2019. október

XIII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
A gasztronómiai fesztiválok között ötcsillagosok
közé került rendezvényünk.
A gasztrobloggerek a minőséget, a változatosságot,
az eredetiséget értékelik, „a
vendég a király” szempontot
legfőképp. Talán az egyetlen
fesztivál az országban, ami
időjárásfüggetlen, teljesen
fedett és térkövezett.
Büszkék
vagyunk
GERSDLAKIAK,
mert
bárhova megyünk az országban, visszaköszön a
Geresdlaki
Gőzgombóc
Fesztiválunk jó híre.
Most is jól éreztük magunkat és vendégeink is
imádtak nálunk lenni. Több
százan kukucskáltak, lesték a
fazekakban a titkot, kóstol-

ták a gőzgombóc költeményeinket.
Az új arculatunk, a színpad, a sátrak díszítése lenyűgözött mindenkit.
A vendéglátás, a „borutca”, a fröccsbusz új színt, minőséget jelentett.
Harmincegy csapat versengett Budapestről, Pécsről,
Zebegényből, Erzsébetről,
még az alföldi Csengeléről
és Kunbajáról is.
Az eredményhirdetés a
nap fénypontja. Közel 200
nyertes a színpadon. Az első
szépségkirálynőnket, Windischmann Evelint köszönthettük.
A fődíj, a Knédli Rézi a
legjobb helyre, haza került
Varga Jánosnéékhoz. Eti
varrta nekünk anno.

A műsorkavalkád marasztalta vendégeinket. Sváb, sokac, magyar dallamok, táncok, az osztrák jódlikirálynő,
Petra Böck igazi fesztiváli
hangulatot adott nekünk.
A sramlizenét több fúvós
zenekar biztosította a sátrakban. Hol az étel-ital udvarban, hol az étteremben,
hol valamelyik sátor zugában mulattatták az embereket.
A mai világban nem maradhatnak el a koncertek
sem. Az Irigy Hónaljmirigy
és a Honeybeast koncerten több ezren szórakoztak,
hogy azután átadjuk magunkat egy látványos tűzijáték
után a hamisítatlan svábbálnak az UnterRock együttes
jóvoltából.

A Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál elengedhetetlen része a Köszönöm Parti. Köszönjük a csapatoknak,
segítőknek,
barkácsolóknak, faluszépítőknek, kollégáknak, ovisoknak, iskolásoknak, szponzorainknak,
állami támogatóinknak, kiállítások
bonyolítóinak,
közmunkásoknak, konyhatündéreknek, MINDENKINEK, hiszen csak velük
valósulhat meg rendezvényünk!
Azért, mert Geresdlak együtt vagyunk sikeresek!
Köszönöm:
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
(Képösszeállításunk
a 2.-3. oldalon található.)
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Gőzgombóc
Fesztivál képekben
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

HATÁRTALAN BARANGOLÁS
SZÉKELYFÖLDÖN
Iskolánk hetedikesei négy
napot tölthettek a Határtalanul című pályázat keretén
belül Erdélyben. A Véméndi Általános Iskola tanulóival közösen keltünk útra
október 8-án kora hajnal-

ban, majd a Királyhágón átjutva az első napi program
a segesvári vár megtekintése volt. A késő esti órákban foglaltuk el szállásunkat
Székelyszentlélek településen, ahol egy vendégszere-

tő, igazán barátságos család
gondoskodott a 24 diákról és
három kísérőjéről. Idegenvezetőnk segítségével rengeteg
magyar vonatkozású információt kaptunk a következő napokban, amikor be-

barangoltuk a Gyilkos-tó,
a Békás-szoros, Farkaslaka, Korond, Marosvásárhely,
Kolozsvár és Gyergyószentmiklós környékét. Megkoszorúztuk Petőfi Sándor,
Tamási Áron és Orbán Balázs szobrát. Diákjaink számára a legérdekesebbnek a
parajdi és a tordai sóbányák
felfedezése és azok interaktív felhasználása bizonyult.
Ugyanakkor nagyon megható volt a részvétel a csíksomlyói kegytemplom miséjén.
A meredek sziklák, keskeny szorosok, mély szakadékok és éles hajtűkanyarok
váltakozva követték egymást. A gyönyörű természeti adottságok és a gazdag magyar vonatkozású
magyarázat együtt nagyon
tartalmas betekintést adott
tanulóinknak Székelyföld
múltjába és jelenébe.
A négy nap során élménygazdag programban volt részünk, melyre évek múltán is
szép emlékekkel gondolunk
vissza.
Hohmann-né
Treitz Henriett
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Gőzgombóc Fesztivál és óvodafelújítás
Idén is lázas készülődés
előzte meg Geresdlak legnagyobb eseményét, a XIII.
Gőzgombóc
Fesztivált.
Szeptemberben izgatottan
figyelték a gyerekek a gépek
és a szakemberek munkáját,
amint térkövezik a szomszédos udvart, majd a miénk
egy részét is. Lassan fény derült számukra is a titokra, miért is dolgoznak ennyit, miért várnak sok vendéget ide.
Amint a gőzgombóc neve elhangzott, a gyerekek már kíváncsiskodni kezdtek: Idén
is készítünk gőzgombócot?
– Természetesen! – hangzott a felnőttek megnyugtató válasza. Mire az a nap
eljött, már meglátogattuk
a tájházat Schulteisz Margit vezetésével, ahol legmélyebben a konyhai edényeket,
berendezést, szokásokat ismerhették meg. A gombóckészítés minden fázisában
örömmel segítettek a gyerekek: dagasztottak, nyújtották
a tésztát, kenték zsírral, formázták, kenték tojással. Még
oktatóvideót is készítettünk
a szülők számára, hátha otthon valaki elakad… Sok ké-

pességfejlesztő tevékenység
fűződött még e témához,
melynek során minden, jól
megoldott feladatért, szép
alkotásért gombócokat gyűjtöttek a fakanalukra. Közben
pedig gyakoroltuk a verseket,
dalokat, táncokat, mellyel a
nagyközönséget köszöntöttük a megújult színpadon.
Magyarul, németül és finnül
is énekeltek a gyerekek, Sisko Saaristo harmónika kíséretével. Sok dicséretet kaptak, meg is érdemelték! A
legnagyobb öröm azonban
az volt, hogy ők maguk is élvezték a fellépés minden pil-

lanatát. Köszönjük Nektek:
Balog Lilla, Farkas Boglárka, Horváth Lia, LoványiMöller Ditta, Nagyéri Kinga, Papp Tamara, Rosenfeld
Petra, Szöllősi Izabell, Vígh
Balázs, Wukovics Kinga.
Azt gondolom, igazán
mélyen és sokoldalúan sikerült közvetítenünk a gyerekek számára a sváb hagyományoknak ezt a szeletét.
Köszönöm kolléganőimnek
a sok ötletet, megvalósítást,
felkészítést, Siskonak a zenei
kíséretet, a finn dal tanítását!
Október 4-én részt vettünk a gyerekekkel a csalá-

di egészség- és sportnapon,
a Közösségi Ház udvarán. A
Ringató foglalkozás, a gyermekjóga, a játékos sportvetélkedő és a szemvizsgálat
üde és hasznos színfolt volt
az életükben.
Október 11-én, kis késéssel ünnepeltük az állatok
világnapját. A komlói Mini
Zoo-ba látogattunk, ahol sok
különleges állattal ismerkedhettek meg a gyerekek. Legtöbbjüknek maradandó élményt jelentett a látogatás,
a ritkán előforduló állatok
simogatása. A felnőtteknek
ezen túl tapasztalatszerzést
is, melyik gyerekeknél kell
több figyelmet fordítani a
fegyelmezett magatartásra,
szófogadásra nevelésre. A város játszóterein való önfeledt
játszással zárult a program.
Ezen a héten óriási
örömhírt kaptunk Geresdlak Község Önkormányzata Képviselőtesületének
záró ülésén. Beadott pályázatuk elbírálásra került, így
28,1 millió forint támogatásra számíthatunk az óvoda
épületének belső felújítására. Nagy előrelépést jelenthet ez a támogatás, hiszen
a 43 éve elkészült épület azóta csak kisebb részletekben
került felújításra, mára igencsak elhasználódott, modernizálásra szorul. Tudjuk, a
munkálatok ideje alatt sok
nehézséggel kell majd szembe néznünk, de megéri majd
a türelmet és minden fáradságot a gyerekektől, szüleiktől és nem utolsó sorban az
óvoda dolgozóitól, hogy egy
komfortosabb, modernebb
épületben
folytathassuk
majd oktató-nevelő munkánkat.  Cseke Zoltánné
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Geresdlak Község
Polgármesteri Program 2019-2024
A következő öt évben a töretlen fejlődést és a közösségépítést állítom programom fő vonalába.
A folyamatos fejlődést, fejlesztést a nemzeti és uniós pályázati rendszer kiaknázásával tudjuk megvalósítani.
Polgármesteri programom fő célkitűzései:
I. Az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása.
II. Fejlesztések
III. Programok
IV. Együttműködés
V. Egyesületeink támogatása
I. Működőképesség fenntartása

Önkormányzatunk kirendeltsége az Erzsébeti Közös Hivatal keretében /nyolc falu alkotja/ működik, jegyző, jegyzői
referens és négy köztisztviselő kolléganővel.
A hivatal anyagi finanszírozása az állami feladatalapú támogatással történik, minimális saját erő bevonásával.
Óvodánk, konyhánk és a közösségi házunk működése zavartalan. Programjaink nagy részét bonyolítjuk itt.
Az óvoda létszáma stabil, a német nemzetiségi program
feladatait szakképzett pedagógusokkal látják el.
Konyhánk költségvetése stabil, a kiszállított ételadagok
számát növelnünk kell.
Az orvosi praxisunk hosszútávon biztosított, folyamatos
fejlesztéssel magas szinten biztosítani fogjuk az ellátást.
II. Fejlesztések

A jövőben is alapelvünk, hogy nagyobb léptékű fejlesztések esetében csak a magas támogatási intenzitású pályázatokon veszünk részt. Előnyben részesítjük az energetikai
fejlesztést.
A következő öt évben fel fogjuk újítani a könyvtár épületét, a régi iskolát (Hunyadi u. 21.), a Geresdi Kultúrház
épületegyüttest, a Közösségi Házat. Geresden a Kultúrházzal szemben lévő épületből gyümölcsfeldolgozót alakítunk
ki. Óvodánk belső felújítását a napokban elnyert 28 millió
Ft-ból valósítjuk meg.
III. Programok

Geresdlak Községben az évek során kialakult programjainkat fogjuk megrendezni:
– az év eleji svábbál
– március 15.
– borverseny áprilisban
– finn-magyar majális
– augusztusban:
• szurdokfeszt
• Kisgeresden augusztus 20. megünneplése
• búcsú
– szüreti mulatság szeptemberben
– Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember végén
– Köszönöm Parti
– Mézeskalácsfalva kiállítás Advent első vasárnapján
– Nyugdíjas-karácsony

Koffán Galériában rendszeres kiállításokat rendezünk,
legalább évi két megnyitóval.
Kiállítások és szervezőik támogatását kiemelt feladatunk
között tartjuk.
IV. Együttműködés

Geresdlak Község Önkormányzata legfőbb együttműködő partnerének tekinti a Geresdlaki Német Önkormányzatot, a Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesületet és a
Polgárőrséget.
Együttműködésünk fontos területe a helyi vállalkozóink,
kiemelten a legnagyobb helyi munkaadó, a Geresdlaki Mg-i
Zrt.
Fontos, hogy településünk fenntartsa tagságát az önkormányzati szövetségekben, a Mohácsi és Pécsváradi Kistérségben.
Testvér-települési kapcsolatainkat Finnországban uniós
pályázatok segítségével és a helyi finn barátainkkal karöltve fejlesztjük.
Az osztrák Raaba-Grambach községgel az együttműködést a Német Önkormányzatunkkal közösen aknázzuk ki.
Magyar testvértelepülésünk Zebegény. Kiváló emberi és
önkormányzati kapcsolatokat alakítottunk ki. Tervezzük az
öt éves kapcsolat megújítását.
V. Egyesületeink

Geresdlakon büszkék vagyunk egyesületeinkre, öntevékeny köreinkre.
Tevékenységükkel a kultúra, a sport, a közélet területén
öregbítették településünk hírnevét.
A közösségi lét és az együttműködés, az élhető Geresdlak
köszönhető nekik.
Anyagi támogatásukat javaslom az eddigi szinten megtartani, úgy, hogy a kulturális terület és a nyugdíjasok támogatási arányát növeljük.
A Német Klub, az Egyházi Kórusunk, a Pacsirta Kórusunk a kultúra területén alkotnak maradandót.
A nyugdíjas klubunk támogatását növelni kell, támogatni
javaslom színes programjaikat mindkét falurészben.
A Dózsa SE támogatását javaslom a jövőben is. Fontos
számunkra, hogy fiataljaink sportoljanak, megéljék az egyesületi életet.
Kiemelten fontosnak tartom a geresdlaki fiatalok előtérbe
helyezését, kiemelését és az új túraszakosztály támogatását.
Szükségesnek tartom, hogy egyesületeinket, klubjainkat
évente kétszer hallgassa meg testületünk, melyet építsünk
be éves munkatervünkbe.
Geresdlak – együtt vagyunk sikeresek!
Köszönöm a bizalmat:
dr. Habjánecz Tibor polgármester
Geresdlak 2019. október 17.
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Sport- és egészségnap
Geresdlakon

Tizenhatezer lépés
A Túra Szakosztály október 5-én Veszprém és Siófok városába látogatott el.
Csapatunk reggel 7-kor, 39
túrázóval és 3 kisbusszal indult útnak. Első célállomásunk Veszprém belvárosa
volt, amely a borongós idő
ellenére is csodaszép élményekkel gazdagított minket. Megnéztük a kétszintes
Gizella-kápolnát, ahol legérdekesebb a királyné karcsont ereklyéje volt. Ezután
a belváros kilátását csodáltuk meg, a város Tűztornyának tetejéről. A legtöbb
lépést a Veszprémi Állatkertben tettük meg, melyet
a lépésszámlálóink is igazoltak, hiszen a nap végére több

mint 16.000 lépést mutattak.
Elsőként egy kisebb csapattal a fókaetetést néztük meg,
amely nagyon izgalmas látnivaló volt számunkra. Végigjártuk az egész állatkert
területét, érdekesnél érdekesebb vízi és szárazföldi állatokat látva, közben pedig
jókat beszélgettünk és nevetgéltünk. Ezután Siófokon, egy nagyon barátságos
étteremben, az „Öreg Halászban” ebédelt a csapat,
ahol megkóstolhattuk a különleges balatoni halászlevet.
A nap zárásaként lesétáltunk
a siófoki kikötőhöz és megcsodáltuk a Balatont.
Windischmann Evelin

Október 4-én a „Baranya
megyei identitás erősítése”
című pályázati projekthez
kapcsolódva sport- és egészségnap került megrendezésre Geresdlakon.
A sportnapon kipróbálhatták a résztvevők a jógát,
a kicsiknek ringató előadást
tartottak, a nagyobbaknak és
a felnőtteknek sorversenyek,
fittségi szint felmérés lehetőségét kínálták. Innivalóval, almával, müzli szelettel,

majd délben ebéddel kedveskedtek a megjelenteknek.
A délutáni egészségnapon a jelentkezőknek vérnyomást mértek, előadást
hallgathattunk meg az
egészséges táplálkozásról,
szemészeti szűrésen vehettünk részt, kipróbálhattuk a
Bemer ágyat.
A sikerhez szükséges volt
a sok kíváncsi emberre, akik
elmondásuk szerint megtalálták az őket érdeklő információkat.
B-ME

A 2019. október 13-án tartott önkormányzati választásokon jogerősen mandátumot szerzett geresdlaki polgármester és a képviselők: János Ambrusné alpolgármester, dr. Habjánecz Tibor polgármester, Fekete Tiborné dr. Rajnai Gabriella képviselő, Reith Ivett képviselő és Fischer Csaba képviselő
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Nemzetiségi
választás
Az október 13-ai referendumon 406 településen került sor helyi német
nemzetiségi önkormányzati választásra, míg korábban
409 helységben működött
ilyen szervezet. Geresdlakon a német nemzetiségi névjegyzékben regisztrált
személyek a Német Önkormányzat Geresdlak képviselőire, Baranya Megyei Német
Önkormányzati képviselőire
(megyei lista), és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának képviselőire (országos lista) szavazhattak. A törvényi módosításoknak megfelelően
Geresdlakon a választásokat
követően 5 főre emelkedett a
német önkormányzati képviselők száma. A sikeres választást követően a következő képviselők lettek tagjai a
Német Önkormányzat Geresdlaknak: Kollárné Múth
Edina, Mayerné Gál Alexandra, Schulteisz Józsefné,
Szűcsné Mezei Anett és
Schulteisz Balázs.
2019. augusztusában a
Baranya Megyei Német Önkormányzatok Közgyűlésén
a megjelent több, mint 200
küldött (minden német önkormányzati képviselő) egyéni szavazással döntött arról,
hogy ki szerepeljen a megyei
és az országos listán. A megyei német önkormányzat
listájára a 7 legtöbb szavazatot kapó jelölt került fel, ők
alkotják most a megyei német önkormányzatot.
Az országos német önkormányzat képviselőinek
a száma 39-ről 47 főre nőtt,
köszönhetően annak, hogy
a német nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma
szeptember 30-i adatok sze-

rint közel 55.000 fő. Baranya
megye így, az eddigi 10 fő helyett, 11 képviselőt küldhet az
országos önkormányzatba.
Szintén az augusztusi közgyűlésen döntöttek a küldöttek az országos listára kerülő
képviselőkről, ahová Schulteisz Balázs a volt és a jelenlegi országos elnök (Schubert
Olívia és Englenderné Hock
Ibolya) mögött a harmadik
legtöbb szavazattal került
fel. Az Önök szavazatainak
köszönhetően így továbbra
is van geresdlaki képviselője a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának. Köszönöm! Köszönjük!
A Német Önkormányzat Geresdlak vezetőjeként
köszönöm Kettné Schmidt
Tímea, Kollárné Múth Edina és Szűcsné Mezei Anett
képviselőknek az elmúlt ciklusban a településért és a
német nemzetiségért végzett áldozatos munkáját! A
munkát folytató és új képviselőknek gratulálok a megválasztáshoz, jó egészséget,
eredményes és kitartó munkát kívánok az előttünk álló
időszakra!
…… und wast: ocht kewe
un prof sen!
Schulteisz Balázs,
a geresdlaki és az országos
német önkormányzat
képviselője
A Német Önkormányzat Geresdlak gratulál dr.
Habjánecz Tibornak az újbóli polgármesterré választásához, Nellinek, Gabinak,
Ivettnek és Csabinak a képviselői mandátum megszerzéséhez! Sok sikert, eredményes munkát és jó egészséget
kívánunk céljaik megvalósításához!

Az idei Gőzgombóc
Fesztivál lezárása

Mint évek óta szokás, ebben az évben is „Köszönöm Partival” emlékezett meg polgármester úr, dr. Habjánecz
Tibor azokról, akik segítettek a fesztivál előkészíté
sében és lebonyolításában. A
rendezvényen készült képek
vetítésével kezdődött az este.
Utána néhány szóban összefoglalta a nap eseményeit,
név szerint kiemelve néhány főt, akik különösen sokat tettek
azért, hogy ilyen jól sikerüljön a XIII. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál. Ezt követte egy vacsora, majd a jó hangulatról
a Maxim zenekar gondoskodott.
B-ME

Novemberi miserend
1. péntek 	  8.00
	  9.30
3. vasárnap	 8.00
9. szombat
16.00
10. vasárnap
11.00
17. vasárnap	  8.00
24. vasárnap	  8.00

Lak
Fazekasboda – búcsú
Geresd
Geresd
Lak
Lak
Lak

Hírek röviden







November és december hónapban a könyvtár szabadság
miatt többször lesz zárva. Aki szeretne jönni, elérhetőségeim egyikén jelezze, mert a nyitva tartási időn kívül
is kinyitom, amennyiben itt vagyok. (30/95-79-647,
mendlye@gmail.com, messenger, 69/349-101)
Geresdlak Község Önkormányzata eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Geresdlaki Könyvtár és Kiállítási Épület energetikai
korszerűsítése című, TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00057
számú pályázatával. A pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés mindkét fél által aláírásra került, és 2019.
szeptember 17-én hatályba lépett.
Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” tárgyú pályázati
kiírásra, és 28.104.000 Ft-ot nyert az óvoda épületének
belső felújítására. Ennek keretében lehetőség van pl. a
vizesblokkok cseréjére, új fal és padlóburkolatok elhelyezésére, valamint a belső ajtók cseréjére is.
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