2017. november
A finn függetlenség napja – Itsenäisyyspäivä

Élet Finnországban
A finnek nemzeti ünnepe december 6., a függetlenség
napja. 1917-ben ezen a napon
kiáltották ki Finnország elszakadását Oroszországtól. Finnország 1154 óta svéd uralom
alatt állt, majd 1809-től a függetlenség kikiáltásáig a cári
Orszország önálló Finn nagyhercegsége volt.
A függetlenségi kiáltványt 1917. december 4-én
írta alá a finn kormány, és
6-án hagyta jóvá a parlament. A pártok nem értettek egyet a függetlenség kikiáltásának módjában, amíg
a konzervatív Pehr Evind
Svinhufvud, a köztársaság
első elnöke és támogatói az
azonnali elszakadás mellett
voltak, addig a szociáldemokraták a bolsevik Oroszországgal történt egyeztetés
után szerettek volna függetlenedni. Végül a parlament
100:88 arányban hagyta
jóvá Finnország függetlenségét.
Ám ekkor a külföldi államok – különböző megfontolásból – még nem ismerték
el az önálló Finnországot.
Először Oroszországgal kellett elfogadtatni az állam
függetlenségét. A fehér katonai kormányzat ragaszkodott az egységes Oroszországhoz, ezért nem hagyta
jóvá Finnország függetlenségét. Így Svinhufvud szenátusának Szentpétervárott

a Népbiztosok Tanácsától
kellett kérnie a finn függetlenség elismerését. Végül is a
Lenin vezette tanács 1917.
december 31-én ismerte el
Finnország függetlenségét.

Ezután már Európa legtöbb
állama is elismerte az önálló finn államot. Azonban
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok csak majd egy
évvel később, az I. Világhá-

ború végén ismerte el a független Finnországot.
1919 óta ünneplik meg
Finnországban a függetlenség
napját december 6-án.
Timaffy Lilla

Suomen itsenäisyys
Joka vuosi 6. päivänä joulukuuta vietetään
Suomen itsenäisyyspäivää. Vuonna 2017 juhlitaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Ruotsin vallan ajan päätyttyä vuodesta 1809 lähtien
Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa autonomisena suuriruhtinaskuntana. Joulukuun 4.
päivänä 1917 P. E. Svinhufvudin senaatti antoi
eduskunnalle esityksen Suomen julistautumisesta itsenäiseksi tasavallaksi. Alkuvaiheessa
puolueet olivat eri mieltä itsenäistymisen toteutuksesta. Porvarit kannattivat omaa, yksipuolista julistustansa, kun taas sosiaalidemokraatit
halusivat toteuttaa prosessin yhteisymmärryksessä Venäjän kanssa. Eduskunta hyväksyi

porvarien esityksen 6. joulukuuta äänin 10088. Suomesta tuli riippumaton tasavalta. Sen
jälkeen Suomen itsenäisyydelle oli vielä saatava hyväksyntä ulkovalloilta. Venäjä tunnisti
naapurinsa itsenäisyyden 31. joulukuuta ja sitä
seurasi muiden valtioiden tunnustus vuosina
1918-1919. Joulukuun 6. päivä on Suomessa
virallinen liputuspäivä ja sitä on vietetty Suomen itsenäisyyspäivänä vuodesta 1919 lähtien.
(Borbála
Pachné
Heltai,
lähteet:
www.100visio.fi, www.eduskunta.fi, www.
uta.fi/suomi80)

Geresdlak toivottaa hyvää satavuotissyntymäpäivää itsenäiselle Suomelle!
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Villasikat veteraaneille

Gyapjúzoknit a veteránoknak
2017. december 6-án lesz 100
éves Finnország, és az ünnepségsorozat részeként kézimunkázók gyapjúzoknikat kötnek a
háborús veteránoknak.
A finn nők sokat kézimunkáznak, többek közt
szőnek, kötnek, horgolnak,
de talán a legszívesebben
gyapjúzoknit kötnek. Ennek
egyik oka, hogy otthon általában zokniban vannak, s a
hűvös időben bizony elkél a
meleg zokni.
Az Ouluban élő Jaana
Willman ötlete volt, hogy
Finnország 100. születésnapjára minden háborús
veterán számára kössenek
gyapjúzoknit. Az ő édesapja is harcolt a háborúban, és
panaszkodni szokott, hogy
nem törődnek vele, nem
tisztelik már a fiatalok. És

mivel Jaana is sok zoknit köt,
eszébe jutott, hogy kössenek
a veteránok számára gyapjúzoknit. Így azután Jaana
Willman 2016 június elején
alakított egy Facebook csoportot, (https://www.facebook.com/groups/7349417
33315043/?fref=ts) amelynek már közel 10 ezer tagja
van, és a szám percről percre
nő, mivel több népszerű internetes újságban is cikk jelent meg az akcióról.
A csoportban nemcsak
kézimunkázók vannak, hanem adományozók is, mivel
a gyapjúfonal Finnországban (sem) olcsó mulatság.
A zoknik adott mintára készülnek, a leírás a csoport

oldaláról letölthető. A zokni
szürke szárán kétszer kékfehér-kék csíkkal. Mára több
ezer pár gyapjúzokni készült
el, a legszorgalmasabb tag
87 párt kötött, de nem ritka a 20-50 pár zoknit készítő hölgy sem. A jelentkezők
között nemcsak finnek, finnországiak vannak, így például a csoport legtávolabbi tagja Kanadában él.
Finnországban sok kézimunkakör van, így nemcsak
otthon, hanem társaságban,
faluházban,
könyvtárban,
klubokban is készülnek a
gyapjúzoknik.
2016 elején 22 ezer háborús veterán élt még Finnországban. Azok számára, akik

lábukat vesztették a háborúban, egyujjas kesztyűt kötnek a csoport tagjai. Aki
akar, névtelenül is adományozhat, de szívesen veszik a
névvel és településnévvel érkező zoknikat is. A zoknikat
egyenlőre még nem gyűjtik
össze, majd a veteránszövetségek és azok helyi irodái segítségével kívánják szétosztani az ajándékokat. Akik
pedig távoli helyen élnek,
azok számára a posta juttatja el az ajándék gyapjúzoknit. Jaana Willman tervezi azt is, hogy találkozót is
szervez a kézimunkázók és a
veteránok között.
(Forrás: Iltasanomat/Timaffy Lilla)

Sulola család (Geresdlak Lilja katu 8/A.) egy bőrönd gyapjúzoknit hozott ajándékba a geresdlakiaknak Hauho faluból
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Doktori dolgozat készült Geresdlakról 2.
Milyen eredményei vannak a munkának?

Doktori munkámat bemutató írásom előző részében összefoglaltam, hogy miért és hogyan kezdtem kutatásba Geresdlakon. Ebben a részben azt ismertetem, hogy milyen válaszok adhatóak dolgozatom fő kérdésére, amely így szólt: tapasztalhatunk-e új nyelvi
jelenségeket egy németajkú településen, ahová külföldiek költöznek be, és ha igen, akkor milyeneket, és ezek milyen következményekkel járnak?
A Geresdlakon gyűjtött sok-sok anyag és információ elemzé
sében szakirodalmi olvasmányaim voltak segítségemre. Dolgozatomban három témakörbe csoportosítottam azokat a kérdésköröket, amelyeknek úgy vélem, fontos szerepe van a nyelvhasználat
alakulásában.
(1) Az első ezek közül az, hogy Geresdlak egy nyelvileg igazán
sokszínű közösség. Ma is sokan beszélnek vagy értenek németül,
ráadásul sokféle német nyelvvel találkozhatunk a faluban. Vannak,
akiknek német beszéde még az ősök nyelvéhez áll közelebb, míg
mások inkább iskolai tanulmányaikra támaszkodnak, és vannak
olyanok is, akiknek nyelvtudása valamilyen németnyelvű országban
fejlődött leginkább. De a németen kívül más nyelveket is beszélnek
Geresdlakon. Olyan helyiekkel is készítettem interjút, akik egy cigány nyelvet ismernek, például jól tudnak beásul, aminek köszönhetően sokat értenek a mai román nyelvből is. De olyan családok
is vannak, ahol valamennyire a horvát használatos. E sokféleséget
a Geresdlakon házat vásárolt külföldiek pedig még tovább fokozzák. A finnek közül többen inkább angolul és svédül beszélnek jól,
németül kevésbé. Így közülük többen jártak nyelvkurzusra is, de a
nyelvtanulásra lehetőséget adnak a geresdlaki hétköznapok is. Jól
példázza e nyelvi gazdagságot az alábbi kép is, amelyen egy finn lakos helybeli ismerősének az interneten küldött üzenetét láthatjuk.

Boldog születésnapot!!! Boldog Karácsonyt!! X. és Y. Finnországból!
Minden rendben, nagyon jó az iskolások videója, volt az iskolában a
joulupukki (a finn télapó), aki Finnországból, a Korvatunturiról jött!
(A Korvatunturi a télapó lakhelye Finnországban.)
Ebben az üzenetben nagyon érdekes, hogy a finn szöveg mellett
magyar és német szavakat is olvashatunk. Ezeket a szöveg szerzője
hallás után, a finn helyesírás szerint írta le. Noha egy szótárban nem
így találnánk meg ezeket a szavakat, az üzenet küldője mégis bátran
használja német és magyar nyelvi ismereteit is, mert úgy gondolja, hogy geresdlaki barátja biztosan meg fogja érteni mondandóját.
(2) Annak tehát, hogy ki hogyan gondolkodik saját nyelvtudásáról, fontos szerepe van abban, hogy mennyire bátran kommunikál,
és milyen nyelveket használ. E kérdés jelentette dolgozatom második nagy témáját. Egyik fontos észrevételem az volt, hogy hiába
használatos sokféle nyelv a faluban, beszélgetőtársaim saját nyelvtudásukat olykor hajlamosak voltak leértékelni. Például egy fiatal
geresdlaki így fogalmazott: „Én nem tudok svábul. Én érteni megértem, valamennyire, de nem is az egészet”. Ez a fiatal tehát hiába ért
valamennyit a nyelvből, összességében úgy értékelte, hogy nem tud
svábul. Ám éppen a geresdlaki hétköznapok mutatják meg azt jól,
hogy ha beszélgetőtársaink segítőkészek és mi is magabiztosak vagyunk, akkor megtalálhatjuk azokat a helyzeteket, ahol hasznosíthatjuk meglévő tudásunkat. Egy finn háztulajdonos például így fogalmazott: „Én sosem tanultam németül. Nem is tudok, csak beszélek.

Itt tanultam. Aztán csak használom. Persze többet értek, mint amen�nyit beszélni tudok, de teljesen mindegy. Itt annyira kedvesek az emberek, hogy ha valaki próbálkozik, akkor lehet vele jól boldogulni.” Azt is
érdemes kiemelni, hogy a nyelvtanulási döntésekben is szerepe van
annak, hogy ki hogyan gondolkodik a különböző nyelvekről. Ez a
finn háztulajdonos inkább németül tanult meg, mások viszont ma
már inkább magyarul beszélnek. Néhányan ugyanis úgy vélik, hogy
a némettel más országokban is boldogulhatnak, így az hasznosabb.
Más finnek viszont úgy érzik, hogy a magyar nyelv ismerete biztosítja nekik azt, hogy igazán otthon érezhessék magukat a faluban.
Bárhogy is döntenek, ennek eredménye az, hogy a geresdlaki nyelveket új emberek, új helyzetekben kezdik használni.
(3) A Geresdlakon használt nyelvek új szerepeinek elemzése
adta munkám harmadik fontos témakörét. Nemcsak a hétköznapok többnyelvű társalgásai jelentenek új helyzeteket, hanem például a kulturális rendezvényeken is fontos üzenete van annak, hogy
milyen nyelvek és hogyan jelennek meg. Az alábbi két kép, amelyeket egy-egy Gőzgombóc Fesztiválon készítettem, jó példái ennek.
Az egyik képen a finn csapat menüsorát olvashatjuk magyarul, csapatnevüket pedig finnül. A másik képen a díjazottaknak járó fakanalat látjuk, amin a gőzgombóc németes megnevezései szerepelnek.

Suomalaiset soppakokit (Finn levesszakácsok)
Ezeken a feliratokon a különböző nyelvek nemcsak információt
közölnek, hanem valamilyen szimbolikus szerepük is van. A finn
csapatnév különleges egy magyarországi fesztiválon, ami a vidéki
vendégeknek érdekesebbé teszi a rendezvényt. A fakanál németes
feliratai azt jelzik, hogy Geresdlak németajkú település, ahol igazán
értik a gőzgombóc-készítés fortélyait. A magyar menüsor pedig,
amin látszódik, hogy egy magyarul tanuló külföldi írta, az emberek
egymás iránti nyitottságáról árulkodik. Hiszen ha nem érdeklődne
a helyi emberek iránt, miért tanulna egy finn egy baranyai településen magyarul? A nyelvek használatának tehát nemcsak abban van
szerepe, hogy megértessük magunkat, hanem nyelvi döntéseinkkel mindig valamilyen plusz üzenetet is megfogalmazunk a velünk
együtt élő embereknek.
Kutatásom alapján úgy gondolom tehát, hogy valóban vannak új
nyelvi jelenségek Geresdlakon. E nyelvi folyamatok befolyásolják
azt, hogy ki kivel tud beszélgetni a hétköznapokban, mely nyelveket
halljuk, látjuk Geresdlakon és melyeket nem, vagy éppen hatással
vannak arra is, hogy milyen sikere van a különböző kulturális rendezvényeknek. Hogy mindezzel miért érdemes foglalkozni, azaz
hogyan hasznosítható doktori munkám a gyakorlatban, azt írásom
következő, befejező részében mutatom be.
Pachné Heltai Borbála

4

Geresdlaki Hírmondó

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Mozgalmas október
Azzal, hogy megkezdődött
az iskola, megkezdődtek a versenyek is. A körzeti atlétika
versenyen a következő eredmények születtek:
A IV. korcsoportos fiúk
a második helyet szerezték
meg. (Orsós Valter egyéni 1.,
Toldi Dániel 3., Kollár Ákos
9., Lukács Dávid 14., Molnár
Zalán 17.)
III. korcsoportos leány csapatunk a harmadik helyen végzett. (Molnár Szonja egyéni
2., Rosenfeld Zsófia 5., Apari
Liliána 10., Storch Léna 19 .,
Tóth Tímea 23.)
IV. korcsoportban Kiss
Anasztázia egyéni összetett
versenyben a 3. helyen végzett.
Öt nap múlva egy újabb
megmérettetésen vettek részt
tanulóink, az őszi mezei pontszerző versenyen. Itt a következő eredmények születtek:
A III. korcsoportos fiúk a
nyolcadik helyen végeztek.
(Krikler Levente egyéni 9.,
Osváth Erik 27., Molnár Nikolasz 39., Wukovics Tamás
45., Szunyog Balázs 50. lett.)
A IV. korcsoportos fiúk negyedikek lettek. (Orsós Valter
egyéni 5., Lukács Dávid 10.,
Molnár Zalán 19., és Wukovics Alex 23. lett.)
A korcsoportos leányok a
11. helyet szerezték meg.(Varga Nadin egyéni 19., Rosenfeld Zsófia 50., Molnár Szonja
53., Apari Liliána 55. és Storch
Léna 56. lett.)
IV. korcsoportban Kiss
Anasztázia a 19. helyen végzett.
Az aradi vértanúkról a nyolcadik osztályosok színvonalas
műsorral emlékeztek meg.
Október 18-án 35 gyerekkel színházban voltunk
Pécsett. A mumus című darabot néztük meg, mely után
megnyugodtunk, hogy nem is

olyan ijesztőek a mumusok, ha
egyáltalán léteznek… Az előadás után megszólítottuk az
egyik főszereplőt, aki a Gőzgombóc Fesztiválról volt ismerős nekünk, ugyanis ő volt ott
a műsorvezető. László Csaba
színművész készségesen adott
autogramot a gyerekeknek,
akiket ezzel nagyon boldoggá
tett. Ez a délután egy kisebb
kirándulásnak is megfelelt. Az
előadás előtt gyönyörű őszi
napsütésben sétáltunk egyet a
belvárosban, sőt még a Mecsek
cukrászdában is voltunk. Volt,
aki sütit, volt, aki fagyit evett.
Október 19-én és 20-án
szintén Pécsett jártunk. Azok
a gyerekek, akik aktívan vettek
részt az Állatok Világnapján,
jutalmul elmehettek a Pécsi
Állatkertbe.
Sok kedvencet találtak maguknak a gyerekek, de a legnagyobb érdeklődés a fókapár
iránt volt. Bonifác, a borjúfóka pár napja végre kapott
maga mellé egy nőstény fókát,

Donkát. Reméljük néhány év
múlva, ha újra ellátogatunk az
állatkertbe, már egy kis fókát
is láthatunk majd.
Az őszi szünet előtt, október 27-én, pénteken Halloween- partit rendeztünk az iskolában. Ezt a napot már nagyon
várták a gyerekek. Az előzetes
készülődés része volt az, hogy
a gyerekek egy kívánságládába bedobhatták, hogy milyen
zeneszámokat
szeretnének
majd hallani, mire szeretnének
táncolni. A listát Békefi Nóra,
iskolánk volt tanulója kapta
meg, aki elvállalta, hogy a dj
lesz. Már előző nap elhozta a
dj pultját, amit a színpadon helyezett el. A hangulat fokozása érdekében nemcsak remek
hang, hanem fénytechnikát is
hozott magával.
A partira nagyon sok gyerek jött el, és mindenki hozott
magával egy kis enni-, és innivalót. Osztályonként egy-egy
mécses vagy gyertya mellett
nassolgathattak a gyerekek.

A buli elején megnéztük a
kivetítőn, hogy a Balaton vizében hogyan táncolták el a
táborlakók a német táborban
megtanult koreográfiát. Ezt a
táncot utána Brigi néni vezetésével megtanulhatták a többiek
is. A tánctanulás után lazításként karaoke következett. Volt
olyan, aki egyedül is bevállalta
az éneklést, volt, aki a barátaival együtt fokozta a hangulatot. Ezután Nóri válogatott
a leadott zeneszámok közül,
amire a gyerekek óriási táncolásba kezdtek. Nem volt olyan
zeneszám, amit ne énekeltek
volna a gyerekek és mindig
sokan táncoltak. Érezhető
volt, hogy a gyerekek nagyon
jól érzik magukat.
Köszönjük Nórinak a remek estét és örülünk, hogy
a gyerekek ilyen jól érezték
magukat! Várakozáson felüli
volt ez a parti, reméljük lesz
még ehhez hasonló ebben a
tanévben!
Dr. Rill Zoltánné
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Izgalmas őszi programok az óvodában
Az idei ősz is sok színes
programot rejteget az óvodások számára.
Október 13-án, pénteken nem csak szerencsés, de
nagyon tartalmas napunk is
volt: ellátogattunk a megújult
Pécsi Állatkertbe. Megvártuk
a ragyogó, szinte nyárias időt,
hogy ismerkedhessünk távoli
vidékek vadállataival. A szülőket is lázba hozta az ötlet,
sok gyereket elkísértek, néhá-

nyuknál igazi családi program
alakult. A geresdlaki buszokon
kívül a marázait is megkaptuk,
így mindenki kényelmesen
elfért. Köszönjük mindkét
település önkormányzatának
és a buszvezetőknek, Bárácz
Gyurinak, Drága Istvánnak
és Szöllősi Attilának! A kis-

gyerekeknek igen kevés dolog
elegendő a boldogsághoz: az
aznap kicsit lustálkodó fóka,
az elbújó oroszlán, az akváriumok milliónyi kis halacskája,
a terrárium kissé kábult hüllői,
mind megragadták a képzeletüket, hetekig beszéd- és játéktémát jelentettek számukra.

Alig pihentük ki az élményt, máris újabb különleges
előadáson vehettünk részt az
Erdősmecskei Óvoda meghívásának köszönhetően. A
Kodály Központ „Csigaház
programja” keretében Reggeli
trombita-shown vettünk részt,
ahol interaktív foglalkozás keretében ismerkedhettek meg
a gyerekek a rézfúvós hangszercsoporttal.
Hallgattak
komolyzenét, és gyermekdalokat újszerű feldolgozásban, énekeltek, hangszereket
utánoztak, táncoltak, sőt még
altatózenét is hallgattak a különleges akusztikájú kamarateremben. Örülünk, hogy
ilyen színvonalas előadásra

megnyertük a szülők támogatását is!
November a Márton-nap
hónapja. Sokat beszélgettünk a legendáról, próbáltuk
az üzenetét, a jellemformáló
erejét megragadni, és segítő,
jobbító üzenetet közvetíteni
a gyerekek felé. Még van mit
tanulniuk e területen, de nagyon lelkesen vettek részt a
libás játékokban, dalok, versikék tanulásában, és lelkesen
vettek részt a dramatizálásban.
A szülőket is meghívtuk közös éneklésre (a gyerekek azért
jobbak voltak!), libalakomára,
és lampionos felvonulásunkra, melyet az udvaron szétszéledt kislibák összeterelgetése
előzött meg. Csodaszép őszi
időben jólesett az újabb közös
együttlét!
Közben megkezdődött az
óvoda épületének energetikai
felújítása. Az őszi zárva tartás
alatt kicserélték a szakemberek
a radiátorokat és a kazánt. Máris érezhető a hatása! Jelenleg folyik a külső szigetelés, majd a
napelemek felszerelésével zárul
– remélhetőleg még idén - az
Önkormányzat által elnyert
jelentős anyagi támogatással
megvalósuló projekt. Reméljük,
a gyerekek óvodai életét nem,
vagy csak minimálisan befolyásolja, a munka elkészültével
pedig élvezzük az előnyeit!
Cseke Zoltánné
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Geresdlaki Mézeskalács-falva... az alkotás

„Talán 2011-ben sütöttünk
először mézeskalácsot közösen a gyerekekkel. Akkor az
iskolában, egy osztályteremben állítottuk ki. Mikor jött a
szünet, átvittük az épületeket a

templomba, ahol sajnos hamar
tönkre mentek, nem volt jó a
klíma hozzá.”
Így kezdődött a történet.
Aki szívesen mesélne a régi
élményekről, esetleg fényképet

is kölcsönözne hozzá, kérem,
jelezze a polgármesteri hivatalban.
Természetesen idén is lesz
mézeskalácsfalu, mint annyi
éve már. November 13-án el-

kezdtük az épületek megformálását Kett Timi útmutatása
alapján.

Geresdlaki Hírmondó
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Foci Geresdlakon

Segítségül jött néhány finn
asszony is, akik szorgalmasan
készítették velünk együtt a házikók elemeit. Jó hangulatban
telt az első este.
Két alkalommal találkoztunk, Polgár Zsuzsa pécsi
mézeskalácsos irányításával, a
megsült darabok díszítése és
összeállítása volt a feladat.
A receptet is sikerült megszerezni Stolcz Pannitól. Ha
valaki otthon el akarja készíteni a lakhelyét, megosztom:
75 dkg liszt, 30 dkg porcukor,
4 egész tojás, 1 púpos teáskanál
szódabikarbóna, 1/2 csomag
fahéj, 5 dkg Ráma, 4 evőkanál
méz. A mézet fel kell melegíteni, abban megolvasztani a
Rámát. A kész tésztát egy éjszakát a hűtőben pihentetjük.

A 2017. évben is gurult a
labda Geresdlakon. U-11-es
csapatunk az elmúlt évekhez
hasonlóan a Bozsik program
keretein belül játszhatott a
környező községek csapataival.
Tavasszal és ősszel 5-5 tornán vettünk részt a mohácsi
alközpont szervezésében. A
tornák helyszínét a mohácsi
műfüves sportpálya adta. A
mérkőzések előtt felkészítő
edzéseket tartottunk Geresdlakon, ahol mindig szép számmal vettek részt a fiatalok.
A kéthetente megrendezett tornák között Geresdlakon is fordulókat rendeztünk
azoknak a focistáknak, akik

nem fértek be a korosztályba.
Ennek köszönhetően minden
geresdlaki gyereknek lehetősége nyílt arra, hogy az iskola
után szabadidejében, társaival
együtt sportolhasson. Közös
munkánk eredményességét bizonyítja, hogy négy alkalommal
győzedelmeskedni tudtunk a
kiemelt mohácsi csapatok ellen, de ennél fontosabb, hogy a
gyerekek mindenkor örömmel
és élménybeszámolókkal tértek
vissza családjaikhoz. Köszönjük
a Dózsa SE és a Geresdlaki
Önkormányzat támogatását!
Hajrá Geresdlak!
Reisz Josua
edző

Sütés előtt megkenjük 1 egész
tojás + 1 sárgája keverékével. A
díszítéshez 10-12 alkalommal
átszitált porcukrot használunk.
15 dekához 1 közepes tojás
fehérjét teszünk, és addig keverjük, amíg kemény nem lesz.
Reméljük, idén is minél
több épületből fog állni a falu.
Barna-Mendly Erzsébet

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. Tóth Sándor
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Aljegyző:
Földvári Edit
Telefon: 69/349-101
E-mail: aljegyzo@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: 69/349-054
Könyvtárvezető: Kett János
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

Geresdlaki Hírmondó
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A Német Önkormányzat hírei

Hírek röviden


December 3-án 17 órakor lesz a mézeskalácsfalu
megnyitója. Az ennek otthont adó termet az önkormányzat önerőből újíttatta fel.

Négy darab gombos harmonikával és egy darab hárfával gazdagodott a hangszerkiállításunk. A hangszereket a Semriachban
élő híres harmonikakészítő mester, PARTZ család ajándékozta
a Német Önkormányzatnak.

 December 10-én 14 óra 30 perckor Geresden, a templomban Ádventi műsort ad a Pacsirta kórus.


December 19-én 17 órai kezdettel tartjuk a szokásos
nyugdíjas karácsonyi ünnepségünket, előtte a megemlékezést a málenkíj robotról.

 Geresdlak Önkormányzati Intézményeinek Energiahatékonysági Korszerűsítése című pályázat segítségével az óvoda és a polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítése és hőszigetelése zajlik.

Miserend
Dec. 3 vasárnap	  8 óra Geresd

Az évente megrendezésre kerülő GŐZGOMBÓC FESZTIVÁLON is csodálatosan zenélő BradlMusikanten zenekar
hangszereit is ez a família készítette.
Köszönet a PARZ családnak és Adi Prügger csapatának, akik
vállalták a hangszerek Geresdlakra szállítását.
Megjelent a Német Önkormányzat kiadásában az „Omas Speisen”,
„Nagymamáink ételei” című szakácskönyv, amely a régi sváb ételek ízeit
mutatja be, képekkel szemléltetve az
ételek elkészítésének menetét, magyar és német nyelvű receptekkel.
A kiadvány a kiállításokon, a geresdi boltban Anettnál, valamint Ahmann Terinél vásárolható.

Kányádi Sándor:

November

Dec. 10 vasárnap	  8 óra Lak
Dec. 16 szombat

16 óra Geresd

Dec. 17 vasárnap	  8 óra Lak
Dec. 24 vasárnap

Nyugaton, keleten
vörös az ég alja.
Régről nem kelepel
kéményen a gólya.
Csóka- s varjúsereg
lepi el a fákat,
véget a szél se vet
a nagy csárogásnak.

18 óra Lak

Dec. 25 hétfő	  8 óra Geresd
Dec. 31 vasárnap	  8 óra Lak

Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.
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