
Nemrég padavatóra kap-
tunk meghívást feleségem-
mel, Icával az Ady Endre 
utcába. Önkormányzatunk 
immáron a második hul-
lámban helyezett ki lakossá-
gi kérés alapján 15-15 padot 
Geresdlak utcáin, terein.

Közösségi teres uniós pá-
lyázatokat írnak ki, ma ez a 
divatos és persze helyénvaló.

Közösségi tér..... a kispad, 
a magyar falunak, utcáinak 
elválaszthatatlan része. Ki-
csi padocska, ahol a fáradsá-
gos nap után leül szomszéd, 
jó barát, s megvitatja a falu 
dolgát, mesél gyerekekről, 
unokákról.

Hídavató,házavató... pad-
avató? Hallottak már ilyet?! 
Az Ady Endre utcában már 
a második padot helyeztük 
el. Egymás mellé!

Ennek a „csodának” az 
avatására kaptunk meghí-
vást a közösségtől. Az egész 
utca „ünnepelt”. Auth Jani 
finom pörköltet készített. 
Schenkék udvarán volt a 
„terülj, terülj asztalkám”. Jó 
szokás szerint finom barack-
pálinkával koccintottunk. A 
pörkölt után sütiköltemé-
nyeket ettünk Ilditől, Klá-
ritól, Annuskától, Máritól, 
Maritól, Karolintól. Stefán 
Gyuri aranyérmes borát kí-

nálta..., s ittuk ahogy a han-
gulat kívánta.

Esténként zsong az Ady 
Endre utca. Kvaterkáznak 
ezek a kedves emberek. Vá-
rosból itt nyaraló unokák 
zsivalya tölti meg az estét.

Így van ez másutt is ám! Az 
Orgona, Ibolya utca is két-két 
új paddal gyarapodott.

Waszner Péternét, Léna 
nénit köszöntöttük kilenc-
venhét éves szülinapján, mi-
kor lánya, Hermin kedvesen, 
de azért határozottan mond-
ta: „Tibi ígértél nekünk va-
lamit!” Zavaromban nem 
jutott semmi sem az eszem-
be. „Egy kispadot... ide!” - 

mondta. Fellélegeztem, de 
nem mondtam, kérésük per-
ceken belül teljesülni fog, hi-
szen aznap délután vittük ki 
a „közösségi tereket”.

Kisgyerek koromból tu-
dom, hogy a kispadnak mi-
lyen jelentősége van.

A Hunyadi utca elején, a 
Kipli fele, a mai vízáteme-
lő helyén volt egy kis aká-
cos domboldal, s egy kispad, 
a gyerekek „közösségi tere”. 
Nincs új a nap alatt.

Örök igazság: Járdát is 
arra kell építeni, ahol járnak, 
ahol kitapossák a földet.

dr. Habjánecz Tibor 
polgármester

Padavató
2019. július
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Német misét énekeltünk Móron
Templomi kórusunk Úrnapkor Mórra utazott, ahol né-

met mise éneklésére kaptunk meghívást az ottani Német 
Nemzetiségi Önkormányzattól.

Csodálatos kis városba érkeztünk. Az önkormányzat veze-
tője - Erdei Ferenc - a szervező és idegenvezető rövid város-
néző bemutatóra hívott bennünket. Egy záporeső sajnos fél-
beszakította a sétát.

Mórnak két temploma van. Az egyik kapucínus templom, 
melyben havonta egyszer tartanak német misét. Itt énekel-
tünk mi is csodálatos hangú orgona kísérete mellett, a hívek 
is bekapcsolódtak.

Sergio testvér meleg szavakkal köszönte meg közreműkö-
désünket, nagy tapsot kaptunk.

A mise után lehetőségünk volt megtekinteni az Öreg Prés 
nevű vendéglőt, mely egyben múzeum is. Az ottani német-
ség emlékeit, régi életét mutatja be.

Köszönjük a móriaknak ezt a feledhetetlen szép napot. 
Köszönjük Schulteisz Margit közreműködését, az önkor-
mányzatnak, és dr. Habjánecz Tibor polgármester úrnak, 
hogy biztosította számunkra a kisbuszt és a jó sofőrt.

Kett János
kórusvezető

A nyár közepe
Alig kezdődött el a nyár, 

már a felén túl vagyunk. Az 
éghajlati statisztikák szerint 
a jellemző minimum hő-
mérséklet 13 - 15 °C, míg a 
maximum 25 -28  °C, 50-78 
mm csapadék hullik, a nap-
sütéses órák száma 255 - 
293 óra körül van összesen 
a hónap folyamán.

Július a nyaralók ked-
vence. Néha ugyan van-
nak borús, hűvösebb 
periódusok, általában 
azonban ilyenkor ala-
kul ki a legmelegebb, 
tartósan napos, szá-
raz idő, melyet ritkán 
szakít meg egy-egy he-
ves vihar. Ezekről napja-
ink tudósításaiban gyakran 
úgy hallunk, mintha hatásai 
máskor még „soha meg nem 
történtek volna”, pedig… :

– Időszámításunk előtt 
626 július, Konstantinápoly 
környéke: „katasztrofális 
aszály”.

– Időszámításunk után 
718 július Konstantinápoly: 
a magdeburgi krónika sze-
rint a cirkáló szaracén flot-
tát szétszórta egy jégesővel 
is járó heves hóvihar.

– 933 július: Németor-
szágban fagyok és havazá-
sok.

Magyarországon a szer-
vezett időjárási prognózis 
szolgálat 1888-ban alakult 
meg az Országos Meteoro-
lógiai és Földdelejességi In-
tézet keretei között. Majd 

július 1-én készült el az első 
magyar meteorológus által 
kiadott előrejelzés.  A rend-
szeresen készülő időjárás 
előrejelzések alig egy év el-
teltével, 1889 július 16-ától 

megjelennek a fővárosi na-
pilapokban, eleinte magya-
rul és németül, 1890-től csak 
magyarul.

A kánikula napja júli-
us 15.  A kánikula kifeje-
zést manapság már elsősor-
ban az erős, fülledt melegre 
használjuk, pedig eredetileg 
nem is a hőmérséklettel, ha-
nem a naptárral kapcsolatos 
jelentéssel bírt. Az ókorban 
római csillagászok meg-
figyelték ugyanis, hogy a 
Nagy Kutya csillagkép leg-
fényesebb csillaga a nyár kö-
zepén (július második felé-
ben) egyszerre kel a nappal. 
Ez a csillag a Sirius, melyet 

neveznek Suthisnak, Kutya-
csillagnak és Caniculának 
(kiskutya) is. Az ókori csil-
lagászok úgy vélték, hogy a 
Sirius okozza a nagy nyári 
hőséget.

1976 július 23-án telepí-
tették az első jégeső-elhárí-
tó rakétát a Tenkes-hegyen, 
mely 1990-ig működött. A 
rakétás jégeső-elhárítás so-
rán egy, a felhőbe lőtt rakéta 
segítségével érik el, hogy ki-
sebb jégszemek alakuljanak 
ki benne. Modernebb válto-
zatában földi generátorok-
kal ezüstjodid molekulákat 
juttatnak a viharfelhőkbe, 
amivel csökkenthető a ki-
alakuló jégszemek mérete, 
így jelentősen mérséklődik 
a jégverés által okozott kár. 
Az ezüstjodid kristályszer-
kezete hasonlít a jéghez, 
ezért a részecskék elősegí-

tik a vízcseppek korábbi fa-
gyását. Ennek következté-
ben sokkal több, de sokkal 
kisebb jégszem alakul ki a 
felhőben. A kisebb szemek 
lassabban esnek a talaj felé, 
hosszabb időt töltenek a 
melegebb hőmérsékleti tar-
tományban, így akár el is 
olvadhatnak, mire a föld-

re érnek, de mindenkép-
pen kevesebb kárt tesz-
nek, mint a nagyobb 
jégdarabok. A Dél-
Dunántúlon jelenleg  
is működő rendszer 
1990-ben lett létre-

hozva.
A júliusi népi meg-

figyelések zöme a csa-
padékhoz, s ezen belül is a 
zivatarokhoz kötődik. Ez 
talán nem is csoda, hiszen 
hagyományosan június 29-
el, Péter-Pál napjával kez-
dődik meg az aratás – már, 
ami az őszi búza aratását il-
leti, hiszen például az árpát 
már egy héttel korábban is 
arathatják. Korábban ráadá-
sul – a mai, modern munka-
gépen hiányában – nagyobb 
kockázatot rejtett az aratás-
kor érkező  rossz idő is, hi-
szen a nagyobb területeken 
akár több napba is telhetett 
a gabonák betakarítása.

A július minden évben a 
hétnek azzal a napjával kez-
dődik, amivel az adott év 
áprilisa, szökőévekben pedig 
mint január első napja.

Barna-Mendly Erzsébet
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Egy tehetség útnak indul
Meglátogattam a nyolcadik osztályt befejező Varga Na-

dint. Kíváncsi voltam, honnan indult el ez a kislány, aki te-
hetséges a rajzolásban, színjátszásban, zongorázásban, és 
nem utolsó sorban a zeneszerzésben.

Megtudtam, hogy akadt a családban művész vér.  Ükapja 
fafaragó művész volt, aki Pécsett a Nagy Lajos Gimnázium-
ban is tanított. Nagyapja rendszeresen orgonált a váli temp-
lomban.

Nadint már 3 évesen vonzotta a dráma, de mivel Mohá-
cson 8 éves kor alatt nem foglalkoztak gyerekekkel, a zene-
óvodában kötött ki. Már 2 éves kora körül vonzotta a hegedű.

A zeneiskolában a hegedű mellett kezdett zongorázni is, 
aminek az lett a vége, hogy a hatodik év végén hangszert vál-
tott. Ettől fogva a zongora lett a legfontosabb.

Három középiskolába is jelentkezett sikeresen. Nehéz volt 
a döntés. Pécs mellett az szólt volna, hogy főtárgyként tanul-
hatná a zeneszerzést. Azonban mégis inkább Székesfehérvár 
mellett döntött. A családias hangulatú iskolában olyan taná-
rai lesznek, akik már régebben is foglalkoztak vele. Emellett 
2 éve zeneszerzést is tanul skype-on egy budapesti tanártól.

Büszke lehet a nyolc osztály során megszerzett bizonyít-
ványára, minden évben kitűnőt vihetett haza.

Egyik kedves élménye a Karib tenger kalózai című film 
zenéjéhez kapcsolódik. Nadin már a színpadról is lement, de 
a taps nem akart szűnni.

Az elmúlt évben a „Szokolay InspirArt Zeneszerzőver-
seny” megosztott első díját ítélték Nadinnak. A győztes da-
rabot a Budapesti Vigadóban is bemutatták. Az elért helye-
zések, elismerések, díjak felsorolását nem is győzi. Annál is 
inkább, mert több sportágban is szép eredményeket ért el. Az 
iskolai vándorkupát egymás után 3 évben megszerezte, így 
véglegesen meg is kapta.

Falunk finn lakosai ösztöndíjjal jutalmaznak egy-két ta-
nulót minden évben. Geresdlak Község Önkormányzata eh-
hez ugyanannyi pénzzel járul hozzá, amennyit a finn csoport 
megítél. Ezt a továbbtanulási ösztöndíjat is Nadin kapta meg 
ebben az évben.

Sok sikert kívánunk elképzelései megvalósításához!
Barna-Mendly Erzsébet

A kövér porcsin az egyik 
leghatásosabb gyógynövény

Az erdők, me-
zők egyik legelter-
jedtebb növénye 
a kövér porcsin, 
amely bármennyi-
re is hihetetlennek 
tűnik, nemcsak, 
hogy ehető, hanem 
rendkívül sok jóté-
kony hatása is van. 
A kövér porcsint 
több néven is is-
merhetjük, szok-
ták hívni disznójá-
nak, disznóporcsinnak, kövérfűnek vagy éppen kövérkének. 
Ez a növény június környékén jelenik meg a kiskertekben, 
leginkább a homokos talajt szereti, jellemzője legfőképpen 
az, hogy fényesek a levelei, illetve, hogy szinte kiirthatatlan 
a kertből. Mindegy, hogy esik az eső, vagy éppen több hétig 
szárazság van, a kövér porcsin él és virul.

Pont ezért rengetegen szidják is, pedig ha tudnák, hogy 
mennyi jótékony hatása van, akkor nem tennék. Ha valaki 
gyűjteni szeretné, akkor ezt megteheti egész nyáron, virág-
zás előtt.

A kövér porcsin omega 3 zsírsavakban rendkívül gazdag, 
amely a vízben és zsírban is oldódó antioxidáns, könnyen be-
jut a sejtekbe, itt pedig hatékonyan köti le a szabad gyököket. 
Egy csésze porcsin levél elfogyasztásával 3-400 mg Alfa-Li-
posav kerül a szervezetünkbe. Ha ez még nem lenne elég, ak-
kor magas a C-, illetve az E vitamin tartalma, emellett béta-
karotint is tartalmaz. Rendkívül jó immunerősítő hatása van, 
lassítja az öregedés folyamatát. Barna-Mendly Erzsébet

Utazásra, házipatikába... 
Sokan kérdezik, mit vigyünk magunkkal szabadságra, ami  

kevés, de elég az útisérülésekre, betegségekre.  
Elsősorban sérülésre gyorstapasz, ragtapasz, géz legyen 

nálunk, esetleg lázmérő, kullancscsipesz. Fertőtlenítésre Be
tadin kenőcs, vagy oldat, ez feltört, elvakart sebbe kenhető 
is. Láz és fájadalomcsillapítónak Algopyrin vagy Rubophen, 
görcsoldónak NoSpa szükséges. Hasmenésre Imodium, Nor
maflor kapható recept nélkül, hányásra B6 vitamint vegyünk. 
Saját rendszeres gyógyszereinket ne felejtsük otthon! Ehhez 
a vérnyomásmérő is hozzátartozik, ha magasvérnyomás be-
tegségben szenved az utazó. 

Megfázásra orrcsepp, köptető, torokfertőtlenítő drazsékat te-
gyünk be. 

Izületi panaszokra, meghúzódásra Cataflam, Voltaren, és 
ezek krém változata szükségeltetik. 

Rovarcsípésre a Burow krémet ajánljuk, ez egy ecetes sza-
gú kenőcs, a borogatás alá.  

Érdemes konzultálni az ajánlatos védőoltásokról külföldi 
nyaralások előtt.  

Szívesen felírjuk a receptköteles gyógyszereket, 3 havi 
szokásos gyógyszereket, kérjük jelezzék igényüket. 

Jó pihenést kívánok:   Doktornő
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

A tanév utolsó napjai
Miután ráfordultunk a 

célegyenesre egyre nehe-
zedtek a lépteink, de haj-
tott minket az egészséges 
versenyszellem és a győzni 
akarás. Egy országos döntőn 
mindenki a legjobbat akar-
ja kihozni magából, lehető-
sége erre 5 tanulóknak volt 
Debrecenben. Kiss Ivett a 28 
döntős közül a 18. helyen ért 
célba 600 méteres futásban, 
svédváltónk (Ferkov Barna-
bás, Reisch Máté, Osváth 
Erik, Krikler Levente) pedig 
a 12. helyet szerezte meg az 
országos döntőn. Gratulá-
lunk a kiemelkedő eredmé-
nyekhez!

A pécsváradi tankerületi 
úszóversenyt szintén a tan-
év végén szokták megren-
dezni, amin iskolánk sikere-
sen szokta képviselni magát. 
Idén sem volt másképp.

A 3-4. osztályosok kö-
zött Kovács-Möller Bálint 
hátúszásban 1. helyezett, 
gyors és mellúszásban 4. lett, 
Ferkov Barnabás háton 4. 
és gyorsúszásban 7. helyen 
végzett. Az 5-6. osztályosok 
versenyében háton és gyor-
son is aranyérmet szerzett, 
Orsós Márk gyorson 3. míg 
háton 6. lett, Kórósi Efi há-
ton 3. míg mellúszásban 11. 
lett.

A 7-8. osztályosok kö-
zött a legjobb eredmény 
Krikler Levente érte el, aki 
pillangóúszásban ezüstér-
met szerzett, gyorsúszás-
ban pedig 4. lett. Levente 
mellett örülhettünk Wuko-
vics Tamás 4. helyének és 
Molnár Zalán 8. helyének 
gyorsúszásban.

A német vers és próza-
mondó verseny országos 
döntőjét minden évben Bu-

dapesten a német gimnázi-
umban tartják. Hosszú évek 
után először jutott be tanu-

lónk az országos döntőbe 
irodalmi német kategóriá-
ban, és aki ezt a sikert elérte 

nem más, mint Schweibert 
Hanna. Nyelvjárás kategóri-
ában minden évben a dön-
tősök között vagyunk, idén 
Schulteisz Márton a negye-
dik helyen végzett.

Német táncosaink egész 
tanévben kitartóan gyako-
roltak, a fellépéseket vál-
laltak, a tavaszi szünetben 
tánctáborra jöttek vissza az 
iskolába, majd a színházi 
előadás miatt sokszor plusz 
próbákat is beiktattak. A fá-
rasztó év és a sikeres fellépé-
sek után jutalomkirándulá-
son vehettek részt Orfűn.

A tanév végeztével, az ad-
minisztrációs feladatok zá-
rása után az iskola dolgozó-
inak is lehetőségük nyílt egy 
kirándulásra. Június végén 
csapatépítő tréningen vet-
tünk részt Orfűn, ahol ki-
próbáltuk a sárkányhajózást. 

A tanévzáró és ballagási 
ünnepségünkről a Hírmon-
dó következő számában ol-
vashatnak.

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyári élet
„Óvodás gyerek sose kesereg. Előveszi hátizsákját, s ki-

rándulni megy…” – énekelgetik gyakran óvodásaink nyáron. 
Keseregni valóban semmi okuk: a falubusz szállítja őket na-
ponta ide és haza. Vannak játszópajtások, de nem túl sokan. 
Fele csoport már vakációzik. Vannak felkínált barkácsolás- 
és játéklehetőségek, programok. Többször előkerülnek a há-
tizsákok: falun belüli túrák (kiserdő, patakugrás, szedrezés), 
mohácsi kirándulás az új játszótérre Volán busszal. Önfeledt 
játszás, pajkoskodás az árnyékos udvaron. Jól érzik magukat, 
a legkisebbektől az elballagott gyerekekig mindenki. Kihasz-
nálják az ovis élet minden percét. Ezt bizonyítják a készült 
fotók is… Cseke Zoltánné
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A föld és a jószág szeretete II.
Társadalmi munka a TSZ-ben

Fiatal, épp csak főisko-
lát végzett zöldfülűként mi-
képp pallérozódhattam leg-
jobban, hogy járhattam ki az 
„élet iskoláját”?

Az emberek között, a 
nagy öregek mellett, irány-
mutatásaik elfogadásával te-
hettem legtöbbet azért, hogy 
befogadjanak, azért, hogy le-
gyen belőlem valaki. Több 
évtized távlatából megszé-
pülve a múlt mögöttem... ez 
jutott eszembe a „Társadal-
mi betonozás a fejőház előtt” 
képről.

Szeretjük nézegetni a 
megsárgult képeket. Egy-
egy korszak köszönt ránk. 
Felismerünk már-már elfe-
ledett arcokat. Büszkén mu-
tatjuk gyerekeknek, unokák-

nak szülőket, nagyszülőket 
cséplés közben, dohányföl-
dön, fejőházban és a messzi 
Leningrádban a kirándulók 
között.

„A föld és a jószág sze-
retete”.  Kiegészíthetjük. A 
munka szeretete. A képek 
láttán kívánja a cím a bőví-
tést.

Sorozatunkban már be-
mutattuk a kő- és szénbá-
nyászaink életét is. A munka 
a boldogulás záloga Geresd-
lakon.

Nagyon sok kiránduló, 
turista látogat el falunkba. 
Az a mondat, hogy „milyen 
rendezett, szép település és 
mennyire takarosak a por-
ták, biztos szorgalmas em-
berek élnek itt!” - minden-
kor elhangzik.

„Biztos szorgalmas em-
berek élnek itt”. Érdekes és 
igaz a jelen idős mondat fel-
ütése, de a képeink is bizo-
nyítják a múlt időt, azt, hogy 
mindig is dolgos emberek 
éltek itt, Geresdlakon.

A jövő meg csak rajtunk 
múlik! dr. Habjánecz Tibor

 polgármester

Betonozás társadalmi munkában a fejőház előtt: Wettring József, Spohn 
András, Perleczky Vince, Grácz Mihály, Habjánecz Tibor, Porth László

A dohányföldön

Kovács Ádámné és Kindlein Lőrincné

Hemrich Jánosné és Legler Ferenc műszakvezető

Hemrich Jánosné marhát etet
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Cséplés

Kreti néni a hagymaföldön

Legelőbemutató a Füzesen

Leningrádban a Tsz dolgozók

 Kézi aratás

Fahordás – Schmidt Ádám
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Szárítósok: Hűber Vilmos, Göndöcs János, Ahmann György Pécsi tsz kirándulás

Bauer Ádám főállattenyésztő Budapesten a Parlament előtt, a kitünte-
tettek között

Kordé

Arató- sofőrbrigád, Schenk János TSZ enökkel, alul Kroh György édesapjá-
nak szövetkezeti tagsági könyve

Mátyási Györgyné, Ágnes néni, Mátyási Gyuri bácsi, lent  Rumszauer 
András bácsi
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A túra szakosztály második kirándulása
Túra Szakosztályunk má-

sodik állomása a Balaton 
északi partján fekvő Szigli-
get volt június 29-én. Nagy 
örömmel fogadtuk az új ta-
gokat, így már 4 busszal, 48 
fővel vágtunk neki reggel 
6-kor utunknak. Sofőreik: 
Bárácz György, Drága Já-
nos, Dr. Habjánecz Tibor, 
Kárász János. A dimbes-
dombos Szigliget bármely 
pontjáról csodálatos kilá-
tás a Balatonra tekint. Tú-
ránk 8,26 km hosszú, hűs 
erdőben a Kamonkői Tan-
ösvényen volt, bár most ki-
lométerben rövidebb távot 
tettünk meg, viszont a ma-
gas, meredek dombok a nagy 
melegben megizzasztották a 

csapatot. A hegy nem fogott 
ki rajtunk, mindenki sikere-
sen a csúcsra ért és megcso-
dálhatta a község legmaga-
sabb pontjáról a Balatont, 
ami önmagáért beszélt. Kö-
vetkező helyszínünk a 750 
éves szigligeti vár volt, az 
udvarában régi ágyúkat, a 
vár falain belül berendezett 
régi konyhát és szobát lát-

hattunk kiállítva. Innen lesé-
tálva jól esett a nagy meleg-
ben egy hűsítő vagy akár egy 
finom szigligeti fagyi. Ba-
latonszentgyörgyön a Gu-
lya Csárdában ebédeltünk, 
mindenki az előre kiválasz-
tott finom (A menü húsle-
ves, vegyes húsos tál, B menü 
gyümölcsleves, chilis-mé-
zes csirkemell zöldsalátával 

vagy C menü zöldségleves, 
zsiványtarja hasábburgo-
nya) menüjét fogyaszthatta. 
A bőséges, finom ebéd után 
következett a balatonberé-
nyi strandolás, ami nagyon 
jól esett a nagy hőségben. 
Köszönjük ezúttal is Icának 
a remek szervezést!

Windischmanné 
Schmidt Tünde
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Virágos Geresdlak
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A közeljövőben tartandó 
ünnepek programjai:
 Államalapítás ünnepe (augusztus 20.) – Kisgeresd

• Szentmise
• Kenyérszentelés
• Geresdlakért díj
• Virágosítási verseny díjazása
• Operettvarázs (45 percben)
• Bál a Maxim zenekarral
• Tűzijáték

 Szüreti mulatság (szeptember 7.) – Geresd, Falu pincéje
• Fénysugár Fotókör kiállításának megnyitója 

  a Koffán házban
• Terményáldás
• Újpetrei Német Nemzetiségi  Tánccsoport
• Pacsirta kórus
• Nyugdíjas klub
• Vers-és prózamondó pedagógusok műhelye
• Nóta- és operettgála
• Bál a Millich zenekarral

Megtartottuk a levendula szüretet. A két nap alatt sok lelkes magyar 
és finn lakos vágta le és kötötte csokorba az illatos virágokat. A leg-
kisebbek is kivették részüket a munkából. Hordták a teli ládákat, a 
felnőttek keze alá dolgoztak szorgalmasan. Jut majd a virágokból a 
kiállításokra, hogy a molyokat távol tartsa, és a Geresdlaki Gőzgom-
bóc fesztiválra is dekorációnak. Készül belőle pálinka és szörp is az 
ínyenceknek



Geresdlaki Hírmondó 15

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. Csernyánszky Gábor 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens: 
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail:  jegyzoiref@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

 Hírek röviden
 Geresdlak önkormányzata hozzájárult a finn-magyar 

ösztöndíjakhoz, melyeket Varga Nadin és Reisch Máté 
kapott idén.

 A kátolyi árvízkárosultakat anyagilag támogatta önkor-
mányzatunk.

 A könyvtár nyáron is a megszokott rendben üzemel (hét-
fő 16-18, kedd 16-17, péntek 13-15 Lakon, kedd 17-18 
Geresden). Mikor szabadság miatt zárva lesz, kiteszem 
az ajtóra az időpontot. Várom az olvasni vágyókat!

 Repülőgépes szúnyoggyérítés volt Geresdlakon július 
8-án és 12-én.

 A Geresdlaki Önkormányzat 130 ezer forinttal támo-
gatja a püspöklaki egyházi kórust, akik ezt az összeget a 
püspöklaki templom festésére fordítják.

 A püspöklaki templom melletti pinceomlást vis maior 
pályázat keretében önkormányzatunk betömedékelte, és 
37 m2-en járdát építtetett a közúttól a templom irányába.

 Beérett a kajszi is az 
önkormányzat kertjé-
ben. A gyönyörű pirosan 
mosolygó gyümölcsöt a 
közmunkások segítségé-
vel szedtük le. A konyhai 
dolgozók főztek belőle 
lekvárt, és jutott néhány 
üvegbe befőttként is. Té-
len öröm lesz felhasznál-
ni, mert a sajátnak még 
az íze is finomabb.

Augusztusi miserend 
 4. vasárnap   8.00 Geresd
10. szombat 17.00 Geresd
11. vasárap  8.00 Lak
18. vasárnap  8.00 Lak
20. kedd   8.00 Lak
20. vasárnap 17.00 Kisgeresd
24. szombat 17.00 Lak – Püspöki mise, 

   templom megáldás
25. vasárnap  8.00 Lak – búcsú
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