2021. augusztus

Utolsó nyári napok az óvodában
Lassan végéhez közeledik az óvodai nevelési év.
Vannak kitartó gyerekek kisebbek, nagyobbak, még
olyanok is, akik már az iskola felé kacsingatnak. 8-10 fő
jár naponta. Kihasználják az
óvodaudvar adta lehetőségeket és szívesen sétálnak is a
faluban Niki óvó nénivel és a
dadusokkal, ha nem tombol
a kánikula. Hűsítőnek továbbra is akad dinnye, fagyi.
Fischer Beni és családja
adakozó kedve továbbra is
lankadatlan, most homokozólapátokkal ajándékozták
meg az ovit. Köszönjük!

Gustl is mindig gondol
a geresdlaki gyerekekre. Ő

most színes fogasokat hozott. Köszönet érte!

Tarsoly Gyuszi falugondnok és segítői sokat dolgoztak az óvodaudvar szabványosításán. Még néhány
„apróság”, és készen állunk a
szeptemberi kezdésre.
Addig is jó pihenést kívánok a gyerekeknek és kedves
Munkatársaimnak is e röpke kis szünidőre! Muck Nikinek innen is köszönöm a
lelkes nyári munkáját!
Szeptember 1-jén nyitjuk újra kapuinkat. Szeretettel várjuk új és régi ovisainkat!
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A
grinnyei gőzgombóc (részlet)
4. SZERÉNYI KNÉDLIHARCOSOK
– Évek óta itt vannak, pár
család, a légynek se ártanak,
szinte nem is látni őket. Reggel
egyikük-másikuk kocog, betérnek
Ibolykához egy kávéra a pres�szóba vagy nagy néha egy üdítőre.
– Nem isznak vodkát?
– Ezek nem. Pálinkát is akkor, ha valami vigasság van,
mint például majd ma is. Úgy
be fognak csicsázni, hogy a térdünket fogjuk a röhögéstől. Nem
baj, több fogy majd a knédliből.
– Te, édesem, ezek a finnek
tulajdonképpen rendesek. Segítettek itt a sófürdővel, a tőszomszédom ide járatja a gyerekét.
Asztmás, hát azt mondja, sokkal
jobb, mióta a kis Lalika heti kétszer szívja a jó sós levegőt. Kevesebbet köhög, meg ritkábbak a
rohamok.
– Hát azt mondom én is, inkább itt legyenek, virágoztassák fel Garasdlakot, meg a többi
falut a környéken. A férjem elment a minap szaunázni is. Azt
mondja, jó volt, csak istentelen
meleg. Mintha fazékba ült volna, amibe nem töltöttek vizet.
Haha, Márcikám, én ugyan be
nem teszem a lábam abba a szaunába. De a férfiak menjenek,
felőlem. Kiviszi belőlük az italt.
– Add a teknőt, cicám! Mindjárt fél kilenc és sehol nem tartunk.

– A többiek még itt sincsenek.
A Szeremlei boszorkák jönnek?
– Úgy tudom, Mohácsról itt
lesznek a Hausfrauenék, meg a
Bodai Angyalkák, velük még
múlt héten beszéltem.
– Jól van, jól. Délutánra lesz
itt haddelhad. Csak az a gitáros
társaság ne jöjjön, mint tavaly.
Én mindent meghallgatok, ha
dallamos, ha nem, de a gitárzene, az nálam olyan, mintha az
uram este az ágyban mellettem
láncfűrészezne.
– Olvasom, itt lesznek. Sepoku. Szepuk. Szemüveg nélkül
vak vagyok.
– Ezek szép tojások, angyalom. Jók a tyúkjaid!
– Sárgák, mint majd a többiek az irigységtől. Haha. Olyan

gombócot csinálunk, hogy ihaj!
Lehet, én eszem meg mindet,
meg a férjuram. Az is egy bélpoklos.
– Vagy a részeg finnek! Hahaha...
– Na, gőzre fel, cicáim!
– Gőzre bizony!
5. SEPOQ
A sötétzöld Peugeot letér az
M6-osról, az út Szerénynek,
majd Szárnak vezet. Gyímesházánál jobbra fordul, onnan
két-három kilométer Garasdlak.
– Hívom a polgit – jelenti ki Marci, és a telefonján babrál. Lecter röhög és vezet, övé
az autó. Ha a dobfelszerelést
és hangládákat is kellett volna
hozniuk, akkor esélytelen, de így
épp elférnek négyen. Egy gitár a

lábnál, egy a kalaptartóból nyúlik át a fejükig. Geri hatvan centis ride-ja a többi cintányérral a
fekete hordtáskában, az meg félig beszuszakolva az anyósülés alá. A csomagtartóban Lecter
Marshall erősítője, Marci énekeffektjei, meg a táskák a váltás
ruhával, és kész is, tele a kocsi.
Délután koncert, aztán knédli és pálinka hajnalig. A polgármester foglalt nekik szállást az
utcájában, na, nem mintha sok
utca lenne a faluban, mindenesetre előbb oda ugranak lepakolni, aztán meg ki a Fő térre
felmérni a terepet, a cuccokat behangolni. Persze, van még idő.
– Egy korsó hideg, csapolt sör
kéne! – sóhajt Kobra a basszus-
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gitárja mögül, helyeslő hümmögés rá a válasz.
– Kussoljatok, kicsöng! Jónapot kívánok, tíz perc múlva
Garasdlakon leszünk. Igen, akkor ott találkozunk. – Marci kinyomja a hívást, a zsebébe tömi
a telefont. – A Garasdlak táblánál fog várni a zöld pickuppal.
– Mindjárt ott vagyunk a
Google Maps szerint. Fasza,
mert ez az utolsó doboz. – Geri
nagyot kortyol a Borsodijából,
Kobra szomorúan néz a mellette
heverő, kiürült és összenyomott
sajátjára.
– Szervusztok, fiúk! – üdvözli őket Tódor egy-egy kézfogással. – Akkor gyertek, előbb a
szállásra megyünk, Tóth Hanna néni házához. Azt mondta, csinált nektek reggelifélét is,
de könnyen elképzelhető, hogy
megeszi vagy kidobja az egészet, mire odaérünk. Kissé szenilis már kilencven felett. Ha nem
kínál, ne hozzátok szóba, ok?
– Oké. Persze. Érthető – bólogatnak.
Vissza a kocsiba, az első utcán fel jobbra, majd egy zsákutcának tűnő, keskeny útról még

egy letérő. A polgármester házához érnek, ami tavalyról beugrik Lecternek, itt él a családdal,
de a juhok a falu szélén vannak
egy birtokon. Még pálinkázni is voltak ott. Jól megy neki,
gondolja, de hát miért ne menjen jól, ha már ennyire törődik
a dolgokkal, szervezkedik, fesztiválozik, turistákat, sőt, finneket hív ide. Vidéki élet egy király
helyen. Polgármesterkedni fasza.
Megállnak. Hanna néni
háza az ötödik a polgármesterétől. Az utca egyirányú, és vékony, hogy meg se lehetne fordulni kocsival. Nem is kell, mondja
Tódor, innen három perc séta
a Hunyadi utca, ami bevisz a
templomhoz, a Fő térre. Összesen tíz perc. Részegen tizenöt, de
csak ha jó irányba indulsz.
Röhögnek.
– Csókolom, Hanna néni!
– üdvözlik a jó kedvű kis as�szonyt, aki bevezeti őket a melléképületből átalakított panzióba. – Angyalaim, hát két szobás
ez, külön ágyakkal, nem kell
összebújva aludni, hacsak nem
akartok. – Mosolya széles és pajkos. – A fürdő középről nyílik
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amott, törölközők az ágyakon,
szappan odakészítve. Melegvíz,
tévé, lámpa. Fifim nekem nincsen, de a tőszomszéd, Szedresi
Béla megadta a kódját az övének, fel van írva ide, ni. Azt
mondja: nagy W, kis c, hat, három... Ej, már rossz a szemem,
nézzétek meg, hogy el tudjátok
olvasni! Én nem használok effélét, de azt mondják, a mai fiatalság Fifi nélkül a vécépapírt
se képes letekerni. Enni is elfelejt.
– Wifi az, Hanna néni. Internet.
– Hát én elhiszem, fiam, a
világ már nem a régi. Öregkoromra örülök, ha a tévét bekapcsolom, és nem lőnek benne. A krimit is utálom, kivéve a
Kalambót. A természeti filmeket elnézem napestig, csak azt

– Minden rendben, Hannácska? – kérdezi. – Van elég tojás? Holnap fogok átugrani még
Marázára, hozzak magának egy
tucatot?
– Jaj, Tódorka, hozzál! Ha
nem fáradság, két doboznyit.
Volt nekem tyúkom, de elvitte
a nyest. Azt hiszem, nyest volt.
Mit is csinálnék nélküled, fiam!
– No, rendben, akkor áthozom majd. Ma meg fesztiválnap
van, Hanna néni, nem felejtette el? Ezek a fiúk zenélni fognak
délután!
– Hogyan, Tódorka? Muzsikálni? Ej, hát a lábaim már
nem a régiek, én biza táncolni
nem szoktam.
– Na, igen, de elüldögélhet
az asztaloknál. Meg nem is az
a lényeg, hanem a gőzgombócok,

a csatornát nem mindig találom. Na mindegy, édeseim, helyezkedjetek el, és szóljatok, ha
kellene valami. Én sose megyek
el, csak kenyérért, de Tódor azt
is szokott hozni, nem igaz, Tódor? Ej, milyen jó ember ez a
mi polgármesterünk! Jaj! Birkái
is vannak!
– Köszönjük, Hanna néni!
Nagyon jó lesz minden – mondja boldogan Marci, azzal ledobja a táskáját a bal oldali szoba
ablak felőli ágyára. Kinyitja az
ablakot, ami az udvarra néz,
szép füves, öt nagyobb fával,
meg pár bokorral. Virágok a kis
járdakövek mentén.
– Akkor jó, gyerekeim! –
Hanna néni visszaballag a bejárathoz, ahol Tódor türelmesen
várakozik.

tudja! A finom knédlik! A legfinomabbakat kóstolhatja. El kell
jönnie a Fő térre ma, Hannácska! Evés-ivás-mulatság!
– No, jó, Tódorka – mondja
helyeslőn, aztán elvonják a figyelmét a rockerek.
– Itt vagyunk! – kiáltja
Marci, mögötte a három srác lépdel. – Mehetünk.
– Ugorjatok a platóra, meg
dobjátok fel a cuccokat! Ott majd
összeismertetlek a technikus sráccal, meg Selymesi Nórival, aki
segít nekem a szervezésben. Ő
tudja az egész programot. Mindent elmond majd. Nyomás!
– Csókolom, Hanna néni! –
kiáltják egyszerre a fiúk.
– Szervusztok, édeseim! – kiáltja Hanna néni.
(Folytatás következik)
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzáró ünnepség
(Részlet)
Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!
Nagyra Becsült Kollegáim!
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt a
2020/21. tanévet lezáró bizonyítványosztás alkalmával!
Különös élmény ezt a nem mindennapi tanévet lezárni,
és az éves munkáitokat értékelőbizonyítványok mellett, hagyományainkhoz híven, a legjobban teljesítő osztálytársaitok
számára járó jutalmakat kiosztani.
Mielőtt erre sort kerítenék, néhány gondolatok megosztok a tanévvel kapcsolatban. Röviden, felsorolás szerűen……
A tanév elején fontos feladat volt, hogy a hosszú hónapok után visszatérő tanulóink tudjanak egy jó közösséget alkotni, visszaszokjanak az iskolába és felvegyék újra a tanulás
ritmusát. Ehhez nyújtott segítséget a tanév elején szervezett
Liptódi táborozásunk. Elkezdődtek a sportversenyek, túráztunk a Zengőn, 2 napos Velencei tavi kerékpártúrán vettünk
részt, gyűjtüttünk papírt, gyümölcsnapot tartottunk, iskolai
kiránduláson vettünk részt a Gemenci erdőben és Baján. Elindultak a tanulmányi és művészeti versenyek, tartottunk állatok világnapját, és meghitten készülődtünk az adventi időszakban. Karácsonyi és március 15-ei ünnepi műsorunkat
már online tartottuk. Különleges programunk volt a robotika pályázat, amit a vírus miatt nem tudtunk befejezni, de
szeptemberben folytathatjuk. Tudtunk farsangolni és májusfát is állítottunk.
Iskolánk fejlesztése is tovább folytatódott. Kiépítettük a
kamerarendszert, további fogasokat, tárolóhelyeket alakítottunk ki az aulában és pályázatot nyertünk a tornatermünk
bővítésére. A német önkormányzat pályázatának köszönhetően 3D nyomtatót, tableteket és laptokokat kaptunk.
Büszkék vagyunk a május 28-án hagyományteremtő
szándékkal először megrendezett képzőművészeti kiállításunkra melyen a geresdlaki művészpalánták mutatkoztak be
a Koffán Galériában zene és képzőművészeti ágakon.
A tanév végén egy igazi teljesítménytúrát szerveztünk,
Mohács-Baja-Mohács útvonalat kerékpárral tettük meg, a
táv 65 km volt.
A tanulmányi és sportsikerek okleveleit hagyományunktól eltérően most az osztályfőnökök fogják átadni.
Ünnepélyes keretek között kitűnő tanulóink elismerései kerülnek átadásra Nagyéri Kinga, Vígh Balázs, Fischer
Fruzsina, Fögler Bence, Kálmán Larissza, Szöllősi Emília,
Schweier Viktória, Hofecker Jázmin, Schulteisz Márton tanulók részére.
Az idei tanévben is van egy tanulónk, akit tudunk ösztöndíjjal jutalmazni. Tanulmányi átlagában 4,1-ről, 4,6-ra
javított és társai közül kiemelkedik képzőművészeti tehet-

ségével. Gratulálok Gazda Emiliának a finn-magyar ösztöndíjhoz!
Kedves Szülők!
Köszönöm a közös munkát, a rengeteg bíztató, támogató
segítséget, melyet pedagógus kollégáimnak adtak. Tudom,
tudjuk, hogy az Önök hathatós fáradtságot nem ismerő
munkája nélkül ez a tanév nem lenne ilyen sikeres. Nagyon
nagy köszönet érte, hiszen sokuknak 3 fronton is helyt kellett állni (munka, gyerek, háztartás), és ha kényszerből is, de
egy kicsit valamennyien pedagógussá is váltak! Úgy gondolom, munkájuk nem volt hiába való! A gyerekekbe fektetett
munka előbb utóbb visszatérül! Ha nem is rögtön az eredményekben, de szeretetben biztosan!
Kedves Kollégák!
Immáron másodjára hagyunk nagyon nehéz évet magunk
mögött. Az eltelt két évben a kialakult helyzet, a magatokkal szemben támasztott megújulás iránti igényetek, a problémamegoldó képességetek segített túljutni a problémákon.
Büszke vagyok rátok, mert ebben a tanévben olyan technikai és módszertani megoldásokat láttam az óráitokon, amik
a mai oktatás élmezőnyébe tartoznak.
Mindegyikőtök beletette munkájába a saját egyéni személyiségét, és ettől lettek egyediek különlegesek az óráitok.
Köszönöm azt a megújulni képes színvonalas szakmai
munkát, mellyel eredményessé tettétek az elmúlt tanévet!
Köszönöm a Pécsi Tankerület a Geresdlaki Önkormányzat és a Német Önkormányzat támogatását!
A nyárra mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánok!
Schulteisz Balázs,
tagintézmény vezető
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt, és kedves családját a

2021. szeptember 25-én megrendezésre kerülő
XIV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválra.
A Fesztivál az idei évben is nívós, hangulatos programokkal szolgál:
9.30 – Diamond Ladies Mazsorett Team műsora
10.00 - Megnyitó – dr. Hargitai János Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő és dr. Habjánecz Tibor
polgármester
10.00 - 12.00 - Gőzgombóc készítő verseny
10.15 - Folyamatos műsor kavalkád
10.20 - Óvodás gyermekek műsora
10.35 - Iskolás gyerekek előadása
10.50 - Sramlipárbaj
11.25 - Apacuka zenekar
12.15 - BradlmusiKanten osztrák zenekar
12.40 - Pécsi Koch Valéria Iskola tánccsoportja
13.10 - Sváb divatbemutató
Eredményhirdetés
15.05 – Testvértelepülési megállapodás ünnepélyes aláírása Mikóújfaluval
15.35 - Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar
16.00 - BradlmusiKanten osztrák zenekar
16.25 - Vivat Bacchus énekegyüttes
17.30- Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar
18.00 – Versendi-Kovács József tamburazenekara

19.00- Hooligans koncert
Tűzijáték
21.30- UnterRock bál

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A rendezvényen az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!
Elővételben jegyek vásárolhatók augusztus 1-től:
Geresdlak Község Önkormányzata,
Bólyi Tourinform iroda (Erzsébet Vigadó),
Mohács Tourinform iroda (Széchenyi tér 1.),
Pécs Pont (Széchenyi tér 1.),
Pécsvárad Művelődési Központ (Kossuth L. u. 31.),
Pécsváradi vár,
Szekszárdi Tourinform Iroda (Garay tér 17.),
Bonyhádi Tourinform Iroda (Szabadság tér 12.),
Komlói Közösségek Háza (48-as tér 1.)
2.500 Ft/fő áron.
A belépőjegy valamennyi programra érvényes!

Jegyek vásárolhatók a helyszínen:
Egész napos belépőjegy (pénztárnyitástól – 15.00 óráig
vásárolt jegy):
2.500,- Ft/fő. A belépőjegy valamennyi programra
érvényes!
Belépőjegy az esti programokra
(15.00 óra után vásárolt jegy):
4.000 Ft/fő
14. év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!
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Oltáshelyzet,
virushelyzet

1. A delta vírusmutáns
több európai országban és
már hazánkban is terjed,
ezért kérjük, hogy aki még
nem oltatta be magát, tegye
meg. Covid fertőzés után 1
hónappal már szükséges és
lehetséges az oltás.
2. Az iskola közeledtével
felhívjuk a szülők figyelemét,
hogy a 12 éven felüli gyermeket automatikusan lehet
regisztrálni oltásra és számukra is nyitva az időpontfoglaló. Európában elsőként
Magyarország teszi lehetővé
a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét. Az
iskola közeledtével a szülőknek érdemes átgondolni az
oltást. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni
gyermekét legegyszerűbben
internetes
regisztrációval
és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után a www.eeszt.gov.
hu honlapon automatikusan lehet időpontot foglalni
a kórházi oltópontra, vagy a
háziorvosnál, házi gyermekorvosnál is kérhető. Jelenleg
két vakcina alkalmazható a
12-18 év közöttiek oltására:
a Pfizer és a Moderna.
3. Beoltott betegek számára a 3. oltás javasolt, mielőbbi jelentkezés szükséges. Időpontfoglalás a www.
eeszt.gov.hu honlapon lehetséges, ott helyet, időt, oltóanyagot a páciens megválaszthat.
Rendelőnkben is megkezdtük, és 2021. 08. 23tól nagy létszámban fogunk
Pfizer és Moderna oltóanyaggal oltani. Telefonáljanak, amennyiben kérik az oltást, és dátumot egyeztetünk,
Rendelőnkben rövid időn
belül megkapják a vakcinát.
Jó egészséget kívánunk:
Rajnai doktornő,
Tünde, Ingrid
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Egy július végi születésnap
Bozsér
Istvánné, Mariska néni július 22.-én ünnepelte a nyolcvanadik
születésnapját, amiről megemlékezett
polgármester úr, dr
Habjánecz Tibor is.
A köszöntő után kértem, meséljen életéről. Amit hallottam,
most elmondom az
olvasóknak is:
Kunágotán született, a II. világháború után települt családjuk Geresdre. A
Rózsahegyen kaptak
lakást, nagyszülei a Dózsa
utcába költöztek. Édesanyja a negyedik gyerek születése után meghalt, így rokonok nevelték fel. Korán, már
14 évesen Komlón dolgozott
az építkezéseken. Két évre rá
férjhez ment a szintén Geresdre költöztetett Bozsér
Istvánhoz, aki Dunaszek-

csőről származott. A vasasi
szénbányában dolgozó férjével 58 évet éltek együtt, annak haláláig.
Mikor a kisebbik fia betöltötte a 4. életévét, újra
dolgozott. A tsz kőműves
brigádját 9 év után hagyta
ott a jobb fizetés reményé
ben. Mivel építkeztek, majd

a házat be is kellett
rendezni, minden fillér számított. Ez vitte
őt Hirdre, ahol betongerendákat gyártott és
darut kezelt mielőtt
rokkantnyugdíjas lett.
Mindkét fia ökölvívó volt, az idősebb
megszerezte a Magyar
Bajnok címet is. Ő
ma is vele lakik, míg a
másik fiú Hosszúheténybe költözött. Egy
unokája született, aki
Pécsen él és tűzoltóként tevékenykedik.
Mariska néni szenvedélyesen horgol, szép szőnyegek kerülnek ki a keze
alól. A virágok is meghálálják gondoskodását, bőven
nyílnak a kertben. Esténként
a TV-ben szívesen megnézi a híradót és a magyarnóta műsorokat. További jó
egészséget kívánunk neki!
Barna-Mendly Erzsébet

Társasjáték bemutató a Német Házban
Több éves munkát követően 2020-ban megvalósulhatott a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata
kiadásában
a „Der Weg – Ungarndeutsche Zeitreise” című magyarországi német társasjáték. „Egy társasjáték, amely a
magyarországi németek jó és
rossz időszakain vezet Titeket keresztül. Képzeljétek el,
hogy a 18. században a mai
Németország területén ne-

héz életkörülmények között
éltek, és hirtelen adódik egy
lehetőség, hogy Magyarországon új életet kezdhettek
sokkal jobb esélyekkel. Felszálltok egy Ulmer Schachtelra és megteszitek a hosszú
hajóutat az ismeretlenbe…“
– írja a bemutató.
A projektet a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma (BMI) támogatta. A játékot Jencsik Ildikó
(az MNOÖ pályázati refe-

rense) és Radóczy Károly (az
MNOÖ ifjúsági referense)
alkották meg, és mutatták be
a Német Házban Geresdlakon. – Ez egyfajta magyarországi német időutazás, amely
a betelepítéstől egészen napjainkig tart. Hiszünk benne,
hogy egy olyan játékot sikerült megalkotnunk, amely
elgondolkodtat, generációk
közötti érdekes beszélgetésekhez vezet, és emellett még
jól is lehet vele szórakozni –
vallják a készítők.
A környező német önkormányzatok képviselői részvételével megrendezett „játéknapon” 30 fő vett részt, akik a
készítők segítségével megismerték a játékot. A résztvevő
német önkormányzatok egy
ajándék társasjátékot kaptak.
Köszönjük Ildikónak és Karcsinak a bemutatót és a különleges játékot!
Német Önkormányzat
Geresdlak

Geresdlaki Hírmondó
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Mikóújfalu története

Alapítója gr. Mikó Miklós, aki 1763-ban üveghutát telepített ide a Zsombor-tetőre, és cseh, valamint német családokat
telepített a hutához. A hutalelep - miután a hamuzsírfőzéshez szükséges erdőt kiirtották - 1782-ben Sepsibükszádra költözött. A falu eredetileg nem a mai helyén, hanem az
Oltba ömlő Nagy- és Kis-patak völgyében feküdt, és csak
1812-ben települt mai helyére. Régi neve Gerebencs a szláv
mart (orom) jelentésű főnévből való. 1810-ig üvegcsűrnek is
nevezték. 1876-ban került Felsőfehér vármegyétől Háromszékhez. 1910-ben 1570, túlnyomórészt magyar lakosa volt.
A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Sepsi járásához tartozott.





Szeptemberi miserend
Szeptember 4. szombat 16.00 Geresd – Terményáldás
Szeptember 11. szombat 17.00 Geresd
Szeptember 12. vasárnap 8.00 Püspöklak
Szeptember 19. vasárnap 8.00 Püspöklak
Szeptember 26. vasárnap 8.00 Püspöklak



A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött támogatási megállapodás alapján, a Geresdlak Község Polgárőr Egyesület 80.000 forint támogatásban részesült a Magyar
Labdarúgó Szövetség, illetve az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága 2020/2021-es versenyrendszerében
szereplő labdarúgó mérkőzések biztosítása érdekében
végzett tevékenységért.
A Vidékfejlesztési Program keretében pályázhattunk
útfelújításra. A 95% támogatási intenzitású pályázat
keretében a Kisgeresdi út teljes külterületi szakaszának
(1,8 km hosszan) felújítására nyújtott be támogatási
kérelmet az önkormányzat több mint 80 millió forint
értékben.
Terveink szerint szeptember 25-én a Gőzgombóc Fesztiválon testvértelepülési megállapodást írunk alá a székelyföldi (Kovászna megye)
Mikóújfaluval. A 2000
fős település különleges
étele a Rakottág, melyet a Gőzgombóc Fesztiválon is
elkészítenek.
Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívásához a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét
biztosító fejlesztések támogatására Geresdlak Község
Önkormányzata pályázatot nyújtott be 19.021.680 Ft
összegben a 1053 hrsz-ú földút felújítására 188 méter
hosszban és vadkerítés építésére 160 méter hoszban.
A pályázat 100% támogatottságú.

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. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@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: Szöllősiné Pónya Olívia
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet
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: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053
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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Magyar éremeső a tokiói olimpián
közvetítéseken követhettük az eseményeket, szurkolhattunk
sportolóinkért. Az éremtáblázatban a 15. helyen végeztünk a
6 arany, 7 ezüst és 7 bronz éremmel, ami nagyon szép eredmény.
A paralimpiai játékok testi és értelmi fogyatékosok, sérültek számára rendezett nemzetközi sportversenyek az olimpiai játékok mintájára. A kerekesszékesek első versenyeit
1948-ban, az olimpiával párhuzamosan rendezték. 1960-tól
vált rendszeressé a Fogyatékosok Világjátéka. 1992-től szervezetileg összekapcsolták az olimpiával, és annak a helyszínén, három héttel annak vége után rendezik meg. Az első téli
paralimpiai játékokat 1976-ban rendezték Svédországban.
Érmeseink:
Arany

Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat az ókori olümpiai játékok mintájára. Az első ókori olümpiai játékokat i. e. 776-ban tartották
a görögországi Olümpiában, és egészen i.sz. 393-ig rendezték meg, de ekkor Nagy Theodosius császár a kereszténység
végleges megszilárdítása érdekében minden pogány rendezvényt betiltott, így az olümpiai játékokat is beszüntette. Az
újkori olimpiai játékok sora – az ókori olümpiák mintájára,
1503 év elteltével – 1896-ban Athénban kezdődött el. Az
eseménysorozatot egészen 1920-ig csak nyáron rendezték
meg, az első téli olimpiát 1924-ben Franciaország Chamonix nevű városa szervezhette. A nyári és a téli olimpiai játékokat 1992-ig egy éven belül rendezték.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894-ben jött
létre a francia Pierre de Frédy Baron de Coubertin kezdeményezésére. Az egymást követő olimpiai játékokon folyamatosan emelkedett a résztvevő nemzetek száma, mígnem
a létező országok nagy része már képviselte magát az eseményen. A híradástechnika fejlődése nyomán a közönség is
egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a játékok felé, így vált az
olimpia a legnézettebb televíziós sporteseménnyé, de a helyszíneken is mindig tömött lelátók előtt zajlanak a versenyek.
Az olimpiai mozgalom fejlődése egy idő után már az esemény megrendezésében okozott gondokat, ezért a NOB a
megrendezésre kerülő sportágak számát és a részt vevő sportolók létszámát is korlátozni kénytelen, ez utóbbi miatt vezették be a kvalifikációs rendszert.
A tavalyról erre az évre halasztott 2020-as olimpiára is
rányomta a bélyegét a pandémia. Minden versenyt nézők
nélkül bonyolítanak le, kötelező a maszk használata, a sportolók nem érintkezhetnek senkivel. Az érmeket sem akasztják a nyakukba, hanem a kezükbe adják csak. A televíziós

Szilágyi Áron, (kard, egyéni)
Milák Kristóf, (úszás, 200 m pillangó)
Lőrincz Tamás, (kötöttfogású birkózás 77 kg)
Kopasz Bálint, (kajak-kenu,K-1, 1000 méter)
Tótka Sándor, (kajak-kenu, K-1 200 m)
Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi
Dóra, (kajak-kenu, K-4 500 m)
Ezüst

Siklósi Gergely, (párbajtőr, egyéni)
Milák Kristóf, (úszás, 100 m pillangó)
Varga Ádám, (kajak-kenu, K-1, 1000 méter)
Berecz Zsombor, (vitorlázás, finndingi)
Lőrincz Viktor, (kötöttfogású birkózás 87 kg.)
Rasovszky Kristóf, (nyíltvízi úszás, 10 km)
Csipes Tamara, (kajak-kenu, K-1 500 m)
Bronz

Szilágyi Áron, Decsi Tamás, Szatmári András, Gémesi
Csanád, (kardcsapat)
Tóth Krisztián, (cselgáncs, 90 kg)
Bodonyi Dóra, Kozák Danuta, (kajak-kenu, K-2, 500
méter)
Kovács Sarolta, (öttusa)
Hárspataki Gábor (karate)
Angyal Dániel, Erdélyi Balázs, Hárai Balázs, Hosnyánszky Norbert, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián,
Mezei Tamás, Nagy Viktor, Pásztor Mátyás, Vámos Márton, Varga Dénes, Vogel Soma, Zalánki Gergő (férfi vízilabda)
Gangl Edina, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Gyöngyössy Anikó, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra,
Magyari Alda, Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szilágyi Dorottya, Szűcs Gabriella, Vályi Vanda (női vízilabda)
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