
Tanévet 
zártunk

A tanév utolsó heteiben is 
szép eredményeket értek el ta-
nulóink. Bornemissza Zsófia és 
Hock Hanna megyei nyelvtan 
versenyen vettek részt Pécsett. 
Schulteisz Anna 5. Schulteisz 
Márton pedig 9. helyen vég-
zett az országos német vers- és 
prózamondó verseny budapes-
ti döntőjében. Szombathelyen 
az atlétika országos döntőjén 
szerepelt és ért el kitűnő ered-
ményt Orsós Valter, aki 800 
méteres síkfutásban 4. helyen 
végzett, és Osváth Erik aki 600 
méteren ötödikként ért célba. 
Mindketten több másodper-
cet javítottak a megyei döntőn 
futott eredményeikhez képest! 
Ballagó diákjaink közül sikeres 
középfokú szóbeli nyelvvizsgát 
tett Storch Jamie és Schulteisz 
Anna, és sikeres alapfokú nyelv-
vizsgán van túl Varga Kitti is. 
Nagy sikert aratott Varga Na-
din 7. osztályos tanulónk, akit a 
Szokolay InspirArt Zeneszerző 
Pályázatának I. korcsoportjában 
a szakmai zsűri a legjobbnak 
választott.

(Folytatás a 4. oldalon)

Varga Nadin 7. osztályos tanulónk, 
akit a Szokolay InspirArt Zeneszer-
ző Pályázatának I. korcsoportjá-
ban a szakmai zsűri a legjobbnak 
választott

Boldog születésnapot!
Dr. Habjánecz Tibor pol-

gármester úr köszöntötte a  
Kisgeresden született Fuchs 
Jánosnét, Liszi nénit, aki június 
22-én töltötte be a 85. életévét.

Először Pécsen szolgált, 
majd a helyi TSZ-ben vállalt 
munkát a földeken, a raktár-
ban, és  a mulard kacsa tele-
pen. A szövetkezetből ment 
nyugdíjba. 1970-től  saját 
néven dolgozhatott, előtte az 
édesanyja neve alatt dolgozott. 
1971-ben belépett a TSZ-be, 
ahol a tagok kaptak 1-1 hold 
kukoricát, amit megműveltek. 
Betakarítás után igényelhettek 
cukrot, lisztet, az állatok részé-
re répaszeletet. Akkoriban a 
háztájiban tartottak baromfit, 
szarvasmarhát.

Amikor búcsú volt a kör-
nyező falvakban, a gyerekek 

fejték a teheneket. Ilyenkor a 
felnőttek gyalogszerrel indul-
tak útnak. Ha vonatra akartak 
szállni, azt Mecskén tehették 
meg.

Kisgeresden is rendszeresen 
tartottak bálokat, ahol Mátyási 

Ádám harmonikázott. Abban 
az időben helyben volt bolt, 
kultúrház, kocsma. Kellett is, 
mert kb 100 lakosa volt Kis-
geresdnek. Iskolába lejártak 
Geresdre.

(Folytatás a 3. oldalon) 

2018. július
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Virágosítás Geresdlakon
Nagy munkában volt a falu apraja-nagyja. Jelentkeztünk a 

Virágos Magyarország versenyre, ezzel együtt kiírtuk a települési 
megmérettetésünket is.

Lehetett nevezni csapatként, egyénenként. Az egyéniben há-
rom kategóriát állítottunk: a legrendezettebb udvar, a legzöldebb 
kert, a csodás virágözön címért.

Eredményhirdetésre idén is az augusztus huszadikai ünnepség 
keretében kerül sor. A lakosság összefogásában megszépültek a 
terek, utcák, buszmegállók. Nagy segítséget nyújtott a Mező-
gazdasági Zrt  a virágok beszerzésével.

Köszönjük Kettné Timinek álhatatos, komoly szakmai mun-
káját!

Természetesen a finn lakosok is kivették részüket, csodás 
finn-kertet alakítottak ki a takarékszövetkezet mellett. Az oszt-
rák kertet Gusztl képviseli, jelezve településünk sokszínűségét. 
Testvérfalunk, Zebegény is meg van örökítve a Duna kanyarral.

Új padok  kerültek ki azokra a helyekre, ahol szívesen üldögél-
nek az emberek. Az eddig is szép falu még szebb arcát mutatja.

Igazi látványosság fogadja az átutazókat. Geresdlak geresdi és 
laki „kapujában” hordókból vörösborként árad a begónia

Néhányan a saját portájuk csinosítása mellett a közösen 
használt helyeket vették pártfogásba, így alakult ki a jelenlegi 
falukép. Mire jön a Gőzgombóc fesztivál, csak ki kell egészíteni 
a dekorációt, várhatjuk a vendégeket.
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Az Országos Virágosítási 
verseny zsűrijének készített 
prezentációból részletek
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Tanévzárót tartottunk
Folytatás az 1. oldalról
Zeneművét zongorára írta, 

a mű címe: Verkli. Gratulálunk 
tanulóinknak, büszkék vagyunk 
kimagasló eredményeikre!

A tanévzáró ünnepségün-
kön számadást végzünk az 
aktuális tanévről. Az eredmé-
nyekről folyamatosan beszá-
moltunk ezeken az oldalakon. 
A tanévet a következő eredmé-
nyekkel zártuk:

Kitűnő tanulóink: Koródi 
Luca, Lengl Jelina, Schweier Vik-
tória, Schveibert Hanna, Barcsay 
Andor, Nagy Jázmin, Nagyéri 
Bence, Hofecker Jázmin, Békefi 
Luca, Glasz Melani, Varga Na-
din, Varga Kitti. Nagyon jó, azaz 
1-2 négyessel záró tanulóink: 
Krämer Dániel, Rajnai Milán, 
Cseke Nóra, Schulteisz Márton, 
Horváth Rebeka, Rosenfeld Dóra, 
Schulteisz Anna, Storch Jamie. 

Az iskola legjobb fiú és leány 
sportolója érdemli ki minden 
évben a Martti Hämäläinen 
sport díjat. A két díjazott Varga 
Nadin és Orsós Valter.

A finn-magyar ösztöndíj 
teljes átdolgozásra kerül, szep-
temberben lehet majd jelent-
kezni. Az ösztöndíjat ebben az 
évben Horváth Rebekának ítélték 
oda, biztosítva ezzel Rebeka nyá-
ri gyógytornájának lehetőségét.

A Német Önkormányzat 
elismerését Schulteisz Anna ér-
demelte ki, aki hétszer jutott 
be  az országos német verseny 
budapesti döntőjébe, éveken 
át rendszeres szereplője volt a 
geresdlaki kiállításmegnyitók-
nak, megemlékezéseknek és 
kultúrális műsoroknak. Segít-
séget nyújtott a kiállításokra 
látogató csoportok vezetésében 
és sokat segített a készülő német 
szakácskönyv szerkesztésében.

Köszönöm valamennyi kol-
légámnak, munkatársamnak a 
tanév során végzett munkáját, 
fáradozását, az önként vállalt 
többletfeladatokat, a nehéz 
körülményekben és a kritikus 

pillanatokban egymásnak nyúj-
tott segítséget. A tanév közben a 
Geresdlaki Hírmondóban csak 
a diákjaink és eredményeik sze-
repeltek, ezért most év végén 
szeretném megköszönni Erzsi 
tanító néninek a fáradhatat-
lan, fiatalos lendületét, pozitív 
hozzáállását, jókedvét, amivel 
minket is motivál év közben.  
Csilla tanítónéninek ötleteit, 
figyelmességét, türelmes taní-
tói munkáját, és a versmondó 
verseny megszervezését. Anni 
tanítónéninek a nyelvtan ver-
senyekre való felkészítést és a 
diákönkormányzat programjai-
nak lebonyolítását, vezetését. Ica 
tanító néninek ötleteit, a tanulók 
versenyre való felkészítését és a 
változatos iskolai programok 
szervezését. Heni tanárnőnek 
az 5. osztályban végzett kitar-
tó, lelkiismeretes, nagyon ala-
pos osztályfőnöki munkát, és 

a sikeres nyelvvizsgákra való 
felkészítést. Brigi tanárnőnek 
a nyolcadikosok felkészítését 
a továbbtanulásra és a lelkes, 
energikus hozzáállást. Schulte-
iszné Komsa Judit tanárnőnek 
a digitális oktatás bevezetését a 
felsőbb évfolyamokon és a pe-
dagógusok ezirányú továbbkép-
zését. Nádasi Judit tanárnőnek 
tanulóink megyei és országos 
sportversenyekre való sikeres 
felkészítését. Kata tanárnőnek 
az elsős és másodikos tanulók-
kal végzett lelkiismeretes tanu-
lószobai munkát és a sikeres 
rajzversenyekre történő felké-
szítést. Melinda tanító néninek 
és Móni tanárnőnek a változatos 
munkaformákkal végzett német 
tanítást, versenyre felkészítést és 
a német projekthét megszerve-
zését. Hédi tanárnőnek a felsős 
tanulók lelkiismeretes tanuló-
szobai oktatását és a biológia, 

földrajz tantárgyak változa-
tos oktatását. Ági tanárnőnek 
az érdekes kísérleteket kémia 
órán. Zsuzsi néninek kedves 
természetét, lelkes hozzáállását 
és diákjaink sikeres felkészítését 
az elsőáldozásra és bérmálásra.

Az iskolabusz sofőrjeinek a 
balesetmentes vezetést, a taka-
rítóknak a lelkiismeretes, néha 
embert próbáló munkájukat.

Köszönöm fenntartónknak 
és településünk önkormányza-
tának, német önkormányzatá-
nak egész éves támogatását.

Hüber Ádám 5 éven keresz-
tül dolgozott karbantartóként 
iskolánkban. Köszönöm kitartó 
munkáját!

Treitz Józsefné Teri néni 40 
éves munkaviszonnyal nyug-
díjhoz készülődik. Iskolánkban 
több mint 30 éven át segítette 
a tanárok és vezetők munkáját, 
mindig készen állt a diákok és 
szülők kéréseinek megoldására. 
Nagyon nagy segítségemre volt 
az elmúlt évek megnövekvő ad-
minisztrációs terheinek megol-
dásaiban, jól alkalmazkodott a 
digitális munkakörülmények-
hez. Hosszú évtizedes mun-
káját szinte hiányzás nélkül, 
mindig lelkiismeretesen, meg-
bízhatóan és felelősségteljesen 
végezte. A pedagógusok, szülők 
és diákok nevében is gratulá-
lunk ehhez a kitartó, elhivatott 
munkához!

Kívánom, hogy a nyár hozza 
el mindenkinek, amit szeretne, 
és találkozzunk újra itt, szept-
emberben! Schulteisz BalázsOrsós Valter, Nádasi Judit tanárnő, Osváth Erik

Kitűnő tanulóink a tanévzáró ünnepségen
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Nyár van, nyár
Az évzáró juniális után 

megkezdődött az óvoda és a 
gyerekek nyári élete. Falubu-
szunk idén is szállítja a bejáró 
gyerekeket, így a csoport kb. 60 
%-a jár rendszeresen oviba. A 
nyári élet a szokásos napiren-
det jelenti, azonban a játékidő 
kötetlen, amellett, hogy na-
ponta nyújtunk lehetőséget 
szervezett foglalkozásba való 
bekapcsolódásra. Napunk nagy 
részét a szabadban töltjük, 
melyhez nagyszerű lehetőséget 
nyújt árnyas udvarunk, a sok-
féle játéklehetőség. Kirándulni 
is megyünk, ha az időjárás en-
gedi: szedrezés, állatsimogatás, 
kilátó…

A falu virágosítási prog-
ramjába bekapcsolódva el-
használódott játékeszközö-
ket ültettünk be egynyári 
növényekkel és helyeztünk 
el az udvaron. Kukánkat mi 
is barátságosabbá tettük a 
gyerekek kézlenyomataiból 
készült virágokkal. Örömmel 
tevékenykedtek az ovisok kör-
nyezetük szépítésén.

Az épület karbantartásán 
pedig szakemberek is dol-
goznak, festők teszik rendbe 
az őszi felújítás nyomán sé-
rült felületeket kívül és belül, 

valamint elvégzik a tisztasági 
festést. A tálalókonyha szab-
ványoknak megfelelővé tétele 
még mindig tart, ezzel kapcso-
latos feladataink is vannak. 

Július 27-ig várjuk a gye-
rekeket. A nyári zárva tartás 
idején reméljük, lesz alkalmuk 
sokat pihenni, feltöltődni, sok 
szép családi élménnyel gazda-

godni! Szeptember 3-án nyit-
juk meg újra a kapukat.

Jó pihenést kívánunk a csa-
ládoknak!

Cseke Zoltánné
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Áldás hava július!
A római naptárban a hó-

nap eredetileg a fantáziátlan 
Quintilis, „Ötödik” nevet  vi-
selte, mivel az egykori már-
ciusi évkezdéstől számítva az 
ötödik hónap volt. I.e. 44-ben 
Marcus Antonius hízelgő ja-
vaslatára nevezték el júliusnak 
Julius Caesarról, aki e hónap 
12. napján született. Júliusra 
esett akkor is a mezőgazdasági 
munkák dandárja, azért ünnep 
is akadt néhány:

• július 12-én Apollo tisz-
teletére ünnepi játékokat 
szerveztek, ahol az asszonyok 
bíborszegélyű tógát ölthettek, 
amely egyébként a magas ran-
gú férfiak ünnepi ruhadarabja 
volt.

• Július 23-án a vizek urá-
nak, Neptunusnak áldoztak, 
hogy megóvja a termést a szik-
kasztó nyári forróságtól, ami-
kor a Nap elhagyván a „nedves” 
Rák jegyét a „száraz” Orosz-
lánba lépett. Júliust ezért régen 
Oroszlán havának is nevezték. 
Közhasználatú magyar neve az 
Oroszlán hónap első dekádjá-
nak apostolszentje után Szent 
Jakab hava volt.

Magyarországon talán a 
legismertebb júliusi ünnep az 
Anna-bál, melyet hagyomá-
nyosan Anna napján (július 
26.) szoktak rendezni ma-

gyarországi fürdőhelyeken. Az 
esemény egyben a fürdőévad 
első szakaszának végét jelenti.

A szokás Balatonfüredről 
terjedt el, bált ezen a néven 
csak a város önkormányzatá-
nak engedélyével lehet ren-
dezni.

Szentgyörgyi Horváth 
Fülöp János (1777-1841) 
rendezte 1825. július 26-án 
a füredi Horváth-házban az 
első Anna-bált lánya, Kriszti-
na tiszteletére. A hagyomány 
szerint Krisztina ezen a bá-
lon ismerkedett meg későbbi 
férjével, Kiss Ernő huszár fő-
hadnaggyal. A fürdőszezonban 
azonban több bált is rendeztek, 
ezek egyike volt csupán az An-
na-napi bál, és egyáltalán nem 

tudjuk biztosan, hogy valóban 
1825-ben lett volna az első. Az 
is pusztán feltételezés, hogy a 
fiatalok épp ezen a napon is-
merkedtek volna meg. Eskü-
vőjük 1826. május 18-án volt 
Répceszentgyörgyön, ám az 
ifjú feleség 1827. február 7-én 
Pesten elhunyt. Az özvegy férj 
később az altábornagyi rangig 
jutott, 1849-ben egyike volt az 
aradi vértanúknak. Mivel nem 
nősült meg újra, felesége az el-
terjedt hiedelemmel ellentét-
ben 1849-ben nem mehetett el 
Aradra, hogy haza csempéssze 
férje holttestét.

A 19. században ez a bál 
volt a legkedveltebb az arisz-
tokraták körében és számos 
híresség vett részt rajta, mint 

Vörösmarty Mihály, Jókai Mór 
és Blaha Lujza is.1862-ben vá-
lasztottak először bálkirálynőt 
Kozma Irma személyében.

1914 és 1954 között Fü-
reden nem volt Anna-bál, 
1954-től viszont már minden 
évben megtartották. Zákonyi 
Ferenc, a Veszprém Megyei 
Idegenforgalmi Hivatal ak-
kori vezetője kezdeményezé-
sére újították fel az egykori bál 
hagyományát. Az elődök iránti 
tiszteletből úgy számozzák a 
bálokat, mintha minden évben 
megtartották volna.

Az Anna-bál Szépét 1957 
óta választják meg minden év-
ben. Az első díj egy Viktoriá-
nus stílusú váza és Erisz almá-
ja, a második díj egy Rotschild 
stílusú váza, a harmadik he-
lyezett díja pedig egy Appo-
nyi stílusú váza, valamennyi a 
Herendi Porcelánmanufaktúra 
felajánlásában. A győztes és 
udvarhölgyei a bál másnapján 
hintón körbekocsizzák Bala-
tonfüredet.

A kommunista éra alatt az 
1980-as évek közepéig az An-
na-bál Szépe választás volt az 
egyetlen országosan is ismert 
szépségverseny, így a győztesek 
neve minden évben sajtónyil-
vánosságot kapott.

Barna-Mendly Erzsébet

(Folytatás az 1. oldalról)
Az első három osztály he-

lyén lett a Carbon, a többiek 
a templommal szemben lévő 
épületben tanultak.

Férje Vasason dolgozott. A 
nagy családot 2 lány és egy fiú 
alkotta. Jelenleg 5 unokával és 
3 dédunokával büszkélkedhet. 
2006-ban költöztek be a mos-
tani házukba, gyerekei is mind 
a faluban élnek.

Esténként megnézi a hír-
adót, olvassa a Szabad Földet. 
Régen sokat sütött, mindig 
kipróbálta az újságokban ta-
lált recepteket. Minket is sa-

ját készítésű kekszes sütivel 
kínált meg, melynek receptjét 
el is kértem,  miután láttuk a 
tepsit is, amiben készült:

A tepsibe szögletes háztar-
tási kekszet rakunk szorosan 
egymás mellé. Egy nagy pohár 
tejfölt kikeverünk porcukorral 
és egy evőkanál kakaóporral, 
ezt ráöntjük. Ismét jön egy 
sor keksz, amire a tejfölt csak 
porcukorral keverve tesszük. 
Végül lezárjuk a harmadik sor 
keksszel, tetejére csokimáz 
kerül.

Nagyon finom volt!
Barna-Mendly Erzsébet

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

Aljegyző: 
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
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

Megkezdte működését 
a Zengő Praxisközösség 

Az EFOP-1.8.2-17  Egész-
ségügyi alapellátás fejlesztése a 
Pécsváradi Járásban című pro-
jekt keretében megkezdődött a 
munka a Zengő Praxisközös-
ségben.  

A   Praxisközösség a két 
éves működési időszaka alatt 
Pécsváradon, Geresdlakon, 
Fazekasbodán, Marázán, Zen-
gővárkonyban, Apátvarasdon, 
Erdősmecskén, Martonfán  el-
érhetővé teszi az alábbi prog-
ramokat:  

– Prevenciós szemléle-
tű szakrendelések az ellátási 
területen. Nagy rizikóténye-
zőkkel, öröklött hajlamosító 
betegségekkel érintett páci-
ensek meghívása, széleskörű 
vizsgálata, főként szív-érrend-
szeri , anyagcsere és daganatos 
betegségek irányába. (Meghí-
váson túl lehetőség van saját 
háziorvosnál jelentkezni erre.) 

– Életmód tanácsadások, 
ismeretterjesztő, egészségfej-
lesztő előadások (rendezvény-
ként) 

– Dietetikai tanácsadás 
Pécsváradon dietetikussal, 

(beutaló, időpont egyeztetés 
háziorvoson keresztül.)

Javasolt tejérzékeny, lisztér-
zékeny, elhízás, kóros sovány-
ság, magas vérzsír, epebeteg, 
cukorbeteg esetén. 

– Mozgásterápia gyógytor-
násszal – tartja Bauer Fruzsina 
gyógytornász

Rendszeres gyógytornák a 
Praxisban: péntek 16:30 Faze-
kasboda Közösségház – Asz-
szonytorna

Péntek 17:30 Geresd Szín-
házterem Frissítő Torna (60 
felettieknek, ülőtorna)

Péntek 18:15 Geresd szín-
házterem –  Asszonytorna

Péntek 19:00 Püspöklak 
ebédlő – Asszonytorna  

Ezen mozgásterápiákra 
bárki becsatlakozhat, beje-
lentkezés előzetesen  nem kell.

Pécsváradon további tornák  
(gerinc, boka, stb) elérhető, in-
formáció a rendelőben. 

Külön jelentkezés nem 
szükséges, víz, törölköző, 
 polifoam szivacs a sportruhá-
zaton kívül szükséges. 

– Egészségnapok kihelyez-
ve a településekre, falunapok-

kal, rendezvényekkel 
egybekötve 

–  Kampány-
szűrések szervezése 
(vastagbél daganat 
szűrés és nőgyógyá-
szati szűrés biztosan, 
további szűrések 
szervezés alatt)  

– Baba-mama klub (ta-
nácsadás, ismeretek bővítése, 
felmerülő gyerekgondozási 
problémák elősegítése) – vé-
dőnők szervezése alatt

– Elhízás, cukorbetegség  
megelőzése gyerekkorban, 
2018. augusztusban Dombai-
tavi ingyenes tábor az érintett 
gyermekeknek, jelentkezés a 
védőnőnél illetve a háziorvos-
nál.

– Beteg klubok létrehozá-
sa, alkohol, dohányzás, drog-
prevenció.

Mindezen programok és 
szolgáltatások átfogó célja, 
hogy javuljon a lakosok egész-
ségi állapota, egészségkultúrá-
ja, növekedjen az egészségben 
eltöltött  évek száma, a lakos-
ság egészségtudatossága fej-

lődjön, terápiás lehetőségekkel 
élni tudjunk.  

A Praxisközösség mun-
katársai megtartották már az 
Egészségnapot a zengővár-
konyi Falunapon, a nagypalli 
Pogácsafesztiválon, a fazekas-
bodai Falunapon, állapotfel-
méréssel, tanácsadással, étel-
kóstolóval várták az érdek-
lődőket. Sokan részt vettek 
benne, népszerű és sikeresek 
voltak a programok. 

A továbbiakban a többi te-
lepülésen is megvalósul hason-
ló rendezvény. 

Geresdlakon 2018. 08. 20-
án Kisgeresden az Egészség-
sátor alatt leszünk elérhetőek, 
Marázán szeptember hónap-
ban találkozunk.  

 További információért for-
duljanak a háziorvosukhoz!
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Radnóti Miklós:

Július
Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
mezétlábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a 
fényesarcú fák felett.

 Hírek röviden
 A nyugdíjas klub tagjai 

június végén köszön-
tötték születésnap-
ja alkalmából Kroh 
Terézt (06. 21) és dr. 
Rajnai Gabriellát (06. 20)

 KÖNYVTÁRI HÍREK: A Finn-Magyar Ba-
ráti Társaságtól ajándékként kaptunk néhány 
finn és magyar nyelvű könyvet és CD-t. Ezek 
szintén hozzáférhetőek a könyvtárban. 

Jelenleg csak a saját könyvállományunk áll ren-
delkezésünkre, mert a Csorba Győző Könyvtár 
tulajdonában lévőket elvitték Pécsre leltározni. 
Előre láthatólag augusztus végére fogjuk őket 
visszakapni.

Foci VB 2018
Mire ez az újság az olvasók-

hoz kerül, már túl vagyunk  az 
egy hónapig tartó fociünne-
pen.

Nekem úgy tűnik, hogy 
egyre szélesebb réteg nézi 
szívesen estéről estére a mér-
kőzéseket. Ma már nemcsak a 
férfiak, hanem a nők körében is 
egyre népszerűbbek  a közve-
títések. Jómagam is végigszur-
koltam a TV előtt sok meccset. 
Azt hiszem, nem lehet okunk 
panaszra, a legtöbbször izgal-
mas játékot és szép gólokat 

nézhettünk. Aki követte, tudja, 
hogy a nagy esélyes csapatok 
többsége korán  elvérzett, vagy 
a selejtezőn nem jutott tovább.

Lassan készülhetünk a 2 
év múlva esedékes Európa-
bajnokságra, mely sorrendben 
a 16. lesz. Az Eb törénetének 
során először nem lesz konk-
rét házigazdája az eseménynek, 
mert 13 városban rendezik 
őket. Így adódik, hogy auto-
matikusan egy csapat sem jut 
ki.

Barna-Mendly Erzsébet

Augusztusi miserend 
Augusztus  5. vasárnap  8.00 Geresd
Augusztus 12. vasárnap  8.00 Lak
Augusztus 19. vasárnap   8.00 Lak
Augusztus 20. hétfő 17.00 Kisgeresd
Augusztus 26. vasárnap  8.00 Lak


