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„...nem csak egy szerződés...”
Tisztelt
Geresdlakiak,
vendégek, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim!
Sajnálom, hogy most fizikailag nem lehetek itt, de
megígérem, jövőre itt leszek.
De itt vannak önök között
az Ifjúsági Klub Újfaluért
tehetséges tagjai, hogy elkészítsék önöknek községünk
levédett gasztronómiai termékét, a Mikóújfalusi Rakott Ágat. Remelem ízlett
és tetszett mindenkinek.
Megtisztelő érzés ma itt
Geresdlakon, az Önök nagyon szép és rendezett településén, hogy köszönthetem
Önöket mikóújfalusi székely
magyarok polgármestereként. Három hónapja, amikor megkeresett minket az
önkormányzat, hogy meghívnak erre a rendezvényre és nagy örömmel lennének testvértelepülésünk, a
lelkem mélyén azt éreztem,
hogy most igent kell mondjak, még ha az előző években
volt olyan, hogy vissza kellett utasítsam a hasonló felkéréseket. Azért éreztem ezt,
mert már az első beszélgetésekkor éreztem azt a nagytestvéri szeretetet, amit jól
müködő kapcsolatainknál
érzünk. Végig folyamatosan figyeltek ránk, kívánságainkra, mindent megtettek,
hogy úgy érezzük, hazajövünk.
Köszönöm szépen dr.
Habjánecz Tibor polgármester úrnak a meghívást
a Geresdlaki Gőzgombóc

Polgármester úr levelét felolvasta Demeter Norbert

Fesztiválra, és köszönöm
Bartos Marikának, hogy
nem felejtette el szülőfaluját és segített összehozni ezt
a két testvért, ezt a két települést. Mi örömmel jöttünk,
biztosan szomorúan fogunk
elmenni. Mert minket nem
csak egy szerződés fog ös�szekötni, hanem 1100 év
történelem, nyelvünk, énekeink, szokásaink, imáink,
hazaszeretetünk.
Az ember életében vannak napok, fesztiválok, ünnepek amikor az egész éves
munkának a fáradalmait,
bosszúságait ilyenkor félretesszük, azért, hogy ünnepeljünk. Elődömtől tanultam, hogy kell legyen egy
nap, egy hétvége, amikor
megállunk, találkozunk kezet rázunk, ünneplünk. Mert
igen, itt önök is, és ez a település is mutatja, egész évben
keményen dolgoznak. Mi
otthon székelyek is naponta
azon dolgozunk, hogy szebb
legyen településünk, ottho-

nosabbak házaink, szebbek
a legelőink, kövérebbek állataink. Azért, hogy majd
községünk ünnepein, mi is
megálljunk, kezet fogjunk
egymással, és hálát adjunk
Istennek a mindennapokért.
Végezetül
engedjenek
meg egy idézetet egyik kedvenc irómtól Wass Alberttől,
amely azt gondolom sokunk
hitvallása is: Hogy mit jelent
magyarnak lenni? Elsősorban jelent örömet, mindazt
az örömet, ami becsületes
szándékban s a munkában
megterem, meg azt az örömet is, hogy az igazság mindig erősebb a hamisságnál,
még akkor is, ha hosszú ideig szemérmesen eltitkolja
erejét. Második sorban jelent büszkeséget, hogy bírni tudtuk a szenvedést, amit
azért rakott Isten a vállunkra, hogy általa megerősödjünk egyrészt, másrészt
pedig tanuljunk belőle és
igazságosabbak tudjunk lenni másokkal, mint azok vol-

tak velünk. Jelent még erős
és jókedvű elhatározást is,
hogy no világ, most aztán
csudálkozz, ha újra kezembe
veszem a kaszát. De ugyanakkor bánatot is jelent, igaz
testvéri bánatot azok miatt,
akik számára továbbá is a
remény marad magyarságuk
egyetlen vigasztalása. En�nyi mindent jelent magyarnak lenni, és éppen az a szép
benne, hogy örömet is és bánatot is, büszkeséget is és
erős elhatározást is egyszerre jelent.
Adjon Isten egészséget és
erőt Önöknek geresdlakiaknak, nekünk mikóújfalusiaknak, hogy tudjunk otthont, hazát, árnyékos kertet
építeni és termő gyümölcsöt
szüretelni a következő ezer
évben is Magyarországon és
Székelyföldön.
Jó szórakozást mindenkinek.
Demeter Ferenc
Mikóújfalu
község polgármestere
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Garasdlaki kísértet

Székelyhidi Zsolt: A
grinnyei gőzgombóc (részlet)
8.
HAUSFRAUEN
KÜCHE
– Nézzenek oda, a szerényiek! Szervusztok, Márcikám! Látom, már megy a gyúrás.
– Megy, bizony, Iluskám!
De ti sem aprózzátok el a bödönöket, lábosokat. Ezer emberre főztök idén?
– Majd meglássuk, Márcika, legyen elég knédli, ha jön
az éhes nép. Nektek idén is
pörkölt lesz hozzá?
– Idén nem, Annácska. De
húsban nem szenvedünk hiányt. Ó, látom a zsák babot,
hát akkor a tavalyi, jól bevált
receptúra?
– Le fog esni az állad, olyat
rittyentünk mindjárt! Új recept, új arányok! Sok éjszakánk van benne. Káposzta,
bab, mellé egy szép adag oldalas, de a fűszerek, na, az a lényeg!
– Már csorog is a nyálam,
Annácska!
– Az enyém két napja folyamatosan. Haha.
– Az én uram két kilót felszedett magára. Valamelyik
este végig kellett kóstolnia a

menüt, addig nem mehetett
ágyba, de még bort se kapott.
– Az enyém úgy evett,
mintha háború lenne.
– Én is megetettem az enyémet, de megkegyelmeztem neki
félúton, ihatott pálinkát. Hálás volt, jaj!
– Jól van, asszonyok, lássunk hozzá! Itt már tízkor
lesz, aki éhes.
– Hivatalosan délben nyit
a dínom-dánom. Az biztos,
hogy az Ibolya presszóból átsasszéznak majd Lajosék a
tökfilkó Hubával, meg azzal
a finnel, a hogy is hívjákkal,
Uskali?
– Uskali Garasdlak testvérvárosa, babám!
– Ó, Leóra gondolsz, a vén
boroshordóra. Na, annak a
gyomra ezüstből lehet, mert
úgy bírja a piát, mint én a
mustot.
– Uskali, tényleg. De a másik két kimondhatatlan nevű
városból is jönni fognak?
– Úgy emlékszem, Tódor
kettőt mondott, de hogy melyik
kettő...
– Na, gyúrjunk, arany virágaim, mert telik az idő, kel a
tészta, fő a hús!
– Gőzre fel, Márcikám!
– Gőzre fel, Lenke szívem!
– Asszonyok, hujjujujj!

9. GRINNYE
Mennek ki a finnek Grin�nyére a fehér kisbusszal, egyenesen a pesti Liszt Ferenc
reptérről. Lefordulnak az
M6-osról, Szár, Gyímesháza, ott jobbra, Garasdlak három kilométer. Meg van szervezve minden. Tódor kapja a
telefont, öt perc sem telik bele,
gurul Grinnyére. A juhok elé
szaladnak, majd szokás szerint vissza a középső lehajtóhoz.
Buszoznak be a finnek, fel
az úton, majd balra, a parkolóig. A felső faház lesz az övék,
tavaly is az volt, nagyon szerették. A jakuzzi, ami az alsóhoz jár, most felesleges luxus.
– Hyvää huomenta, kedves
Aina! Mikael, ó, a kis Emil! –
szavalja a garasdlaki polgármester.
– Toivotan teille hyvää
huomenta, mondani, nagyon
jó napot kívánom, Tódor! –
mondja túláradó mosollyal
Mikael Karhu, az egyik kiejthetetlen nevű finn testvérvároska, Raatevaara polgármestere.
– Hogy utaztak? Minden
rendben volt?
– Igen, jó, nagyon jó. Have
Emma and Kivi already arrived?

– Tegnap megérkeztek.
Mindjárt szólok nekik.
Az alsó ház felől néhány
hangos hei és helló. Kivi Vuokko, Uskali polgármestere és
Emma, a feleség, könnyű léptekkel közelednek a most érkezők felé. Ó, mekkora lett a
kis Emil, álmélkodik Emma
finnül, kézfogások és ölelések,
jaj, de csinos vagy, drágám,
dicséri vissza Aina, miközben a sofőr szó nélkül hordja
a bőröndöket. Emilke Whatsappozik az új iPhone-ján.
Minden szépen le van szervezve, gondolja Tódor, és kinyitja a borospincét, hordja
ki a poharakat, egy üveg piros bort, és Garasdlak legfinomabb szőlőpálinkáját Jóskáék
pincészetétől.
– Oh, just a little! – sokalja az italt Aina, de nincs mese,
végül az ő pohara is csordultig lesz.
– Egészségedre! – hurrogják egyöntetűen a finnek, majd
fintorognak, meg krákognak,
és gyorsan isznak egy kis piros
bort, hátha attól jobb lesz.
– Tervetuloa! – szavalja
Tódor.
– Hmm... – hümmög a kis
Emil, és kattint egyet a telefonon.

(Folytatjuk)

Geresdlaki Hírmondó

3

Örömhírek pályázataink házatáján
Idén már több elnyert
pályázatról tudtunk beszámolni, azonban forráshiány
miatt több, tartalmilag, formailag megfelelő pályázat
tartalék listára került. Ezek
közül kettő a megmaradt
pénzeszközök újraosztásakor támogatásban részesült:
A Magyar Falu Program
keretében 15 M Ft-ot nyertünk 90 LE teljesítményű
traktor és hótoló adapter vásárlására, és 3,4 M Ft-ot a
kultúros kolléga bértámogatására, valamint a rendezvények megvalósításához szükséges eszközök (pl. sörpad
garnitúrák, színpad elemek,
nyomtató…) beszerzésére.
Bízom benne, hogy hasonló örömhírek érkeznek a
civil pályázatokkal kapcsolatban is.

A már korábban elnyert
pályázatok közül hamarosan elkezdődik a Dózsa Gy.
u. 27. szám alatti épület bontása. A területen a későbbiekben közösségi teret alakítunk ki.

A jövő évben indul a Geresdi Kultúr belső felújítása, valamint a járda pályázat
keretében elnyert szakaszok
(„100 lépcső” és Dózsa Gy.
u. 30-50 szám) kivitelezési munkálatai. A kivitelezés

2022-ben indul és fejeződik
be.
Reménykedünk a Kisgeresdi út teljes külterületi szakaszának felújítására beadott
pályázat sikerében. Túl vagyunk egy előzetes helyszíni
szemlén és egy hiánypótlás
beadásán, várjuk a döntést.
Benyújtottunk egy zártkerti útpályázatot is, a Vágóhíd és a pincesor között szeretnénk bitumenes utat.
A hónap elején kaptunk
értesítést arról, hogy támogatásban részesült a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-hez
benyújtott Testvértelepülés
pályázat. Közel 1,5 M Ft támogatást kaptunk a Mikóújfaluval kialakítandó testvérkapcsolat megerősítésére.
Fischerné Faragó
Viktória

Betakarítás a konyhakertben

Burgonyaszüret az önkormányzat konyhakertjében

Gyűjtjük a szőlőt a falu borához

Hangó Erika átveszi dr. Habjánecz Tibor polgármestertől a 600 ezer forint
összegű letelepedési támogatásról szóló iratot
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Mesevilág az iskolában
„Erdő, mező, hegy völgy,
falu… minden mesél itt. A
mesék földje ez – csuda-e, ha
szép csendesen mesemondóvá
nő a gyermek?”  Benedek Elek
„MESEVILÁG” projekthét a Geresdlaki Általános Iskolában. Meseprojektünk célja az olvasás megszerettetése a
népmeséken keresztül.
Programunk rajzpályázattal indult, melynek témája Állatokról szóló népmesék rajzillusztrációja általános iskola
alsós és ötödik osztályos tanulói számára. Harminckilenc gyermek, szabadon választott technikával, Kata
néni segítségével készítette el
színesebbnél színesebb mesterműveit. A rajzokra szavazni lehetett, minden osztályból
az első helyezett ajándékban
részesül. Békefi Soma (1. osz-

Papírgyűjtés

tályos) makettet, Békefi Luca
Anna (8. osztályos) montázst
készített az adott témában.
A felső tagozatosok Schulteiszné Judit tanárnő vezetésével Képregény szerkesztő versenyre jelentkezhettek,
melynek témája adott, vagy
választott mese, illetve egyéni ötlet alapján készített mese.
A Minden napra egy mese a
családdal célja, hogy a gyer-

Szeptember 22- én délután a borongós időjárás ellenére kivittük a papírgyűjtéhez a mérleget az iskolai parkolóba. Bíztunk abban, hogy nem mossa el az eső a délutánunkat . Szerencsénk lett. Kettő órakor már sorban álltak a szülők, nagyszülők
és hozták a szépen kötegelt vagy zsákban, dobozban gyűjtött
papírt.
A gyerekek közül sokan hiányoztak az iskolából betegség
miatt, de a többiek szorgalmasan járták a falut és gyűjtötték a
házak elé kitett papírokat. A 7. és 8. osztályosok rendületlenül
tolták a talicskákat, hordták a kartonokat, újságokat, könyveket.
Dicséretes, hogy mindkét osztálynak fontosabb volt az, hogy az
osztállyal jó helyezést érjenek el, mint az, hogy egyénileg hányadikak lesznek.
Ebben az évben is vállalta Varga Zsombor apukája, Ince a
papír elszállítását. A sok papír miatt kétszer ment Pécsre.
Köszönöm azoknak a segítségét, akik részt vettek és segítettek ezen a papírgyűjtésen.
Ismét bebizonyosodott, hogy együtt sikeresek vagyunk!
A verseny eredménye:
Osztály: I. 2. osztály, II. 6. osztály, III. 7. osztály
Egyéni: I. Kósa Szilárd, II. Schulteisz Márton, III. Fischer
Fruzsina.

mekek számára a meseolvasás rituálé legyen, egyfajta biztonságot sugalljon, és
teremtse meg a meghittséget szülő és gyermek között,
amely erősíti a kapcsolatukat. Számos kutatás igazolta,
hogy mesehallgatás közben a
gyermek lenyugszik, ellazul
történethallgatási transzba
kerül, ami feszültségoldó hatással bír.
A gyerekekkel és osztályfőnökökkel közösen az alsósok folyosóját Mese utcává
varázsoltuk. Lehetett hozni
plüss és gumi állatkákat, mesekönyveket, kastélyokat, mesefigurákat. Ebben az utcában
került megrendezésre a Mesemondó és olvasó verseny. Az
elsősök bábokkal, a harmadikosok párbeszédes formában
illusztrálták a népmesét. A
versenyről Schulteisz Márton videós beszámolót készít

a szülőknek. Könyvbemutató
formájában elhozhatták tanulóink a kedvenc mesekönyvüket és bemutathatták kedvenc
meséjüket.
Hétpróba játékos vetélkedőn
megmutathatták a népmesékkel kapcsolatos tudásukat. Ebben a játékban a szülők is kivették részüket, nagyon kreatív
plakátok, irományok születtek.
Nagy örömömre szolgált, hogy tanulóink nagy része részt vállalt a projekthéten, kreatívan tevékenykedett,
munkájukért dicséretben és
jutalomban részesülnek.
Szeretném megköszönni
a szervezésben való segítségnyújtást kollégáimnak, valamint köszönet a szülőknek a
gyermekeikkel közösen eltöltött időért és együttműködésért. Igazán szép és tartalmas
hetet zártunk. 
Fülöpné Gömzsik Csilla
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Gőzgombóc Fesztivál és más jeles napok
Szeptemberben – egy év
kényszerszünet után – ismét gőzgombóc illat lengte be Geresdlakot. Megérintette az óvodát is. A nagyobb
gyerekek (Farkas Amanda,
Fischer Benett, Korn Péter,
Kraft Magdolna, Reith Olivér,
Szabó-Bartos Zselyke) műsorral készültek a Fesztivál vendégeinek köszöntésére. Ruházatuk megmutatta azt a
kulturális sokszínűséget, ami
jellemzi
intézményünket.
Magyar, német és székely ruhás lányok hozzájuk illő párjukkal magyar és német nyelven keltettek jó hangulatot és
kedvet a csapatoknak a főzéshez. Műsorukat nagy taps
kísérte, büszkék vagyunk rájuk! Szüleiknek köszönjük az
együttműködést!
Köszönöm az Óvó néniknek a felkészítést! Az
Ovis gombócok csapatának,
kolléganőimnek pedig a lelkes hozzáállást, a sok finomságot, mellyel öregbítették
óvodánk hírnevét, közvetítették országnak-világnak a
geresdlaki gőzgombóc íz- és
formavilágát, sokféleségét.
A fesztivál elteltével jöttek
a hétköznapok, melyek sorát
különböző témájú, kiemelkedő napok színesítették.

Szeptember 29-én, Mihály napon megismerkedtek
a gyerekek néhány Mihálynapi népszokással (vásár, lakodalmak kezdete, cselédfogadás). A vásárhoz verseket,
énekeket tanultak.
A magyar népmese napján beszélgettek Benedek
Elekről, akinek születésnapjához kötődik e jeles nap.
Kutya, macska, egér című
meséje mindjárt az állatok
világnapjához is átvezette a
gyerekeket, melynek kapcsán
beszélgettek a házi és a vadon élő állatokról. A szabad
játék során a gyerekek kedvet
kaptak állatkert építéséhez
is. A német foglalkozásokon

néhány állat nevét németül
is megtanulták, a témához
kapcsolódó utánzó játékokat,
mozgásos és mentálhigiénés
játékokat is játszottak, mondókákat tanultak, mesét hallgattak. A barkácstevékenységek is ehhez a témához
kapcsolódtak. Az állatvédelem kapcsán mindenkinek
fontos a szerepe. Már gyermekkorban el kell sajátíttatni
az állatok szeretetét, tiszteletét, hisz fontos szerepet töltenek be az ember életében.
Segítik munkánkat, szeretetet adnak.
Az óvó nénik fontosnak
tartják a hagyományőrzést,
a népszokások megismertetését a mai gyerekekkel, hisz
ez nem csak őseink tiszteletére neveli őket, de hozzájá-

rul a felnövekvő generáció
nemzeti identitástudatának
erősítéséhez is.
Az őszi természet megismerésére a gyerekek sétát tettek a faluban, miközben faleveleket gyűjtöttek a
csoportszoba dekorálásához.
Az óvoda udvara számtalan lehetőséget nyújt a változó természet megfigyelésére, megélésére. Jó időben
örömmel keresik a gyerekek a lehullott diót az avarban, és nagyon szívesen el
is fogyasztják egy-egy dal,
mondóka kíséretében. Reméljük, lesz még „vénasszonyok nyara”, hogy dióevésre
és a lehulló falevelekkel minél több „munkára” és játékra legyen lehetőségük.
Cseke Zoltánné
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Geresdlakra vitték a rakott ágat

Baranya megyében sütötték meg helyi különlegességüket a
mikóújfalusi ifjúsági szervezet tagjai, a rakott ágat. Ez volt az
első olyan alkalom, amikor a fiatalok vitték el távolabbi helyre
a terméket.
Az Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ) Egyesület tagjai szeptember utolsó hétvégéjén az anyaországi Geresdlak településén képviselték községüket, ahol részt vettek a 14. alkalommal megszervezett Gőzgombóc Fesztiválon. A rendezvény egyik kiemelkedő
programpontja a sütés-főzés, amikor több csapat, idén pontosan
22 kiscsoport állt össze, hogy különböző módon elkészítsék a
gőzgombócokat. A főzés versenyszerű formájában a mikóújfalusi rakott ág volt idén a különlegesség, amelyet ugyanúgy pontozott a zsűri bizottsága, mint a többi finomságot.
A küldöttség tagjai a háromnapos ott tartózkodás során megtekinthették a település látnivalóit, a mohácsi csata helyszínét, a
selyemgyárat, valamint a Busóudvart is.
A kiutazás elsődleges célja a kapcsolatépítés volt, tudniillik
a meghívást egy Mikóújfaluból származó kedves hölgytől kapták a fiatalok.
Ifjúsági Klub Újfaluért – IKÚ Egyesület
Megjelent a Székely Hírmondó 2021. október 4-i számában

Novemberi miserend
November 1. Mindenszentek

A temetőkbe az önkormányzat a szeméttárolók
mellé új kukákat helyezett
ki. Kérjük a lakosságot,
hogy a fém, üveg és műanyag tárgyakat ezekbe a
kukákba tegyék!
Köszönjük!
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November 14. vasárnap		
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Püspöklak

November 28. vasárnap		
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November 13. szombat		
November 21. vasárnap		
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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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XIV. Geresdlaki
Gőzgombóc Fesztivál
képekben

A vírusölő gőzgombóc

A fődíj dr. Habjánecz Tibor polgármester kezében

A legfiatalabb résztvevő ...

A Geresdlaki Gőzgombóc vírusölő hatása ma már a
világon mindenhol elismert evidencia. Angol tudósok
vizsgálták, kimutatták, hogy a coviddal való, fesztivál
előtti riogatás kontraproduktív. A Mohácstól Pécsig és
Pécsváradig terjedő rémhírterjesztés, minthogy elmarad
a „gőzgombóc” , összeomlott. A geresdlaki covid-pandémia rémképe csak a terjesztők rossz álmában jelenik meg.
A fesztivál nagy sikert aratott a védettségi igazolványosok és az oltatlanok körében is!
Már másnap, a fesztivál után felszabadultunk! Nincs
félelem. Nincs vírus- azóta sem. Sorra fogadjuk messziföldről a csoportokat, gyerekeket. Bemutatófőzést tartunk idegenben. Hál Istennek, s gombócunknak mindenki boldog, lehullt Geresdlakon a szájmaszk....
dr. Habjánecz Tibor polgármester

... és a legidősebb

7

8

Geresdlaki Hírmondó

A nyertesek

BlasKapelle

BradlmusiKanten és BlasKapelle

Az Erzsébeti csapat

Szorgos kezek gyúrják a tésztát a
gombóchoz
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Mohácsi tamburások

Vivat Bacchus

Testvértelepülések képviselői

Az alapító dr. Habjánecz Tibor és a támogató dr. Hargitai János KDNP-
Fidesz
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Támogatóink

• Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
• Nemzeti Művelődési Intézet - NMI
• Geresdlaki Mezőgazdasági Zrt.
• Czinege-Huba Kft.
• Baranya Megyei Önkormányzat
• Sella & Decor Kft.
• EPDB Nyomtatási Központ Zrt.
• GP Consulting Kft.
• Pávkovics Bálint őstermelő
• Pávkovics Balázs őstermelő
• Sunfarm Kft.
• BS Construct Kft.
• Rittlinger Róbert
• Tarr Kft.
• Informayer Mohács
• Német Önkormányzat Geresdlak
• Java-Hús Kft.
• Be-Ga-Max Kft.
• Egyed és Társa Kft.
• Schulteisz János

Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!
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