2017. augusztus

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Geresdlakiak!
Azt mondják, az ünnepeket
azért álmodták meg, hogy üzenetük legyen.
Augusztus 20-a Szent István király ünnepe. Azé a királyé, aki államot alkotott, és ezáltal is megpróbálta biztosítani
nemzete megmaradását. Szent
Istvánt nem a hadjáratai, nem
a csatákban aratott győzelmei
tették naggyá, hanem az alkotó
tevékenysége, a közigazgatást
szervező munkája, teremtő
gondoskodása.
Szent István elsődleges célja nem az volt, hogy leigázzon
másokat, nem az állandó ös�szeütközések lehetőségét fürkészte, sokkal inkább biztonságot és békét akart teremteni
országa minden lakosának, tekintet nélkül nemzetiségükre
és hovatartozásukra.
A rend és az igazság, az önmaga által is betartandó és betartott jó
törvények híve volt.
Tisztában volt
azonban
azzal,
hogy az állam nem
működhet nyugodtan és zavartalanul
a szükséges bizalom
nélkül. Tudta azt is,
hogy a bizonytalanság első sorban
a félelemből fakad, s nagyon
komoly ára van, hiszen bomlasztó elemként képes kikezdeni bármely közösséget.
Ezért István minduntalan
az egység létrehozásán fáradozott.

Kedves Geresdlakiak!
Mióta magyarok élnek a
Kárpát-medencében, mindig
az volt számunkra az egyik
alapkérdés, hogy miként viszonyulunk Európa nyugati
és keleti feléhez. Rómához és
Bizánchoz.
A magyarságnak, a honfoglalástól egészen Géza és István
színre lépéséig még megadatott az a lehetőség , hogy ne
adjon határozott választ erre az
alapkérdésre.
Kezdetben a környékünkön
már régóta megtelepedett népeket meglepetésként érte a
harcmodor, amelyet a pusztákon edződött magyar törzsek
hoztak magukkal. Hosszú évtizedekig nem találták a nyugati lovagi seregek a magyarok
ellenszerét. Egyszer azonban
ennek a kegyelmi időszaknak

is vége szakadt. Világossá vált,
hogy vagy tudomásul vesszük
milyen környezetben élünk,
vagy teljes felmorzsolódás
és megsemmisülés vár ránk.
Dönteni kellett. Azt, hogy
ennek a kényszerű választás-

nak valójában nincsen igazi
alternatívája, sőt nyomában
az ország felvirágzása indulhat el, csak a legnagyobbak, Géza
és fia, István látták
előre. István nem
csupán felismerte
az elkerülhetetlen
lépéseket, de volt
ereje végig vinni
azokat.
Sokan gondolhatják, hogy a siker
egyetlen kulcsa a
következetesen alkalmazott
erő, az erőszak volt. Nem.
Ugyanilyen ereje volt a hitelességnek, az erkölcsi feddhetetlenségnek is.
István a művelt, több nyelven beszélő király nem csak

beszélt a keresztény hitről,
hanem gyakorolta is azt.
A mű, a magyar állam, amelyet István maga után hagyott,
sikeresnek bizonyult.
Első királyunk úgy alapított
új országot, hogy nem romlott
meg véglegesen viszonya sem
Bizánccal, sem Rómával, de
még a császári hatalommal
sem. Olyan erős közép-hatalom jött létre általa a Kárpátmedencében, amely egészen
Mohácsig dacolt minden keletről és nyugatról érkező támadó erővel. Közép- és keletEurópában szinte az egyetlen
ország vagyunk, amely képes
volt ezer éven át folyamatosan
megőrizni az államiságát.
István által létrehozott közigazgatási rendszer rendkívül
időtállónak bizonyult. A megyerendszerben, az igazságszolgáltatás alapjaiban, az egyházi
rendszerben máig megtaláljuk
az ezer éves gyökereket.
Kedves Geresdlakiak!
Augusztus 20. Szent István
napja, az államalapítás ünnepe,
az egység és az összefogás napja
is. Ez a legtisztább ünnepe magyarnak, svábnak, horvátnak,
szerbnek, valamennyi államalkotó nemzetiségnek.
Azt kívánom ezen a nemes napon, hogy gyarapítsuk
szűkebb és tágabb hazánkat,
boldoguljunk, s legyünk sikeresek munkánkban, családi
életünkben!
Dr. Habjánecz Tibor
Geresdlak polgármestere
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Utolsó interjú
Szökőcs Béla Emlékére
Egy mosoly, egy kérdés, egy kattintás - egy interjú
Sok mosoly, sok kérdés, sok kattintás - egy könyv

Rengeteg mosoly, kérdések folyama, sorozat felvétel,

Grinnyei búcsúzó
Az örökkévalóságnak beszélgettünk, mi barátok, geresdlaki álmodozók a grinnyei diófák
alatt. Soós Józsi meggybora – kis korty csak gyere hadd beszélgessünk, ott kinn- az ürügy mivel
kicsalogattalak.
Terveinket máskor is ott szövögettük. Ki a
természetbe!
Koffán-ház és a kiállítások. Kisgeresd, Geresd,
Püspöklak, Geresdlak.
Az óvodások, az iskola, a múzeumok.
Mindenek előtt az emberek.
A kíváncsi, az örök érdeklődő, s rögvest szépet, jót alkotó emberként ismerhetett meg ezer
és ezer lélek szerte Baranyában, s még odébb.
Geresdi ember. Mohácsi ember. Baranyai ember.
Béla! Téged fél megye kisajátíthat.
Címerek sora, könyvek, kiállítások évtizedek
alatt az életmű?!
Avagy az a természetfeletti erő, amivel az utolsó pillanatig rendelkeztél?!
Az alkotás, a munka, a munkabírás, no ez emberfeletti volt.
Kiállítások sora, rendezvények… Csak egy
szó, s beindult a gépezet, a fantázia, az alkotás.
Nap mint nap azon kapom magam, hogy beütöm a telefonomon az „S” betűt, majd a „Z-t”.
Mint mindig, szinte minden nap. Az „Ö” betűt
már nem koptatom többet. Döbbenet, a hiány,
az űr szakad rám.
Kedves Barátom!
Az örökkévalóságban, a végtelenben, tudod
a párhuzamosok összeérnek. Szövögetjük még
terveinket…
Addig is tekints kritikusan ránk.., hogy szebbé, jobbá tegyük szűkebb hazánkat, Geresdlakot!
Tibor

A kiteljesedés öröme.

Grafika, formázás, álmodás az alkotás vágya.
Kérdések özöne, képeknek tömege,
Kiállítás a rendezés öröme.

Képek tömege, anyagok serege,
Előre száz évre tervezve.

Egy kérdés, egy életen át tartó mosoly - a család.

Félhomályban a fény, az örök küzdelem - életműdíj!
Egy kérdés, egy mosoly,
Ő az Ember!

Béla, hogy vagy?
Köszönöm, jól!

Kiknek szívében voltam, ott is maradok.
És egy utolsó mosoly,
Egy utolsó kattintás.

Bíró Zsolt
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Huszonkét év egy munkahelyen
2017. július 22-től nem
találkoznak a geresdlaki emberek a régi, megszokott postással, ugyanis Gáspárné Vódli
Anna (Nusi) befejezte kézbesítői tevékenységét. A váltásról
beszélgettem vele:
– Mindig is postás szeretett
volna lenni?
– Szó sincs róla! A komlói
szakmunkásképzőben varrónői képesítést szereztem, és
a szakmában töltöttem el 13
évet. A Komlói Carbon vállalat
geresdlaki üzemében dolgoztam, szalagvezetői beosztást is
betöltöttem.
– Mégis hogyan lett „postás”?
– A férjem Szajkon dolgozott a postánál kézbesítőként,
neki ajánlották fel a geresdlaki
munkahelyet is. Valamiért ő
ezt nem vállalta el, így került
szóba a családon belüli folytatás. Döntésemhez hozzájárult
a varroda megszűnése is. 1995.

július elsején kezdtem el a postánál dolgozni és tartott ez év
július 21-ig.
– Könnyen ment a váltás?
– Mivel helyi születésű vagyok, nem hagytam el soha a
falut, minden családot, házat
ismerek. Az emberek is ismernek engem. Így nem kellett a
címeket keresnem, mindenkit
azonnal megtaláltam., ezért
nem okozott nehézséget a
váltás.
– Most viszont mégis befejez
te. Miért?
– Az utóbbi években egyre több szervezeti változtatás
történt a postánál, ezért kissé bizonytalanná vált a jövő.
Adódott helyben egy munkalehetőség, mellyel élni kellett,
bűn lett volna nem elfogadni.
Jelenleg a Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt.-nél dolgozom.

– Ez egy teljesen más jelle
gű, helyhez kötött munka. Nem
szokatlan?
– De igen! Hiányzik a „falujárás”, a mozgás, az emberekkel

való találkozás, a beszélgetések…
Abban bízom, hogy egy kicsit
talán én is hiányzom a geresdlakiaknak?!

Hegedűs György

Szociális gondozónő nyugdíjban
Glasz Miklósné házi szociális gondozó jelenleg a felmentési idejét tölti, szeptember elsejétől nyugdíjas
lesz. Visszatekintünk az eltelt
időre…
– Kérem, meséljen, hogyan
jutott el a szociális gondozásig?
– Palotabozsoki származású vagyok. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumban
érettségiztem 1973-ban. Azt
követően a mohácsi selyemgyárban helyezkedtem el,
ahol középfokú textilipari végzettséget szereztem.
Három év múlva geresdlaki
férjemmel házasságot kötöttünk, és Nagykőrősre költöztünk, ahol három éven át képesítés nélküli óvónő voltam.
Visszatértünk Geresdlakra és
1979-től 1992-ig élelmiszerbolti eladó voltam az ÁFÉSZ
helyi üzletében. Ezután belekóstoltam a helyi kisvállalkozók életébe, három évig
„fagylaltosként” igyekeztem
ellátni a lakosságot. A házi
szociális gondozói munka

1996-ban kezdődött és tartott 2000-ig, ekkor átkerültem az óvodába dajkának.
2006-ban alakították ki a
térségi társulások új formáját, így került szervezetileg

a geresdlaki házi gondozás a
himesházi központhoz, ahol
folytattam a korábbi munkámat. Ez év elejétől már Pécsvárad központtal végeztük a
feladatot.

– Több mindent kipróbált,
miből érezte, hogy ez a „test
hezálló” munka?
– Az idős emberekkel való
találkozáskor azonnal kialakult
köztünk a kölcsönös bizalom,
a gondok közepette is megtaláltuk a megfelelő hangot. Az
emberek hálásak, ha érzik a
törődést. Nehéz szívvel szakadtam el tőlük.
– Szeptemberben kezdődik a
nyugdíjas időszak. Mit fog tenni
ezután?
– Mindkét gyermekünknél
egy-egy leányunoka van, szeretnék több időt tölteni velük.
Mindig kedveltem a természetben tett túrákat, ezekre is
több időt szánok.
– Megtörtént a búcsúzás, mi
lyen élményekkel?
– A vezetők, a munkatársaim is elköszöntek tőlem, az
idősek is megtették ezt. Nagyon megható volt az egész,
külön köszönöm az időseknek
az együtt töltött időt, nagyon
sok örömet okoztak, kár, hogy
vége van...! Hegedűs György
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Egy nem mindennapi táborozás!
Helyszín: Jugendherberge
Blaubeuren,
Németország.
Időpont: július 26-31. Utazás:
bérelt busszal. Létszám: 16
diák, 2 kísérő + 7 potyautas,
költségüket külön fizető pedagógus. Élményfaktor: magas. Megérte a nagy szervezőmunkát? IGEN!
A Német Önkormányzat
Geresdlak az EMET táborozási pályázatán 1,8 millió
Ft-ot nyert németországi táborozásának megvalósítására.
A táborban a Duna menti németség néprajzi, történelmi és
földrajzi ismereteivel bővültek
tanulóink ismeretei. Minden
szabad percet kihasználva, a
kötelező programokon felül
sikerült a gyerekeknek plusz
élményelemeket is beiktatni.
Lássuk az élménybeszámolót:
Július 26-án reggel 5.00
órakor indultunk Geresdlakról
az Ulm melletti Blaubeurenbe.
A müncheni dugók miatt este
8 órára érkeztünk meg a szállásunkra, ahol meleg vacsorával
vártak minket. A vacsora után
mindenki elfoglalta a szobáját,
majd megbeszéltük a másna-

pi programot, a házirendet és
beosztottuk a naposokat. Másnap reggel 8 órakor reggeliztünk majd útnak indultunk a
neuschwannsteini kastélyba.
Sajnos a „kínai invázió” megelőzött minket, így a kastélyt
csak kívülről tudtuk megtekinteni. Ettől még az eső sem
tántorított el minket. Valós
élmény nélkül nem távozhattunk, ezért felkerestük a tele-

pülés sífelvonóját. A 30 fő szállítására alkalmas kabin 1730
méter magasra vitte fel kis
csapatunkat. Kevesen utaztak
ilyen kabinnal, ezért mindenki izgatottan várta az utazást,
amit sikerült a fényképeken is
megörökíteni. A hegyről észak
felé nézve kék tavak, zöld mezők és a települések látszódtak, délnek fordulva pedig az
Alpok csúcsai tornyosultak. A

hegyről lefelé menet már napsütésben csodálhattuk meg a
királyi kastélyokat. Az esti vacsora után foglalkozás következett. A Duna menti németek
címerét és a Baranya megyei
németek címerét értelmeztük
és készítettük el. A pénteki nap
témája a Duna volt. Donaueschingenbe utaztunk a Duna
forrásához. A forrás helyszínének kialakítása tökéletes alkal-

Geresdlaki Hírmondó
mat teremtett egy földrajzóra
megtartására. Mi nem elégedtünk meg ezzel a mesterségesen kialakított „forrással”,
felkerestük azt a pontot ahol
a Breg és a Brigach patakok
találkoznak, hiszen onnantól
hívják Dunának a Dunát. Érdekes volt, mert ezt a helyet
semmi nem jelöli….. Egy óra
utazás után kiszálltunk a buszunkból és egy új közlekedési
eszközzel ismerkedtünk meg
közelebbről. Kenuzni mentünk a felső Dunán. Thiergartennél a kalózok völgyében a
besi kenukölcsönző ígért nekünk élménydús kenuzást. Köszönjük megvolt, megkaptuk!
12 merész diák és 4 hasonlóan
bátor pedagógus vállalta, hogy
a beöltözés (mentőmellény),
oktatás, útvonal ismertetés
után vízre száll. 15 km állt előttünk. Forgalmas volt a Duna
ezen szakasza, több kenuzó,
kajakozó családdal, diákkal,
osztállyal találkoztunk menet
közben. 4-es kenukba szálltunk be, mindenhol 3 diák és
egy pedagógus. Az első pár
kilométer után elérkeztünk
egy kis mesterséges duzzasztóhoz, aminek jobb oldalán 3
kenunk lecsúszott, a negyedik
pedig előtte kiszállt és gyalog
kerülte ki, majd utána ismét
vízre szállt. A víz mélysége a 20
és a 200 cm között változott,
hőmérséklete a nyár ellenére
alacsony volt. A táj gyönyörű
volt, sziklák, kastélyok, várak
és várromok mellett haladt el
a kanyargó Duna. A nem kenuzók a busszal megálltak egy
hídnál és megvártak minket,
hogy integetni és fényképezni
tudjanak, majd továbbmentek
Sigmaringenbe a célhoz egy
városnézésre. A táv felénél egy
újabb akadály volt előttünk,
amit csak a partról lehetett kikerülni. Itt megvártuk egymást
és segítettünk a másik csapatnak a kenut kiemelni és átvinni
a következő pontra, ahol újból
vízre tehettük. Fél táv után jártunk már mikor utolsó kenunk
véletlenül bement egy a vízre
rálógó fa alá. A kenut szerették
volna visszairányítani, mikor
megbillentek és mindenki a
vízbe esett. Ezt látva az előttük
haladó kenusok félelmet nem
ismerve ugrottak a kenujukból

a mély vízbe, hogy segítsenek a vízbe esetteknek
visszaállítani a felborult
kenut, visszahozni az elúszó evezőket, az elúszó
hordót, ami ezekben az
esetekben szárazon tartja a
kenuzók ruháit, telefonjait
stb. Mindenki tudta mi a
feladata, fantasztikus csapatmunka bontakozott
ki pillanatok alatt. A MI
GYEREKEINK TUDTÁK MIT KELL TENNI!!!!
Mint intézményvezető, és mint
testnevelő, aki az úszást tanítja,
mérhetetlen büszkeséggel tölt
el, hogy ezek a gyerekek önzetlenül, félelmet nem ismerve
segítettek társaiknak, tanáraiknak. Ezekben a pillanatokban
nem létezett ellenszenv, nem
volt nyafogás, hiszti, nem volt
hideg a víz, nem sajnálták
a ruhájukat, cipőjüket, csak
egy dolog lebegett mindenki
szeme előtt, a segítségnyújtás! Gratulálok Apari János,
Brigi tanár néni, Erzsi tanár
néni, Molnár Zalán, Schulteisz Anna, Rosenfeld Dóra és
Zsófi, Várda Ferenc! Miután
mindenki visszaszállt a saját
kenujába, együtt csorogtak
tovább a célig. Aznap este
megkíméltük a gyerekeket a
foglalkozástól.
Szombaton a Ravensburgi
Spieleland-ba vittük el a diákokat. Itt 30 hektáron több
mint 100 játékot, élményelemet próbálhattak ki. Volt
igazi kerékcsere verseny, szabadesés próba, óriás vízi- és
száraz csúszdák, igazi markolók, elektromos rakétabob,
tehénfejő verseny, rodeózás,
KRESZ park elektromos

kabrio SLK Mercedes-ekkel,
felsorolni sem lehet az egészet. Garantált volt a szórakozás mindenkinek! Az esti
vacsora utáni foglalkozáson
felkészültünk a vasárnapi
napra. Megtanultunk németül imádkozni és énekelni a
magyarországi németek himnuszát. Vasárnap délelőtt 9.30
órakor részt vettünk az ulmi
Münsterben tartott misén,
majd a mise végeztével megtekintettük a templomot. Ezt
követően idegenvezető segítségével megtekintettük Ulm
belvárosát és nevezetességeit.
A Donauschwäbisches Mu
seum mellett megtekintettük
a mérethű Ulmer Schachtelt,
és mellé kitűztük az elkészített zászlóinkat. A Duna parton megkoszorúztuk a Duna
menti németek emlékművét
és elénekeltük a Duna menti
németek himnuszát. A délután
további részét csoportunk a
környék legnagyobb élményfürdőjében töltötte. Utolsó
esténket a szálláson tánctanulással töltöttük. Egy belga
diákcsoport táborozott velünk
együtt a szállásunkon, akiktől
eltanultunk egy táncot. Nem
voltunk hálátlanok, geresdlaki

5

bort kaptak cserébe. Tetszett nekik is az üzlet.
Hétfőn korai reggeli
után útra keltünk majd
útközben
megálltunk
megnézni a dachaui koncentrációs tábort. Nem
szerettem volna ezt a jól
sikerült utazást szomorú
hangulatban befejezni,
ezért készültem egy kis
meglepetéssel mindenkinek. Egy órás vezetett
túrán vettünk részt a Bayern
München stadionjában, az új
Allianz Arénában. Kipróbáltuk milyen szurkolni a karzatról, megcsodáltuk a hazai
és vendég öltözőket, a BL
zenéjére vonultunk a játékos
kijáróban, megnéztük a sajtó
szobát és végigmentünk a mixed – vegyes – zónán is. Méltó
befejezése volt utazásunknak.
Az ulmi élményfürdőzést
és az Allianz Aréna látogatását
Móni Hoffmann és Ahmann
Ferdinánd támogatásának segítségével valósítottuk meg.
Köszönjük! Az ulmi városnézést Usinak és a Wieder családnak köszönjük! A gyerekek
lakóhelyeinek német önkormányzatai is támogatták utazásunkat, köszönjük a fazekasbodai, marázai, máriakéméndi
német önkormányzatoknak és
a kékesdi önkormányzatnak a
támogatást. Örülünk, hogy a
Buszrent Kft. új, kényelmes
nagy buszt biztosított részünkre, egyben köszönjük a
sofőrök segítőkészségét és a
balesetmentes több mint 3000
kilométert.
Reméljük lesz legközelebb!
Mit szóltok hozzá gyerekek?
Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Nyári szünet az óvodában
Minden kisgyereknek szüksége van arra, hogy intézményi
elvárásoktól mentesen, gondtalan pihenéssel, kötetlen játékkal, környezetváltozással
töltődjön fel, kipihenje a korai
kelést, a szabályokhoz való feltétlen alkalmazkodást, kikapcsolódjon, más ingerek érjék.
Ennek kiváló időszaka a nyár,
amikor – reményeim szerint
- a családok többségének van
ideje és módja hosszabb-rövidebb közös nyaralásra, vagy
legalább tartalmas, minőségi
együttlétre, a nagyszülőknek
az unokák fogadására. Bízom
benne, hogy a sok élmény,
mellyel a gyerekek ezen időszak alatt gazdagodnak, elegendő energiát ad nekik az
ovis feladatok elvégzéséhez
szeptembertől.
A felnőtteknek is hasonló
szükségleteik vannak. Miközben elvarrják az elmúlt év
szálait (beszámolók, időhiány
miatt elodázott adminisztrációk, nagytakarítás, stb.),
már szövögetik a következő
év terveit. Mennyi gyerek jön
óvodába? Hogyan szervezzék meg a gyerekek életét,
hogy még hatékonyabb legyen a munkájuk? Milyen új
módszereket alkalmazzanak?
Hisz a régiek nem feltétlenül
célra vezetőek, minden gyermek más… Lesz-e megfelelő
emberi erőforrás? Hogyan os�szák be munkájukat? Hogyan
javítsák meg, hogyan pótolják
az elromlott eszközöket, játékokat? Hogyan készüljenek
fel a várható ellenőrzésekre?
Rendben vannak-e a szükséges
dokumentumok? Átszervezés,
módosítás… Egy dolog állandó csupán: a változás. Éppen
ez a pedagóguspálya szépsége:
a megújulás képessége, a sohasem unalmas és rutinszerű
munka. Ehhez bizony nagyon
fontos feltölteni az energia-

tartályokat, hogy megújulva,
türelemmel, szeretettel tudják
fogadni a gyerekeket ősszel.
Mire e sorokat olvashatják
a szülők, bizonyára nagy izgalommal készülnek már az
óvodakezdésre. Mire figyeljenek, hogy zökkenőmentes legyen az indulás? Íme, néhány
jó tanács:
– Ne legyen reggel kapkodás! A nyugodt reggel titka: már este készítsünk elő
mindent, ami előkészíthető
(pl. ruha, óvodába szükséges
dolgok, stb.)! Az este rászánt
5 perces előkészületekkel reggel értékes időket nyerhetünk!
Emellett fontos, hogy időben keljünk fel mi magunk.

Készüljünk el először mi, és
gyermekeink ébresztésére, indulásra való felkészítésére is
hagyjunk elég időt!
– Úton az oviba. Igyekezzünk mindig azonos útvonalon
haladni, az időt tartalmasan,
beszélgetéssel eltölteni (ne
telefonálgassunk
közben!)
Beszélgessünk a buszon való
helyes viselkedésről, ne arról,
mit NEM szabad!
– Érkezés az oviba. A
gyerekünkre figyeljünk, ne
másokkal beszélgessünk. Az
óvó nénivel röviden, csak a
legszükségesebb
dolgokról
beszéljünk. Határozottan, de
szeretetteljesen búcsúzzunk.
Ilyenkor már legyen tudatában
a gyermek, mikor és ki jön érte!
– Napközbeni feladatainkat igyekezzünk óvodai idő
alatt elvégezni, hogy azt ne a
gyermekünkkel töltött időből
kelljen elrabolnunk.
– Gyermekért menni az
oviba. Legfontosabb, hogy a
megígért időpontban odaérjünk érte. Tegyük kellemessé
a hazafelé vezető utat! Beszélgessünk, tervezzük meg együtt
az útvonalat, a délutáni programot. Kérdezzük meg, sikerült-e jól viselkednie a buszon?
Dicsérjük meg érte!

– Ovis élménybeszámoló. „Mi volt ma az oviban?” –
„Semmi!” Ugye gyakori párbeszéd? Kérdezzük másképp: Mi
volt az ebéd? Kivel játszottál?
Mit énekeltetek? stb.
– Gondtalan délutáni
együttlét otthon. Csak kisebb
programokat szervezzünk hétköznapokon! Fordítsunk időt a
közös játszásra, beszélgetésre!
Szánjunk kizárólagos figyelmet rá! Ha beszél hozzánk,
nézzünk a szemébe! Éreztessük vele, hogy érdekel, amit
mond! A napi gondok, feladatok megvárnak, a gyermek ne
nőjön fel úgy, hogy nem kap
elegendő figyelmet!
– Lefekvéshez készülődés,
időben. Tegyük el a játékokat,
készítsük elő a reggel szükséges dolgokat! Időben kezdjük
el a vacsorát, annak elfogyasztásában és az események egymásutániságában legyünk következetesek!
– Nyugodt fektetés. Minden nap megszokott időben
kerüljön ágyba a gyermek, legyen idő meghitt együttlétre,
mesélésre, a nap értékelésére.
Ha véletlen nem úgy alakul,
ahogy szerettük volna, tanuljunk belőle, és másnap tudatosabban törekedjünk elkerülni a
problémát. Cseke Zoltánné
óvodavezető
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Geresdlakért díj 2017.

Hírek röviden
 A községi önkormányzat 13,6 millió forint támogatást nyert a konyha raktárának és kiszolgáló helyiségeinek felújítására.
 Az önkormányzat az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekeinek beiskolázási támogatására ötezer forint támogatást nyújt.
 Az önkormányzat pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíjra az általános- és középiskolába járó tanulók részére. Érdeklődni az önkormányzat hivatalában lehet.
 Szeptember 9-én Geresden, a Falu Pincéjének udvarán szüreti mulatság lesz.

Az általános iskolai hírei:
Tankönyvátvétel:

augusztus 29-én 14-18 óra között
augusztus 30-án 9-13 és 13-17 óra között

Pótvizsga: augusztus 29-én 9:00 órakor
Tanévnyitó: szeptember 1. péntek 8:00

Miserend
Szeptember 3. vasárnap:	  8:00

Geresd

Szeptember 10. vasárnap: 	  8:00

Püspöklak

Szeptember 16. szombat:

Geresd

17:00

Szeptember 17. vasárnap 	  8:00

Püspöklak

Szeptember 24. vasárnap: 	  8:00

Püspöklak

Dr. Habjánecz Tibor polgármester alábbi előterjesztését Geresdlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta.
Tisztelt Képviselő-testület!
Hagyomány, hogy Geresdlakon minden évben augusztus
20-án, Kisgeresden Szent István napján átadjuk a GERESDLAKÉRT díjat.
Idén, polgármesterként két díjat javaslok:
Réder Jánosnak (szeptember 30-án lesz Geresdlakon) és
posztomusz Kiss Györgynek javaslom.
Réder János KISGERESDI lakos egy életen át geresdlakiként élt, még a távoli Németországban is.
Geresdlak címerének kialakításában együtt dolgoztak Ahmann Ferdinánd bácsival. A hetvenes években színes fényképsorozatával maradandót alkotott, megőrizte nekünk az embereket
és a geresdlaki tájat. Felújította a kisgeresdi keresztet a 300 éves
akácfánál.
A Koffán Galériában rendezett kiállítása emlékezetes marad
számunkra.
Életműve alapján méltó a Geresdlakért díjra.
Kiss Györgynek posztomusz javaslom a díjat.
Gyuri tanácselnöki és polgármesteri életműve meghatározó volt,
majd negyed századon keresztül dolgozott a faluért. Geresdlakon
az infrastruktúra alapjainak (víz, gáz, stb.) lerakásával, intézményeink (iskola, óvoda, közösségi ház, konyha) kialakításával és
fejlesztésével kimagaslót alkotott. A geresdlaki sport és labdarúgás meghatározó alakja volt.
Váratlan halála megakadályozta, hogy még életében megkapja
a megérdemelt Geresdlakért díjat.
Kérem a testületünket, hogy támogassák javaslatomat.
Dr. Habjánecz Tibor
Geresdlak polgármestere

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Polgármester:
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Jegyző:
Dr. Tóth Sándor
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Aljegyző:
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu
Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs
Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318
E-mail: glakovi@gmail.com
Óvodavezető: Cseke Zoltánné

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolája
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Telefon: 69/349-109
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com
Igazgató: Schulteisz Balázs
Közösségi Ház
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.
Telefon: 69/349-319
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Ruppert Bálintné
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Kempf Anikó
Telefon: 30/841-5948
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu
Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei:
telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com
Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686
E-mail: rillzoltan@freemail.hu
Rendőrség:
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400,
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is) :
112 vagy 105
Mentők: 104
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Geresdlakiak a Zebegényi
Gőzgombóc fesztiválon
Zebegényben is hagyománya van már a gőzgombóc
fesztiválnak. Idén július 22én tartották, Geresdlakot dr.
Habjánecz Tibor polgármester
vezetésével 16 fő képviselte a
testvértelepülés rendezvényén.
A csoport már előző nap
délután elindult két kisbusszal,
a „testvéreink” fogadták őket
Hutter Jánosné polgármesterrel az élen. A szállás a község
vendégházaiban volt.
A fesztivál napján Zebegény és Geresdlak képviselői
külön-külön készítették a
gőzgombócokat. A Zebegényi
Gőzgombóc jellemzője, hogy
édes az íze, megtöltik lekvárral, leöntik vanília sodóval és
kívánság szerint mákkal vagy
dióval ízesítik. A termék népszerűségére jellemző, hogy
a nap folyamán több mint
négyezer darabot értékesítettek belőle. A fesztivál vendégei sorra kérték el a recepteket.
Igény szerint geresdlaki vagy
zebegényi gőzgombóc került
a tányérokba.
A zebegényiek gondoskodtak a geresdlaki vendégek
szabadidejének színvonalas
eltöltéséről is, többek között

borkóstoló, hajókirándulás,
sárkányhajózás szerepelt a
programban. Az est fénypontja volt, hogy a vacsora idején
August Krivec (Gusztl) köszöntötték születésnapján. A
zenei aláfestésről az ünnepelt
által Ausztriából hívott zenekar, a Die Brandlmusikanten
gondoskodott.
A másnapi ebéd után élményekkel gazdagodva indultak
haza a résztvevők.
Köszönjük Hutter Jánosné polgármester folyamatos,

kiemelt figyelmét, gondoskodását, Faludi Károlynak, a né-

met önkormányzat elnökének
szervező munkáját! H.Gy.

Ízelítő a szeptember 30-i
Geresdlaki Gőzgombóc
Fesztivál programjaiból
09.30 – Diamond Ladies Majorette Team műsora
– Szuloki Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport
– Jagdhornbläser Gruppe Hausmannstätten
– Piros Rózsa Táncegyüttes Kalocsa
– Stimmungsparade
– Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Táncsoport
– Dunavkinje Zenekar
– Mladi Támburási Zenekar
– Lohr Kapelle Zenekar
– Sankt Martin Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport
15.40 – Petra Böck osztrák énekesnő
16.15-17.00 Irigy Hónaljmirigy koncert
17.30-18.40 Kovács Kati és együttese koncert
19.00-20.30 Punnany Massif koncert
Tűzijáték
UnterRock sváb bál
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