2016. július

Nyári élet
az óvodában
Az évzárót követően megkezdődött a nyári élet az óvodában. A korábbi évekhez képest az idén nagyobb érdeklődés mutatkozik a családok részéről, több gyerek jár óvodába (Írásunk az 5. oldalon)

Zebegényi Gőzgombócfesztivál
Településünkről már több alkalommal képviseltük
Geresdlakot a Zebegényi Gőzgombóc Fesztiválon.
A két település között már évek óta kiváló baráti-testvéri kapcsolat áll fenn. Ezt 2014-ben pecsételte meg Zebegény és Geresdlak polgármestere, Hutter Jánosné és Dr. Habjánecz Tibor a testvértelepülési
kapcsolat szerződésének aláírásával.
Azóta is rendszeresen részt veszünk Zebegény rendezvényein, s ők is szívesen jönnek hozzánk, Geresdlakra.
A Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon is volt alkalmunk megkóstolni a zebegényi édes gőzgombócot. Két éve a fődíjat, a Knédli Rézit zebegényi barátaink nyerték el.

Idén július 23-án ismét útra kelünk, és elkészítjük
Zebegényben a híres Geresdlaki Gőzgombócunkat.
Zebegény, jövünk!
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Lövészklub – MHSZ-es emlékek
Takács Feri bácsitól
Püspöklakon már a XX.
század elején, 1930. március 4-én megalakult a Polgári
Lövészegyesület. Ennek az
egyesületnek 387 tagja volt,
akik közül 113 püspöklaki,
108 geresdi ,75 marázai és 51
fazekasbodai. Elnöke Kaszás József, ügyvezető elnöke Madár Mihály, alelnökei
Bakó Béla, Horváth Ferenc,
Lutz Ferenc és vitéz Halmai
János, főtitkára Miklósi József, pénztárosa Speil Ádám,
ellenőre Spohn György, orvosa dr. Vondra Gyula, ügyésze dr. Rihmer Oszkár lett.
Az egyesület célja: „A céllövő sport iránti érdeklődés
felkeltése, ébrentartása és a
céllövés gyakorlása.” A Polgári Lövészegyesület 19301938 között működött.
Takács Ferenc 1972-ben
alapította az MHSZ Lövészklubot, ahol nem volt
rangjelzés. Takács Feri bácsi volt a Lövészklub titkára,
pénzügyekért, fegyverekért,
felszerelésért ő volt a felelős. Kezdetben csak 50 fővel működött a Lövészklub,
tagságának fele úttörő gyerekekből állt. A kis létszám
ellenére a klub nagyon aktív
volt, és rengeteg sikert ért el.
Az MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) adta
a fegyvert, a lőszert, a lét-

Heirich Ádám, Tarsoly Gyula, Rosta Erzsébet, Veres Barnabás, Schulteisz György, Ratting Zoltán, Kálcsics Zsuzsanna, Fuchs László, Varga Éva, Takács Ádám, Madarász Erika, Schmidt Ferenc, Árvai József
és Takács Ferenc
szám utáni támogatást. Az ban – Bakó Zsolt, Békefi lett. A 80’-as években BékeMHSZ rendszeresen ellen- Attila, Kálcsics Tibor, Kett fi Attila felnőtteknél megyei
őrizte és értékelte is a Lö- Zoltán, Veres Barnabás, Ul- 1. helyezést ért el. A gyerevészklubot. Takács Feri bácsi rich Miklós, Csekei Valé- kek eltanulták a lövészeti foeredetileg hivatásos katona- ria, Kröhnung Valéria, Ros- gásokat, pl. a kormozást, ami
tiszt – fegyverzetis – volt, ta Erzsébet, Varga Éva – ez azt jelentette, hogy az olajtól
később lett pedagógus.
nagyon kedves emlék Feri fénylő fegyver célzóját gyerAz úttörők nagyon ered- bácsinak. A 10 gyermek tyával lekezelték.
ményesek voltak. 1979- később felnőttként is részt
A 80’-as években akkor
ben az MHSZ meghívásá- vett a Lövészklub munkájá- 100.000 Ft értékben megra Nemzetközi Gyermekév ban, segítették a lövész sport épült a 8 lőállásos fedett lőtér
alkalmából Geresdlakról 10 szervezését.
a téglaégetőnél (most csibetegyermek vett részt a Rezi
A 80’-as évek elején Zán- lep). Kispuskák (6 mm-es) is
Honvédelmi Úttörőtábor- kán országos első helyezést voltak a Lövészklubban, kezértek el az úttörők.
detben 3 fegyverrel, később 12
Másik kedves emlék Var- db TOZ-8-assal lőhettek tagga Károly sportlövő olimpi- jaink.
ai bajnokkal való találkozás
Geresdlakról
1981-ben
volt, aki élménybeszámolót ketten vettek részt az NDKtartott Geresdlakon a gyer- ban, Swerinben megrendemekeknek. A Geresdlaki zett nemzetközi versenyen:
Lövészklub nevében Varga Heirich János és Békefi Attila,
Éva adta át az ajándékot az akik szép eredményt értek el.
olimpikonnak.
A Lövészklub versenyVarga Éva Békefi Atti- zőinek zöld szabadidőruha
lával együtt kezdettől tagjai illetve katonai sportöltözet
voltak a Lövészklubnak, Éva volt az egyenruhájuk. Vera barátnője által került be a seny után mindig szórakoLövészklubba, géppisztol�- zásra, ünneplésre került sor a
Varga Károly olimpikon, Balla Endréné Marika néni, Varga Éva, lyal versenyzett, járási verse- téglaégetőben. Ratting Zoli
nyen 1., megyei versenyen 2. harmonikázott, és mindan�Takács Ferencné
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Geresdlaki programok
Nemzeti ünnepünk augusztus 20.

Takács Tünde, Schmidt Ferenc, Takács Ádám, Tarsoly Gyula, Soós
László, Vódli József
nyian „felavattuk a serlege- kereket értek el, számos kuket”, s Fuchs Márta finom pát és oklevelet kaptak a jó
bográcsgulyása felejthetet- helyezésekért.
lenné tette az estét.
A rendszerváltás után a
Geresdlakon kétszer ren- Geresdlaki Lövészklub 20
dezett a Lövészklub járási ver- évi sikeres időszakot követősenyt, a díjazottak lövészku- en sajnos megszűnt, a lőtér

17:00 órától
– Szabadtéri szentmise Erb József
geresdlaki plébánossal
– Kenyérszentelés
– Geresdlakért-díj átadása
– Pacsirta kórus fellépése
– Bál (Hohmann János és zenekara)
20:30 órától
– Abba Singers tribute band műsora

Szeptember 10-én – Szüreti Mulatság Geresden,
a Falu Pincéjének udvarán

16:30
– Terményáldás a keresztnél
– Pacsirta kórus
– Geresdi Nyugdíjas Klub kórusa
– Sztárfellépőnk: Oszvald Marika, Kossuth-díjas
és Jászai Mari-díjas színésznő, operetténekes
– Vacsora
– Bál

Ízelítő az október 8-i X. Jubileumi Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál programjaiból

Tarsoly Gyula, Ratting Zoltán, Veres Barnabás
pát, fekete kerámiát nyertek.
helyén csibetelepet építetA fiatalabb generáci- tek. De sokaknak, akik részt
ót Eckert Szilvia, Fischer vettek a Geresdlaki LövészCsaba, Podolszki Norbert, klub életében, biztosan renSchmidt Tímea, Schmidt geteg élmény, emlék maradt
Szilvia és Schmidt Bea kép- meg abból az időből.
viselte, akik szintén nagy sidr. Habjánecz Tibor

09.30 – Diamond Ladies Majorette Team műsora
10.00 – Megnyitó – Dr. Habjánecz Tibor polgármester
10.00-12.00 – Gőzgombóc készítő verseny
10.15 – Folyamatos műsor kavalkád
– Óvodás, iskolás gyerekek előadása
– Véméndi fúvós zenekar
– Véméndi Néptánc Egyesület
– Pacsirta kórus
– Leőwey tánccsoport
– Die Bradlmusi Kanten osztrák harmonika zenekar
– Solymári Néptánc együttes
– Panonika Zombori délszláv zenekar
– Sramli párbaj
– Band Of StreetS „utcazenekar”
– Petra Böck osztrák énekesnő
– Péter Szabó Szilvia és együttese
– Tankcsapda
– UnterRock bál
Helyszín: 7733 Geresdlak, Óvoda u. 2.
(Közösségi ház)

Schmidt Tímea, Pesti Andrea, Kálcsics Zsuzsanna, Kiss Róbert, Bojtos Csaba, Morschauser Gábor
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzáró az iskolában, elismerésekkel
Iskolánk június 18-án,
szombaton 9.30 órakor tartotta tanévzáró és ballagó ünnepélyét. A tanév zárásaként
visszatekintünk az elmúlt
tanév eredményeire, amikről
itt a Geresdlaki Hírmondóban is rendszeresen beszámoltunk. A 2015/2016-os
tanévben nyújtott kiemelkedő eredményéért oklevél és
könyvjutalomban részesült:
Ferkov Barnabás, Hofecker
Jázmin, Schulteisz Márton
(1. osztályos tanulók), Békefi Luca Anna, Bogdán Hanna,
Gazda Emília és Glasz Melani (2. o), Bornemissza Zsófia
Csenge (3. o), Rosenfeld Zsófia
(4. o), Horváth Rebeka, Varga
Nadin (5. o), Schulteisz Anna
és Varga Kitti (6. o). Oklevél
jutalmazásban részesült Wukovics Dzsennifer (1.o.), Bodró István (2.o.), Hock Hanna
Sára, Kiss Anasztázia, Molnár Szonja (3.o.), Rosenfeld
Dóra (5.o.), Kiss Viven (6.o.),
Bölcskei Gábor, Hantosi Koppány (7.o.). Egész éves kiemelkedő sportteljesítményéért igazgatói dicséretben
részesült: Gáspár Szabolcs,
Kovács-Möller Bálint, Varga
Zsombor, Kiss Ivett, Horváth
Zdenkó Nátán, Apari Liliána, Osváth Erik, Storch Léna,
Krikler Levente, Szabó Éva,
Orsós Valter, Rajnai Benjamin, Toldi Dániel, Bogdán
Dávid, Lukács Máté, Várda Ferenc, Osváth Alex, Wukovics Patrik. Jó tanuló – jó
sportoló elismerésben Bölcskei Gábor 7. osztályos tanuló részesült. Iskolánk legjobb leány sportolója Apari
Liliána, legjobb fiú sportolója Orsós Valter lett, így
ők érdemelték ki a Martti
Hämäläinen díjat. Szeretnénk köszönetet mondani a

Hämäläinen családnak, amiért évek óta támogatja iskolánkat!
Mauri Vänska vezetésével finn lakosaink ösztöndíjat alapítottak iskolásaink
továbbtanulásának elősegítése érdekében. Az alapítók kérésének megfelelően
már az idei tanévben átadtuk az első ösztöndíjakat.
A finn alapítók által támogatott összeget a települési
önkormányzatok egészítették ki. Tanulóink így 20 ezer
forintot kaptak az ösztöndíj
alapból és 10 ezer forintot
a lakóhely szerinti települési önkormányzattól (azaz
összesen 30 ezer forintot).
Ösztöndíjban részesült Horváth Rebeka aki betegsége
ellenére kiemelkedő tanulmányi eredménnyel zárta az
évet, Varga Nadin aki kitűnő
tanulmányi és sport eredményei mellett ugyanilyen teljesítményt nyújt zenében is,
Hantosi Koppány akit rajztehetsége emelt ki a többi tanuló közül és Bölcskei Gábor
aki iskolánk jó tanulója - jó
sportolója lett. A következő

tanév elején kerül teljes egészében kihirdetésre az ösztöndíj, aminek az összege jövőre a duplájára emelkedik.
Köszönjük az ösztöndíj alapítóknak a támogatást!
Anna-Liisa Jarkko és
Heikki Jarkko támogatásának
köszönhetően Toldi Márk és
Kiss Viven vehetett részt a
nyári balatoni táborozáson.
A gyerekek nevében is szeretném megköszönni a felajánlást!
August Krivec osztrák
testvértelepülésünk
kapcsolattartója ismét pólókkal
ajándékozta meg az iskolát,
amiből minden tanulónk a
nevelők és iskolánk dolgozói is kaptak ajándékba. A
pólókon felül a tanévzárón
átnyújtotta Grambach önkormányzatának 300 ezer
forint anyagi támogatását
is. Köszönjük August Krivecnek és Raaba-Grambach
Önkormányzatának!
Nemcsak tanulóink, hanem pedagógusaink és elismerésben részesültek. Több
évtizeden át tartó kiemelkedő pedagógusi munkájá-

ért emlékérmet vehetett át
Podolskiné Teppert Erzsébet,
Gasz György és Horváth János.
Iskolánk pályázatot adott
be a sportudvar felújítására.
Pályázati pénzből szeretnénk az aszfaltos pályánkat
15x30 méteresre bővíteni,
futópályával, távolugró gödörrel kiegészíteni, az osztrák és finn támogatások
felhasználásával pedig új
kerítést építenénk a pálya
köré.
Tanulóink sikeres szerepléséhez,
programjaink
sikeres
megvalósításához
nagyban hozzájárult Dr.
Habjánecz Tibor polgármester és Kófiás Endre Zsolt tankerület igazgató támogatása.
Köszönöm kollégáim áldozatos munkáját, sofőrjeink
balesetmentes vezetését, a
tanítási munkát segítő dolgozóinknak a néha embert
próbáló erőfeszítésüket.
Jó pihenést és aktív kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyári élet
az óvodában
Az évzárót követően
megkezdődött a nyári élet
az óvodában. A korábbi
évekhez képest az idén nagyobb érdeklődés mutatkozik a családok részéről, több
gyerek jár óvodába. Az iskolabusz naponta beszállítja a
bejárókat is. Örülünk, hogy
élnek a lehetőséggel, hiszen
a hosszú vakáció idején se
unatkoznak így a gyerekek,
tartalmas elfoglaltságot biztosítunk nekik, közösségben
vannak, jól érzik magukat a
kicsit kötetlenebb napirend
mellett. Sokat barkácsolunk,
közben nyári hangulatú dalokat énekelünk. A délelőttöket mindig a szabadban
töltjük: ha nagy meleg van,
az árnyékos udvarban játszanak a gyerekek, ha enyhül a
forróság, túrázunk: a kiserdőbe, Geresdre, vagy éppen
szedrezni a Maráza felé vezető földes útra.
Július 22-ig várjuk a gyerekeket, majd megkezdő-

dik a festés, takarítás, aztán
a nyári szünet. Legközelebb
szeptember 1-jén tárjuk ki a
kapukat, visszavárva „régi”
óvodásainkat, és az újakat
nagy szeretettel!
Jó pihenést kívánok minden óvodásnak, családjaiknak és az óvoda dolgozóinak!
Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Bozsik-program Geresdlakon

Dr. Habjánecz Tibor polgármester úrral Székelyszabarban jártunk. Polgármester úr felkérte Reisz
Josuát, hogy vigye tovább
a Bozsik-programot Geresdlakon. A Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott, az utánpótlás
nevelését segítő Bozsikprogram keretében Geresdlakon a Grassroots Ctanfolyamot végzett Reisz
Josua edző foglalkozik két
korosztályban a gyerekekkel.
A Bozsik-program keretében a gyerekek több
labdarúgó-tornán vesznek
részt. A székelyszabari Natúr-Életmód Tanyán Reisz
Josua edzőt kérdeztem Geresdlak vonatkozásában:
– A magyar labdarúgó válogatott Európa-bajnokságon nyújtott szereplése
után a magyar gyerekek már
nem külföldi focisták, hanem
Szalaik és Bödék „akarnak
lenni”. A magyar válogatott
a gyerekeknek is példakép
lett? Milyen hatással van
rájuk az Európa-bajnokság?
– Ez mindenképpen egy
nagy bátorítást ad nekik.
Látom, ahogy találkozom
velük, mindenkin rajta van
a magyar mez, és a Face-

book-on is aktívak, kommenteznek, lájkolnak. A
magyar válogatott internetes oldala is nagyon népszerű, látszik, hogy nagyonnagyon kedvelt a nemzeti
tizenegy. A gyerekek szeretnek focizni. Most szeptembertől, ahogy vége lesz
az Európa-bajnokságnak,
még több edzésre eljönnek,
még többet kinn lesznek a
pályákon, és még lelkesebben csinálják, de eddig is
nagyon lelkesek voltak.
– Geresdlak hogyan csatlakozik a Bozsik-programhoz? Milyenek az eddigi tapasztalataid?
– Ahogy Geresdlak felnőtt csapata a Megye I. osztályba került, előírás, hogy
szerepeltetni kellett Bozsikprogramban a kis csapatokat, ahogy serdülőcsapatot
és ificsapatot is. Geresdlakon az iskolában nagyon
sok gyerek van. Az iskolában a tanárok is a program
mellé álltak, és az iskolában
is tartottak fociedzéseket és
szabadidősportot, ahol mozoghattak a gyerekek. Tavaly én vettem át a gyerekeket. Átvettem és edzettem
Geresdlakon az ificsapatot
és a serdülőcsapatot, aztán a Bozsik-programot is.

Utána csak a Bozsik-programra koncentráltam és ez
már a második éve, amikor
Bozsik-programban indultunk 4 korosztályban. Most
2 korosztály lesz, az U9-es
és az U11-es. Ennek látom
értelmét, a 4 korosztály is
rendben van, hogy minél
több gyereket szeretnénk,
de ez a minőség rovására megy. Inkább kevesebb
gyerekkel foglalkozunk, de
jobban tudunk velük dolgozni.
– Milyen program vár a
gyerekekre?
– A Bozsik-programban
a legkisebb korosztály az
U7, ezt már az óvodás gyerekek is elkezdhetik, aztán az U9, két évvel mindig emelkedik a korosztály,
a legkisebb kortól elindulunk, és végighaladják a
korosztályokat, ahol már
lesznek idősebbek is. A
Bozsik-program szeptemberben indul, ősszel három
hónap: szeptember-október-november, tavasszal:
március-április-május, és
a 3-4 téli teremtorna. A
Szövetség szeretné, hogy
év közben télen is legyen
a gyerekeknek mozgásra
lehetőség. Szeptemberben
kezdünk edzésekkel, heti

2 edzés a minimum, aztán
hétvégente tornák vannak.
Korosztályonként kéthetente vannak a tornák Mohácson. Egy korosztálynak
van általában négy, maximum öt 15 perces mec�cse, és a torna végén hirdetnek egy tornagyőztest,
és megválasztjuk a legjobb
játékost. Egy Bozsik-Oklevelet kap, ez ösztönzi őket.
Januárban kezdődnek a teremtornák. Az alapozás
és az edzések márciusban
kezdődnek, és egészen június első hetéig tartanak.
Nyáron vakáció van. Most
az MLSZ kezdeményezte, hogy táborokat szervezzenek a felkészítő edzők,
100.000 Forinttal támogatják az egyesületeket, hogy
szervezzenek az egyesületnél 1 hetes nyári tábort,
hogy a gyerekek benne maradhassanak a fociban.
– Bízunk benne, hogy Geresdlakról is több tehetséges
játékos emelkedik ki és kap
lehetőséget a Bozsik-program hatására.
– Mindenképp ez a cél,
ezért dolgozunk.
– Sok sikert kívánunk
munkádhoz!
– Köszönöm!
Sz.R.

Geresdlaki Hírmondó
Hajnaltájt az öt órai harang, s nagymamám selymes hangja kifordított mellőle az ágyból. Kezembe kaptam a kék
glottost és a patyolat-tiszta, de már nyáriasra elkopott fehér trikómat. Halovány
zölden sejtette a 8-ast, Varga Zolit aki voltam a libalegelős beleznai rangadókon.
Kezdődött a nap. A gyors tea, a kiöntő szájából, majd egy felületes füles elindított a zsíros-deszkával mamám és nénjém kapái után hol elől, hol mögöttük
vargazolis cselekkel bolondítva közönségemet.
A krumpliföld mennyországa a soksok sárga, dekázásra csodás alkalmatosság, a technikai brillírozásom elismerése
helyett fűzfa vessző által ösztönző sprintekkel mutattam meg, hogy az űllői úton
a helyem.
Jutalmam az egymásba ragasztott
nagy karéj, Magyarország térképe alakú
zsíros kenyér volt, mely kellően megpuhult a Zalai Hírlap áldásos melegétől.
A lecsót már nem bírtam kivárni, a
krumplileves előtt, úgy hidegen a spájzból… a nyaklevest is megkockáztatva kanállal tömtem a fejem.

Vesszőfutásom
Sietni kellett, mert Hervaiéknál ki kellett ganézni ahhoz, hogy jöhessen Ő is, a
Jani, a nagyobb, aki biztosította nekem a
nyócas mezt és a biztos állást a József utcai csapatban.
Két házzal odébb melegítettünk a szabópistáéknál. Udvaruk libalegelő. Zöld libafostól megfestett trikómon már nem
látszott Varga Zoli száma. Jaj de utáltam
becsúszni, elesni. Csupa libaszaros csapatok!
Szabó néni megsajnálva a „válogatott”
játékosokat kúti vízzel frissített és a láda
fiából, az ő élés-ládájukból cukros-kenyérrel doppingolta az övéit.
Késő délután bejuthattunk a József
utca végi arénába. Igazi focipálya kapuk!
Itt játszanak vasárnaponként a BELEZNAIAK! Mit nekünk albertflóri, vargazoli… A
Lajtmann, a Liki, a Kondricz, a Zsgánecz az
aranylábú gyerekek!
A mogyoróvessző kapukat menet közben elhajigálók benépesítettük a félpályát
és sötétedésig egykapuztunk.
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A nagyok, megtartva az egyenlő esély
elvét, elosztották a töltelék gyerekeket…
Kisliki voltam sokáig, no meg vasárnap az
Ő labdaszedője.
Még csak pár perce rúgjuk, még van
esély, hogy egyenlítsünk… de jó, hogy fehérre van meszelve a nagykapu, még látunk….
Távolból mintha nem a Kisliki, nem
Varga Zoli nevét skandálnák. Egyre jobban felerősödik a Tibi, a hosszan rikácsolva elnyújtott „TÍÍÍbbÍÍÍÍ! TÍÍÍBBBÍÍÍÍ!
Egyik szurkolóm sziluettjét fedezem
fel a poros úton gyors léptekkel arénánk
felé közeledve. Pár másodperc és ideér.
Cserét kérek Hervai Janitól és a sötétséget kihasználva, egy hamisítatlan vargazolis testcselt bedobva máris nagymamám előtt vagyok. Sötét szoknyája
mögül – mekkora hiba volt részünkrőlaz elhajított mogyoróvesszőnkkel megcsípteti hátsómat. Levezető köreimet így
hazáig megfutom.
Nincs menekvés, megkapom lavórom
és tetőtől talpig kefével tisztára dörzsöl,
hogy megkaphassam a platnis fokhagymás pirítóst.
Dr. Habjánecz Tibor

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

Községi Könyvtár:

Polgármester:

Orvosi rendelő

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
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

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

Tűzoltók: 105

Geresdlaki Hírmondó

8

Jóga Geresdlakon
Rohanó világunkban egyre többen választják a több
ezer éves jógát, a testet gyógyító, a lelket építő és az elmét nyugtató hatása miatt.
Geresdlak Község Önkormányzata támogatásával
3 éve már adott a jógázási
lehetőség geresdlaki lakosok
számára is. Heti egy alkalommal az Általános Iskolában Bodáné Tófei Judit (elérhetősége: 06-70-391-6501)
tart jógagyakorlatokat.
– Nagy tapasztalattal rendelkezel jóga oktatás terén, kérlek mutasd be tevékenységed!
– Gyógypedagógus-óvónőként mindig is érdekeltek
a különböző mozgásformák.
A megismerés érdekében

tanfolyamokon vettem részt.
A jógával kb. 10 éve ismerkedtem meg, valószínűleg
nem véletlenül. Több éven
keresztül jártam jóga órákra,
majd lakhelyemen ismerősök kérésére, a polgármesterünk támogatásával elkezdtünk együtt jógázni, immár

közel 8 éve. Geresdlakon egy
pályázat keretén belül sikerült ismerkedni a jógával,
ami miután lejárt, nem ért
véget, azóta is heti rendszerességgel találkozunk.
– Miért jó nekünk ez a fajta gyakorlat? Mennyiben más,
mint a többi mozgásforma?

– A jóga megtanít mindenkit a tudatosabb, harmonikusabb életre. Hiszem,
hogy lelkileg és testileg is
építő hatású, és minden korosztály számára kivitelezhető mozgásformáról van szó.
A csoport, a közösség energiái pedig felbecsülhetetlen
értékek a mai rohanó világban. Fontosnak tartom, hogy
lehetőség szerint mindenkinek jusson minél több ideje a
lecsendesedésre, az önmagára figyelésre. Emellett a gyakorlatok a testünket is erősítik és rugalmasabbá teszik.
– Geresdlakon is rendszeresen van jóga. Mikor lehet kipróbálni ezt a lehetőséget?
– A közös jógázás, minden héten csütörtökön
18.00-19-00-ig
történik,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Szűcs Ramóna

Hírek röviden



Elkészült Geresden is az urnatemető 5 dupla sírhellyel.



A Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a szelektív hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: július 25.,
augusztus 22., szeptember 19., október 17., november 14.,
december 12.



Önkormányzatunk saját erőből felújítja a régi iskola
volt tornatermét, külső-belső vakolás és tetőátrakás lesz.



Megújul az Önkormányzati Hivatal is. Az északi fronton teljes körű tatarozást, új vakolást, festést kap.



Német Klub hírei
2016-ban a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület
3 pályázatot nyújtott be, mindhárom pályázat sikeres lett, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az alábbi vissza nem térítendő támogatásokban részesítette a Német Klubot:
- „Három szoknya az élet” KOR-dokumentumok Geresdről és Püspöklakról málenkij robotra elhurcolt lakosok
emlékei elnevezésű projektünk 714.603 Ft,
- „A nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési
támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott Működési költség projektünk 300.000 Ft,
- „A nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi
költségvetési támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott X. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál projektünk
450.000 Ft támogatásban részesült.

Miserend
Július 24. Vasárnap

8:00

Püspöklak

Július 31. Vasárnap

8:00

Püspöklak

Augusztus 14. Vasárnap

8:00

Püspöklak

Augusztus 20. Szombat

17:00

Kisgeresd

Augusztus 21. Vasárnap

8:00

Püspöklak

Augusztus 28. Vasárnap

8:00

Püspöklak
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