
Éljük meg a húsvétot!
„Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponyák hegyére, mely-

nek héber neve: Golgota”. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte. Jézus a keresztfán szenvedve adott elégtételt az ember 
bűneiért és váltott meg minket. Aki ismeri az életet, azoknak fölösleges 
magyarázni, hogy mikor szeretünk valakit igazán. Nem akkor, ha meg-
simogatjuk, ha megöleljük, ha elhalmozzuk csókjainkkal. Csak akkor 
szeretünk igazán, ha tudunk szenvedni érte. 

A keresztet nem kell keresni, tele van a világ szen-
vedéssel. Könnyen kimondjuk: ezt már nem bí-
rom tovább. Teljesen mindegy, hogy munkát, 
betegséget, a házastársat vagy a szomszé-
dot nem bírjuk ki. A nehézséget el-
viselhetetlennek érezzük. Egyesek 
ilyenkor kétségbe esnek és mindent 
abbahagynak. Mások öngyilkosok 
lesznek, ismét mások változtatnak 
például házastársat, barátot, mun-
kahelyet. Menekülünk a nehéz 
helyzettől. Az élet megy tovább, 
keressük a boldogságot. A mai világ, 
a reklámok arról akarnak meggyőz-
ni, hogy a több fogyasztás garantálja a 
boldogságukat. Elő kell teremteni a szük-
séges pénzt, mert ezért minden, de minden 
megvásárolható. Márpedig ez nem igaz, hanem 
hazugság. 

Pénzért vásárolhatsz két kényelmes lakást, de boldogságot 
nyújtó otthont nem. Pénzedért vásárolhatsz puha ágyat, meleg taka-
rót, de semmiképpen nem nyugodt alvást és szép álmokat. Pénzedért 
jó összeköttetéseket szerezhetsz, de barátot aligha. A pénz számtalan 
ajtót kinyit előtted, de a szívek ajtaját nem.  A boldogságot nem lehet 
futószalagon előállítani, laboratóriumokban létrehozni, computerek-
ből elővarázsolni. A pénz uralma éppen ellenkezőleg: tönkreteszi az 
embert, milliókat taszít nyomorba és gazdagok szívét változtatja nyo-
mortanyává. Mert ugyan mi másnak nevezhetjük az ember szívét sze-
retet nélkül. 

Miközben a boldogságunkat hajszolva kerestük, nem vettük figye-
lembe se Istent, se embert. Mindenkit eltapostunk és önmagunkat és a 
pénzt tettük „istenünkké”. Életünk egyre sivárabb lesz és megdöbbenve 
tapasztaljuk, a Földön egyetlen olyan élőlény él, aki saját fajtáját meg-
semmisítheti, és ez a szeretetről megfelejtkező ember. Ebből az életve-
szélyes állapotból csak akkor tudunk kiemelkedni, ha elfogadjuk Jézus 
tanítását és helyet biztosítunk Istennek, a végtelen szeretetnek egyéni 
és közös életünkben. 

Vissza kell térnünk ehhez a szeretethez és válaszolnunk kell Isten 
nagy szeretetére. A főparancsban megmutatja ennek módját: „Szeresd 
Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és min-
den erődből és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

Talán ezekben a krízises időkben ennek ellenére rátalálunk Istenre. 
A karanténba zárt világban is Istent imádni lehetséges. Eddig azt han-
goztattuk, hogy nincs időnk imádkozni, Szentírást olvasni, Isten felé 
fordulni. Ahogy Böjte Csaba atya mondta: „Most lett időnk, használjuk 
ki e drága időt, amit akarva, nem akarva nyakunkba zúdított ez a vírus. 
Keressük a Teremtőnkkel való személyes találkozást, a kérő ima mellett gya-

koroljuk a testet, lelket tisztító, gyógyító bűnbánó imákat. Szükségünk 
van rá, sok bűn terheli lelkünket. Ne arra gondoljunk, amink 

nincs, hanem bölcsen vegyük észre, mi mindenért ad-
hatunk hálát nap mint nap Istenünknek!”

Szeresd felebarátodat… szeretteink 
iránti figyelmességünk, törődésünk sok-

sok módon megvalósulhat. Úgy, hogy 
törődünk egymás testi, lelki, szellemi 
szükségleteivel, védve egymást a foly-
tonosan támadó vírusoktól, bűnöktől, 
kedélyünket megrontó félelmektől. 
Imádkozzunk felebarátainkkért a bí-
boros úr szavaival: „Adj a társadalmak 

vezetőinek éles látást, hogy megfelelő in-
tézkedéseikkel gátat szabjanak a fertőzés 

terjedésének. Segítsék a betegség megelőzését, 
leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rá-

szorulókhoz! Adj a betegeknek gyógyulást, az or-
vosoknak és az egészségügyi dolgozóknak erőt és áldást 

helytállásukhoz.”
Ha önmagunkra is figyelünk és szeretjük magunkat, tanuljunk, 

sportoljuk, éljünk egészségesen, testi, lelki, szellemi erőnlétünket őriz-
zük meg sok mozgással, imával, olvasással. Így csendben megéljük ma-
gunkban a húsvétot, vagyis a FELTÁMADÁST A SZERETETRE! 

Az asszonyok az első húsvétkor szomorúan kimennek húsvét vasár-
nap hajnalán a sírhoz, hogy bebalzsamozzák Jézus sírba tett holttestét. 
De nem tudják ezt megtenni, mert a sír üres. Megriadva rohannak az 
apostolokhoz és elmondják, hogy mi történt. De igazán akkor történik 
húsvét az életükben, amikor Mária Magdolna kiszalad a sírhoz és azt 
üresen találja. Megfordul és azt hiszi, hogy a kertészt látja és odaszól: 
„Uram, ha te vagy a kertész, mondd meg hová vitték Jézus testét!” Igazán 
akkor van húsvét számára, mikor felismeri ebben a titokzatos alakban a 
keresztre feszített Krisztust. Ráismer és akkor történik a húsvét, meg-
hallja a régi hangot, a régi szeretettel kiejtve: „Mária”.  Akkor térdre bo-
rulva már a húsvéti örömmel ezt mondja: „Rabbóni, Mester az te vagy?” 

Amikor valaki szíve mélyén kimondja Jézus nevét, vagy Ő valakit 
nevén szólít, abban a pillanatban húsvét van. Kívánom, hogy minden-
ki érezze át szívében és akkor a mi életünkben is megtörténik a húsvét. 
Jézussal újra feltámadunk szeretetre, boldogságra, örömre.

A feltámadt Krisztus égesse el félelmeinket, győzze le aggodalmain-
kat, adja meg örömét, hogy vele együtt életre támadjunk.

 Erb József plébános

2020. április



2 Geresdlaki Hírmondó

Geresdlak történetének folytatása
Geresdről 1561-ben úgy 

írtak, mint a szigeti várnak 
adózó faluról: „Gheeres a pé-
csi püspök tulajdona. Bewrg-
hewle Balázs bíró 4 jobbá-
gyot vallott be. Királyi adót 
fizettek 4 porta után.”

Lakról a következő meg-
jegyzést tették: „Megegye-
zés jött létre az ő bírájukkal, 
hogy állataik után és szolgál-
tatásuk után pénzben 16 fo-
rintot fizetnek a káptalan-
nak.”

„Tooth Mihály bíró 4 job-
bágyot vallott be, az elha-
gyott jobbágytelek 3. Királyi 
adót fizettek két porta után 
20 dénár hozzáadásával.” Ge-
resd és Lak is szerepel 1564-
ben a „királyi felség mindkét 
hadisegélyének számbavételi 
jegyzékében Baranya és Tol-
na vármegyéről.”

Geresd és Fenyes a pé-
csi püspöké, és három portát 
számláltak. Lak Laak néven 
a pécsi káptalané egy portá-
val.

Sziget vára 1566-ban el-
esett. Az ezt követő időszak-
ról Geresd és Lak vonatko-
zásában keveset tudunk, a 
ránk maradt források igen 
szűkszavúak. A két falut em-
líti az 1582-es török össze-
írás, mégpedig Geresdet 22 
adózóval, Lakot 10 adózó-
val, tehát a török hódoltság 
első időszaka nem járt né-
pességük pusztulásával vagy 
elvándorlásával.

A környék a XVI. század 
végén a szekcsői-mohácsi 
szandzsákhoz tartozott.

A reformáció és az el-
lenreformáció időszakát élő 
ország több vidékén, így 
környékünkön is a római ka-
tolikus vallás teljes hanyatlá-
sának, majd lassú erősödésé-
nek lehetünk tanúi.

XVII. század
A XVII. század első felé-

re Baranya megye területén 
szinte alig maradt római ka-
tolikus pap. A falvak tehát 
pap nélkül éltek, s ha akadt 

jelentkező, befogadták, el-
sősorban azért, hogy legyen 
valaki, aki kereszteli a gye-
rekeiket, esketi a házasulan-
dókat, temeti a halottaikat. 
Egy adat szerint 1581-ben 
már csak három római kato-
likus pap dolgozott Baranya 
vármegyében, így István pé-
csi, Mihály bicsérdi, György 
berkesdi, akik levélben for-
dultak XIII. Gergely pá-
pához, hogy István kapjon 
püspöki hatalmat, hogy pa-
pokat szentelhessen. A kör-
nyéken 1600 körül már nem 
volt római katolikus pap, 
csak néha jelent meg egy-
egy ferences vagy jezsuita 
misszionárius.

A XVI. századra vonatko-
zóan néhány régészeti lelet 
előkerült Geresden és köz-
vetlen környékén. Így példá-
ul a két világháború között 
öreg Varga János földjén egy 
aranykorsóban 965 ezüst dé-
nárt találtak a Habsburg ki-
rályok, erdélyi fejedelmek, 
francia királyok és hercegek 
pénzeiből, de voltak közöt-
tük raguzai ezüst fizetőesz-
közök is.

Szintén a két világhábo-
rú között került elő két kg 
ezüstpénz az 1531-1634 
közötti évekből egy arany-
korsóban egy méter mély-
ségben Mühl Antal szérűs-
kertjében.

A török hódoltság alatt 
Geresd határában elpusz-
tult a Tótyop nevű falu, 
amit a források Totyop, Tot-
jop alakban is megemlítet-
tek. Ugyancsak elpusztult a 
Geresdről közvetlenül dél-
re elterült Fenyves telepü-
lés, amelynek neve Femes és 
Fenics alakban is előfordult. 
Lak közelében volt Geszte 
falu, amely szintén a török 
időkben semmisüt meg.

Lak 1620-ban a szebé-
nyi plébánia fiókegyhá-
za  Himesházával és Feked-
del együtt. Geresdről tudjuk, 
hogy a török hódoltság alatt 
folyamatosan lakott hely-
ség volt, a megszállás végére 
azonban lakossága csaknem 
teljesen elpusztult. Lak telje-
sen elnéptelenedett ennek az 
időszaknak a végére.

A környék felszabadulá-
sa összefügg az 1686-1687. 
évi hadjáratokkal és Pécs fel-
szabadulásával. A keresztény 
hadsereg egyik hadoszlo-
pa 1686 őszén Tolna mellől 
indult Délkelet-Dunántúl 
megsegítésére. Simontornya, 
Pinehely, Kaposvár, Tamási, 
Dombóvár, Sásd, Barcs volt 
az útvonaluk.

 Térképvázlat a Harsány-hegyi csatáról Romeyn de Hooghe térképvázlata nyomán. A: Harsány-hegy, B: Karasi-
ca, C: csatahely, D: Dráva, E: Duna

„Villányer Gemeinde Wald” a második katonai felmérésen
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Jelkép és példakép
Ha öt-tíz év múlva visz-

szatekintünk, s felidézzük a 
2020-as évet, a világjárványt, 
a borzalmakat, akkor a száj-
maszkot viselő ember képe 
biztosan megjelenik előt-
tünk.

Ovisainkat majd kisis-
kolásként arra kéri a tanító 
néni, hogy rajzolják le, mi 
jut eszükbe erről az időszak-
ról, amikor nem mehettek a 
nagyszülőkhöz....., s sokszor 
hangzott el, hogy „nem sza-
bad”.

Valószínű, hogy rajzaikon 
a szájmaszkot viselő embert 
ábrázolják legtöbben.

Szájmaszk – jelképe lesz e 
sötét, de remélem rövid idő-
szaknak!

Jelkép, azonban a védeke-
zés és megelőzés egyik fon-
tos eleme.

Április közepén, mikor 
írom ezen sorokat, még „há-
ború” zajlik a világban a száj-
maszkokért. Hol van már a 
használatát kétségbe vonó, 
azt elbagatelizáló kommu-
nikáció? Pár hete a hiányt 
orvoslandó, az egész ország, 
falu, város, önkormányzatok 
és közösségei összefogtak, 
szájmaszkok ezreit varrták, s 
osztották ki az embereknek.

Geresdlakon is így tör-
tént. Van egy önkormány-
zat, egy elhatározás, akarat, 
„szájmaszkot adunk az em-
bereknek”.

Van egy nagyszerű ember, 
Varga Jánosné, Eti, aki első 
felkérő szóra igent mondott 
és legyártotta a geresdlaki 
szájmaszkok három proto-
típusát, majd közel 800 db 
maszkot, lefertőtlenítve, ste-
rilizálva, kivasalva.

Éjt nappallá téve dolgo-
zott. A faluért, az embere-
kért.

Jelkép?
Eti példakép!
Köszönjük!

Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

Felhívás
A Coronavírus járvány terjedése miatt az önkormány-

zat dolgozói ügyeleti rendszerben dolgoznak, egyszerre 
csak egy ügyintéző tartózkodik a hivatalban, a többiek 
otthonról dolgoznak.

Kérjük a falu lakóit, hogy ügyintézés előtt minden 
esetben telefonáljanak (69/349-101) a Hivatalba, tájé-
kozódjanak, mikor lesz bent az illetékes ügyintéző. Talá-
lomra, előzetes egyeztetés nélkül ne jöjjenek.

Amit lehetséges, telefonon intézzenek. Kérésre üres 
nyomtatványokat a közmunkások segítségével eljutta-
tunk a postaládába.

Dokumentumok átadása a bejárati ajtónál történik. 
Ha mindenképpen szükséges, hogy bejöjjenek az épület-
be, szájmaszk használata kötelező! Kérjük Önöket, hogy 
csak indokolt esetben válasszák a személyes ügyintézést!

Együttműködésüket köszönjük!

Pályázatok 
Geresdlak Község Ön-

kormányzata a képviselő- 
testület egyhangú döntése 
alapján kezdeményezi a Ba-
ranya Megyei Kormányhi-
vatalnál falugondnoki szol-
gálat létrehozását.

A coronavírus járvány 
ellenére – szerencsére – jó 
ütemben halad elnyert pá-
lyázataink megvalósítása:

• telepítették az ovi udva-
rába az új, kültéri játékokat. 
A kötelező TÜV ellenőrzést 
követően birtokba vehetik 
majd a gyerekek.

• hamarosan elkészül az 
óvoda épületének belső fel-
újítása is, már a festők dol-
goznak, a víz- és villany-
szerelési, valamint burkolási 
munkák elkészültek.

• feltárást követően be-
temették az iskola udvarán 
tátongó hatalmas pincebe-
szakadást. A következő tan-
évben már a teljes udvart 
használhatják a diákok.

A Magyar Falu Program 
keretében 3 pályázatot nyúj-
tott be az önkormányzat:

• járdafelújítás anyagtá-
mogatás 5 M Ft értékben 
(több mint 150 m hosszú jár-
da felújítását teszi lehetővé)

• belterületi utak javítása 
30M Ft értékben (a Kisge-
resdi bevezető szakasz és a 
Véméndi u. legrosszabb álla-
potú része)

• közösségi terek felújítá-
sa 30 M Ft értékben (a Kö-
zösségi Ház nagytermének 
villanyszerelési és felújítási 
munkálatai)

Telepítették az ovi udvarába az új, kültéri játékokat

A feltárást követően betemették az iskola udvarán tátongó hatalmas 
pincebeszakadást
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Digitális oktatás 
Túl vagyunk a március 16-

án bevezetett digitális okta-
tás első hónapján. Tapasztala-
taink eddig nagyon pozitívak. 
Segítőkészek a szülők, lelkiis-
meretesek a pedagógusok, és 
ügyesek a gyerekek! Mielőtt 
bemutatnám ezt a sajátos új 
oktatási módszertant, nézzük 
meg, hogyan is jutottunk el 
idáig. Az első komoly lépést 
2011-ben tehettük, amikor pá-
lyázat útján 4 db digitális táb-
lát, 4 db laptopot és 8 db asztali 
számítógépet nyertünk. A szá-
mítástechnika termünkbe to-
vábbi asztali gépeket vásárol-
tunk IPR pályázati pénzből, 
így sikerült az összes számító-
gépet lecserélni tanulóink ré-
szére. Az eszközbeszerzések 
mellé oktatást is kaptunk. A 
szabad tankönyvpiacról a Mo-
zaik kiadó tankönyveit válasz-
tottuk, amelyek mellé kitűnő 
digitális tartalmakat fejlesztett 
ki a kiadó. Ezeket a lehetősé-
geket akkoriban meg is mutat-
tuk a geresdlakiaknak egy nyílt 
nap keretében. A tankönyvpi-
ac átrendeződése miatt sajnos 
csak néhány évig sikerült ki-
használnunk a könyvek mel-
lé kapcsolt tartalmakat. To-
vább fejlődtek eszközeink is. 
Az iskolák állami átvétele után 
a tankerület 2014-ben telje-
sen felújította a számítástech-
nika termünket, ahová újabb 
8 modern számítógépet kap-
tunk. Így már a legnagyobb, 
15 fős osztályban is mindenki 
egyedül ülhetett modern gép-
hez. Az évek alatt folyamato-
san fejlődtek a digitális okta-
tás lehetőségei, amit nálunk 
is figyelemmel kísért néhány 
kolléga. Az ismétlések, ösz-
szefoglalások, számonkérések, 
új ismeret feldolgozások digi-
tális megkönnyítésére Schul-

teiszné Komsa Judit tartott 
2017-ben belső továbbképzést 
(Redmenta, Kahoot, QR kód, 
Quizlet, Learning Apps stb.). 
Az új programok alkalmazását 
megkönnyítette az a 15 darab 
tablet, amit a geresdlaki fin-
nektől és a német önkormány-
zattól kaptunk. Az elektroni-
kus napló (KRÉTA) 2018-as 
bevezetése mellé minden pe-
dagógus laptopot kapott. To-
vábbi motivációt jelentett a 
pedagógusoknál az új életpá-
lya modellel érkezett minő-
sítési eljárás bevezetése, mely 
megköveteli a digitális tech-
nikák tanórai alkalmazását 
szinte tantárgytól függetlenül. 
Pedagógusaink rendszeresen 
használtak a tanóráikon info-
kommunikációs eszközöket, a 
tanórákba be vannak építve a 
digitális tartalmak. Felső tago-
zaton gyakoriak a tanulást se-
gítő programok, ezért tanuló-
ink tudják kezelni a különböző 
digitális eszközöket. 

Március 13. sokáig emléke-
zetes nap marad a hazai közok-
tatásban. Orbán Viktor péntek 
este negyed tízkor bejelentette: 
a diákok előtt bezárnak az is-
kolák kapui, hétfőtől digitális 
tanítási rend érvényes.

Az ország összes pedagó-
gusa azzal szembesült, két nap 
van arra, hogy az eddig hasz-
nált tanterveket, munkafüze-
teket és számonkérési formá-
kat felváltva új képzési tervet 
állítsanak fel. Kitört a pánik, 
gondolhatnánk, de ennél vala-
mi jóval felemelőbb követke-
zett: példaértékű összefogás 
jött létre a magyar iskolákért, 
a közoktatásért. Gombamód 
szaporodtak a digitális okta-
tást segítő internetes oldalak, 
pár nap alatt már számtalan 
lehetőség kínálkozott az új-

szerű oktatás megsegítésére. 
Az ország összes pedagógusa, 
informatikusa, cége megosz-
totta tudását. Nálunk minden 
osztály és az iskola is rendel-
kezett Messenger csoporttal. 
Ez nagyon jónak bizonyult a 
kapcsolattartáshoz és az alap-
vető információk eljuttatá-
sához. Alsó tagozaton még a 
mai napig sokat használják a 
pedagógusok. Felső tagozaton 
a Google Classroom-ot vá-
lasztottuk, ami ingyenes és jók 
a szolgáltatásai. Segítségével 
tananyagot, videót lehet kül-
deni, feladatlapokat készíteni, 
beküldött feladatokat értékel-
ni, szülőnek kurzusmegjegy-
zést lehet küldeni stb. A gye-
rekek tantárgyanként látják 
benne a feladataikat, a határ-
időket, jelezni tudják, ha kész 
vannak a feladatokkal.

A legnagyobb kihívás, hogy 
a gyerekeknek idő előtt kell 
felnőni a feladathoz, új tanu-
lási technikákat kell alkalmaz-
ni, illetve észben tartani, hogy 
az otthoni tanulás nagyobb 
önállóságot, kreativitást és 
fegyelmet kíván a gyerekek-
től, mint az eddig megszokott 
iskolai rutin. Ezt a feladatot 
nem lehet megoldani a szülők 
hathatós segítsége nélkül. Ők 
azok, akik erőn felül teljesíte-
nek, akik az első digitális lépé-
sektől kezdve ott állnak a gye-
rekeik mellett és segítik a tanév 
zökkenőmentes befejezését. 

Orvosoltuk tanulóink 
eszköz hiányát és az iskolai 
tabletek közül kiosztottunk 
mindenkinek, akinek szük-
sége volt rá. A szülők elmon-
dása alapján mára sehol nincs 
akadálya az elektronikus infor-
máció áramlásának. Minden 
tanuló tisztában van az osz-
tályában használt felülettel, a 

pedagógusok és saját órarend-
jével és elérhetőségével. Tanu-
lóink munkája folyamatosan 
értékelve van és az év végi jegy 
meghatározásánál is figyelem-
be vesszük tanulóink digitális 
tanulás alatti teljesítményét. 
Türelmesen és támogatóan ál-
lunk az új oktatási formához, 
ami nekünk pedagógusoknak 
is kihívás és nagyobb munkát 
jelent. Megpróbáljuk az okta-
tást órarend szerint szervez-
ni. Többen közülünk naponta 
több videokonferenciát tarta-
nak, mert szükség van a gyere-
kek visszacsatolására, az SNI-
s tanulók megsegítésére. Van, 
aki hanganyagot, magyaráza-
tot vesz fel az elkészített pre-
zentációihoz amit elküld a 
gyerekeknek. Kell a magyará-
zat, kell a személyes kapcsolat, 
hogy reagálni tudjunk a prob-
lémákra. Kreatívak pedagógu-
saink, még az országos német 
rádiót is bevonják a digitális 
oktatásba . A legmeghatóbb 
számomra mégis az elsősök 
osztályfőnökének Erzsi néni-
nek a lelkesedése, akit közel 50 
év pedagógusi pályafutás után 
ért el ez a helyzet. Kitartó, öt-
letes, lendületes és lelkes hoz-
záállása mindannyiunk számá-
ra példa értékű. Videót készít a 
boltban a súlymérésről, hang-
felvétel segítségével magya-
ráz, Skype-ol, hangosolvasást 
telefonon keresztül bonyolít 
(„hisz korlátlan beszélgetős 
csomagom van” – mondja). Az 
ő mentalitása adjon mindenki 
számára erőt a folytatáshoz!

Jó egészséget kívánok min-
denkinek a további munkához! 
Köszönöm a szülők, diákok és 
pedagógusok eddigi lelkiisme-
retes hozzáállását! 

Schulteisz Balázs 
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Rendkívüli helyzet – 
reményteli kilátások

Mint ismeretes, 2020. már-
cius 13-án jelentette be Or-
bán Viktor miniszterelnök az 
iskolák bezárását országszer-
te, március 16-tól kezdődő-
en, koronavírus veszély miatt. 
Az önkormányzati fenntartású 
óvodákra vonatkozó döntést a 
polgármesterekre bízta.

Ez ügyben dr. Habjánecz 
Tibor polgármester úrral való 
egyeztetés után született döntés 
arról, hogy óvodánk nem ke-
rül bezárásra. A szülők e dön-
tést tudomásul vették, azonban 
nagy részük jelezte, hogy eb-
ben a helyzetben nem igényel 
gyermeke számára óvodai fel-
ügyeletet. A dolgozni járó szü-
lőknek azonban nagy segítség, 
hogy nyitva van az óvoda. Az 
azóta eltelt időszakban napon-
ta átlagosan 4 gyermek jár. To-
vábbi öt gyermeknek étkezést 
igényeltek a szülők, elvitelre. A 
falubusz továbbra is szállítja a 
bejárókat.

A járvány elkerülésére a 
gyermekek és felnőttek egész-
ségének védelmében több in-
tézkedést is foganatosítottunk.

1. Az alacsony gyermeklét-
számra való tekintettel a dolgo-
zók naponta ketten látják el a 
feladatokat: 1 fő óvodapedagó-
gus, 1 fő dajka. Cél, hogy minél 
kevesebb kontaktussal tartsuk 
fent a felügyeletet.

2. Március 16-án minden 
dolgozó részt vett az óvoda át-
fogó, mindenre kiterjedő fer-
tőtlenítésében.

3. Polgármester Úr által 
biztosított fertőtlenítő géllel 
gyermekek, felnőttek naponta 
többször fertőtlenítik kezüket 

fertőtlenítő folyékony szappan-
nal. Kéztörléshez papírtörlőt 
használnak.

4. Az óvodába csak az ott 
dolgozók és gyermekek léphet-
nek be. A szülők az ajtóban ad-
ják, veszik át gyermeküket.

5. A gyermekek által napon-
ta használt játékok fertőtlenítő 
tablettás vízben áznak, majd 
csöpögtetve, szárítva vannak, 
így kerülnek újra a gyermekek 
kezébe.

6. A plüss játékok ki lettek 
mosva, egy ideig használatból 
kivontuk őket.

7. Naponta többször fer-
tőtlenítve vannak a kilincsek, a 
gyakran érintett felületek.

8. A napi fertőtlenítő felmo-
sás elmaradhatatlan. 

9. Edények mosogatása fer-
tőtlenítő oldatban történik.

10. Fokozottabban kísér-
jük figyelemmel a gyermekek 
egészségi állapotát, csak tünet-
mentes gyermeket fogadunk az 
óvodában.

A csekély létszám ellené-
re a témák feldolgozása a ter-
vek szerint halad. Kivéve, ami-
kor március végén – a tervektől 
eltérően - leesett a hó. Jó gye-
reknek lenni, őket nem zavarja 
egy kis tavaszi tél. Önfeledten 

építettek hóembert, hóangyalt 
és vívtak hatalmas hócsatákat 
az óvó nénivel, dadus néni-
vel. Aztán pár nap múlva tava-
szi virágokat festettek, húsvét-
ra készülődtek a hagyományos 
szimbólumokkal. A tanult da-
lokat, verseket, barkácsötlete-
ketet pedig a világháló és az óvó 
nénik segítségével meg is osz-
tották otthon maradt pajtásaik-
kal. Legyen nekik is ovis, onli-
ne-ovis élményük! 

Természetesen mindenna-
pos téma a helyes kézmosás, 
a higiénia, alapvető ismeretek 
a koronavírusról, a gyerekek 
szintjén. És nem felejtették el 
az óvó nénik hálásnak nevel-
ni őket. Piros szíveket festve az 
ablakba helyezték őket jelzésül, 
hogy köszönjük mindenkinek, 
aki e nehéz helyzetben is lel-
kiismeretesen végzi a munká-
ját. Ez az óvoda dolgozóinak 
is szól, részemről, a helytállá-
sukért! 

Idén polgármester úr meg-
osztásából értesültünk róla, 
hogy megérkezett a gólyánk. 
Ez óriási hitet ad ahhoz, hogy 
lesz itt még szebb jövő! Hát, 
még ha körülnézünk óvodánk-
ban! Remekül haladnak a szak-
emberek. Már elkészült a gyer-

mekmosdó, a hidegburkolat 
az egész épületben. Asztalo-
sok építik be az új nyílászáró-
kat, festő gletteli a falakat. Az-
tán húsvét előtt néhány nappal 
idegen szakemberek érkeztek 
az udvarra: telepítették azokat a 
korszerű, új játékokat, melyeket 
a Magyar Falu Program finan-
szírozásában nyert fenntartó 
Önkormányzatunk. Új, taka-
róhálóval ellátott homokozó, 
földbe süllyesztett trambulin, 
mászó komplexum és egy ka-
landpark várja a szabványossági 
felülvizsgálatot, majd - annál is 
jobban - kis gazdáit vissza sze-
retett Óvodájuk udvarára. 

Itt is, ismét KÖSZÖNJÜK 
Polgármester Úrnak és az Ön-
kormányzatnak az óvodába ve-
tett bizalmat, a sok fejlesztést! 

Ebben az elcsendesedett vi-
lágban oly sok kétely fogalma-
zódik meg bennünk nap, mint 
nap. Ám ha csak kis óvodánk 
jelenlegi „életére” gondolunk, 
legyünk mindenképp bizako-
dóak! Ha lassabban is, ha meg-
fontoltabban is, de jó irány-
ba haladunk. Most van időnk 
mindezt átgondolni, sőt átér-
tékelni, mennyi szépség, meny-
nyi jó emberi hozzáállás van a 
világban. Kell, hogy ezek nyer-
jenek egyre nagyobb teret, és 
amint a veszélyhelyzet elmúlik, 
- hiszem! – szebb, nyugodtabb, 
békésebb világ várhat ránk. De 
tudnunk kell: rajtunk (is) mú-
lik! 

Kívánok mindenkinek ki-
tartást, hitet ebben a nehéz 
helyzetben!

Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Bolond, szeszélyes 
április – Szelek hava

Az esős április  bőséges 
aratást ígér. Az áprilisi szél 
seprő nélkül takarítja az ut-
cákat. Továbbá azt is mond-
ják szeszélyes, mint az ápri-
lisi idő.

Ez a kijelentés elsősor-
ban a napi hőmérséklet je-
lentős mértékű változásában 
nyilvánul meg. Az időjósok 
szerint, ha ebben a hónap-
ban sokat dörög az ég, ak-
kor egész esztendőben jó 
idő várható. Ha viszont hús-
vét napján alig esik az eső, 
akkor kevés gabona terem. 
Az áprilisi hó, vagy a hideg 
idő rosszat jelentett, azon-
ban nedves, esős időjárástól 
bőséges aratást reméltek.

Az éghajlati statisztikák 
szerint a jellemző minimum 
hőmérséklet 4 / 6 °C, míg a 
jellemző maximum hőmér-
séklet 15 / 17 °C, 38-55 mm 
csapadék hullik és a napsüté-
ses órák száma 177-191 óra 
körül van összesen a hónap 
folyamán. Nem áprilisi tréfa, 
valóban -12 °C hőmérsék-
letet mértek április elsején 
reggel az ország több pont-
ján idén, ezzel pedig új mi-
nimum hőmérsékleti rekord 
született.

Az egész országban, talán 
mindenhol a világon más-
ként zajlott a húsvéti ünnep, 
mint szokott. Elmaradtak a 
közös felkészülések, a csalá-
dok tagjai nem keltek útra, 
hogy meglátogassák egy-
mást, nem mentünk kirán-
dulni, a néphagyományokat 
is csak óvatosan, másként 
éltük meg. Mindezt azért, 
hogy minél előbb kisöpör-
jük a járványt, újra szabadon 
élhessünk.

Néhány áprilisi jeles na-
pot osztok meg az olvasók-
kal:

április 1.: – Az első me-
teorológiai műhold (Ti-
ros-1) felbocsátásának dátu-
ma 1960.

április 8.: – Eötvös József 
előterjesztette az Országos 
Meteorológiai és Földmág-
nesességtani Intézet meg-
alapítását.

április 9.: - Zöldcsütör-
tök - zöld növényt kell főz-
ni, - spenótot, sóskát - hogy 
jó termés legyen. Ez is moz-
gó dátum, húsvét előtti csü-
törtökön van.

április 11.: - Hazánkban 
a költészet napja, 1964 óta 
József Attila születésnapján.

április 24.: Szent György 
napja. Az igazi tavasz kezde-
tét a néphagyomány e nap-
tól számítja. Időjósló hiedel-
mek is kapcsolódtak Szent 
György napjához: Általá-
nosan elterjedt hiedelem 
szerint a Szent György nap 
előtti mennydörgés a bő ter-
més előjele.

Azt is tartották, ha Szent 
György nap előtt megszó-
lalnak a békák, korán kez-
dődik a tavasz és a nyár. 
Ahány nappal előbb szólal-
nak meg a békák, annyival 
előbb jön meg a dér Szent 
Mihály előtt. (Május 8. Mi-
hály napja)

Szent György nap után 
kell vetni a kukoricát, babot 
és uborkát.

április 25.: – Pál fordulá-
sa. A bibliai Saulus Paulusz-
szá változásának története 
alapján a kemény tél időjá-
rásának átalakulását jósolják 
erre a napra:  „Pál fordulás – 
télfordulás”.

Barna-Mendly Erzsébet

Új látnivalók 
a BABAHÁZ-ban

Elkészült a „MALENKIJ ROBOT”-os  gyalogtúra a ba-
baházban. Hesz Ádámné, Kett Jánosné valamint Schulteisz 
Jánosné munkájának köszönhetően csodálhatják meg a lá-
togatók a batyukkal, hátizsákokkal vonuló gyalogtúrás me-
netet. A sor végén egy zöld ruhába öltözött „orosz katona” 
halad. 

Ugyancsak most készült el a libákat őrző pásztorlány is. 
Köszönjük szépen az asszonyoknak ezeket a csodákat!
A régi, - immár feledésbe merült - kukoricaszárból ké-

szült ökröket, a kocsit, valamint a gémes kutat  Báyer Feri 
bácsi készítette. Köszönjük szépen, Feri bácsi!

Régi gyerekjátékokat, fából készült gyerek bútorokat, por-
celán készleteket is gyűjtöttünk, köszönjük az adományo-
zóknak! 

Valamennyi játékot kiállítottuk, melynek megtekintése 
során nosztalgiázhatnak a látogatók, felidézve gyerekkoruk 
ismert játékait.

Köszönjük Auth Gyurinak az elvégzett asztalosmunká-
kat, s a segítőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy újabb 
csodálatos látnivalókkal örvendeztethetjük meg a Geresd-
lakra látogató csoportokat.

Horváth Jani gyönyörű szép régi órát adományozott. Ké-
zimunkákat, alsó- és felső szoknyákat, ágyterítőket, ima-
könyveket is kapott a Német Önkormányzat, amit ezúton is 
köszönünk. Német Önkormányzat Geresdlak

Április 24.: Szent György napja
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Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Polgármester: 
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595 
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Matesz Tímea 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22. 
E-mail: glaknemet@gmail.com 
Elnök: Schulteisz Balázs

Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4. 
Telefon: 69/349-318 
E-mail: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Cseke Zoltánné 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolája

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Telefon: 69/349-109 
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com 
Igazgató: Schulteisz Balázs

Közösségi Ház 
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2. 
Telefon: 69/349-319 
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia 

Községi Könyvtár: 
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13. 
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet

Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com 

Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158 
Gyógyszertár

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60. 
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész 
Telefon (Himesháza): 69/347-105 

Védőnői Tanácsadás

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15. 
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053 
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ, Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán 
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei: 
telefon: 72/465-360; 30/599-6040 
E-mail: css.pv13@gmail.com 

Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8. 
Tel: 69/349-686; 30/235-2686 
E-mail: rillzoltan@freemail.hu

Rendőrség: 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400, 
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918 
Körzeti megbízott Ömböli Ákos 
Telefon: 06-70-616-1447 

Katasztrófavédelem (tűzoltóság is):
112 vagy 105
Mentők: 104

Hatvanöt éve együtt 
jóban-rosszban

Alig több, mint 3 éve köl-
töztünk a faluba. Most egy 
szép évforduló kapcsán mu-
tatom be  anyósomat és apó-
somat,  idősebb Barna Tibort 
és feleségét, Barna Tibornét 
(szül: Delibeli Katalin).

Barna Tibor Budapesten 
született, a háború vége előtt 
költözött gyerekként Barcs-
ra a szüleivel és testvéreivel. 
Felesége Barcson született, 
így találkoztak. A templom-
ból látásból ismerték egy-
mást, ahol papa ministrált, 
mama a kórusban énekelt.  
Mama másodikos volt a ka-
posvári gimnáziumban, ami-
kor egy bálban felkérte papa, 
onnan kezdve csak neki ud-
varolt.

Az esküvő után egy dara-
big mama édesanyjánál lak-
tak, majd Szabadszentkirá-
lyon a kocsmát és a boltot 
üzemeltették. Öt év után be-
költöztek Pécsre, ahol papa 
a Vegyianyag Nagykereske-
delmi Vállalatnál kereskedő-
ként, mama a Pécsi Faipa-
ri Vállalatnál könyvelőként 
dolgozott. Néhány év után 

kibérelték a Csillag vendég-
lőt, ahol már együtt dolgoz-
tak. Közben megszerezték a 
szakács, cukrász, üzletveze-
tői szakképzettséget is. Mi-
kor úgy érezték, váltani kell, 
1981-ben a Szabadság Úti 
Borozót vették bérbe a Pan-
nónia ÁFÉSZ-től, majd az 
elsők között alapítottak  kft-t 
és vásárolták meg az üzletet. 
Innen mentek nyugdíjba, át-
adva az üzemeltetést fiuk-
nak.

Kívánok jó egészséget 
mindkettőjüknek ebben a 
nyugodt falusi házban.

Barna-Mendly Erzsébet

József Attila:

Ars poetica 
(részlet)

Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.

Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.

Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.

Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.

Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.

Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!

Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!
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ELJÁRÁSI REND 
Hol tartunk épp ma? 

A Corona virus elleni legjobb 
gyógymód még ma is a MEG-
ELŐZÉS!!! 

Kézmosás, orr-szájkendő vise-
lése,  fertőtlenítés az alap. 

Mi zajlik nálunk a Háziorvosi 
Rendelőben?

A  geresdlaki rendelőben a 
legfontosabb eszközünk a te-
lefon (349-104, 349-332, 30-
351-7895) jelenleg. A rendszeres 
gyógyszereket felírjuk,  kisebb-
nagyobb betegségekre a tünetek 
alapján rendelünk  gyógyszert. 
Ezek  elek tronikus  receptként egy 
központi adattárolóba kerülnek, 
ahonnét a gyógyszertárak is le tud-
ják TAJ szám, alapadatok alapján 
kérni a felírásokat. Az aktuális  út-
mutatók   szerint a lehető legkeve-
sebb orvos-beteg találkozással kell 
ellátni a pácienseinket, hogy ne 
fertőződjünk meg.   

A „vidéki” rendelések elmarad-
nak, csak Geresdlakon a fő rende-
lőben dolgozunk. (Mohácsi u. 16.) 

Véralvadásgátlót szedők vérvé-
tele e hónapban egyéni behívás-
ra ujjbegyből szúrt vérből valósult 
meg, a Magyar Falu pályázatból 
nyert gépen ingyenesen mindenki 
számára. Így az idős, több beteg-
séggel küzdő pácienseinket nem 
kellett Mohács Laborba külde-
nünk. 

Az egészségügyi dolgozók 
és betegek védelme érdekében a 
szakrendelések elmaradnak, műté-
tek halasztódnak. Kivételes esetek-
ben a pácienseket telefonon behív-
ják, elvégzik a vizsgálatot, de külön 
behívásra csak. Tehát az előjegy-
zett időpontokra ne menjenek, az 
új időpontok  megkérésében majd 
segítünk.  

Mi zajlik a szakellátásban, 
kórházakban?   

Sürgős  ellátás esetén az ügyelet 
(511-158) működik továbbra is, de 
lehetőség szerint telefonos, e-re-
ceptes felírással. A mohácsi kórház 
zárva, bejáratánál egy szakdolgo-
zói „Triázs” (bizottság)  vélemé-
nyezi a sürgős szükség meglétét, 
és engedi be a Sürgősségi Osztály-
ra. Itt hőmérés történik, mert lázas 
beteget nem bocsátanak be.

A labor  is csak „Sürgősségi” in-
dokolt esetben lát el, a Triázs pe-
csétje után az oldalsó bejárat felől 
– régi Tüdőgondozó – lehet vérvé-
telre menni. Ilyen például az onko-
lógiai kezelt beteg, immun beteg, 
véralvadásgátlót szedő beteg, vagy 
a háziorvos által indokolt,  beuta-
lóval  ellátott beteg.  

Adminisztratív  ügyintézések 
A szakorvosi javaslatok köz-

ponti utasítás szerint még 3 hó-
napig kedvezményesen írhatók, a 
közgyógy igazolványok szintén 3 

hónapra feltöltésre kerülnek lejárat 
után is. Ez utóbbiakhoz a „boríté-
kot” a meghosszabbításhoz  mi kéz-
hez adjuk, az eljárás elhúzódóbb.  

Mi a teendő feltételezhető coro-
na vírusos megbetegedés esetén? 

Legelőször konzultáljon a há-
ziorvossal, ügyelettel. Panaszok, 
tünetek, körülmények figyelem-
bevételével a doktor eldönti, hogy 
ténylegesen feltételezhető-e a fer-
tőzés. Ebben az esetben  védőru-
házatba öltözött mentős egység 
vonul ki a beteghez vagy csak min-
tavételre vagy – állapotától függő-
en – elviszik a speciális kórházi 
osztályra Pécsre. A mintavételes 
betegnek ezután hatósági karan-
tént  rendel el a hatóság. 

Mi a karantén?  
Külön helységben, ahol csak a 

beteg  tartózkodik zárt ajtóval. Az 
ételt-italt az ajtó elé teszik, ahon-
nét a hozzátartozók távozta után 
veszi csak be szájmaszkkal a táplá-
lékot. Lehetőség szerint eldobható 
evőeszközt, edényeket használja-
nak. Külön kell a szemetet gyűjte-
ni, lehetőség szerint elégetni majd. 

A fürdőbe, wc-re csak akkor me-
het ki, ha ott más nem tartózkodik, 
maga után szellőztessen, felület-
fertőtlenítsen. (Hypo, domestos).  

A karantén lehet meghatáro-
zott időre szóló, de a negatív min-
ták eredményével is feloldható, ezt 
a hatóság rendeli el.

Piros felíratú karanténban lévő 
Páciens  mit jelent? 

A piros karantén jelzésű laká-
sokban megfigyelés alatti személy 
tartózkodik. Hatósági karanténra 
akkor kerül sor, ha a páciens kül-
földi fertőzött országból jön haza 
vagy fertőzött egyén környeze-
tében tartózkodott. Ekkor a Nép-
jóléti Szolgálat határozatban 
szólítja fel a karanténban tartóz-
kodásra, erről határozatot kap, ál-
talában két hétre szól, naponta 
többször rendőr ellenőrzi otthon 
maradását. Ennek be nem tartása 
súlyos pénzbüntetéssel jár.  A meg-
figyelt személy   lakáson belül vo-
nuljon külön szobába karanténba, 
a családdal ne érintkezzen.

Fekete Tiborné,
dr. Rajnai Gabriella 

háziorvos

Tavaszi virágosítás 
Geresdlakon

Az önkormányzat konyhakertjében krumplit vetettünk és hagymát dug-
ványoztunk


