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Május az ígéret hava
„Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!” - fülembe
cseng Honthy Hanna hangja, s bizakodva gondolok
a jövőnkre. Nagy öregjeinknek a világháborúk, a szegénység a XX. századi meghurcoltatások, kitelepítések, malenkíj robot után ezt is, ezt a láthatatlan, sunyi
kórt is meg kellett élniük.
A XXI. század beköszönt. A mi korosztályunk és a
fiatalabb generációk is megérezték az árnyat, a lopakodó világpusztító „hadsereget”.
Kellett ez nekünk?!
Nem szeretnék, s nem is tudok világmegváltó sorokkal előjönni.
Szűk kis hazánkban Geresdlakon viszont joggal
dúdolhatjuk, hogy „Lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!”
Tettük, tesszük a dolgunkat. Vigyáztunk öregjeinkre, egymásra. Betartottuk és még betartjuk a szükséges szabályokat.
Összefogtunk.
Működtettük óvodánkat, konyhánkat. Az országos
szinten elrendelt digitális oktatást sikerrel teljesítették
pedagógusaink és diákjaink. Geresdlakon üzemeinkben a gazdák dolgoztak. A határ csodaszép és esőre vár.
Az önkormányzatban lázas munka folyik, pályázatok garmadát adjuk be.
Épül óvodánk, s nemsokára a geresdi kultúr, könyvtár kap új külsőt.
Ezennel meghirdetem újból és újból a virágosítási verenyt.
Legyen virágos Geresdlak!
Augusztus 20-án Kisgeresden a „lágy kenyér” megszegése után értékes ajándékokat kapnak „kertészeink”.
Szeptember 5-én a Geresdi Szüreti mulatságon
„költjük el” a falu borát. A szeptemberi hónap, akkor
Geresdlak.
A szeptember 26-i Gőzgombóc Fesztivál előtt, 21én Geresdlak-Rally kupa lesz Nagypall és Geresdlak
között.
És..... szeptember 26-án, a XIV. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztiválon újból a gőzgombóc veszi át a főszerepet, s felhagnzik:
„Hajmási Péter, Hajmási Pál, a barométer esőre áll.
Ne búsulj rózsám, mert az egy garast sem ér!
Ne búsulj, lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér!”
dr. Habjánecz Tibor
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Más Vígasztalót
küldd nektek
Pünkösd ünnepén ezt a Vígasztalót kérjük és várjuk. Ebben a nehéz helyzetben nagyon is szükségünk van rá. Pünkösd a legrégibb keresztény ünnep az egyház születésnapja,
a Szentlélek kiáradása. Az Ószövetségben Pünkösd görögül: pentékoszté egyenlő 50. Húsvét után 50. nap az eredetileg aratási hálaadó ünnep később a Sínai-hegyi szövetség megünneplésének tartalmával bővül ki. A három nagy
zarándokünnep egyike, amikor a zsidók összejönnek mindenhonnan. A Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó
tettének gyümölcse és beteljesítője. A Szentlélek zúgó szél
és tüzes lángnyelvek alakjában vált érzékelhetővé. Mindkét
szimbólumnak átalakító és mozgató ereje van. Átformáló erő
a Szentlélek akár a tűz és mozgató erő akár a szél. Ezt teszi
a Szentlélek a történelem folyamán a világgal: formál, alakít,
új életet ad az emberiségnek a gondolkodásmódjában, életstílusban és erkölcsben illetve kultúrában.
A Szentlélek ott van az ember szívében. A vértanúk szívében, a keresztény családok szívében, akik hűségben és szeretetben élnek egy romlott, önző világban. Fiatalokban, akik
számára vannak igazi értékek és érvényes tízparancsolat, ahol
szeretet és béke uralkodik az emberek között. A Szentlelket megkaptuk már a keresztelkedésünkkor, de még inkább
megkaptuk ajándékait a bérmálásban. Szükségünk van az ő
ajándékaira, melyet bérmáláskor kaptunk: értelem, bölcsesség, tudomány, jótanács, istenfélelem, jámborság és a lelki
erő. Mennyire érezzük hiányát ma ennek?
E vírusos nehéz napokban a megszorító intézkedések lassú visszavonásával újraindul az élet. Legyen ez számunkra
Szentlélekkel teli élet. Kérjük a Lelket, hogy maradjon velünk és alakítsa át életünket. Lelkesítsen a Szentlélek, hogy
új erővel induljunk neki a munkánknak, a feladatainknak.
A Szentlélek lángja égessen ki minden kicsinyességet,
visszahúzódást, magunkbazárkózást, a pünkösdi szél fújjon el minden haragot, neheztelést, bűnt szívünkből, töltsön el tettrekészséggel, új célokkal, elhatározásokkal. Próbáljunk meg másként élni, igazi maradandó értékeket keresni,
melyeket a Szentlélek által Istennél találunk meg. Kérjük a
Szentlelket újítsa meg bennünk a bérmálásban kapott ajándékait, hogy ezekkel eltelve legyünk családunk, embertársaink szolgálatára, akiknek szükségük van ránk, ahogy nekünk
is rájuk. érezzék meg bennünk a hitet, reményt, szeretetet, érezzék meg általunk Isten szeretetét, mely a vigasztaló
Szentlélekben jön el hozzánk.
Születésnapokra ajándékokkal szoktunk kedveskedni
egymásnak. Mi az egyház születésnapján adjunk ajándékot:
hitet, reményt, szeretetet, hűséget és odaadást. Szeretet Lelke szállj le ránk!
A kis óvodás minden reggel két zsebkendőt vitt magával. az óvónő meg is kérdezte, miért teszi. Az egyiket azért
viszem, mondta, mert abba fújom ki az orromat. A másikat
pedig azért, hogy felszárítsam vele síró társaim könnyét. Van
nálad két zsebkendő?
Erb József
plébános

Pünkösd
Pünkösd havának májust nevezik, ám maga a pünkösd, mozgóünnep lévén, a húsvét idejétől
függően május 10. és június 13.
közé eshet: idén május 31-én és
június 1-én ünnepeljük.
Sok más keresztény ünnephez hasonlóan itt is a már meglévő, pogány hiedelmekre épült
rá a keresztény tartalom, s olvadt össze egy közös ünneppé. Európa számos országában
is ez tapasztalható a pünkösdi hagyományokban.
A keresztények
Pünkösdkor
azt
ünneplik, hogy Jézus
mennybemenetele után
a Szentlélek leszállt az apostolokra. A pünkösd az egyház számára az öröm ünnepét jelenti,
így számos népszokás fűződik
hozzá.
A termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál ezekben a
szokásokban. Pünkösd ünneplésében fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és
a bodza. A Római birodalomban
május hónap folyamán tartották
a Florália ünnepeket. Flóra istennő a római mitológiában a
növények, virágok istennője. A
pünkösdi királyné fejét általában rózsakoszorú díszíti, egyes
változatokban rózsaszirmot hint
maga körül. Lehetséges, hogy
a pünkösdi rózsa és a pünkösdi
énekekben szereplő Szent Erzsébet kapcsolatban állott Szent
Erzsébet tiszteletével és a rózsacsodával.
Sok helyen tartottak ezen a
napon búcsújárást, a legjelentősebb és legismertebb pünkösdi
hagyományok közé tartozik a
máig is élő búcsújáróhely, Csíksomlyó, mely az utóbbi években
nem csak keresztény, de összmagyar zarándokhellyé is vált.
Európa jelentős részén már a
középkor óta tartanak pünkösdi
vagy májuskirály-választást, ez a
legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt, amint arról

Jókai Mór is írt Egy magyar nábob című regényében, lovasversenyen választották, ezt néhol
egyéb erőpróbák is kiegészítették. Egy XIX. századi szokásleírás szerint a győztes „egy évig
minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden
kocsmában ingyen rovása van,
amit elfogyaszt, fizeti a község,
lovát, marháját tartoznak
a társai őrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el,
azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a
pünkösdi király egy
álló évig”. Mivel csak
egy évig tart az uraság, a
mulandóságára, értéktelenségére
utalva alakult ki a rövid, mint a
pünkösdi királyság szólásunk.
Pünkösd a fiatalságnak jeles ünnepe volt, mert háromnapos táncot rendeztek ilyenkor.
A múlt századi adatok szerint a
pünkösdi táncmulatságok ös�szefüggésben voltak a pünkösdi királyválasztással.A pünkösdi hagyományokból a lányok
sem maradtak ki, a pünkösdölés szereplői általában ők voltak, bár néha legényekkel együtt
járták pünkösdvasárnap a falut házról-házra, bekérezkedés
után énekelve, táncolva. A különböző vidékeken többféle típusa élt a szokásnak: központi szereplő lehetett a pünkösdi
királynő, aki ruhájával is kitűnik a többiek közül; hasonlíthatott lakodalmas menethez; és az
is előfordult, hogy nem választottak külön kiemelkedő szereplőket. Ha a pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt
vettek, általában közös táncmulatság zárta a napot.
A gazdasági jellegű szokások
közül pünkösdhöz fűződik sokfelé a pásztorok megajándékozása. A helyi szokásoknak megfelelően bizonyos ünnepélyes
formák közt a pásztorok bort és
kalácsot szoktak kapni a gazdáktól a kihajtott állatok számának
megfelelő mértékben.
Barna-Mendly Erzsébet
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Geresdlak története, a XVII. század
„Barcs mellett ... jó kétszeresére növekedett létszámú hadoszlop Badeni Lajos
parancsnoksága alatt indult
tovább Pécs felé. A török
kézen lévő Szigetvártól délre
vonultak el. Az őrgróf Endrőc közelében, egy Gerencs
nevű puszta faluban jelentést írt a császárnak, amelyben beszámolt a környéken
látottakról is. Amerre vonultak, csak fűvel benőtt, égett
falvakat találtak. A horvátok, a végváriak, és talán a
tatárok pusztították el őket.
A leírást azzal zárta le, hogy
amennyiben beljebb lakott
falvakat talál, akkor azok
fenntartásáról mindenképp
gondoskodik majd.”
A hadoszlop 1686. október 16-án érkezett Pécs alá,
majd kisebb ostrom után,
október 21-én a háromezer
török megadta magát.
A következő évben megfelelő előkészületek után
döntő csata zajlott le a Szent
Liga csapatai és a törökök
között 1687. augusztus 12én Nagyharsánynál, ami
második mohácsi csata néven vonult be a magyar történelembe (Mohács város
főterének nyugati oldalán áll

feladták. Ennek következtében a Dunántúl délkeleti része teljes egészében felszabadult.
A háború nagy anyagi megterhelést jelentett a
Habsburg Birodalomnak.
Ezért, hogy a terheket megosszák, a felszabadult terüle-

teket a Császári Udvari Kamara kezelésébe adták, mely
lefoglalta az elhagyott javakat, és csak megváltási ös�szeg fejében adták vissza volt
tulajdonosainak vagy azok
örököseinek, amit kevesen
tudtak megfizetni.
A kamara a területen prefektúrákat alakítot ki, közülük az egyiket Pécs központtal szervezte meg. A pécsi
prefektúra igen gyorsan elvégezte a gondjaira bízott
javak számbavételét.
Az a forrás, amely 1687ben, „Azoknak a meghódított falvaknak a jegyzéke,
amelyeket Pécsen a kincstár számára az alábbi módon
birtokba vettünk és lefoglaltunk” címet viseli, összesen
172 település nevét tartalmazza, és köztük van Geresd, valamint Lak is.
Baranya megyében 1695ben és 1696-ban úgynevezett házösszeírásokat hajtottak végre. Miután egyikben
sem szerepel Geresd és Lak,
bizonyított, hogy még nem
népesültek be, még nem
tudták kiheverni azt a pusztulást, amit a török hódoltság végén elszenvedtek.

kánkban. Ha ez az éremkincslelet például nem egyben, a lelőkörülményeivel
együtt kerül elő, hanem lelőhely-meghatározás nélkül,

itt-ott, szétdarabolva, akkor a tárgyak által hordozott
plusz információk, a jól dokumentálhatóság teljes mértékben elveszett volna.

Savoyai Jenő, a törökverő tábornagy

a győzelem emlékét hirdető
hármas szoborcsoport, Martinelli Jenő /1886-1949/ alkotása 1937-ből, amelyet
a busójárás alkalmával is
minden évben a szombati nap délutánján megkoszorúznak). A vesztes törökök Eszéket és Szlavóniát is

Kincsek a föld alól
A régészek szeretnek
pénzt találni, de nem feltétlen amiatt, mint a civil emberek. Miért jó pénzt találnia a régésznek?
Azért szereti a régész, ha
egy leletegyüttesben pénz is
előkerül, mert a középkori
– török kori tárgyakkal ellentétben, melyek korát 50–
100 évnél közelebbről nem
nagyon tudjuk meghatároz-

ni, a pénz sokkal nagyobb
pontossággal mutatja meg a
kort; török kori, késő középkori pénzeken maga a verés
dátuma is rajta van.
Tehát a pénz az egész
adott talajrétegben együtt
megtalált lelet korát segít
nagyobb pontossággal meghatározni. Az érintetlen lelőkörülmények egyébként
nagyon fontosak a mun-
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Különleges
májusfa
A hagyomány szerint a
májusfát csoportba szerveződve állították a legények a
lányoknak, akiknek ez nagy
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre
alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek
vagy földbe ástak éjjel vagy
kora hajnalban. Általában
színes szalagokkal, étellelitallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény
vezetésével állították a fát,
de egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája,
aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A májusfa felállításának
legjellemzőbb, hagyomány
szerinti időpontja az április
30-áról május 1-jére virradó
éjszaka volt. Ezt a szép hagyományt őrizve április 30án mi (Bayer György, Legler
Ferenc, Schulteisz Balázs)
is felállítottuk iskolai közösségünk májusfáját. Idén
különlegesre, egyedire sikeredett. A mi fánk is magas,
sudár, egyenes és díszes. Díszei színes szalagok, amire
közösségünk lány és hölgy
tagjainak keresztnevét írtuk.
A fa állítását egy fiú alak
szimbolizálja, amin közösségünk minden fiú, illetve
férfi tagjának a keresztneve
szerepel. Manapság távol vagyunk, de így mégis együtt.
A digitális oktatásra való
átállás miatt néhány verseny
eredménye is később lett kihirdetve. Ilyen a mohácsi
Brodarics iskola által két-

évente az 5-6. osztályosok
részére meghirdetésre kerülő
megyei olvasottsági verseny.
Idén egy szórakoztató és egyben izgalmas ifjúsági regényt
(Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában) kellett feldolgozniuk a csapatoknak. A Békefi Luca, Glasz
Melani, Hofecker Jázmin és
Schulteisz Marci alkotta csapat a második helyen végzett.
Köszönjük a szülőknek a támogatást!
Márciusban
rendezték
meg a német vers és prózamondó verseny megyei fordulóját Sásdon. Iskolánkat
Schweier Viki, Schweibert
Hanna, Nagyéri Bence, Békefi Luca, Schulteisz Marci
képviselték. Nyelvjárás kategóriában a budapesti országos döntőbe jutott Luca és
Marci. Sajnos a versenynek
az országos döntőjét idén
nem rendezik meg. Sásdon
volt az eredményhirdetése a
Neue Zeitung rajzversenyének. A kiírás szerint Koch
Valéria költőnő verseihez
kellett illusztrációt készíteni. A megadott versek közül
Bogdán Hanna Lara a „Der

Mann im Mond” (Ember a
Holdon), Gazda Emília a
„Das Land Nirgendwo” (Seholország) című verset illusztrálta. Emília rajza országos III., Hanna rajza
pedig országos II. helyezést
ért el.
Elkészült iskolánk új fűtése. Lecserélésre kerültek
az öreg kazánok, helyettük
egy „kicsi” fali kondenzációs
gázkazán fogja fűteni az iskolát. Kazánházunkat Erős
Feri varázsolta újjá. A régóta
rossz villanybojlerek helyett
újakat kaptunk, így már az
iskola szinte minden hely-

ségében (a védőnőnél is) van
meleg víz. A több milliós beruházást a Pécsi Tankerületi
Központ finanszírozta. Befejeződött az iskolaudvarban tátongó pincelyuk feltárása és betömedékelése is.
A munkálatokat Geresdlak
Község Önkormányzat Vis
Maior pályázatának segítségével sikerült elvégezni. Köszönjük!
Takács Szilárd laptopot
ajánlott fel az otthon oktatáshoz, amiért szintén köszönettel tartozunk!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Egymástól távol, és mégis közel
Furcsa, soha nem látott,
érzett, megélt május eleji beszámoló a Hírmondóban…
A koronavírus járványveszély miatt továbbra is zárva
vannak az iskolák, digitális
oktatás folyik.
Az óvodák helyzetéről
továbbra is a fenntartó dönt.
Így Geresdlakon még mindig „nyitva” státusszal működünk. A szülők türelmesek, óvatosak. Csak azok a
gyerekek jönnek, ahol a szülők dolgoznak, és nem tudják megoldani a gyermek
napközbeni
elhelyezését.
Ahogy a korlátozásokon
enged a kormány, nagyon
lassan, de emelkedik a létszám. Az óvintézkedések
a korábbiakhoz hasonlóan
életben vannak a paplakoviban.
Tavasz van, éled a természet. Csodaszép ebben az évben, talán szebb,
mint valaha. Vagy csupán
több időnk van észrevenni a
fák, a fű harapnivaló zöldjét? Vagy megtanuljuk végre értékelni a csodát, melyet

emberi kéz nem érint, nem
vásárol meg? Kétségtelen
előnye ennek a helyzetnek.
Az Óvó nénik a Dadusok segítségével, sokoldalú
tevékenységekkel irányítják
a maroknyi csapat figyelmét az éppen aktuális témára: Szent György hava, Föld
napja, Méhek napja, májusfa állítás, Tűzoltók napja,
Madarak és fák napja. Kisfilmeken, videókon keresztül, sok-sok barkácsolással
ismerkednek a természetvédelem területeivel. Közben az otthon maradtak is
megkapják az információkat
az internet segítségével. Reméljük, hasznosítják!

Az ünnepek is más megvilágításba kerültek idén.
Húsvétkor dalcsokorral, versekkel, körjátékokkal videón
keresztül üzentek a gyerekek
ovis társaiknak. A szülinaposokat is hasonlóképpen köszöntötték. És az Édesanyák!
Talán a legszebb ovis ünnep
az évben Anyák napja – Geresdlakon majálissal egybekötve tartottuk ez idáig. Boldog, szép emlékek sora jut
eszembe, remélem a kedves Anyukáknak, Nagymamáknak is. Idén is volt azért
kedveskedés! Az oviba járó
gyerekek Noémi óvó néni
segítségével, nagy gonddal,
türelemmel,
kezükkel-lá-

bukkal készített ajándékot
vittek haza. Anita óvó néni
pedig zenés videó összeállítást készített e jeles napra, apró ajándékötletekkel,
könnyen tanulható versikékkel segítette az Apukákat és a
Gyerekeket. Reméljük, sikerült otthon is meghitté tenni
az ünnepet. Én pedig ezúton
köszönöm meg az Anyukáknak remek kisgyerekeiket és
azt a bizalmat, mellyel a mi
óvodánkat tisztelték meg
legféltettebb kincsük nevelésére. Kívánom, hogy szeretetük, türelmük, jóságuk el ne
fogyjon soha! Mint, ahogy
a Nagymamák szerető gondoskodása se!
Tervek, kilátások? Sajnos nem szólnak most a
hagyományos programokról, ahogy eddig: kirándulás,
gyermeknap, évzáró, ballagás.
Megannyi csodás élmény lehetne – és reméljük lesz is!
Csupán az időpont módosul.
Amint a korlátozások engedik, újratervezünk. Mindenképp szeretnénk búcsút
venni az iskolába lépőktől,
egy közös szabadtéri program keretében. Ez egyben
lehet majd óvoda- és játszótér avató, gyermeknap, családi nap… ÖRÖMÜNNEP!
Amint végre átölelhetjük
egymást boldogan, úgy, mint
rég! Vagy még nagyobb szeretettel…
Addig is kívánunk az óvoda felújításán dolgozóknak
kitartást, szorgalmat, hogy
mielőbb elkezdhessük a takarítást, visszaköltözést. A szülőknek, gyerekeknek türelmet, jó időt, szabad levegőt és
teret. Reméljük, hamarosan
találkozhatunk!
Cseke Zoltánné

Geresdlaki Hírmondó
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Betegtájékoztató
Tájékoztatjuk Betegeinket,
hogy 2020. május 4-től a telefonos konzultációk mellett, - figyelembe véve a szigorú higiénés
rendszabályokat – folyamatosan
dolgozunk a szakrendelések újraindításán, melyhez kérem az
alábbiak betartását:
• Panasz esetén először háziorvosával vegye fel a kapcsolatot.
• Amennyiben háziorvosa szakrendelésre irányítja, telefonon
keresse fel a szakrendelést,
ahol telefonos konzultációra
kerül sor, melyről lelet készül.
Az elkészült lelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzítésre
kerül, mely ügyfélkapun keresztül elérhető.
• A beutalóköteles szakrendelésekhez – telefonos konzultáció
esetén is – szükség van a beutalóra, melynek naplószámát be
kell diktálnia. (A beutaló szintén az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésre kerül, mely ügyfélkapun
keresztül elérhető.)
• A leleten rögzítenünk kell a
telefonos konzultáció tényét is,

•

•

•

•
•
•
•
•

melyhez meg kell adnia a telefonszámát.
Személyes vizsgálatra telefonos konzultáció eredményeképpen kerülhet sor, melyhez a
konzultáló orvos vagy asszisztens ad időpontot.
Amennyiben késik, vagy nem
jelenik meg az előjegyzett időpontban, - a szigorú betefogadási rend fennállása miatt – új
időpontot kell kérnie.
Az együtt várakozás jelentette fertőzésveszély elkerülése érdekében az előre egyeztetett időpont előtt maximum
15 perccel tudjuk csak fogadni a szakrendelésen. (Előbb
nem léphet a kórház területére sem!)
A Kórházba történő belépés
előtt egy előszűrés (pre-triage)
keretében
testhőmérséklet mérés,
járványügyi kikérdezés történik,
majd higiénés kézfertőtlenítés
elvégzés után léphet a kórház
területére
illetve adott napra, adott időpontban, adott szakrendelésre

Május: az átalakulás hónapja
Ez az utolsó tavaszi hónap, melynek folyamán jelentős változás következik be az
időjárásban. A hónap elején még előfordulnak fagyos reggelek, míg a hónap végén nem
ritka a 30 fok közeli maximum.
Gyakori a nagy hőmérséklet visszaesés.
Derült, szélcsendes, alacsony páratartalmú
éjszakákon a hő kisugárzása igen intenzív, a
meleg levegő felfelé áramlik, helyébe a nehezebb hideg levegő áramlik, úgynevezett kisugárzási-fagy is kialakulhat. A népi időjóslásban fagyosszentek néven emlegetik ezt a
jelenséget.
Néhányszor alaposan megtréfál minket
az időjárás. Ennek bizonyítására hoztam két
példát:
- Bécs városa 1439. május 10-én hótakaró alá került, a hóréteg több, mint 6 napig
tartotta magát.
- Pécsett 1913. május 25-én havazott, ez
volt az 1901 óta gyűjtött feljegyzések szerint
a legkésőbbi hóesés ebben a régióban.
Május 12-13-14-én jönnek a fagyosszentek, valamint május 25-én Orbán zárja a sort.
Azért volt nagy a jelentősége a néphagyo-

időponttal kell rendelkeznie,
mely a kórházi rendszerünkben is szerepel név szerint.
• Az Intézmény területén kötelező a szájmaszk helyes viselése, mely során az orrot és a szájat is el kell takarni!
Korábban előjegyzett betegek telefonos konzultáció illetve egyeztetés céljából hívják fel
szakorvosukat!
COVID-19 vírus átvitel
szempontjából magas kockázatú
vizsgálatoknál, beavatkozásoknál,
melyeket az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai állítottak össze, a járóbeteg rendelésen
való megjelenés feltétele a negatív koronavírus irányú PCR vizsgálat, melynek azonosítószámát a
betegdokumentációban rögzítenünk kell. A mintavétel gyakorlati megvalósításának rendszere
még kidolgozás alatt van, ezért
türelmüket kérjük.
Arról, hogy az Ön tervezett
vizsgálata magas kockázatúnak
számít-e, az előzetes telefonos
konzultáción kap tájékoztatást. A
teljesség igénye nélkül ilyenek az
endoszkópos vizsgálatok, az ult-

mányban ezeknek a napoknak, mert a májusi
fagyok jelentős kárt tudnak tenni a fejlődő
növényekben. Az eső a három egymás utáni
napon nem várt, „Sok bort hoz a három ‚ác’,
ha felhőt egyiken se látsz”. Ezzel szemben a
negyediken kívánatos, hogy essen: „Ha Orbán nevet, a szőlő sír”.
Egy ősi, cornwalli kelta babona szerint
májusban tilos seprűt venni, mert balszerencsét hozhat ránk.
Minden évben májusban húz el mellettünk az Eta Aquariids meteorraj, ekkor a
tiszta égbolton gyönyörű hullócsillagokat
figyelhetünk meg. Az 1870-ben felfedezett
kozmikus kődarabok április 19 és május 28
között közelítik meg a Földet.
Ebben az évben a májust is átprogramozta a Covid-19. Folytatódott a rendezvénytilalom, még maszkkal tanácsos belépni az
üzletekbe, közintézményekbe. Ebből következik, hogy a hagyományos finn-magyar
majálist sem tudtuk megtartani. Mintha az
időjárás is velünk lett volna, borús, esős volt
ez a máskor verőfényes nap.
Barna-Mendly Erzsébet

rahang diagnosztika, valamennyi
fül-orr gégészeti vizsgálat.
Az egynapos sebészeti ellátások fokozatos visszavezetését is
megkezdjük május 4-e után, erre
a szakrendelések utalhatnak betegeket, függetlenül attól, hogy
volt-e a veszélyhelyzet előtt időpontja valakinek.
Ezek a rendelkezések a járványügyi helyzettől és az igénybevételi szükségletektől függően
változhatnak, erről folyamatos
tájékoztatást adunk.
Köszönjük eddigi türelmüket, és kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy a teljes körű ellátás
nem azonnal vezethető vissza,
csak ésszerű módon, fokozatosan,
hogy mind a járványügyi készenlétünket, mind pedig dolgozóink
egészségét és munkaképességét
meg tudjuk őrizni. Nem utolsó sorban mérlegeljék saját kockázatukat is, így továbbra is csak
kifejezetten indokolt esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat.
Köszönjük szíves együttműködésüket!
dr. Csizmadia Csaba
főigazgató

Csanádi Imre:

Májusdicsérő
Május,
mosolygó,
békák torkát
megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
pölyhös
fecskét,
fára cseresnyét!

Geresdlaki Hírmondó

A Rendelő kapuja
egyelőre még zárva, de....

Kedves Pácienseink!
A Rendelői kapun még mindig csengetni kell, illetve telefonálni, irjuk az elektromos térbe a recepteket, melyeket
egyre ügyesebben váltanak ki.
Amennyiben képet tudnak küldeni a problémás testrészről, pl kiütésről, csipésről, azt telefonon, emailben fogadjuk.
Ha vizsgálat nélkül nem tudunk véleményt mondani,
egyesével beengedünk maszban beteget, inkább az udvaron
vagy a váróban ellátjuk, kézfertőtlenítés után sebet kötözünk, adunk be injekciót.
Sajnos még mindig vannak megyénkben új koronavirusos megbetegedések, ugyhogy a kézmosás-orr-szájkendő viselés-fertőtlenítés-otthon maradás még a folytatandó magatartás.
A Mohácsi Kórházban a Szakellátások nem indultak el,
csak sürgősségi eseteket fogadnak.
Azon szakrendelések (pl. orr-fül-gégészet, UH) esetében,
melyek igénybevételéhez megelőző PCR vizsgálat (Koronavirus teszt) szükséges, a bejelentkezéskor az asszisztens fog
rá időpontot adni. Tehát a mintavételre és maga a vizsgálat időpontjára is az adott szakrendelés fog időpontot adni!
Hivják a Kartonozót (511-155), ők időpontot adnak. Laborba is kell időpont.
A kórház-higiénés főorvos tájékoztatása szerint a Kórház udvarában, az SBO-nál lévő sátrakban fogja két asszisztens végzi a koronavirusos mintavételt, minden munkanap
7 és 10 óra között. Arra jelenleg kapacitás nincs, hogy más
intézménybe történő beutalás esetén is ők csinálják meg az
előzetes vizsgálatot!
Keressenek minket, vigyázzunk egymásra!
Doktornő
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Falugondnoki szolgálat. Geresdlak Község Önkormányzata
eredményesen pályázott falugondnoki szolgáltatás létrehozására. A falugondnok Tarsoly Gyula. Az állam évente 4,2
M Ft-tal támogatja a szolgálat működését. A falugondnoki
szolgáltatás célja a község, mint hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülés esélyegyenlőségének növelése, az
itt élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése. Igény szerint
a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk
be traktor, pótkocsi és hótoló adapter vásárlására 15 M Ft
értékben, valamint köztéri játszótér kialakítására a Paplak
udvarán 5 M Ft értékben.
A korábban benyújtott pályázatokkal együtt (út, járda,
Közösségi Ház) így már idén közel 85 M Ft értékben pályáztunk a Magyar falu Program kiírásaira.
A Magyar Falu Program civileknek szóló pályázatában a
Német Klub pályázik a Babaház és a Kézimunka kiállítás
(volt Pártház) épületeinek felújítására összesen 8 M Ft értékben.

Ady Endre:

Május

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…
Fél óra múlva – zuhog a zápor…

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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A fotókat készítette:
dr. Habjánecz Tibor
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