör 2007ben alakult azzal a céllal,
hogy az eltűnőben lévő geresdlaki helyi népviseletet és
a helyi népszokásokat megörökítsék. Ám nem egyszerű
bababemutatásra készültek,
egy kicsit többet szerettek
volna. A babák, a népviseletek elkészítésén és bemutatásán túl az egykori falusi élet pillanatképeit, részben
gyermek- és ifjúkoruk életképeit szerették volna feleleveníteni.
A Babavarrókörnek a tagjai olyan nyugdíjas asszonyok, akik nemcsak hordták egykor ezeket a ruhákat,
hanem életük nagy részét e
szokások közepette élték le.
Így a ruhák készítésénél és
az egyes életképek berendezésénél nagyon hathatóan
tudtak segíteni tanácsaikkal.. Az első „munka” a lakodalmas menet volt, melyben
megörökítésre kerültek az
ünnepi viseletek. A további-

akban „eredeti anyagokból”
hétköznapi ruhák készültek,
amelyek az életképekben
láthatók, a különféle munkavégzések közben: Vetés,
aratás, szüret, kukoricatörés,
kukoricafosztás, disznóvágás, - maszkák megjelenítése - tehénfejés. Csodálatosan
szépek a régi hagyományokat – ünnepnapokat, jeles
eseményeket - megörökítő
életképek is: pl. Altkirmes,
tűzkerék gurítás, betlehemezés, komaasszony a komatállal stb. A babavarró kör vezetője: Kett Jánosné.
Tagjai: Kozma Lász
lóné(+), Schunk Miklósné(+), Auth Jánosné(+),
Krikler Antalné, Szikszai
Györgyné, Ratting Ádámné,
Hesz Ádámné, Rozmer Ferencné, Schulteisz Jánosné,
Schulteisz Józsefné.

részében is fontos nekünk
magyaroknak Szent István
napja, a magyar államalapítás! Augusztus 20-a a magyarság legnagyobb ünnepe,
mert emlékeztet bennünket
arra, hogy Szent István királyunk szellemi örökségét,
hagyományát őriznünk kell.
Magyarország
fennállása
során mindig jelentős számban éltek más nemzetiségek
is a magyarok mellett, a békés együttélés nagyon fontos a magyar nemzet számára. Szent István fiához, Imre
Hercegnek írt Intelmeiben
szól arról: „ amiként különbkülönb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet
és szokást, különb-különb
példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az or-

szágot díszíti, az udvar fényét emeli … Mert az egy
nyelvű és egy szokású ország
gyenge és esendő.”
Augusztus 20-án az ünnepi asztal része az új lisztből készült kenyér. A kenyér
a magyar emberek számára
az életet, a megélhetést és az
otthont jelenti. Amikor az új
kenyeret megáldják, áztató
esőt kérünk a Jóistentől, és
kérjük őt, hogy a következő
aratáskor bőséges termés legyen az emberek számára.
Kálmán-Szűcs Ramóna

NYÁR VESZÉLYEI

Rendkívül fontos a bőséges, napi minimum 2 liter folyadékfogyasztás, (jobb a 3 liter) víz, ásványvíz, limonádé, tea
formájában, hűtötten. A szervezet hűtését is segítjük ezzel
a folyadékpótláson túl.
Sok a csípés, apró sérülés. Csípésre Calcimusc ampulla 3x1 adagban iható, helyileg hűsítő kenőcs (Fenistil, Burow kenőcs,) vagy híg ecetes vizes hideg borogatás teendő.
Gyulladt, fertőzött , kemény sebet mielőbb mutassuk meg,
Tetanusz és antibiotikum is szükséges lehet.
Sérülésre recept nélküli jód tartalmú Betadint tegyünk
(van kenőcs vagy oldat), tartsuk tisztán, steril gézzel (és ne
papír zsebkendővel, ronggyal) fedetten.
Kullancsot kívánatos mielőbb eltávolítani, rendelőkben,
ügyeleten rendelkeznek csipesszel, ami a potroh összenyomása nélkül kiemeli a kullancsot. (A potroha tartalmazza a
fertőződés anyagát, ennek bepréselése kerülendő!) Ügyesen házilag vékony cérnával is ki lehet fordítani a kullancsot, 2-3x körbetekerendő a bőr felszínén cérnával a kullancs feje, a bőr szintjében össze kell húzni a kullancs körül
és kifelé húzni –forgatni az óramutató járásával ellentétesen. Ekkor a kullancs nem szakad be, potroha nem nyomódik meg, és elengedi a bőrt, kijön.
Dr. Rajnai Gabriella
háziorvos
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Általános Iskolánk hírei
Virágolimpia Zebegény
2015. május 30.

2014-ben 3. helyezett lett
Geresdlak a Virágolimpián. Idén nem titkolt szándékunk volt, hogy előrébb
lépjünk, szerettünk volna a
dobogó egyik magasabb fokára állni. Két busszal indultunk útnak május 29-én
pénteken délután kettő órakor. Menet közben Budapesten egy McDolnalds-nál
álltunk meg pihenni, majd
18.00 óra magasságában érkeztünk meg festői környezetben fekvő Zebegénybe.
Érkezésünk után megnéztük a verseny helyszíneit és
utána következett a meleg
vacsora és a sütemény. Családoknál aludtunk. Másnap
reggel korán keltünk, közös
reggeli után pedig kimentünk a verseny helyszínére,
a Duna partjára. A verseny
megnyitója után következett az alsós és a felsős tanulók futóversenye. A felsős
tanulók futóversenyét Osváth Alex nyerte meg, a második helyen Bíró Balázs ért
célba. Az alsós tanulóknál a
leggyorsabb Horváth Zdenkó volt, ő harmadikként ért
célba. A futószámok után
gyümölcsöt kaptunk majd
a csapatok felmentek a Kálváriára a kincskeresés helyszínére. Zsíros kenyérrel és
ásványvízzel fogadtak mindenkit, majd 4 fős csoportokba kellett összeállni és
egy ugrókötelet fogva kellett
a 4 főnek minél több kin-

A 2015-ös Virágolimpia győztes geresdi csapata
cset (színes zászlókat) megtalálni. A kötelet nem szabadott senkinek elengedni.
15 perc alatt a geresdlakiak
129 zászlót találtak, így ebben a versenyszámban 2. helyen végeztünk. A verseny
után visszasétáltunk a Duna
partra az ügyességi versenyek helyszínére. Az ügyességi számok nagy részét
iskolánk nyerte meg. A Virágolimpia nevezési díja a fiúknak egy bokor, vagy cserje,
a lányoknak pedig egy virág
volt. A növények elültetésére
a versenyszámok végeztével
került sor, majd megkoszorúztuk a verseny létrehozójának Gróf Apponyi Fran-

Fontos dátumok:

Pótvizsga időpontja: 2015. augusztus 31. 9 óra
Tanévnyitó időpontja: 2015. szeptember 1. 8 óra

Az iskolabuszok a megszokott rendben közlekednek
a tanévben.

ciskának az emléktábláját.
Az eredményhirdetésig volt
idő egy lovaskocsis kirándulásra is. Az eredményhirdetésen a futást külön értékelték, itt a Váciak mögött a
második helyen végeztünk.
Az összesített eredmények
után derült ki, hogy a Virágolimpiát 2015-ben Geresdlak csapata nyerte meg, és
ezzel 1 évre elhoztuk a Virágolimpia vándorserlegét
is. Nagy volt az öröm, ami-

kor a futás ezüst érme mellé,
egy aranyérem is került mindenki nyakába. Most rajtunk
van az a kellemes teher, hogy
jövőre meg kell védenünk az
első helyünket.
Országos versenyeredményeink:
Simó Attila a kéttusa (futás-úszás) diákolimpián bejutott az országos döntőbe. A kecskeméti versenyen
Attila - a sok igazolt futó és
úszó között - a 43 versenyzőből a 34. lett.
Schulteisz Anna a Budapesten megrendezett országos német vers és prózamondó versenyen a 10.
helyen végzett.
Osváth Alex a megyei
döntőt megnyerve 600 méteres síkfutásban Székesfehérváron szerepelt országos
versenyen, és Békéscsabán
a kis iskolák országos diákolimpiáján. Utóbbin Alex
országos 4. helyen végzett.
Kitűnő sporteredményével
Alex érdemelte ki iskolánk
Martti Hämäläinen díját.
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Színes programok, gyermekközpontú nevelés
Végéhez közeledik óvodánk
2014/2015-ös nevelési éve. 25
gyermeket neveltünk, gondoztunk idén. Geresdlakiakat, marázaiakat, fazekasbodaiakat, kékesdieket, kátolyiakat, akiknek
háztól-házig szállítását falubuszaink oldották meg. Különös figyelmet fordítottunk az
élményszerű nevelésükre, az
egyéni és közösségi fejlesztésre, német nemzetiségi nevelésre.
Ebben az évben lezárult
Óvodafejlesztés pályázatunknak köszönhetően mind tárgyi
feltételekben (új udvari és benti játékeszközök, fejlesztőeszközök), mind tartalmi, szakmai
szempontból (továbbképzések,
jó gyakorlatok beépítése, programok szervezése) sokat gazdagodtunk.
Sok felejthetetlen programban volt részünk, többet a szülőkkel közösen élhettek meg
a gyerekek. A hagyományos
programok mellett (Márton
nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Évzáró-ballagás)
új lehetőségek is nyíltak ebben
az évben.
Szeptemberben az erdősmecskei óvoda népi játszóházat
szervezett, melyre a geresdlaki
gyerekeket is meghívták. Érdekes játékokat próbálhattak ki.
Az iskolával közösen szerveztünk nagy sikerű szülői
fórumot Antal Judit, mentálhigiénés szaktanácsadó közreműködésével. A finn-magyar
majális keretében tartottuk meg
az anyák napi köszöntésünket,
majd színes programok támogatásával tartalmas kikapcsolódást nyújtottunk a családoknak.
A felújított Orvosi Rendelő
avatásán gyerekeink két nyelven köszöntötték a vendégeket. Mauri Vänskä kezdemé-

nyezésére új lendületet kapott
hagyományos darts versenyünk,
melynek bevételét egy buszos
kirándulás utazási költségeire
fordítottunk. Célja a Katica Tanya volt, melyre a szülők is elkísérhették gyermeküket. Boldog,
szép napot töltöttünk el együtt!
Köszönjük mindenkinek, aki
támogatta! :)
Gyermeknapot az iskola 1-2.
osztályával közösen tartottunk
udvarunkon. Jó volt látni a jelenlegi és a régi óvodások önfeledt, vidám játékát, versenyzését.
Közben tanító nénik és leendő
tanítványaik között is erősödött
az a közvetlen kapcsolat, mely az
iskolai nyílt nap és Podolskiné
Teppert Erzsi tanító néni óvodai látogatása során kialakult.
Évzáró és nagycsoportosainkat búcsúztató műsorunkat a
Közösségi Házban rendeztük,
ahol minden óvodás megmutatta, mennyit fejlődött ebben
az évben. Meghatódva öleltük
át hét búcsúzó gyermekünket,
elcsodálkozva, milyen gyorsan
felcseperedtek… Mindannyiunknak eredményes és boldog
iskolás éveket kívánunk!
Érdemes megemlítenünk,
hogy az elmúlt nevelési évben

két olyan projektet szerveztünk
a gyerekeknek, melyek során a
német nemzetiségi hagyományokkal való ismerkedést tartottuk szem előtt. A „Grossmutters
Küche” témakörben magunk
is készíthettünk gőzgombócot.
Az „Ungarndeutsche Tracht”
projekt során belebújhattak a
régi ruhákba, meglátogattuk a
csodálatos Babamúzeumot, kézimunka kiállítást, tájházat. Saját szemükkel figyelhették meg
a gyerekek, hogyan köt Klasz
Anna néni pacskert, és hogyan
talpalja meg suszterműhelyében
Krikler Anna néni. Helyi értékekkel ismerkedtek meg a gyerekek, ami elkíséri őket egész
életükben, és formálja Geresdlakhoz való kötődésüket.
A mindennapok során is törekedtünk arra, hogy jól megismerjék a falu utcáit, neves épületeit, tereit a gyerekek. Kétszer
is túráztunk a kilátóhoz, jártunk a kiserdőben, patakparton,
játszótéren. Minden óvodásunk beiratkozott a könyvtárba, rendszeresen kölcsönöztünk
könyveket. Idén is megsütöttük a Mézeskalács-Óvodát, köszöntöttük a Gőzgombóc Fesztivál vendégeit.

A Pécsváradi Zeneiskola
helybe hozott karácsonyi hangversenyét meghallgattuk, ismerkedtek a gyerekek a hangszerek
szépségével, sőt zeneóvodásaink is énekeltek.
A helyi Német Önkormányzat támogatásával kétnyelvű
színházi előadást is megtekintettük, a közismert „Bremer
Stadtmusikanten” című mesét.
Örömmel
biztosítottunk
időt és helyet Rozmer Andrásné Margitnak a hitéletre nevelést segítő foglalkozásainak
megtartásához az érdeklődő
gyermekek számára.
Környezetünk szépítésén folyamatosan dolgozunk, a munkálatokba bevonva a gyerekeket
is. A Föld napján például elnyűtt cipőkbe ültettünk virágokat, mellyel a bejáratot díszítjük.
Napi gondozásukba a gyerekek
örömmel kapcsolódnak be. Mini-kertet is gondoztunk a tavasz
folyamán.
Köszönjük fenntartó Önkormányzatunknak a támogatását,
valamint minden alkalmazottnak, és kívülálló támogatónak az
egész éves munkáját!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Geresdlaki Dózsa SE felnőtt, U19 és U16
labdarúgócsapatok mérkőzései 2015/2016
2015/2016 Baranya megye MEGYEI I.o. Férfi felnőtt
Dátum
Idő
Hazai csapat
2015.08.16.
17:30
BEREMEND ÉSK-SPORT36
2015.08.23.
17:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.08.29.
17:30
MTE 1888
2015.09.06.
16:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.09.13.
16:30
BOGÁD SE
2015.09.20.
16:00
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.09.26.
11:00
PEAC
2015.10.03.
15:30
VILLÁNY TC
2015.10.10.
15:00
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.10.18.
14:30
PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE
2015.10.25.
14:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.10.31.
14:00
SZÁSZVÁRI SE
2015.11.08.
13:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.11.15.
13:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.11.22.
13:00
GERESDLAKI DÓZSA SE

Vendég csapat
GERESDLAKI DÓZSA SE
TENKES CSÁRDA SIKLÓS FC
GERESDLAKI DÓZSA SE
PVSK LABDARÚGÓ KFT
GERESDLAKI DÓZSA SE
BODA ÖSE
GERESDLAKI DÓZSA SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
BÓLYI SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
PMFC
GERESDLAKI DÓZSA SE
SZEDERKÉNYI SE
SZIGETVÁRI ZMSE
SELLYE VSK

2015/2016 Baranya megye MEGYEI I.o. Férfi U19
Dátum
Idő
Hazai csapat
2015.08.30.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.09.05.
11:30
ÓCSÁRD SE
2015.09.09.
17:00
SIKLÓSI FC
2015.09.12.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.09.19.
11:30
BODA ÖSE
2015.09.27.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.10.03.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.10.10.
11:30
BÓLYI SE
2015.10.17.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.10.24.
11:30
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY
2015.10.28.
12:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.11.01.
11:30
GERESDLAKI DÓZSA SE
2015.11.07.
13:30
SZEDERKÉNYI SE
2015.11.14.
11:30
MERENYE KSE
2015.11.21.
11:30
SELLYE VSK

Vendég csapat
MTE 1888
GERESDLAKI DÓZSA SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
BOGÁD SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
PEAC
VILLÁNY TC
GERESDLAKI DÓZSA SE
PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
BEREMEND ÉSK-SPORT36
SZÁSZVÁRI SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
GERESDLAKI DÓZSA SE
GERESDLAKI DÓZSA SE

2015/2016 Baranya megye MEGYEI I.o. Férfi U16-os csapatok mérkőzései megegyeznek az U19-es sorsolással, csak 2 órával
előbb kezdődnek.

Pályázati hírek
Falubusz pályázat

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások vonatkozásában
Geresdlak
Község Önkormányzata támogatást nyert új mikrobusz
beszerzésére. A korábbiak-

ban beszerzett gépjármű a
sok igénybevétel miatt elhasználódott, cseréje aktuálissá vált. Az új mikrobus�szal a korábbi gépjárművel
ellátott feladatokat folytatjuk. Az új Volkswagen típusú mikrobusz szeptemberben „áll” munkába.
Folyamatban lévő pályázatok

2014-ben indult egy új
Európai Uniós költségveté-

si és pályázati ciklus. Az önkormányzat célja a továbbiakban is az, hogy minden
lehetőséget szeretnénk kihasználni. Jelenleg is több
pályázatunk várakozik az elbírálásra, pozitív döntés esetén a falu eszköztárát, épületeit, közterületeit tudjuk
bővíteni. Továbbra is az a
szándékunk, hogy egy élhető Geresdlakot próbálunk
megvalósítani.

Rally sport

Szeptember 13-án
megrendezésre kerül
Geresdlakon a Falu
Rally.

Geresdlaki Hírmondó
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Szüreti Mulatság

Falu Pincéje, Geresd – 2015. szeptember 12.
Geresdlak Község Önkormányzata sok szeretettel várja vendégeit!
Programok:
16:00 - Terményáldás – Erb József plébános úr
- Beszédet mond: dr. Habjánecz Tibor polgármester
- Geresdi Nyugdíjas Klub műsora
- Pacsirta kórus fellépése
- Nagynyárádi Tánccsoport fellépése
17:00 - Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita operettgálája
18:00 - Vacsora
19:00 - Bál, zenét szolgáltatja: a véméndi Sextett Zenekar

Augusztus 15. 8:00
Lak
Nagyboldogasszony Ünnepe
Virág (Weihbischl) szentelés
Augusztus 16. 8:00
Geresd
Szentségimádás
Augusztus 20. 17:00
Kisgeresd Szabadtéri mise
Kenyérszentelés
Augusztus 23. 8:00
Lak
Bertalan napi búcsúi mise
Augusztus 30. 8:00
Lak
Mise

dr. Habjánecz Tibor
polgármester

„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!”

Szeptember 6.
Máriagyüd Kisboldogasszony Ünnepe
Német mise Máriagyüdön
A misét celebrálja Erb József
plébánosunk.
Énekel a Püspöklaki
Egyházi Kórus

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

Jegyzői referens:

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

Geresdlaki Német Önkormányzat

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 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 ÁMK Geresdlaki Német Nemzetiségi
Általános Iskola
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
Vezető: Ruppert Bálintné, E-mail: glakkonyha@mail.com

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

Mohács kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozó: Kaszás Anita
Telefon: 69/349-101
Ügyfélfogadás helye: Geresdlak Község Önkormányzata

Rendőrség:

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918

Tűzoltók: 105

Geresdlaki Hírmondó
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Nemzeti ünnepünk - augusztus 20.

Geresdlak Község Önkormányzata sok szeretettel
várja vendégeit az Államalapítás ünnepén!
17.00 órától programok Kisgeresden:
Szabadtéri mise – Erb József címzetes prépost
Kenyérszentelés
Beszédet mond: Dr. Habjánecz Tibor – polgármester
Geresdlakért díjak átadása
Virágosításért díj átadása
Pacsirtakórus fellépése
Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora
19.00 órától Vacsora
Minden kedves érdeklődőt egy tányér babgulyással látunk vendégül!
Bál, zenét szolgáltatja:
Hohmann János és Kehl Zsolt
A rendezvényre buszok indulnak az alábbi időpontokban:
Geresd, Koffán- Ház elől:
16.45
Püspöklak, Babaház elől:
16.45
Püspöklak, Felső buszmegálló:
16.45
Püspöklak, Alsófalusi buszmegálló: 16.45

Ünnepeljünk együtt!

dr. Habjánecz Tibor
polgármester

„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!”
Geresdlaki Hírmondó

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

