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A geresdi gyümölcsösben leszüreteltük a levendulát

Könyv Geresdlakról...
„Szia Tibor”
Köszi a koncertre a meghívót! Andiékkal évek óta tervezzük, 

hogy egyszer elmegyünk a fesztiválra, és most, hogy elolvastam 
Székelyhidi Zsolt regényét egy bizonyos gőzgombócos faluról, még 
jobban érdekel a dolog. Szóval, ha úgy alakul, akkor majd jelent-
kezünk nálad a sátorban!

Dr. Draskovich Edina”
Június 9-én kaptam ezt a kis üzenetet évfolyamtársamtól. 

Jó kis csapatunk volt a jogi egyetemen. Ő hívta fel a figyelme-
met arra, hogy Székelyhidi Zsolt mai magyar  szépprózaíró 

könyvet írt Geresdlakról, a Gőzgombóc Fesztiválról, a fin-
nekről.

Azonnal megrendeltük, s felvettük a kapcsolatot az íróval. 
Persze, meghívtuk a fesztiválra.

A Grinnyei Gőzgombóc című könyvét részleteiben aján-
lom a Geresdlaki Hírmondó olvasóinak.

Köszönöm Edinának!
Dr. Habjánecz Tibor (Tódor) 

polgármester

Székelyhidi Zsolt: A grinnyei gőzgombóc (részlet)
2. GARASDI SZÉP VENDÉGHÁZ
István dohányt szív a verandán, a nagy kabát lazán ráterít-

ve, gombolatlan. Elméláz, a füstre jót kortyol a kávéból, a két íz 
keveréke megnyugtatóan, telten otthonos. A melléképületre pil-
lant, amit minden évben ekkortájt töltenek meg a finnek.

Garasdlak két testvérvárosából is jönnek, hogy az idén tizen-
kettedszer is megrendezendő Gőzgombóc Fesztiválon összejöjjön 

magyar és skandináv, együtt igyanak, egyék a babos, húsos gom-
bócokat, igyák rá Jóskáék szőlő- meg szilvapálinkáját. Jó lesz, ő 
is ihat és ehet, a neje is inni fog. A ház roskadásig finnekkel. Hu-
szonhat! Teltház. Mi kell még? A kávékorty mellé bemegy a kö-
vetkező slukk, az ízek elegyednek.

A kiskapu kicsapódik, Erzsók rikítva szalad be rajta. Mint aki 
kísértetet látott vagy még inkább egy dühödt vaddisznót:

– Apa, apa! Az erdő! A fák közt! Egy fiú... Jézus! (Folytatás 2. o.)
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(Folytatás az 1. oldalról)
– No, várj egy kicsit, Erzsók. 

Fújd ki magad előbb, nyugodj 
meg, már itthon vagy. De leg-
előbb zárd vissza a kaput, mert 
azon belül mindenki biztonság-
ban lesz. A kerítés, hát tudod, 
idén lett rendbe rakva, nem jön 
be rajta a vadkan vagy bármi 
az, hogy megijesszen. Róka is 
csak ha átugrik rajta.

Erzsók bereteszeli a kaput, 
visszaszalad apjához, aki komó-
tosan elnyomja a cigijét, felszür-
csöli a maradék két korty kávét, 
átkarolja a lányát, és együtt be-
lépnek a házba.

– Jó reggelt, hogy sikerült a 
gombaszedés? Kész a rántot-
ta. Egyél! A gázon a forróvíz 
a teának. Megyek öltözni. Pu-
szi, drágám! – Erika negyvenes 
éveiben járó családanya, pan-
ziótulajdonos, gondoskodó fele-
ség. Mindig kedves, mértékletes 
és kiegyensúlyozott, a klasszi-
kus biztonságérzetet nyújtja a 
családjának. Egyke lányának is 
be kell látnia, hogy kamaszodás 
ide vagy oda, az otthonuk jó és 
kényelmes, ugyan elég unalmas, 
azzal együtt viszont egészen 
vállalható. Ráadásul a panzió 
–  vagyis az apja szóhaszná-
latában vendégház – majdnem 
egész évben jól teljesít, még télen 
is fogad vendégeket, főleg vadá-
szokat, akik a Mecsekbe járnak 
fel vagy a Dunához. Minden 
ideálisnak bizonyul. Egészen 
ma reggelig...

– Apu! – kezdi Erzsók, a for-
róvizet egy félliteres cserépbög-
rébe önti, a konyhapultra készí-
tett filterekből egy zöldet választ, 
még nem teszi a vízbe, mert het-
ven fok felett elrontja a teafüvet. 
Próbál nyugodtnak tűnni, de 
ujjai közül a filter kétszer is az 
asztalra pottyan. – Nem tudom, 
mit láttam, de azt hiszem, olyas-
mi volt, mint egy kísértet. An-
nak kellett lennie. Kísértetnek.

– Értem – ízleli a szava-
kat István, mintha azok is csak 
füst és kávé lennének. – Kísér-
tet. Olyan volt, mintha azt lát-
nál. De, gondolom, nem volt raj-

ta fehér lepedő, nem volt az a... 
klasszikusféle, mint amilyenek 
a régi filmekben bukkannak fel, 
romos várak belsejében. Hagyd 
azt a filtert, kislányom! Rakd 
bele, hadd ázzon!

– Apa, tudom, mit láttam. 
Ez egy, nem is tudom, hogy 
mondjam, modern kísértet volt. 
Egy kamaszodó, halott metálos-
nak nézett ki. Tuti velem egy-
korú. – Erzsóknak bevillan. 
– Tudod, mint a Sepoq, az a 
rockbanda, akit idén is meghív-
tatok a fesztiválra zenélni! Hát 
persze! Mint az énekes fiatalabb 
kiadásban! Olyan volt, mint ő! 
Szakasztott olyan. Csak ez épp 
lebegett a fák között.

– Lebegett…
– Igen.
– Talán mégsem lebegett, ha-

nem mondjuk egy kötélen lógott, 
amit egy faágra kötött. Hogy 
megijesszen. Vagy talán ez lesz 
ma a showműsoruk része, és 
gyakoroltak. Lehet, már tegnap 
megérkeztek, Tódor elszállásol-
ja őket Grinnyén. Bár ott a finn 
polgármesteréket szokta... Nem 
is tudom...

– Nem, apa. Annak mi értel-
me lenne, hogy az erdő közepén 
kötelet lógassanak és artikulát-
lanul üvöltve függeszkedjenek 
rajta? Akkor már inkább a fa-
luban, a színpadnál gyakorol-
nának. Ez különben is teljesen 
más volt. Ez a fiú egyszerre volt 
másvilági és valóságos. A hang-
ja – vele rezgett, hullámzott az 
erdő – mint valami sziréndal. 
Félelmetes volt, apa. Menekül-
tem.

– Megértem, kislányom. Jól 
tetted, hogy nem álltál le ban-
dázni velük. Ki tudja, biztosan 
részegek voltak, mert hajnalig 
ittak. Még jó, hogy nem kezdtek 
erőszakoskodni veled. A metálo-
soknak semmi sem szent. Sze-
mély szerint egyébként szeretem 
a jó rockzenét.

Bandázni? Ez a szó jár Er-
zsók fejében, miközben beleteszi 
a filtert a megfelelőre hűlt víz-
be, és tűnődve köröz a fonálon 
lógó tasakkal. Tudja, hogy nem 

élő embert látott, érzi a zsigerei-
ben, hogy nem egy vicc áldozata, 
nem csak egy jól sikerült átverés 
részese. Az erdő tudta. Tudja.

3. GRINNYE
Megy ki Tódor, a polgármes-

ter, Grinnyére a zöld Nissan pic-
kupjával. A garasdlaki házakat 
elhagyja a fákkal szegélyezett, 
keskeny földúton, ami a birtokig 
vezet. Két kisebb kanyar után 
meglátja a fatáblát a féloldalas-
ra kurtított ezüst hársra szegez-
ve. A juhok bégetve jönnek elő, de 
a belső kövesút előbb egy meredek 
emelkedőre visz, onnan pedig a 
napraforgótábla mentén balra, 
így az állatok kénytelenek visz-
szacammogni, hogy a gazdát a 
belső lehajtónál köszönthessék.

Grinnye a dombhát neve. 
Nyugati oldalát foglalja el Tódor 
szépen kikupált birtoka. A domb 
tetején szőlő és napraforgó, len-
tebb a két skandináv stílusú fa-
ház áll szaunával, az alsóhoz ja-
kuzzi is dukál. A kövesút elvisz 
a borospince és egy melléképület 
mellett, felülről kerüli a jakuz-
zis házat és kis parkolóban vég-
ződik. Egy elágazása a birtok 
aljára vezet, ahol villanypásztor 
keríti külön a tizenöt angol feke-
tefejű juhot és az öreg kost.

Leparkol Tódor a juhoknál, 
nagy kosárból hordja a karalá-
bészárakat, átveti a kerítésen, a 
hálás állatok nagy kedvvel csó-
csálnak. Az alsó faházból kilép a 
vendég, int, Tódor vissza. Ga-
rasdlakon mindenki tud pár szót 
finnül. Hyvää huomenta, sza-
valja mosolyogva a polgármes-
ter, hyvää huomenta, mondja rá 
nagy kedvvel a finn. Bólintanak 
egymásnak, aztán a vendég le-
veszi egyszínű fehér pólóját, és 
átlép a jakuzzi magas peremén, 
bele a melegvízbe. Elhelyezke-
dik, bekapcsolja a bugyogást, fel-
veszi az odakészített borospoha-
rat, kortyol.

Tódor már nem ráfigyel, gya-
korlott mozdulatokkal átlép az 
áram alatt lévő dupla huzalon, 
a juhok közt ellépdel az istálló-
ig, egy-két percig nem látni, csak 

hallani, ahogy valamit matat, 
rakosgat.

Grinnye épp félúton van Ga-
rasdlak és Kisgarasd közt. Föld-
út visz át a napraforgótáblákon, 
de azt inkább traktorok és kom-
bájnok használják. Mély, kerék 
vájta kátyúkkal teli. Ha nincs 
sár, a terepjáró elmegy rajta va-
lahogy, de az ember jobban jár, 
ha inkább a falu átellenes vég-
ében épített kilátó felé kerül, a jó 
betonúton.

Nyolc óra, a katolikus temp-
lom harangja szólal meg. Tódor 
a nem túl vallásos finnek miatt 
kérte meg Jánost, a helyi gyü-
lekezet papját, hogy a regge-
li Úrangyala harangszó ne fél 
hétkor, hanem később hangoz-
zon fel, mégiscsak vendégségben 
vannak, ne keljenek olyan korán. 
A pap szerint ez a kérés Isten el-
len való, de miután a faluban 
élő finn nyugdíjas, Leo úgymond 
hozzájárult a gyülekezet életé-
hez egy kisebb összeggel, kellet-
lenül megenyhült.

A harang elhallgat, Tódor ki-
jön az istállóból, a jakuzzi leáll. 
A juhok mozdulatlanok, nem 
rágnak. Távolból halk dallam-
foszlány hallik, mintha valaki 
fejhangon énekelne. Talán túl-
zás éneknek nevezni az egysí-
kú szólamot, inkább monoton és 
bizony félelmetes. Honnan jöhet, 
találgatja a polgármester, hegye-
zi a fülét. Tán az erdő felől, tip-
pel, ám egy perc sem telik bele, 
megszűnik a hang. A jakuzzi 
újraindul, a finn épp kiszállna 
már belőle, de aztán, mivel hely-
reáll a rend, visszaül.

– Mitä se oli? Mi oz? – kér-
dezi a finn erős akcentussal. Tó-
dor megrántja a vállát, ügye-
sen átlép a villanypásztoron, és 
a kocsihoz megy. Nem tudja, mi 
lehetett. Majd utánakérdez, ha 
nem felejti el.

A juhok állnak mozdulatla-
nul, a fejük mind egyirányban, 
az erdősmecskei fák felé. Tódor 
nézi őket, aztán beszáll a kocsi-
ba. Mire újra feléjük sandít, ka-
ralábét rágcsálnak.

(Folytatás következik)

Garasdlaki kísértet
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Pályázataink
Az idei év első féléve pályázatok folyamatos előkészíté-

séről és beadásáról szólt. A megfeszített munka meghozta 
eredményét, a kisebb csalódások mellett több nyertes pályá-
zatnak örülhetünk:

• A Magyar Falu Program keretében 25 millió forintot 
nyertünk a Geresdi Kultúr belső felújítására. Ennek kereté-
ben teljes belső felújítás lesz a Kultúr teremben és a több-
funkciós orvosi váróban. A pályázat 100 % támogatottságú.

• A Belügyminisztérium pályázatán közel 17 millió forin-
tot kaptunk járdafelújításra. Teljesen megújul a „100 lépcső”, 
valamint a Dózsa Gy. u. 30-50. szám közötti szakasza. A pá-
lyázat 85 % támogatási intenzitású.

• Vis maior pályázatok keretében feltárjuk és betömedé-
keljük a Dózsa Gy. 36. és 37. szám előtt tavaly ősszel keletke-
zett ismeretlen eredetű üregeket. A két pályázatra összesen 
11,5 millió forint támogatást biztosítanak, 90 % támogatási 
intenzitás mellett.

• A jövő hónapban megvalósul a Dózsa Gy. u. 27. szám 
alatti épület bontása, helyén a későbbiekben közösségi tér 
kialakítását tervezzük.

• A jövő hónapban várjuk a Magyar Falu Program kere-
tében benyújtott falugondnoki busz és traktorvásárlás pályá-
zat eredményét.

Fischerné Faragó Viktória

Ilyen volt...

Múzeumok éjszakája Geresdlakon
Idén második alkalommal 

kapcsolódott be a Német 
Önkormányzat Geresdlak a 
Múzeumok Éjszakája nevű 
országos rendezvénysoro-
zatba. A 2021. június 25-én 
koraeste megrendezett ren-
dezvényen a geresdlaki ki-
állításokat ingyenesen lehe-
tett megtekinteni, térzenét a 
kiállítások látogatásához az 
Unterrock zenekar szolgál-
tatott. A koronavírus szabá-
lyok lazításának köszönhe-
tően sok embernek jól esett 

egy kicsit kimozdulni és ze-
nét hallgatni. Az esemény az 
eső miatt kis késéssel kez-
dődött, és az eső miatt ki-

csit korábban fejeződött be, 
de a két időpont között na-
gyon jól érezte magát min-
denki, aki kilátogatott a régi 

kocsma előtti térre.  Bihari 
Zoltán - „Mi svábok” című 
könyve nem készült el erre 
az eseményre, ezért a könyv-
bemutatót egy későbbi idő-
pontban fogjuk megtartani.  

Köszönjük az önkor-
mányzatnak a helyszín csi-
nosítását, Takács Balázsnak 
a friss innivalókat, a zene-
karnak a jó hangulatot, a se-
gítőknek a szorgos munkát!  

Német Önkormányzat 
Geresdlak

Ízelítő a következő hónapok 
rendezvényeinek műsorából:

Augusztus 20. Kisgeresd
• 17.00 mise
• 18.00 Geresdlakért díj átadása
  Virágosítási Verseny eredményhirdetés
  Pacsirta kórus fellépése
• 19.00 Operett műsor
• 20.00 Tűzijáték

Szeptember 4.  Szüreti mulatság
• 16.00 Terményáldás
• 16.30 Polgármesteri köszöntő
  Pacsirta kórus
• 17.15 Rezeda Táncegyüttes Himesháza
• 17.45 Operett műsor

Magyarország nemcsak focicsapatával, hanem rendezőként is jelen volt 
a 2021-es EB-n.  A  Magyarország-Portugália és a Magyarország-Francia-
ország csoportmérkőzéseken kívül a Csehország-Hollandia nyolcaddöntő 
rendezésével vettük ki a részünket a bajnokság lebonyolításából. Az iz-
galmas döntőn Olaszország tizenegyes rúgásokkal nyert Angliával szem-
ben, így ismét az olaszok vihették haza a győztesnek járó serleget
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 

Tagiskolájának HÍREI

Elballagtak végzős diákjaink
Részlet a ballagó beszédből:
Kedves Ballagók!
Ha végignézek rajtatok, Móricz Zsigmond írása jut 

eszembe.  Sárospataki iskolájáról szóló írásában említi, hogy 
a tanárok azt szerették volna, hogy a diák tudjon. Mi is ezen 
fáradoztunk 8 éven át. Valószínűleg ti is ezt éreztétek, ami-
kor visszagondoltok a számtalan akadályra, megpróbáltatás-
ra, feladatra, amelyek ebben az iskolában vártak rátok nyolc 
éven keresztül….. Voltak szép számmal olyan alkalmak, 
amikor törekvéseink sikerrel jártak és megláttattuk veletek 
és szüleitekkel, hogy hol, milyen területen vagytok jobbak, 
tehetségesebbek, mint mások. Ezeket az emlékezetes pil-
lanatokat szeretném oklevéllel megköszönni néhány tanu-
lónak. Köszönjük Hock Hannának, hogy éveken keresztül 
képviselte iskolánkat a tanulmányi versenyeken. A több évi 
sportversenyen való eredményes részvételért köszönet illeti 
Bornemissza Zsófit, Háberschusz Dorinát, Horváth Zden-
kót, Molnár Szonját és Nikót, Osváth Eriket, Wukovics 
Andrist. Sport eredményeiért és Koffán Galériában megva-
lósult kiállításért oklevél jutalomban részesül Reisch Máté. 
Schwei ninger Zsomborra büszkék vagyunk a finn ösztöndí-
ja és a sportversenyeken való sikeres szereplései miatt. Okle-
véllel köszönjük meg Tóth Zsombornak a digitális eszköze-
ink szervízelésében és karbantartásában nyújtott segítségét. 

Köszönöm a pedagógusok, az osztályfőnök és az iskolai 
dolgozók kitartó munkáját, amivel ezeket az eredményeket 
elérték, és megpróbálták fáradhatatlanul újra és újra motivál-
ni, tanulásra bírni az osztályt!

Kedves Végzősök!
Kívánom nektek, hogy egész életetek során legyen erő-

tök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni a 
változásokhoz. Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni 
azokhoz, akik körülvesznek benneteket. Ismerjétek fel, hogy 
a világ nem úgy működik, hogy én csak kapok. A társas kap-
csolatok alapja az adok-kapok egyensúlya, legyen szó szü-
lő-gyerek, tanár és tanuló, barát és barát viszonyáról. Nem 
kell mindenkinek sztárnak lenni, elég, ha értékes emberek 
lesztek!

Egy öreg bölcs tanácsát adom nektek útravalóul:
„Az úton egyszer találkoztam egy bölccsel.
Megkértem, árulja el nekem,
hogyan járjam a fehér felhők útját.
Azt felelte: Tedd gyakorlatoddá,
hogy nem bántalmazol semmit, ami él;
Tedd gyakorlatoddá, hogy nem veszed el, amit nem önként 

adtak;
Tedd gyakorlatoddá, hogy erkölcsös életet élsz;
Tedd gyakorlatoddá a helyes és igaz beszédet;
Tedd gyakorlatoddá, hogy kerülöd a részegítő italokat és bó-

dító szereket.
Csak ennyit mondott, és ment tovább…”
Ti is ezeket szem előtt tartva menjetek tovább! Jó utat 

kívánok!
Schulteisz Balázs 

tagintézmény vezető



Geresdlaki Hírmondó 5

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyár van, nyár…
Az évzáró-ballagási ün-

nepség után, június 14-én 
megkezdődött az óvodában 
a nyári élet. Sajnos sok kis-
gyermek számára betegség-
gel indult, ugyanis hétfőre 
bárányhimlő járvány ütötte 
fel a fejét. Szerencsére azóta 
már valamennyien meggyó-
gyultak és többen vissza is 
tértek az oviba. Noémi óvó 

néni mellett Niki óvó néni 
ismerkedni kezdett a gyere-
kekkel, a csoportélettel. Az 
udvar árnyas része ideális te-
ret nyújt a szabad játékhoz, 
melyben a homokozó és a 
hinta játssza a főszerepet, de 
naponta kitalálnak újabb já-
téktémákat is. Felüdüléskép-
pen pedig nyári finomságo-
kat majszolgatnak. Fischer Beni rendszeresen otthon 

termett gyümölccsel ked-
veskedik, Cseke Máté cu-
korkával. Maráza Község 
Önkormányzata pedig jég-
krémmel és dinnyével lepte 
meg a gyerekeket. Hálásan 
köszönjük!

Tavasszal megtörtént a 
játszóudvar szabványossági 
ellenőrzése, ez feladatokat ad 
a nyárra. Elsők közt el kel-
lett távolítanunk a kora ta-
vasszal tönkretett rugós hin-
tát, melynek a helyreállítási 

költsége meghaladta volna 
a lehetőségeinket. Nagyon 
sajnáljuk, és reméljük, hogy 
a jövőben hasonló rongálás-
ra nem kerül sor! A többi 
feladat elvégzésében számí-
tunk a falugondnok és mun-
katársai aktív közreműködé-
sére, hogy szeptemberben a 
szabványossági előírásoknak 
maximálisan megfelelő, biz-
tonságos játékokkal fogad-
hassuk a gyerekeket.

Cseke Zoltánné
intézményvezető

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 programok-
kal 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 alá-

írása 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

 

  19.00- Hooligans koncert 
Tűzijáték 
21.30- UnterRock bál 

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 - Petra Böck osztrák énekesnő  
15.55 - Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar 
16.15 - BradlmusiKanten osztrák zenekar 
16.40 - Vivat Bacchus énekegyüttes 
17.45 - Grambacher Blaskapelle osztrák fúvószenekar 
18.15 – Versendi-Kovács József tamburazenekara 

 
 

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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Mi a helyzet 
az egészségügyben jelenleg? 

Elöljáróban, mire ez a 
cikk megjelenik, közel sem 
biztos, hogy helytállók 
lesznek az alább leírtak.

Ma két páciensnek kér-
tem tesztet. Spanyolország, 
Portugália területén intenzív 
a Coronavirus terjedés, erős 
a fertőzöttség. A virológusok 
szerint 3-4 hét múlva várha-
tó a járvány következő hullá-
ma. Augusztustól a 3. oltásra 
is van lehetőség. 

Mi a helyzet a háziorvosi 
rendelőkben?

Jelenleg is betegség, bár-
mi orvosi jellegű probléma 
esetén a TELEFONÁLÁS 
az ELSŐ!

Telefonszámok:
+36-69-349-104,
+36-69-349-332,
+36-30-351-7895
A gyógyszereket felírjuk a 

„felhőbe”, rendelési idő alatt 
kérjük bediktálni kinek mire 
van szüksége.

Az elektronikus térbe ke-
rülnek a gyógyszer felírások, 
amiket a TAJ szám alapján 
kiad a patika.

Recept már nincs, kivé-
ve a 18 év alatti gyermekek 
esetén.

A beutalókat kinyom-
tatjuk a telefonálás alapján, 
így kiadjuk a rendelőben, 
amennyiben eljönnek érte. 
Ugyanígy a leleteket kérésre 
kinyomtatjuk, kiadjuk. 

A RENDELŐ ZÁRT 
ajtó mellett működik, tes-
sék egy rövidet csengetni. 
(Ha nem szaladunk, akkor 
is halljuk, mert nagyon erős 
a hangja.) Valószínű vizsgá-
lunk, telefonon beszélünk, 

de igyekszünk mielőbb ki-
menni.

Tényleges panasz, beteg-
ség esetén is kérjük, hogy te-
lefonáljanak! Vizsgálati idő-
pont adásával természetesen 
megvizsgáljuk a Pácienst.  

Kérjük komolyan venni 
a maszk használatot, frissen 
mosni őket, gyakran cserélni 
az eldobható fajtát!

A vidéki rendelőkbe júli-
us elejétől megyek, de ott re-
cept írás nem történik, csak 
vizsgálat! A leletek leadá-
sa illetve a beutalók kiadása 
csak az adott helyen és idő-
pontban történik!

Szakrendelések, kórház 

Csak előjegyzett betege-
ket fogadnak, limitált szám-
ban. Laborba szeptember 
végére kapunk időpontot, 
csak fizetős ellátásra lehet 

előbb sorra kerülni. Nem 
működik az összes ellátás, pl. 
a rehabilitációs ellátás, a ha-
lasztható műtétek elmarad-
nak, értágító infúziós kúrára   
nem vesznek fel beteget…

Oltások 

Szerencsére sokan meg-
kapták Körzetünkben is az 
oltást. De bőven vannak - 
köztük idősek is - akik eluta-
sítják. Ők a legveszélyezte-
tebbek! Még tudunk helyben 
oltani, igyekszem beszerezni 
a megbízható oltóanyago-
kat, de általában csak oltó-
pontokon külön időpontra 
mehetnek oltásra. Nem csak 
rendezvényekre, utazásokra 
sem lehet oltási igazolvány 
nélkül menni, hanem sürgős 
betegség esetén napokig a 
kezelés halasztása előfordul-
hat „karantén”, azaz nega-

tív teszt eredményéig, láto-
gatni nem lehet oltás nélkül, 
stb.   Rengeteg ember oltása 
megtörtént már szövődmé-
nyek nélkül! Még most sem 
késő oltakozni!

Oltási igazolások 

Utazások esetén vagy ol-
tásokról, vagy lezajlott be-
tegségről, vagy a helyben 
elvégezhető térítés díjas 
gyorstesztről tudunk adni 
igazolást. Ha szükségük van 
rá kérem, keressenek.

Az uniós igazolást a már 
megkapott oltásokról a pá-
ciens a saját ügyfélkapujáról 
tudja letölteni vagy a Kor-
mányablakokban tudják ki-
nyomtatni részére. Erre is 
szükség van egy utazáshoz!

Kérjük, hogy lehetőség 
szerint orvosi problémák-
kal, recept felírási igényeik-
kel csak a rendelési időben 
keressenek! Nagy problémát 
jelent számunkra, amikor 
utcán, boltban – akár éjjel –  
üzenetben egymás után kap-
juk a „kívánságokat”.

Szabadságok miatt ez 
még problémásabb, mert 
van, hogy csak napok múl-
va kapjuk meg/olvassuk el az 
üzeneteket!

A szabadságolásoktól 
függetlenül a rendelőben 
rendelési időben leadott 
recept kéréseket jogosult-
ság esetén minden esetben 
felírjuk!

Kérjük türelmüket, 
megértésüket, mi segíteni 
szeretnénk mindenkinek 
minden bajában.

Szép nyarat, jó egészsé-
get!  

Doktornő

Rendelési időpontok:
Püspöklak:

Hétfő: 8-12, 15-16
Kedd: 8-11
Szerda: 8-10
Csütörtök: 8-10
Péntek: 13-16

Geresd:
Kedd: 14-16

Fazekasboda:
Szerda: 10-12

Mohács:
Szerda: 15-16

Maráza:
Csütörtök: 10-12
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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 Gab-
riella
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
	A Nemzeti Művelődési Intézet szervezésével június 

24-én részt tudtunk venni a „Lakiteleki látóúton”. 
Nagy, kényelmes és klímás autóbusszal megérke-
zésünk után első prog-
ramként egy színházi 
előadást tekintettünk 
meg. Ezután Nemes 
Krisztina idegenvezeté-
sével a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Székházát 
jártuk körbe. Ebéd után 
a Hungarikum Ligetet mutatták be nekünk. A nagy 
meleg ellenére mindenki nagyon jól érezte magát, 
hűsítőként hazafelé még megálltunk Soltvadkerten 
fagyizni. Köszönjük szépen a lehetőséget! Win-
dischmanné Schmidt Tünde

	Az Önkormányzat által meghirdetett virágosítási 
verseny jelentkezési határidejét meghosszabbítottuk 
július 31-ig a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel. 
Az önkormányzat elérhetőségein várjuk a: – legszebb, 
leggondozottab porta és a – csodaszép virágözön kate-
góriákban a nevezéseket.

	A szeptember 25-én megrendezésre kerülő Geresdlaki 
Gőzgombóc Fesztiválra várjuk a 6 fős főzőcsapatok 
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken (Barna-
Mendly Erzsébetnél): geresdlak.onkormanyzat@
gmail.com, 69/349-101, mendlye@gmail.com, 30/95-
79-647.

	A geresdlaki könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaptól 
nyert 2 049 030 forint vissza nem térítendő támoga-
tást az új könyvtár berendezésére.

Augusztusi miserend 
1. vasárnap   8.00 Geresd
8. vasárnap   8.00 Püspöklak
14. szombat  18.00 Geresd
15. vasárnap   8.00 Püspöklak
20. péntek  17.00 Kisgeresd
22. vasárnap  11.00 Püspöklak (búcsú)
29. vasárnap   8.00 Püspöklak
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