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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A kék-

kőkúti csillag
Kiadja a Spanyolnátha 

művészeti folyóirat és a Pél-
da Képfőiskola Kortárs Mű-
vészeti Alapítvány.

Kiadás éve: 2020.
Részletek Demencze Ilo-

na Székelyhidi Zsolttal ké-
szült interjújából és a könyv-
ről írt kritikájából:

A kékkőkúti alapötlete 
egy merőben klisés helyzet, 
jön az UFÓ, leesik, de a túl-
élő földönkívüliek élve ki-
kászálódnak a járműből és 
megnehezítik (vagy meg-
könnyítik) az ott élők dol-
gát. Ilyen sci-fiből ezer van. 
A másik kisregény, a Gőz-
gombóc kísértete ugyanez. 
A szellem ijesztget, akar va-

lamit, meg kell fejteni mit, 
és az meghozza a megoldást, 
vagyis hogy miként lehet 
megszabadulni tőle. Engem 
ezekből az izgatott, hogy 
mi történik, ha magyar ka-
rakterek lesznek ezeknek az 
elszenvedői. Mit hozna ki 
a vidék emberéből a termé-
szetfeletti. A vidéki emberek 
is klisések. Persze. Itt min-
den az. Mert minden annak 
rendelődik alá, hogy a több 
helyről kiollózott dolgok így 
még nem voltak összerakva.

A két kisregényt a kelet-
kezésük története kapcsolja 
egymáshoz. Az elsőt, a Csil-
lagot, ott kezdtem írni, ahol 
a Gőzgombóc játszódik. 
Kékkőkút a gyerekkorom 
meghatározó emlékeinek 

helyszíne, egy pici település 
pár házzal, ahol nagyapá-
mék nyaralója volt. A Bükk 
aljában. A nevét éppen egy 
kicsivel megváltoztattam. 
Mielőtt elkezdtem írni a re-
gényt, jártunk arra egy  ba-
rátommal, az egyik csúcson 
bontottunk sátrat és kinn 
aludtunk. Klassz volt vissza-
menni oda. A kisház is meg-
van, a nyaraló. Talán jár oda 
még valaki és nem lakatlan 
teljesen.

A Gőzgombóc Grinnyé-
je létezik, a feketefejű juhok 
is. Sok minden valóságos a 
két kisregényben. A falvak, 
ahol a történetek játszód-
nak, szinte végigsétálhatók a 
regény sorai alapján. Amikor 
nekikezdtem, megszerkesz-

tettem a térképet, kinyom-
tattam és ceruzával jelöl-
gettem, ki hol lakik, ki hová 
megy. Hol kezdődik az erdő, 
mennyit kell a disznóknak 
szaladni ahhoz, hogy elérjék 
a főteret.

A grinnyei gőzgombóc 
sci-fiből átcsap horrorba, 
múltból jelen idejű elbeszé-
lésbe. Ha nem vesszük figye-
lembe a folyamatos piálást és 
a vidéki életre jellemző em-
bertípusokat, akkor mond-
hatjuk, hogy a két történet-
nek semmi köze egymáshoz. 
A sztori középpontjában egy 
rejtélyes rockerdémon áll, 
akitől nem csak emberek, de 
még az állatok is minimum 
160-as pulzussal menekül-
nek. (Folytatás a 3. oldalon)
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A Scháb család ajándéka

Virágos Geresdlak

„Ez a marha volt köztünk az egyetlen zseni” – 
mondta Kosztolányi Karinthy Frigyesről

Karinthy Frigyes Buda-
pesten 1887. június 25-én 
született, édesapja Karint-
hi József művelt tisztviselő, 
a Magyar Filozófiai Társa-
ság alapító tagja. Családne-
ve eredetileg Kohn volt, amit 
1874-ben magyarosított 
Karinthira, így fia születési 
neve Karinthi Frigyes Ernő 
volt.

1898 és 1900 között kez-
dett írni: színműveket, ka-
landos történeteket, verses 
meséket, miközben naplót 
vezetett. Mintegy ezer ver-
sét, 10-15 nagyobb zsengé-
jét iskolai bukása miatt apja 
elégette. Tizenöt éves volt, 
amikor a Magyar Képes Vi-

lág folytatásokban közölte 
a Nászutazás a Föld közép-
pontján keresztül című regé-
nyét.

Karinthy maga mondta, 
hogy minden műfajban al-
kotott maradandót. Az ol-
vasóközönség többnyire iro-
dalmi karikatúráit ismeri, az  
Így írtok ti, valamint a kis-
diák életéből megírt képeket 
tartalmazó Tanár úr kérem 
a legközismertebb. Karin-
thy életműve azonban ennél 
jóval tartalmasabb és sokré-
tűbb. Fiatal korától kezdve 
vonzódott a tudományok-
hoz, a magyarok közül első-
ként ült repülőre Wittmann 
Viktor pilóta mellett, majd 

annak szerencsétlenségből 
bekövetkezett halála után 
megírta életrajzát.

Sikeres színpadi szerző 
volt, művei többnyire egy-
felvonásos bohózatok, de írt 
egész estés vígjátékot (Föld-
nélküly János, A nagy éksze-
rész) és komoly hangvételű 
darabot is (Holnap reggel). 
Összegyűjtött színpadi mű-
vei három kötetet töltenek 
meg.

Sok ismert mű magyar 
fordítása kötődik a nevé-
hez, köztük a legnépszerűbb 
a két Micimackó-mesere-
gény: a Micimackó, és foly-
tatása, a Micimackó kuckója. 
Mivel Karinthy Frigyes sem 

angolul, sem németül nem 
beszélt tökéletesen, a fordí-
tások nagy részét a nyelvzse-
ninek ismert nővére, Karin-
thy Emília (Mici) készítette 
elő az író számára. Őrá utal 
a Micimackó név.

1914. szeptember 17-én 
Budapesten, Józsefvárosban 
vette feleségül Judik Etel 
színésznőt, aki 1918-ban 
spanyolnáthában meghalt. 
Gyermekük Karinthy Gá-
bor költő.

1920-ban házasodott 
össze Böhm Arankával, 
gyermekük Karinthy Ferenc 
(Cini) író.

Barna-Mendly Erzsébet

Kiborultak a virágos hordók Geresdlakon
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(Folytatás az 1. oldalról)
A baranyai finn-sváb-ma-

gyar lakta település Garasd-
lak, minden évben megrende-
zi nagyszabású Gőzgombóc 
Fesztiválját. Grinnye egy 
dombhát, amely pont fé-
lúton van Garasdlak és Kis-
garasd között. Ideális hely 
egy fesztivál részére. Nem 
kisebb személyek, mint finn 
polgármesterek és családja-
ik is rendszeres résztvevői az 
eseménynek, az Omegáról 
nem is beszélve. Székelyhidi 
nagyon ért hozzá, hogyan te-
remtsen meg egy olyan  fesz-
tiválhangulatot, amelytől az 
olvasónak az összes kaja illata 
az orrában érződjön, és szinte 
csurogjon a nyál a szájából. A 
főzős fesztiválok alappillérei 
a helyi asszonykák, nénikék, 
akik nélkül nincs igazi gőz-
gombóc, káposztás csülök és 
klasszikus házi sütemények 
sem. Központi figura Tódor, 
a polgármester, aki minden 
szervezés atyja. Különös fi-
gyelmet fordít a finn vendé-
gek megfelelő fogadtatására, 
és a fesztivál gondtalan leve-
zénylésére.

Nem is lenne izgalmas a 
sztori, ha a metáljézus ké-
pében feltűnő kísértet nem 
kavarna bele a zökkenőmen-
tesen alakuló szervezésbe.

Fontos szerep jut még a 
történetben a Sepoq nevű 
metálbandának, melynek 
tagjai szintén nem vetik meg 
az ingyen piát. Szerencsére a 
rocker fiúk segítségére nem 
csak az ivásban lehet számí-
tani, hanem megvadult vad-
disznóállomány elterelésé-
ben, és elszabadult juhok 
összeterelésében is. A kísértet 
rejtélyes felbukkanása nem 
lehet véletlen, kilétére azon-
ban egészen a történet végéig 
nem derül fény. A szerző itt 
is számos karaktert szerepel-
tet, ám mélységesen egyikü-
ket sem ismeri meg az olvasó. 
A vidéki élet íze, a falusi fesz-
tivál idill és egy csepp agyme-

nés tökéletes arányú keveréke 
alkotja ezt a történetet.

Mindkét történetről egy-
értelműen kijelenthető, hogy 
Székelyhidi egy olyan kö-
zegbe akarja bevonni az ol-
vasóit, amely hozzátartozik 
a magyarok életéhez. A vidé-
ken élő emberek összetartása, 
egymás megsegítése kulcs-
fontosságú mindkét törté-
netben. A magyarok vendég-
szeretete és leleményessége 
egyaránt megmutatkozik. 
Olyan történeteket kapunk 
A kékkőkúti csillagban, ame-
lyek azt hivatottak bizonyíta-
ni, hogy a magyar nép igenis 
szeret és tud is mulatni, sajá-
tosan ugyan, de képes össze-
tartásra, ha a közösség érdeke 
ezt megkívánja.

Forrás:
Csápos űrlények és rocker 

kísértet tartja félelemben a 
vidéket, Demencze Ilona, ro-
boraptor.24.hu, 2021. 02. 28.

Ufókról, szellemekről és 
hazai zsánerirodalomról fag-
gattam Székelyhidi Zsoltot, 
Demencze Ilona, drot.eu, 
2021. 04. 10.

Részlet a könyvből:
a grinnyei
gőzgombóc

1. ERDŐ
Erzsók a hajnali erdőben. 

Nedvesség és langyos pára, a 
fák lombjai dagadt és súlyos 
légzáró rétegként feszülnek 
össze, se napfényt, se frissítő 
szelet nem engednek a földhöz 
közel. A levegő tömör, sár- és 
gombaszagú. Disznók, gon-
dolja a lány, túrják a földet, 
belehemperednek, széthordják. 
Imádja ezt a szagot. Szeret ki-
menni eső után a szántóra, a 
napraforgósorok közé. Vagy az 
erdőbe barackillatú rókagom-
bát, tinórut gyűjteni. Mint 
most, pirkadatkor.

Erzsók letér az útról és 
megy a derengő lombok alá, a 
süppedő, puha talajon lépked. 
Kémleli a földet, a fák kiál-
ló gyökerét, a letört, sikamlós 

gallyak alá fürkész. Gombá-
kat talál.

Erzsók neszezést hall maga 
mögött, meg se fordul. Poszáta 
az vagy feketerigó, gondolja, és 
folytatja a kutatást. A motosz-
kálás pár méterrel előtte ismét-
lődik. Furcsa, vékony hang. 
Valami állati és egyszerre em-
berszerű nyökögés.

Erzsók felegyenesedik. A 
víztől túldagadt, méregzöld 
szárak szilárdan állnak a sár-
ban, az elnyíló virágok helyén 
újak serkennek. Semmi külö-
nös lent. A lombok között, tőle 
pár méternyire alig észrevehe-
tően mozdul valami. Erzsók 
mereszti a szemét, a fejét in-
gatja. Lép előre. Az arca meg-
merevedik. Nem kiált, pedig 
kéne.

Szikár, sötét pókként tű-
nik elő a rocker a ködös hajna-
li erdő lombjaiból, ereszkedik 
lassan lefelé. Se kötél, se szárny, 
se vitorla. A lombok széthajla-
nak, ahogy tárt karokkal, ájta-
tos tekintettel, félnyitott száj-
jal – egy kitartott pillanatra 
– ott lebeg. Aztán ereszkedik 
a föld felé. Fekete-fehér virág-
mintás inget, szegecselt Diesel 
bőrdzsekit, hozzá fekete bőr-
gatyát és klasszikus Fiorentini 
csizmát visel. Sötét haja cso-
mókban, falfehér arcán, feke-
tére kent szemhéján megfolyt 
a festék. Áthatóan, fejhangon 
sikolt. Folytonos, egy tónusú, 
ijesztően szép hangja szétter-
jed, leválik róla. Átveszik a 
lombok, tovább a virágok, a 
füvek, aztán a tócsák, az iszap 

és a sár. Az egész erdő merő, 
éteri sikoltás.

Erzsók nézi meredten a je-
lenést és végre visítani kezd. 
Talán túl is harsogja a lebegő, 
kifejezéstelen tekintetű, alig-
kamasz srácot, a metálvillát 
mutató, szent pózt imitáló roc-
kert, vele az egész erdőt. Lábai 
cölöpök, dereka beállt, megpró-
bál futni, de elvágódik, miköz-
ben amaz már földközelben, ér 
le a lába, talajt fog, indul felé. 
Nincs idő sikoltozni, fel kell 
pattanni és szaladni kell!

Erzsók kiszáradt torokkal, 
kétségbeesett arccal, magánkí-
vül rohan a fák között. Ráta-
lál a disznódagonyás földút-
ra, egy pillanatra nem tudja, 
merre van a haza, de megvan, 
már fut tovább Kisgarasd felé.

Mögötte elhallgat az erdő, 
nem sikolt tovább senki. De 
még nem szűnt meg a veszély. 
Követheti őt lebegve vagy sza-
ladva a szörnyű srác. Csak ak-
kor nyugodhat meg, ha végre 
hazaér, a Kisgarasd utca 8-ba, 
be a kapun, a házba, ahol az 
anyja épp a reggeli kávét főzi 
az apjának, aki épp csizmát 
húz és cigit keres az előszoba-
szekrény feletti duplapolcon.

2. GARASDI SZÉP 
VENDÉGHÁZ

István dohányt szív a ve-
randán, a nagy kabát lazán 
ráterítve, gombolatlan. Elmé-
láz, a füstre jót kortyol a ká-
véból, a két íz keveréke meg-
nyugtatóan, telten otthonos. 
A melléképületre pillant, amit 
minden évben ekkortájt tölte-
nek meg a finnek... 

Garasdlaki kísértet
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 

Tagiskolájának HÍREI

Kiállítás és versenyek
Május 28-án pénteken a 

képző és zeneművészeti te-
rületen tehetséges diákok 
mutatkoztak be Geresden a 
Koffán Galériában. Képző-
művészeti kiállításunkat ha-
gyományteremtő szándék-
kal szerveztük meg, melynek 
megnyitóját zeneiskolás nö-
vendékeink tették ünnepé-
lyessé. 

A kiállítás törzsanyaga 
Gazda Emília 7. osztályos 
tanuló munkája köré szerve-
ződik. A kiállításon megte-
kinthető további alkotások is 
a geresdlaki iskola tanulóinak 
kreativitását tükrözik. 

Minden gyermek más és 
más, ahogy a mindenki más-
hogy látja maga körül a vilá-
got, de éppen ettől olyan szí-
nes és érdekes. Ez tükröződik 
vissza ezeknek a gyerekeknek 
a munkáin, ahogy Reisch 
Máté 8. osztályos tanuló fo-
tósorozatán a Variációk Ta-
vaszra is tetten érhető. Máté 
digitális technika segítségé-
vel különféle nézőpontból 
mutatja be a tavaszt. Képein 
jól érzékelhető a tavaszi nap-

sugár, ahogy életre kelti maga 
körül a természetet.

Emília világa:
Ralph Waldo Emerson 

idézete jutott eszembe, ami-
kor Emília alkotásait válo-
gattam össze. „A művészet-
ben a kéz soha nem hajt 
végre nagyobbat, mint amit 
a szív el tud képzelni.” Igen, 
a szív az, amellyel Emília 
dolgozik. Emília tehetsége 
már egészen kicsi korában 
ott motoszkált benne, ahogy 
az évek teltek annál erősseb-
ben kopogtatott és mára már 
egy kiállítás részesévé válha-

tott. Szorgalma és lelkese-
dése az évek múltával sem 
változott a rajz irányában. 
Kitartott és elköteleződött. 
Jelenleg a Mangák világá-
ban találta meg művészeté-
nek forrását, amely a kiállí-
tási anyagának a nagy részét 
teszi ki. Emília színhaszná-
lata rendkívüli, merészen, 
dinamikusan és harmoniku-
san bánik a színekkel. Figu-
ráin az animé figurák stílus-
jegyei tükröződnek vissza. A 
karakterei arcán az érzelmek 
kifejezésére nagy hangsúlyt 
fordít. Ezek a figurák érde-

kes hidat képeznek a mese 
és valóság között. Emília 
rajzain keresztül eljuthatunk 
egy másik világba, ahol ta-
lán megpillanthatjuk mind-
azt, amit az alkotó az alkotás 
pillanatában látott és érzett.

A kiállítás célja, hogy lát-
tassuk azt, ami egy tinédzser 
személyes világában lakozik. 
Az, hogy megmutassuk mire 
képes egy gyerek, aki krea-
tivitásával, szorgalmával és 
szívével csodát képes maga 
köré állítani. Az, hogy szor-
galmazzuk, hogy te is képes 
vagy a csodákra, csak akar-
ni kell!

Sok ilyen sikeres és élmé-
nyekkel teli munkát kívánok 
tanítványaimnak! 

Továbbá köszönet a ze-
neiskolás növendékeinknek, 
akik csodálatos muzsikával 
és énekekkel örvendeztettek 
meg bennünket ezen a dél-
utánon!

Tavasszal több csapattal is 
neveztünk a Hebe Kft által 
meghirdetett „Hallo Öster-
reich” című egy fordulós or-
szágos projektversenyre.

Megérkeztek a versenye-
redmények, melyeknek na-
gyon örülünk:

• 4. osztály (Koródi Luca, 
Rajnai Milán, Schveibert 
Hanna, Schweier Viktória) 
II. helyezés

• 5. osztály (Cseke Nóra, 
Nagyéri Bence): IV. helyezés

• 6. osztály (Hofecker 
Jázmin, Hofecker Kriszto-
fer, Schulteisz Márton): V. 
helyezés

• 7. osztály (Békefi Luca 
Anna, Bodró István, Gazda 
Emília, Glasz Melani): IV. 
helyezés

Esküdtné Szalinay 
Katalin, Hengl Mónika
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

„Mesevilág, most mennem kell…”
Az ovis mesevilág 

2020/21-es nevelés évének 
szorgalmi időszaka május-
ban a végéhez közeledett. 
Ahogyan ez lenni szokott, 
sok szép, közös programmal 
tette ezt.

Az első izgalmas esemény 
a mohácsi kirándulás volt. 
Meglátogatták a Busómú-
zeumot, ahol sok izgalmas, 
interaktív élmény várta őket. 
Mindenki nagyon bátor volt, 
félelemnek nyoma se volt az 
arcokon. Még közös táncot 
is roptak sokac zenére! Ezért 
aztán mindenki megérde-
melte a hűsítő fagyit, majd 
egy órányi önfeledt játékot a 
Szepessy park korszerű ját-
szóterén.  Kissé fáradtan, de 
élményekben gazdagon bu-
szoztak vissza az oviba.

Gyermeknapon sajnos 
nem kedvezett az idő az ud-
vari mókázáshoz, ezért a 
csoportszobában várta sok 
ügyességi verseny a gyere-
keket. Mindenki lelkesen 
vett részt, így nem maradt el 
a sok jutalom matrica sem. 
Nálunk szinte minden nap 
gyermeknap, különösen, ha 
lelkes szülők támogatják, ki 
szatyornyi édességgel (Re-
ith Ivett), ki a kertjében fris-
sen szedett eperrel (Fischer 

Viki). Köszönjük nekik a 
gondoskodást!

Június 11-én délután vet-
tünk búcsút iskolába lépő 
ovisainktól: Békefi Somá-
tól, Gáll Jázmintól, Lová-

nyi-Möller Dittától, Papp 
Tamarától, Szarvas Denisz-
től, Szöllősi Izabell Marától, 
Wukovics Kinga Angélától. 
Ezúttal ragyogó napsütés-
ben, az árnyas udvaron adták 
elő az év során tanult versek-
ből, énekekből, táncokból 

összeállított csodás műso-
rukat a gyerekek Noémi óvó 
néni vezetésével. Könnyek 
közt mondták el búcsúverse-
iket a ballagók, meghatódva 
búcsúztak a felnőttek. Kívá-
nunk nekik sok sikert és bol-
dog iskoláséveket Podolski-
né Teppert Erzsébet tanító 
néni szárnyai alatt! Tarisz-
nyájukba – melyet idén is 
Varga Jánosné Eti készített 
nekik ajándékba - néhány 
ovis emléket és útravalót tet-
tünk – a többi emléket re-
mélhetőleg a szívükbe zárva 
viszik magukkal életükön át! 
Az ünnepség keretében volt 
alkalmunk megköszönni tá-
mogatóinknak a sok segít-
séget. Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester úrnak köszön-
jük a pedagógus napi kö-
szöntést és a virágot, a bal-
lagók ajándékát! Schulteisz 
Marcinak pedig a hangosí-
tást!

Június 14-től megkezdő-
dik a szabadabb nyári élet, 
mely terveink szerint au-
gusztus 13-ig tart. Ebben 
az időszakban Muck Niko-
lett lánycsóki fiatal óvodape-
dagógus jelölt fog ügyelni a 
gyerekekre, a dadusok segít-
ségével. Kívánom, hogy bol-
dogan éljék meg gyerekek – 
felnőttek egyaránt!

Cseke Zoltánné
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Barátságos mérkőzés
Schweitzer Norbi, Krász 

Zsolti, Dénes Sanyi, Soós 
Attila... csak néhány név 
abból a geresdlaki csapat-
ból, amelyik 10 évvel ezelőtt 
megnyerte a megye 1/b-t.

Csapatunk tegnap e csa-
pat ellen vett részt egy ba-
rátságos meccsen, melyen 
megmutatták, nem felejtet-
tek el focizni. Közülük né-
hányan még mindig aktívak, 

ez a társaság alighanem ma 
is megállná a helyét bárme-
lyik osztályban!

A mérkőzésen nem is volt 
kérdés ki a jobb, míg a Baj-
nokcsapat 5 gólt is szerzett, 
addig mi csak néhány hely-
zetig jutottunk. Jó hangulatú 
találkozó volt, nagy élmény 
volt pályára lépni ilyen játé-
kosok ellen és látni azt, hogy 

hová is szeretnénk eljutni a 
későbbiekben!

Csapatunkban pályára lé-
pett Winkler Tamás és Os-
váth Erik, akik a nyártól már 
igazolt játékosaink lesznek, 
valamint Mayer Emese is, a 
PMFC női u19-es csapatá-
nak játékosa.

Kezdő: Kollár Á., Kon-
czos, Osváth A., Winkler, 
Papp-Dobszai, Zab, Mayer 

A., Kollár M., Bakó, Hock, 
Illés

Csere: Bayer, Pintér A., 
Pintér G., Kárász, Mayer E., 
Szűcs, Aranyos, Osváth E.

Köszönjük szépen ezt a 
mérkőzést Bazsonyi Robi-
nak, aki összehozta a 10 év-
vel ezelőtti csapatot, és min-
denkinek, aki kilátogatott és 
biztatta mindkét felet!

Focikedvelők előnyben!
A  tizenhatodik Labdarúgó Euró-

pa Bajnokságot június 11. és július 11. 
között rendezik.

A tornát eredetileg 2020-ban ren-
dezték volna, ám a koronavírus-jár-
vány miatt egy évvel elhalasztották. 
Az Eb története során először nincs 
konkrét házigazdája az eseménynek, 
hanem 11 európai városban rende-
zik meg, ezek a következők: Lon-
don, München, Baku, Szentpétervár, 
Róma, Koppenhága, Bukarest, Amsz-

terdam, Sevilla, Budapest, Glasgow. 
Eredetileg 12 város adott volna ott-
hont a mérkőzéseknek, de mivel Dub-
lin és Bilbao nem tudta garantálni a 
nézők beengedését a stadionba, be-
ugróként jelentkezett Sevilla, Szent-
pétervár pedig több csoportmeccset 
rendez, míg London egy plusz nyol-
caddöntőt kapott.

 A magyar fővárosban a Puskás 
Aréna három csoportmérkőzésnek és 
egy nyolcaddöntőnek ad otthont.

Az európai szövetség (UEFA) 
nemzeti csapatokkal foglalkozó tes-
tületének javaslata szerint  23 helyett 
26 játékosból áll egy együttes. A lét-
számemelésre azért kerül sor, mert a 
koronavírus-járvány miatt zsúfoltab-
bá vált a versenynaptár és a játékosok 
nagyobb igénybevételnek voltak kité-
ve. Arról már korábban határozott az 
UEFA, hogy három helyett öt cserét 
engedélyez a mérkőzéseken.
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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 mobil Kormányablak busz 2021. II. félévében 

az alábbi időpontokban elérhető Geresdlakon a 
Közösségi Ház udvarában 10.30 – 12.00 óra között: 
Július 20. kedd 
Augusztus 17. kedd 
Szeptember 14. kedd 
Október 12. kedd 
November 9. kedd 
December 7. kedd

	Az E-ON értesítése alapján 2021. július 20-án szü-
netel a földgáz szolgáltatás 8-16 óra között Geresd-
lak egész területén.

Júliusi miserend 
Július 04. vasárnap  8.00 Geresd

Július 10. szombat 17.00 Geresd

Július 11. vasárnap  8.00  Püspöklak

Július 18. vasárnap  8.00 Püspöklak

Július 25. vasárnap  8.00 Püspöklak

 A falu gyümölcsösében, levendulaszüret előtt
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  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! 


