
2015. december 2-án, délután 4 órakor érkezik Geresdlakra Joulupukki! Érkezése 
alkalmával az általános iskola aulájában köszönti az óvodás és iskolás gyerme-
keket, akik ajándékokat is kapnak!

Ismét jön az igazi Finn Mikulás! 

Interjú János Ambrusnéval
János Ambrusné meghatáro-
zó alakja Geresdlaknak, ő a 
Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt. 
elnök-igazgatója és Geresdlak 
alpolgármestere. 

A Zrt., ahogy mi itt Ge-
resdlakon nevezzük, nagyon 
sok helyi és környékbeli la-
kosnak ad munkalehető-
séget, emellett folyamatos 
üzemi fejlesztéseket tapasz-
talhatunk. 

A Zrt-ről és Geresdlakról 
beszélgettünk az alpolgár-
mesterrel. 

- Először egy kis történe-
lem. Hogyan kezdődött a tár-
saság működése? 

- A Geresdlaki Mezőgaz-
dasági Zrt. 1998. május 29-

én jött létre a Dózsa Me-
zőgazdasági Kereskedő és 
Szolgáltató Szövetkezet át-
alakulása folytán. 

- Milyen ágazatokkal fog-
lalkoztok?

- A Zrt. fő tevékenységi 
köre a vegyes gazdálkodás. 
Három ágazatunk van, a 
növénytermelés, az állatte-
nyésztés, ezen belül a tejter-
melés és a vadgazdálkodás. 
Kiegészítő tevékenységként 
foglalkozunk mezőgazda-
sági szolgáltatással, növény-
termelési termékek felvá-
sárlásával és értékesítésével. 
Termékeinket belföldön és 
külföldön – elsősorban Né-
metországban – értékesít-
jük.

(Folytatás a 3. oldalon)

Megújult a Kisgeresdi út 
A Kisgeresdre vezető út 

veszélyessé vált, járhatatlan, 
mély kátyúk alakultak ki. 

Kisgeresden számos látni-
való várja az érdeklődőket, a 
Rumszauer-házban találha-
tó Templomszoba, központ-
ban a felújított harangláb és 
kőkereszt és nem utolsósor-
ban a 300 éves akácfa. 

A „Fel Kisge-
resdért Egyesület” 
és Geresdlak Kö-
zség Önkormány-
zata összefogtak és 
elhatározták, hogy 
közösen helyreál-
lítják a Kisgeres-
di utat. Az Egye-
sület finanszírozta 
a helyreállításhoz 
szükséges anyag 

költségét, míg az Önkor-
mányzat a munkaerőt bizto-
sította a START közmun-
kaprogramban részt vevők 
jóvoltából. Az út kátyúzása 
csak átmeneti megoldást je-
lent, a jövőben pályázati for-
rás segítségével szeretnénk a 
Kisgeresdi út aszfaltozását 
megoldani.

„Málenkíj robotra 
elhurcoltak” emlékére

A Német Klub Kulturális (Barátsági) 

Egyesület a Közösségi Háznál, december 

18-án 16.30-órakor, a „Málenkíj robotra 

elhurcoltak” emlékére emléktáblát avat 

fel.

Az ünnepség után a Nyugdíjas Klub és 

a Német Klub a Geresdlaki Önkormány-

zat támogatásával, iskolásaink és óvodása-

ink közreműködésével karácsonyi ünnep-

ségre várja a falu lakóit és nyugdíjasait.

Dr. Habjánecz Tibor

Német Klub Elnöke

2015. november



Geresdlaki Hírmondó2

Interjú községünk jegyzőjével, dr. Tóth Sándorral

Szenvedélyes horgász vagyok
Dr. Tóth Sándor az Erzsé-

beti Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője, Geresdla-
kon 2013. március 1. óta lát-
ja el jegyzői feladatait. 

Pécsi születésű, Pécsett 
nőtt fel. Az 500. sz. Angs-
ter József Ipari Szakmun-
kásképző és Szakközépis-
kolában szerzett 1991-ben  
érettségit, és általános gép-
szerelő és karbantartó szak-
mát. 

Középiskolai tanulmá-
nyai után a Pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetem 
Természettudományi Karán 
földrajzot, a Bölcsésztudo-
mányi szakán történelmet 
halgatott és szerzett föld-
rajz-történelem szakos kö-
zépiskolai tanár egyetemi 
diplomát. 

A diploma megszerzés-
ét követően felvételt nyert 
a Pécsi Janus Pannoni-
us Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karának 
Földrajz Doktor Iskolájába, 
ahol a “társadalmi-gazdasá-
gi aktivitás területi-környe-
zeti problémái” program-
ban doktori szigorlatot tett 
2001-ben. Több tanulmány 
és egy könyv szerzőtársa. 

Jogi tanulmányait a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán vé-
gezte el, ahol 2006-ban jogi 
diplomát szerzett. 

Nős, felesége Dr. Gúti 
Erika, a PTE Bölcsészet-
tudományi Kar Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézet Nyelvtudományi 
Tanszékén adjunktus. Iker 
fiaik, Zalán és Csanád most 
kezdték az általános iskolai 
tanulmányaikat. 

- Hivatalos ügyek miatt 
szoktunk veled találkozni, vi-
szont magánemberként keve-
set tudunk rólad. Kicsit avass 
be bennünket!

- A munka nagyon sok 
időmet veszi el, gyakran ég 
késő estig a geresdlaki iro-
dám ablakában is a fény, 
ezért kevés időm marad a 
magánéletre. Magánember-
ként a család a legfontosabb! 
A maradék kevés időmben 

elsősorban a fiúkkal foglal-
kozom. Velük, és a felesé-
gemmel sokat kirándulunk, 
túrázunk, vagy csak elme-
gyünk a  játszótérre, vagy 
bevásárolni. A lényeg, hogy 
velük legyek, s ez számom-
ra teljes kikapcsolódást je-
lent. Szeretek főzni, olvas-
ni, elsősorban történelemet, 
vagy történelmi tárgyú re-
gényeket, vonz a régi világ.  
Szenvedélyes horgász va-
gyok, annak ellenére, hogy 
nem igazán szeretem a ha-
lat, és sajnos az utóbbi idők-
ben évente 8-10 alkalommal 
jutok le a partra.

- Véleményem szerint jo-
gásznak lenni állandó tanu-
lást, naprakészséget jelent. 
Egy szóval: hivatás. Hogyan 
látod a jogi pályát, ha újra-

kezdenéd, akkor is ezt válasz-
tanád?

- Sok mindent kipró-
báltam mielőtt jogi pályá-
ra léptem volna, ezért van 
összehasonlításom más 
szakmákkal. Igen, folya-
matosan naprakésznek kell 

lenni, ami egyszer kihívás, 
másrészt nem tud az ember 
belefásulni, megunni. Szere-
tem a jogi pályát, és azt gon-
dolom megtaláltam a hiva-
tásomat.  

- Milyennek látod falun-
kat, Geresdlakot?

- Gyönyörű természe-
ti környezet, takaros házak, 
tisztaság, rendezettség, olyan 
amilyennek egy falunak len-
nie kell a 21. században. Lát-
szik, hogy a falunak van gaz-
dája, és szorgalmas jóravaló 
emberek lakják. 

Az emberek tekinteté-
ben jó vélemény alakult ki 
bennem. Sokat számít az is, 
hogy annak ellenére, hogy 
általában „szigorú” jegyző-
nek tartanak, elsősorban a 
végrehajtási és a hatósági 

ügyek tekintetében a hivata-
lom által vitt gyakorlat mi-
att, többnyire pozitív visz-
szajelzéseket kapok, amiben 
a kollégáimnak van oroszlán 
része. Egy szóval: szeretek 
Geresdlakon lenni.

- Részt vettél a Hivata-
li Gombócok csapattal a IX. 
Geresdlaki Gőzgombóc Fesz-
tiválon. Hogy éreztétek ma-
gatokat? Hogy sikerült a gőz-
gombóc?

- Harmadik alkalom-
mal vettem részt a fesztivá-
lon, de először vettem részt, 
mint „versenyző”, ugyanis a  
Hivatal - remélem hagyo-
mányteremtőként - két csa-
pattal vett részt a Fesztivá-
lon. Sajnos, mivel Geresdlak 
adott egy időben otthont a 
Megye Napjának is, ahol hi-
vatalos elfoglaltságom volt, 
a versenyző kifejezést rám 
nézve csak idézőjelbe tehet-
jük. A fiaim helyetesítettek, 
amit a kollégáim nem bán-
tak, mint azt elmondták. I. 
díjat kaptunk a hagyomá-
nyos teríték tekintetében, 
aminek  nagyon örültünk. 
Szeretem a hagyományőrző 
fesztiválokat, és családom-
mal több fesztiválon vettünk 
már részt, azonban a Gőz-
gombóc Fesztivál különle-
ges számomra, mert büszke 
vagyok arra, hogy az Ön-
kormányzati közalkalma-
zottak, a konyhások, a dol-
gozók, a közmunkások, és 
a Geresdlaki kirendeltség 
köztisztviselői – a kollégá-
im – és nem utolsósorban a 
polgármester, milyen nagy-
szabású rendezvényt tudnak 
összehozni, vendégként él-
veztem a jó ételeket, a szín-
vonalas programokat és azt 
az egyedi, barátságos, csalá-
dias légkört, amely miatt év-
ről-évre többen látogatnak 
el a fesztiválra.

Kálmán-Szűcs Ramóna
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(Folytatás az 1. oldalról) 
- Hol tart ma a Geresdlaki 

Mezőgazdasági Zrt.? Infor-
mációm szerint 2014 január-
jában új fejőház létesült. Mi-
lyen fejlesztések valósultak meg 
eddig, illetve milyen fejlesztések 
várhatók? 

- A Zrt. 1400 ha szán-
tóterületen gazdálkodik. 
Az állatállományunk lét-
száma összesen 881 db, eb-
ből a fejős tehén 400 db. Az 
átlagos foglalkoztatási lét-
számunk 60 fő. Egy telep-
helyünk van, ahol találha-
tó az állattenyésztési telep, 
a szárító üzem, a tárolók, a 
gépműhely és az iroda. Min-
den évben hajtunk végre fej-
lesztéseket. Az elmúlt évek-
ben sikeresen pályáztunk az 
állattenyésztési telepünk fej-
lesztésére. A legnagyobb be-
ruházás az új fejőház meg-
építése volt, ami jelenleg a 
legkorszerűbbek közé tarto-
zik. A gépparkunkat is folya-
matosan fejlesztjük, melyet 

saját erőből és hitel felvéte-
lével finanszírozzuk.

- Aktív szereplője vagy Ge-
resdlak közéletének is, alpolgár-
mesterként hogyan látod Ge-
resdlakot?

- A rendszerváltozást kö-
vetően három cikluson keresz-
tül voltam képviselő, legutóbb 
újra indultam és Geresdlak al-
polgármestere lettem.

Geresdlak helyzete na-
gyon jó. Infrastruktúrája 
fejlett, intézményrendsze-
re kiépített: Önkormányzat, 
Óvoda, Iskola, Háziorvos, Vé-
dőnői szolgálat, Fiókgyógy-
szertár, Közösségi Ház... Ez 
kevés falura jellemző. Nálunk 
a foglalkoztatás is nagyobb, 
munkalehetőséget adnak az 

intézmények és nem utolsó-
sorban a Zrt. is. Ez jelentő-
sen megkönnyíti a falu éle-
tét. Folyamatosan fejlődik a 
falu, viszont sajnos a fiatalok 
elmennek. Szeretnénk visz-
szacsábítani őket, ezért még 
élhetőbb, még szebb falut 
kell teremtenünk. Kevés falu 
ilyen, mint Geresdlak. Az 
úthálózata is teljesen kiépí-
tett. Ha utazunk, észrevesz-
szük és látjuk, hogy például 
városokban, azok külső ré-
szein se tapasztalunk ilyen jó 
úthálózatot. Itt nincs átme-
nő forgalom, így csendesebb, 
tisztább a falu és a fekvése 
is jó. Egyszer a Zrt. partne-
re Budapestről érkezett hoz-
zánk Geresdlakra, partne-
rünk az egész országot járja 
és ismeri. Az M6-os autópá-
lyán keresztül jött és Geres-
den meg kellett állnia fény-
képezni, mert még ilyen szép 
falut nem látott! Ez nekem 
nagyon jó érzés volt.

Kálmán-Szűcs Ramóna

Interjú János Ambrusnéval

 Felhívás
A térség önkormányzatai si-

keres pályázatának köszönhe-
tően értesítjük Geresdlak la-
kosságát, hogy Dél-Balatoni és 
Sió-völgyi Szilárd Kommunális 
Hulladékgazdálkodási Program 
keretén belül a napokban sze-
lektív hulladékgyűjtő edények 
kerülnek kihelyezésre minden 
házhoz. 

A Dél-Kom Nonprofit 
Kft-vel szerződésben álló la-
kossági partnerek számára ki-
szállított szelektív hulladék-
gyűjtő edény 2016. január 1. 
napjától havonta egy alkalom-
mal kerül ürítésre.

 A szelektív hulladék el-
szállítása ingyenes. Az új hul-
ladékgyűjtési rendszerben már 
otthon, a háztartásokban külön 
kell válogatni az újrahasznosít-
ható, illetve a lerakásra szánt 
hulladékot. 

A Program az Ön részére 
használatra bocsát egy db 240 
literes, kék színű hulladékgyűj-
tő edényt. Az új edényt (is) az 
ingatlanon belül kell tárolni és 
csak az elszállítás napján lehet 
kihelyezni az utcára.

Mi kerülhet az edényekbe?
A kék színű edényekbe tehet 

minden olyan háztartásban ke-
letkező hulladékot – az üvegen 
kívül -, ami hasznosítható. Ebbe 
az edénybe tegye az üdítős/ás-
ványvizes PET palackokat, a 
polietilén flakonokat (pl. tus-
fürdő, öblítő, sampon), tégelye-
ket, zacskókat, fóliákat, joghur-
tos/vajas/tejfölös dobozokat, 
műanyag kupakokat. Ide dobja 
az újságokat, kartonpapírt, cso-
magoló dobozokat, szórólapo-
kat, hullámpapírt, telefonköny-
vet, papírzacskót, többrétegű 
italos és tejes dobozokat, hasz-

nált füzeteket, papír tojástartót. 
Ide kerülnek az üdítős, sörös 
alumínium dobozok, az alufó-
lia, a fémkupakok, a konzerv-
dobozok, vagy a kisebb fémtár-
gyak is.

A meglévő kommunális 
edénybe kerül minden nem új-
rahasznosítható hulladék. Jel-
lemzően ide tartoznak az élelmi-
szerrel szennyezett olajos vagy 
zsíros csomagolóanyag, fedőfó-
liák, papír zsebkendő és egyéb 
higiéniai/egészségügyi hulladé-
kok, takarításból származó, to-
vábbá egyéb konyhai hulladé-
kok.

Milyen módon gyűjtse?
A kartondobozokat hajt-

sa szét, vagy tépje kisebb dara-
bokra, az élelmiszermaradékkal 
szennyezett dobozokat öblítse 
ki, mielőtt beleteszi a gyűjtőbe. 
Fontos, hogy a hulladék ne le-
gyen élelmiszerrel, olajjal, zsír-
ral szennyezett! A palackokat, 
flakonokat, alumínium italos- 
és konzervdobozokat lapos-

ra taposva helyezze a gyűjtő-
edénybe.

Hova teheti az üveghulladé-
kot?

Az üveghulladékot a köz-
ponti, forgalmas helyeken ki-
helyezésre került szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken el-
helyezett zöld színű üveggyűjtő 
edényekbe dobja. Ahogy a mű-
anyag, a fém és a papír esetében 
is, ide is csak a tiszta, ételmara-
déktól és olajtól, zsírtól mentes 
üveghulladékot helyezze el.

Az Önök közreműködé-
se feltétlenül szükséges a sa-
ját környezetünk tisztasága és 
élhető jövője érdekében, vala-
mint azért, hogy unokáink szá-
mára egy tisztább, élhetőbb, 
ezáltal értékesebb települést 
hagyjunk örökül. Ennek érde-
kében kérjük aktív közreműkö-
désüket!

E.ON felhívás! 
Az E.ON Energiaszol-

gáltató Kft. 2016. január 
1-jei dátummal megszünte-
ti egyetemes földgázszolgál-
tató i tevékenységét, az érin-
tett földgáz felhasználókat a 
FŐGÁZ Zrt. veszi át. 

Ezért az ügyfeleknek a 
mérőóraállást be kell diktál-
ni. A mérőóraállás bejelen-
tése hozzájárul ahhoz, hogy 
a 2015. december 31-i for-
dulónapra becsült mérőál-
lás minél inkább megköze-
lítse az átadás időpontjának 
tényleges mérőállását. 

Diktálós elszámolási 
módban lévő ügyfelek szá-
mára a megszokott időszak-
ban (legkésőbb december 
31-ig), míg részszámlás el-
számolási módban lévő ügy-
felek számára december 1. 
és 31. között lesz lehetőség a 
mérőállás bejelentésére. 

Mérőállás rögzítésére 3 
mód áll rendelkezésre: on-
line ügyfélszolgálaton, veze-
tékes telefonról és sms kül-
déssel.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Érdekes TÁMOP pályázati programjaink
Iskolánk őszi program-

jai a gőzgombóc fesztivállal 
folytatódtak. Tanulóink részt 
vettek a fesztivál megnyitá-
sában, pedagógusaink pe-
dig több csapatban is főztek. 
TÁMOP pályázatunk követ-
kező eseménye az egészség-
napunk volt. Mit (t)egyek, 
hogy egészséges legyek? – ezt 
a kérdést próbáltuk meg kör-
bejárni ezen a napon. A té-
makör hetében előkészítés-
ként a gyerekek egy hatalmas 
plakátra írhatták és rajzolhat-
ták ötleteiket, hogy mit gon-
dolnak ők erről a témakörről. 
A projektnapon csoportok-
ban és életkori sajátosságok-
nak megfelelően dolgoztuk 
fel a témakört. A gyerekek a 
következő témákban kaptak 
feladatokat és hasznos infor-
mációkat: napi folyadékbevi-
tel mennyisége és minősége, 
zöldségek-gyümölcsök-vita-
minok, egészséges és egész-
ségtelen ételek amiket sze-
retnek a gyerekek, évszaknak 
megfelelő öltözködési szo-
kásaink, mozgás fontossá-
ga. A feladatok elkészítésé-
ben nagy segítségünkre volt 
a TÁMOP pályázatunk ré-
vén elvégzett továbbképzé-
sünk és Petkes Csaba: Tanul-
ni jó programja. A nap végét 
zumbával zártuk, köszönjük 
Rill Laura segítségét! 

Pályázatunk utolsó ese-
ménye a „Sziréna nap” volt. 
Nagyon érdekes és hasznos 
információkkal gyarapodtak 
tanulóink. Dr. Rajnai Gab-
riella iskolaorvosunk tartott 
előadást a veszélyhívások 
módjáról, bemutatta és gya-
koroltatta a stabil oldalfek-
vést, és ami ennél is fontosabb 
az AMBU babán gyakorol-
ták a gyerekek az újraélesz-
tést. Tűzriadót is gyakoroltuk 

ezen a napon. Körzeti tűzol-
tóink az ősz folyamán több-
ször tartottak gyakorlatot 
iskolánkban, így tanulóink 

közelebbről is megismerked-
hettek a tűzoltók munkájá-
val, felszereléseivel, autójuk-
kal. Ezen a napon kerültek 
kiosztásra a pályázat keretén 
belül a gyerekeknek megvá-
sárolt tisztasági csomagok. 

Békefi Józsi és Gertrúd 
nagy meglepetést szerzett is-
kolánknak, több serleget, ku-
pát kaptunk tőlük, amiket a 
versenyeinkhez tudunk fel-
használni. Köszönjük a fel-
ajánlást!

Az őszi szünetben októ-
ber 23-30-ig sem unatkozott 
4 kolléganőnk és 25 gyerme-
künk. Zánkára utaztak TÁ-
MOP pályázat keretében. Az 
első 4 nap délelőttjén elméle-
ti foglalkozásokon ismerked-
tek a gyermekek a növényter-
mesztéssel, állattenyésztéssel, 
alternatív energiaforrásokkal, 
természet- és környezetvéde-
lemmel. A pedagógusok eze-
ken a délelőttökön továbbkép-
zéseken vettek részt, melynek 

témái: ökologikus életmóddal 
a környezetünkért, az egészsé-
günkért; ökológiai gazdálko-
dás; természetvédelem.

Délutánonként szervezett 
kirándulásokon vettek részt: 

• Salföldi Major, mely az 
„év látogatóhelye 2015-ben a 
Balaton – felvidéki Nemzeti 
Parkban.” Őshonos magyar 
háziállatfajtákat: rackajuhot, 
mangalicát, bivalyt, szürke-
marhát, baromfikat, pásztor-
kutyákat (puli, pumi, mudi), 
valamint lovakat mutat be. 
Fűszer- és gyógynövénykert-
je illatos élményeket kínál a 
látogatónak. 

• Hajókirándulás a Bala-
tonon.

• Monoszló határában ta-
lálható Hegyestű, mely Zán-
ka és Monoszló között 337 
méterre magasodik. 5 – 6 
millió évvel ezelőtt működő 
bazalt vulkán belsejét csodál-
hatták meg.

• Szigligeti vár, a Balaton 
vára, amely a török időkben 
sohasem hordozta tornya-
in az oszmán felségjelvénye-
ket. Derék katonái megőriz-

ték függetlenségét 150 éven 
keresztül.

• Tapolcai - tavasbarlang 
csónakázással egybekötve. 

Kúszóbarlang, „kőtapogató”, 
ősföldrajzi festmények, tér-
hatású fotók, 3D-s film várta 
a látogatókat.

Az utolsó 4 napban gya-
korlati foglalkozásokon vet-
tek részt a gyermekek és ta-
náraik együtt. Nagyvázsony 
Tehenészeti telepén néhány 
hetes borjúkat is láttak, va-
lamint belekóstolhattak a 
tejfejés rejtelmeibe. Helyi 
termékek: méhészkedéssel, 
mézkóstolással egybekötve. 
Nagyvázsonyi fatelepítés: 
kipróbálták a talaj kemény-
ségét: ástak, gereblyéztek. 
Volt csillagászati előadás is, 
ugrálóvár és foci is. Tanu-
lóink ajándék pólókat, há-
tizsákot és baseball sapkát 
kaptak. A képzés után fon-
tolóra vesszük egy tanulói 
kert létrehozását az iskolá-
ban. 

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Szent Mártonnak ünnepén
Az őszi szünet után még 

hetekig élvezhették a gye-
rekek a szabadban való mó-
kázást. A kellemes időjárást 
kihasználva sok időt töl-
töttünk az udvaron. A hul-
ló színes falevelek mun-

kát és jó játéklehetőségeket 
is kínáltak a gyerekeknek. 
Örömmel gereblyéztek, 
hemperedtek bele a levél-
kupacokba, készítettek le-
vélrózsát, levélhernyót, vagy 
egyszerűen csak gyönyörű 
csokorba szedték. A tökök-
ből lámpást faragtak, geszte-
nyebábokat készítettek.

November 10-én a Mini-
manó Színház vendégszere-

pelt óvodánkban, melyre az 
iskola első és másodikos ta-
nulóit is meghívtuk. A fukar 
gazdaasszony és a csalafin-
ta szolga tanulságos mesé-
jének előadásába a gyerekek 
is bekapcsolódtak. Az anya-

gi támogatást köszönjük 
a Marázai Német Önkor-
mányzatnak!

A foglalkozásokon Szent 
Márton legendája került 
középpontba. Az embe-
reknek önzetlenül segítő, 
köpenyét a fázó koldussal 
megosztó katona püspök-
ké válásának, a libák hangos 
gágogásának történetét ma-
gyarul és németül is megis-

merhették. Libalátogató-
ban voltunk Dobosi Teri 
néninél, aki még libatollat 
is ajándékozott a gyerekek-
nek. Így kipróbálhatták, mi-

lyen is volt régen tollal írni, 
kézzel kukoricát morzsol-
ni. Libás versek, dalok, já-
tékok egész sorát ismerték 
meg. 13-án, pénteken pe-
dig szülőkkel, hozzátarto-

zókkal együtt ünnepeltük 
a Márton-napot. A Csorba 
Győző Könyvtár támoga-
tásának köszönhetően Szi-
las Miklós Őszi kirándulás 
című zenés összeállításában 
kötötte csokorba az évszak 
legismertebb dalait és Szent 
Márton történetét. A liba-
zsíros kenyér, hagyma, tea 
fogyasztása közben vetítet-

tünk az ősz során készült 
képekből, majd a gyerekek 
által barkácsolt lampiono-
kat meggyújtva „bátorság-
próba” volt az udvaron: az 

eltévedt kislibákat kellett 
a gyerekeknek a sötétben 
megkeresniük. Mire össze-
terelték őket, megérkezett 
az iskolások lámpás csapata, 
így együtt vonulhattunk to-

vább a Hunyadi utcán, majd 
vissza az óvodához. 

Ezzel az eseménnyel zár-
tuk az őszi időszakot, mely 
után az év legszebb ünne-
pe, a Karácsony várása ve-
szi kezdetét az Óvoda éle-
tében is.

Cseke Zoltánné
óvodavezető

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei
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Geresdlaki régi történetek – rovat 

A geresdi kántortanító I. világháborús emlékei 
Dr. Bata Imre írása „A 

lövészárok másik oldalán” 
címmel a BBC History tör-
ténelmi folyóirat novemberi 
számában jelent meg. Ebből 
az írásból részleteket olvas-
hatunk a Hírmondóban. A 
történet Dr. Bata Imre nagy-
apjáról, Horváth Ferencről 
és testvéreiről szól. Horváth 
Ferenc Geresden kántorta-
nító volt. 

„Nagyapám és testvére-
inek története szemléletes 
képet nyújt a magyar kato-
nák első világháborús men-
talitásáról, érzéseiről, szen-
vedéseiről… Nagyapám, 
Horváth Ferenc, aki később 
maga is kántortanító lett, 
egy Baranya megyei kán-
tortanító harmadik fiaként 
látta meg a napvilágot. Ép-
pen 100 éve, 1915. október 
15-én, Pécsváradon soroz-
ták be az Osztrák-Magyar 
Monarchia 52. gyalogezre-
débe. Első éves önkéntes-
ként jelentkezett, bár még 
csak 18 éves volt. Erről írt 
egy levelében: „Az iskola 
padjaiból elszólított a haza. 
Mentem kész örömmel má-
sik két testvérem után, itt 
hagyva anyám s két húgom 
a legnagyobb nyomornak, 
szenvedésnek kitéve.” Báty-
jai közül a 22 éves Kázmér 
az olasz fronton, a 20 éves 
Kamill a szerb fronton szol-
gált. Mindketten a pécsi tu-
dományegyetem jogi karát 
hagyták félbe a háború mi-
att. 

Kamill, aki szintén a 52. 
gyalogezred kötelékébe tar-
tozott, Szerbiából küldte 
nap mint nap haditudósítá-
sait a Dunántúl című pécsi 
napilapnak. … 

A rövid történetek ha-
zafias szelleműek és pateti-
kusak: szenvedésnek fittyet 
hányó, bátor, vakmerő, ám 
egyszerű, hétköznapi kato-
nákat állít a középpontba. …

Az 52-eseket 1916-
ban átvezényelték az orosz 
frontra, nagyapám hat hó-
nap kiképzés után csatlako-

zott az ezredéhez és bátyjá-
hoz. Kamill utoljára május 
27-én küldött jelentést a 
Dunántúlnak. Néhány nap 
múlva, június 4-én elindult a 
Bruszilov-offenzíva. A köz-
ponti hatalmak a világhábo-
rú addigi legjelentősebb te-
rületveszteségét szenvedték 
el (25 ezer km2), az osztrák-
magyar hadsereg vesztesége 
750 ezer fő volt, köztük 380 
ezer hadifogoly. Hónapok-
kal később az eltűnt Hor-
váth Kamillt hősi halottnak 
nyilvánították. 

Nagyapám visszavonuló 
egységét a Dnyeszter folyó 
melletti Horodenka mellett 

augusztus 17-én gránáttá-
madás érte. A támadás so-
rán, ahogy akkoriban mond-
ták, „légnyomást” kapott. … 

A Dunántúl 1916. no-
vember 23-i számában így 
tudósítottak róluk az „Ifjú 
hőseink: egy anyának három 
gyermeke” címmel: „A har-
madik Horváth fiút, Feren-
cet is súlyosan megviselte a 
háború. Idegölő pergőtűz-
ben vett részt, s az megbom-
lasztotta ellenállását. Be-
tegen és sebesülten került 
kórházból kórházba.” 

Tény, hogy nagyapámat 
másfél éves kórházi keze-
lés után, 1918 áprilisában 
szerelték le a katonaság-
tól, mint 95%-os rokkantat. 
Még ezen év nyarán meg-
pályázta a geresdi kántorta-

nítói állást, amelyet novem-
ber 6-án a helyi iskolaszék 
döntése alapján el is foglalt. 
A „légnyomás” következmé-
nyei nem múltak el nyomta-
lanul, egészségi állapota csak 
lassan javult. … 

1935-ben megjelent a cs. 
és kir. „Frigyes Főherceg” 
52. gyalogezred hadialbu-
ma, mely a pécs-baranyai 
katonák szereplését mutat-
ta be az első világháborúban 
(szerkesztő: Tábori Jenő). 
Nagyapám, mint „bajtárs”, 
természetesen megrendelte 
a könyvet, és bele is ragasz-
tott egy emléklapot, amely 
hátoldalán 33 százalékkos 
rokkantságot említenek. … 

Nagyapa elég egészsé-
ges volt ahhoz, hogy a má-
sodik világháborúban tar-
talékos őrmesterként újra 
behívják katonai szolgálatra. 
1944-ben, mint főhadnagy, 
hadifogolyként a Kauká-
zusba került, ahonnan 1946 
őszén térhetett haza Ge-
resdre. Itt folytatta kántor-
tanítói működését 1950-ig, 
akkor kényszernyugdíjazták. 
Később – már nyugdíjasként 
– újra tanított, gyémántdip-
lomáját is átvehette. 86 éves 
kort ért meg. 

Idősebb bátyja, dr. Hor-
váth Kázmér főhadnagy-
ként fejezte be az első világ-
háborút, 1925-ben szerezte 
meg a jogi diplomáját. Szí-
nes életútja során volt Mo-
hács aljegyzője, a pécsi Est 
felelős szerkesztője, 1940-
ben Szamosújvár polgár-
mestere, 1941-ben Újvidék 
polgármester-helyettese. 
Országos gyűjtést szerve-
zett, az adományokból fel-
épült a mohácsi Fogadalmi 
templom. 1945 és 1947 kö-
zött a Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt 
pécs-baranyai szervezetének 
igazgatója volt. 1994-ben 
Mohácson utcát neveztek el 
róla.”

Tisztelt Geresdlaki Lakosok! 
A novemberi Hírmondóban Horváth Ferencről, az 

egykori geresdi kántortanítóról olvashattunk Dr. Bata 
Imre jóvoltából. A Geresdlaki Hírmondó továbbiakban 
is helyt ad régi geresdlaki történetek közléséhez. Bizto-
san sokunknak van olyan régi története a családból, me-
lyet érdemes lenne közölni falunk újságjában. Szeretettel 
várjuk a történeteket! 

Szerkesztőség



Geresdlaki Hírmondó 7

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. 
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

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

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

Tűzoltók: 105

Egy szép karrier története
A Geresdlaki Gőzgom-

bóc Fesztiválon Kaszáné 
Stolcz Hajnalka és férje Ka-
sza István fellépése hatalmas 
sikert aratott! 

Hajniék már számos vi-
lágversenyen vannak túl. 
Kerekesszékes tánckarrier-
jük a Paradance Company 
tánccsoporttal kezdődött, ez 
után csatlakoztak a Magyar 
Divattánc Egyesülethez. 
Hajni 2014 decemberében 
kezdte el versenytáncosi pá-
lyafutását és akkor még nem 
tudta, hogy két hónappal ké-
sőbb már versenyezni fog a 
Magyar bajnokságon, Szi-
getszentmiklóson. 

Első versenyén kerekesz-
székes partnere volt. A kore-
ográfussal, Jegonyán Okszá-
nával úgy döntöttek, hogy 
Hajni belekezd a szóló ka-
tegóriába. A Budapesten 

rendezett V. VILÁG Tánc-
fesztiválon a kerekesszékes 
freestyle szóló kategóriában 
I. helyezést ért el! 

Szeptember 4-7-e között 
részt vett Oroszországban, 
Szentpéterváron a Világku-
pa versenyen. Ez a tánc volt 
fellépésüknek nyitótánca a 

Gőzgombóc Fesztiválon. 
Ugyanezzel a tánccal készült 
tovább, hogy még jobb ered-
ményt érhessen el november 
6-9-e között az Olaszor-
szágban, Rómában megren-
dezendő IPC Wheelchair 
Dance Sport Világbajnok-
ságon, ahol Magyarorszá-
got képviselve csak Hajni és 
a koreográfus, Jegonyán Ok-
szána vettek részt. 

Istvánnal közösen a Cha 
cha cha táncuk alapjait nyá-
ron tanulták meg Szlová-
kiában. Augusztus elején 
részt vettek egy tánctábor-
ban, ahol megtanították ne-
kik az alaplépéseket. Az ott 
tanultakból felépített nekik 
Jegonyán Okszána egy ko-
reográfiát, melyet szintén 
láthattunk a Gőzgombóc 
Fesztiválon.  

K.Sz.R.

Körzeti megbí-
zotti központ
A Komlói Rendőrkapi-
tányság Geresdlak, Fa-
zekasboda, Kékesd, Er-
zsébet, Szellő és Kátoly 
településekre körzeti 
megbízotti rendszert ál-
lít fel. 

A Geresdlaki Önkor-
mányzat sikeresen pályá-
zott a körzeti megbízot-
ti központra, mely már 
2015. december 1-jén 
megkezdi működését.

Geresdlak Község Ön-
kormányzata a Közösségi 
Házban irodát és a Paplak-
ban szolgálati lakást bizto-
sít a falu rendőrének, Öm-
böli Ákosnak. 

A rendőrjárőrök to-
vábbra is felügyelik a falu 
biztonságát.
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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
Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros, Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely

A Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt. vadgazdálkodási 
és vadászati tevékenységéről 

A Geresdlaki Mg. Zrt. a 
vadászterület földtulajdo-
nosi közösségével megkö-
tött haszonbérleti szerződés 
alapján, mint haszonbérlő 
gyakorolja a vadászati jogot. 

A Zrt. 5000 ha terüle-
tű vadászterületen folytatja 
a vadgazdálkodási és vadá-
szati tevékenységet. A va-
dászterület Nagypall, Faze-
kasboda, Geresdlak, Kékesd, 
Maráza, Erdősmecske, Fe-
ked, Véménd települések 
közigazgatási területét érin-
ti. A vadászterület erdősült-
sége mintegy 25%, a terület 
többi része meghatározóan 
szántó művelési ágú. 

A vadászati tevékenysé-
get a Zrt. az erre a célra lét-

rehozott vadászati ágazata 
útján végzi, amely szerveze-
ti és működési rendjét a Zrt. 
vadászati szabályzata rögzíti. 
A vadászati ágazat vezetője 
Schenk Iván, és a felsőfokú, 
vadgazdamérnök végzettsé-
gű fővadász, Majdics Krisz-
tián látja el a hivatásos vadá-
szi teendőket. 

A vadászati ágazat felada-
ta, hogy biztosítsa a Zrt. ré-
szére a mezőgazdasági és a 
vadgazdálkodási szempon-
tok összehangolását, a Zrt. 
által művelt területeken a 
mezőgazdasági és a vadgaz-
dálkodási tevékenység egy-
séges szemléletű ellátását. 

Évente 250-300 nagyvad 
kerül terítékre, ezen belül 15 

db gímszarvasbika, 25 db őz-
bak, 70 db gímszarvastehén, 
-ünő és -borjú, 40 db őzsu-

ta és -gida, valamint 130 db 
vaddisznó. Az apróvad, azaz 
fácán és a nyúl nem megha-
tározó számban él a terü-
leten, vadászati jelentősége 
csekély. A kártékony ragado-
zók között a róka mellett az 
elmúlt években megjelent az 
aranysakál, az utóbbi időben 
minden évben több példány 
kerül terítékre. 

A Geresdlaki Mg. Zrt. 
vadászati ágazata biztosítja a 
vadászati lehetőséget a Zrt. 
Dolgozóinak és a geresdlaki 
sportvadászoknak. 

A vadászterületen 2014 
évben került terí az eddi-
gi legnagyobb trófeasúlyú 

gímbika, az agancs trófe-
abírálaton mért súlya 12,40 
kg. Az elmúlt években több, 

10 kg-ot meghaladó tró-
feasúlyú gímbikát is elejtet-
tek bérvadászaink. Nemcsak 
a vadászoknak, de a Zrt. 
nem vadászó, közreműködő 
munkatársainak is minden 
évben meghitt és maradan-
dó élmény a kisgeresdi er-
dőben megtartott téli vad-
disznó társasvadászat, amely 
minden alkalommal a több, 
mint 100 éves kisgeresdi ha-
rangláb előtt pattogó mág-
lyatűz mellett és vadászkürt-
szóval adja meg a lombágyra 
fektetett elejtett vadnak a 
végtisztességet, így is őrizve 
a magyar vadászkultúra ha-
gyományait.

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit 

2015. november 29-én, Advent első vasárnapján 
18:00 órakor a régi iskola épületében 

(Hunyadi utca 21.) berendezett
Mézeskalácsfalu-kiállítás megnyitójára!

A Pacsirtakórus fellépései
2015. november 21-én, szombaton a Pacsirtakórus meg-

hívást kapott a Gánt községben megrendezendő kórusta-
lálkozóra. 

2015. december 13-án (vasárnap) 14 órakor kezdődő li-
turgia után a Pacsirtakórus Adventi zenés áhítatot tart a 
Geresdi Római Katolikus Templomban. Minden érdeklő-
dőt sok szeretettel várunk!

Miserend 
December 06.  Vasárnap  8:00  Geresd 
December 13.  Vasárnap  8:00  Püspöklak
December 20.  Vasárnap  8:00  Püspöklak
December 24.  Csütörtök  18:00 Püspöklak 
December 25.  Péntek  8:00  Geresd 
December 27.  Vasárnap  8:00  Püspöklak 


