
Devecsery László:

Karácsonyi éjben
Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben... 
Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát. 
Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák: 
csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak.

Eduard Mörike:

Die heilige Nacht
Gesegnet sei die heilige Nacht,
die uns das Licht der Welt gebracht!
Wohl unterm lieben Himmelszelt
die Hirten lagen auf dem Feld.
Ein Engel Gottes, licht und klar,
mit seinem Gruß tritt auf sie dar.
Vor Angst sie decken ihr Angesicht,
da spricht der Engel: „Fürcht’t euch nicht!“
„Ich verkünd euch große Freud:
Der Heiland ist geboren heut.“
Da gehn die Hirten hin in Eil,
zu schaun mit Augen das ewig Heil;
zu singen dem süßen Gast Willkomm,
zu bringen ihm ein Lämmlein fromm.
Bald kommen auch gezogen fern
die heilgen drei König‘ mit ihrem Stern.
Sie knieen vor dem Kindlein hold,
schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, Gold.
Vom Himmel hoch der Engel Heer
frohlocket: „Gott in der Höh sei Ehr!“

Kun joulu on
Kun maass´ on hanki ja järvet jäässä ja silmä sammunut auringon,
kun pääsky pitkän on matkan päässä ja metsä autio, lauluton,
käy lämmin henkäys talvisäässä, kun joulu on, kun joulu on.

Ei huolta, murhetta kenkään muista, ei tunnu pakkaset tuikeat,
vain laulu kaikuvi lasten suista, ja silmät riemusta hehkuvat,
ja liekit loistavat joulupuista, kun joulu on, kun joulu on.

On äiti laittanut kystä kyllä, hän lahjat antaa ja lahjat saa.
Vaan seimi, pahnat ja tähti yllä ne silmiin kalleina kangastaa!
Siks´ mieli hellä on kristityllä, kun joulu on, kun joulu on.

Amikor karácsony van
Amikor a földet hó takarja, a tavak be vannak fagyva, és az utolsó napsugár is elbújt már,
amikor a fecske már messze jár, az erdő néptelen, és a madarak sem énekelnek,
olyankor a hideg téli időt egy meleg fuvallat járja át, amikor karácsony van, amikor karácsony van.
Ilyenkor senki sem gondol a bajokra, ilyenkor még a fagyok sem érződnek annyira csípősnek,
ilyenkor csak a gyermekek éneke száll, és a szemek csillognak az örömtől,
és a karácsonyfán a gyertyák fénye ragyog, amikor karácsony van, amikor karácsony van.
Anya finom ételt készített, ajándékokat ad és ajándékokat kap. 
Csak a jászol, a szalma és a csillag ott fent derengenek oly’ drágán a távolban!
Ezért olyan gyengéd a hívők lelke, amikor karácsony van, amikor karácsony van. 

(„Amikor karácsony van” – finn karácsonyi ének.
 A szöveget írta: Alpo Noponen, fordította: Pachné Heltai Borbála)

2017. december
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Falum Geresdlak
Mindenszentek táján szü-

lőfalumba, Beleznára visz az 
utunk szeretteim sírjához és 
rokonaimhoz.

A kihagyhatatlan út, a vár-
va várt találkozás során Néném 
zalai finomságai, a kíváncsi 
beszélgetés, hogy s mint va-
gyunk…

Milyen gyönyörű, fejlődő 
a falu!

Az évente egyszer-egyszer 
„hazalátogató” meglátom a 
szebbet, jobbat, a fejlődőt…

Tapasztalom, hogy helyben 
csupán természetesnek élik a 
megújult József Attila utcát, s a 
főteret, mely gyönyörű parkkal 
gazdagodott.

Persze. Tudják rokonaim, 
s talán csak kíváncsiak rám. 
Meglátom-e a jót Beleznán, 
ne csak Geresdlakot dicsér-
jem ám!

Sokan, s ugyanígy megéljük 
ezt Geresdlakra vissza- hazalá-
togató rokonnal, baráttal, osz-
tálytárssal Gőzgombóckor, s 
hétköznapjainkban is.

Leginkább a Geresdlakra 
büszke geresdlaki tölt el büsz-
keséggel!

A több ezer ide látogató, 
rólunk hírt kapó ember viszi 
is jó hírünket.

De mégis a lényeg, a mérv-
adó, ami számít, hogy mi 
geresdlakiak hogy éljük meg a 
mindennapokat?!

A Geresdlaki Hírmondó 
harmadik évfolyamának év 
végi összefoglalóját illenék 
izgalmasan, a hírértékűség-

nek eleget téve dicsekedés 
mentesen elmondani?

Tehát feketén-fehéren, 
íme ezek a tények:

A Geresdlaki Önkor-
mányzat, a képviselő testü-
let, a polgármester 2017-ben 
(csak röviden és tömören) 
működtette az önkormány-
zatot, intézményeit, stabilan 
gazdálkodott, egyensúlyban 
tartotta a költségvetést, tá-

mogatta az egyesületeit, pol-
gárait, országos hírű progra-
mokat szervezett.

No de hogy? Az ördög és 
az érdekesség, a hírértékűség 
a részletekben rejlik.

Felületes-e az idelátogató, 
elszármazott rokon szeretett 
falunk megítélésében „fecseg a 
felszín, hallgat a mély” ( József 
A. – A Dunánál). 

Mondhatják ekkora kerítést 
egy beszámolóhoz, a 2017-es 
év történéseihez?!

Még szárazabb stílusban 
Geresdlak 2017. évének be-

számolója:
Útépítés a Templom utcá-

ban két szakaszon, Kisgeresd 
irányában 100m-en.

A megvásárolt Dózsa u. 
romos házának elbontása, ud-
varrend, patak felett hídépítés.

A házhoz tartozó „hoch-
stelben” gyümölcsöskert és 
levendulás kialakítása.

A Dózsa Gy. utcában 150 
m-es szakaszban árok felújítá-
sa, 4 új híd építése.

Mindkét ravatalozó drapé-
riázása. 

Kis új fahíd a Flórián ut-
cában, egy kútház Geresden a 
Szent Vendel szobornál.

Konyhánkban új sütő, da-
gasztó és főzőzsámoly.

Óvodánk és Hivatalunk tel-
jes körű energetikai fejleszté-
se, napelem rendszer, kazán és 
radiátorcsere, nyílászáró csere  
házfal- és födémszigetelés.

Egyetemistáink Bursa 
ösztöndíja, általános iskolás 
tovább tanulóink támogatása.

Mézeskalácsfalu termének 
felújítása.

Kiállítások a Koffán-Galé-
riában, Grambachban. Egye-
sületeink támogatása.

Programok. Borverseny. 
Augusztus 20. Szüreti mu-
latság. Gőzgombóc Fesztivál. 
Mézeskalács falva. Nyugdíjas 
karácsony. Zebegény. Gram-
bach, finn kapcsolatunk.

Elnyert, 2018-ban megva-
lósuló pályázataink. Konyha-
fejlesztés.

Beadott, várományos pro-
jektek, közösségi ház, Geresdi 
Kultúrház energetikai fejlesz-
tésére írt pályázat. Leader 
egyesületi pályázatok. Könyv-
tárfelújítás.

Tények, tervek, jövő
Kívánom magunknak, hogy 

a 2018-as esztendő is legyen 
ennyire unalmas!

De azért hadd dicsekedjek 
zalai nénémnek, mert…

Geresdlak – együtt va-
gyunk sikeresek!

Dr. Habjánecz Tibor

Mari Mäkinen látogatása Geresdlakon

A geresdi templom süvegének 
helyreállítása

A győztes csapat - „Amiteszeliszol”

Kiállítás Grambachban
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Beszámoló a Fel Kisgeresdre Egyesület 
októberi összejöveteléről

2017. október 21-én tar-
totta legutóbbi összejövetelét 
a Fel Kisgeresdre Egyesület, 
Pachné Heltai Bori doktorálá-
sa alkalmából. Az összejövetel 
célja az volt, hogy az egyesü-
let tagjai közelebbről is meg-
ismerkedhessenek az elkészült 
dolgozat eredményeivel.

Az egyesület nevében ki-
küldött meghívó a kisgeresdi 
Rumszauer Házba (Kisgeresd 
u. 9.) szólt, és az alkalmon az 
egyesület tagjai, valamint a 
geresdlaki finn lakosok vettek 
részt – összesen körülbelül 
harminc fő. Az összejövetelt 
az egyesület elnöke, Dr. Zin-
hober Zsuzsanna nyitotta meg, 
aki röviden kitért a találkozás 
apropójára. Ezt követően Bo-
rit egy virágcsokorral és a „Sok 
Boldogságot” című finn dallal 
köszöntöttük. Ezzel pedig már 
rá is tértünk a lényegre: Bori 
mesélt nekünk kutatásáról, 
amivel a jelenlévők közül töb-
ben az elmúlt évek során már 
megismerkedhettek, például 
azon interjúk alkalmával, ame-
lyeket Bori a faluban készített, 
vagy éppen doktori védésén, 
amelyre 2017. szeptember 27-
én a budapesti Eötvös Loránd 
Egyetemen került sor. 

A beszélgetés során tiszte-
letvendégünk beszámolt ne-

künk tudományos kutatásának 
néhány részletéről, valamint 
munkája főbb eredményeiről. 
Amikor pedig a szabad eszme-
csere ideje jött el, a jelenlévők 
hamar belelendültek, és olyan, 
mindenki számára ismerős té-
mákra terelődött a szó, mint a 
geresdlaki hétköznapok és az 
emberek közötti mindennapi 
találkozások. Többen köszöne-
tüket fejezték ki azért, hogy a 
különböző nyelvű emberek – 
a magyarok, a németek/svábok 

és mi finnek valóban közelebb 
kerülhetünk egymáshoz, ami-
kor a falu utcáin találkozunk, 
és mindenki azt érezheti, hogy 
elfogadják, és örülhet, amikor 
egy másik ember üdvözli őt, 
még akkor is, ha ez nyelvileg 
nem is mindig sikerül. Ugyanis 
a testbeszéd és az a mód, aho-
gyan megszólítjuk egymást, az 
az igazán lényeges. Ma már 
mintegy 15 éve élnek finnek 
is a faluban, és ide tartozónak 
érezzük magunkat! Az össze-
jövetelen szó esett tehát a falu 
kisebbségeinek helyzetéről is. 
A tradicionális magyar ünne-
pek összehozzák az embereket, 
és az esti séták is népszerűvé 
váltak, sétabotokkal vagy azok 
nélkül. Kialakultak tehát közös 
hobbik is. A falu zenei élete is 
összehozza a muzsika iránt 
érdeklődőket, a rendezvénye-
ken pedig mindenki élvezheti 
munkájuk eredményét. 

A beszélgetés jó hangu-
latban és a falura egyébként 
is jellemző kellemes légkör-
ben telt, nem véletlenül a 
település közösségi szelleme 
az egyik legvonzóbb az ide-
költöző finnek számára. Erre 
pedig Geresdlak szlogenje is 
jól rátapint: „Együtt vagyunk 
sikeresek, Zusammen sind wir 

erfolgreich, Yhdessä onnistum-
me”. Nem csoda hát, hogy a 
falu gyönyörű fekvése, a vál-
tozatos természet a fákkal és 
a madarakkal, a korai tavasz 
és a hosszú nyár folyamatosan 
csalogatják például a finneket, 
akik rendre a falu ideiglenes 
lakói lesznek. Úgy érezzük, 
hogy itt szívesen fogadnak 
bennünket!

Személyesen nagyra ér-
tékelem Bori dolgozatának 
témaválasztását, és remélem, 
hogy minél többen megisme-
rik majd munkáját. Szerintem 
ugyanis doktori témája társa-
dalmunk lényegi kérdéseiről 
szól, és választ adhat napjaink 
olyan sajnálatos problémáira, 
mint az emberek közötti vi-
szálykodás, széthúzás. 

Köszönöm szépen Bori 
fontos munkádat, zárásként 
pedig Ady Endre Az Értől az 
Óceánig c. versének egy rész-
letét kölcsönzöm: 
„Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Óceánba.”

Anna-Liisa Jarkko, 
kisgeresdi finn lakos

 (fordította: 
Pachné Heltai Borbála)

A Fel Kisgeresdre Egyesület dióhéjban
A Fel Kisgeresdre Egyesület 2007-ben alakult meg azzal 

a céllal, hogy képviselje a kisgeresdiek érdekeit Geresdlakon, 
hiszen mi „csak” tízegynéhányan lakunk e településrészen. 
Célunk, hogy szépítsük,  fejlesszük Kisgeresdet, ápoljuk 
hagyományait, ami egész Geresdlaké,  hiszen nem véletle-
nül itt ünnepli az egész település augusztus 20-át. A Pécsi 
Törvényszék a  civil szervezetet a 2813. sorszám alatt vette 
lajstromba. Az egyesület 2015-ben megújult, és új tagokkal 
bővült, ma 16 tagja van, akik között nemcsak kisgeresdiek 
vannak, hanem több barátjuk is támogatja a célokat.

Az egyesület nemcsak szépíti Kisgeresdet, de saját pénzé-
ből tagjai munkájával, az Önkormányzattal együttműködve 
megjavította a Kisgeresdre vezető utat, rendszeresen szer-
vez tagjainak közösségi rendezvényeket, ahol hol magyarul, 
hol németül vagy angolul folyik a beszélgetés. Az Egyesü-
let székhelye a Rumszauer Ház. A ház templomszobájának 
restaurálásával, felszentelésével és a közönség számára való 
megnyitásával ma már temploma is van Kisgeresdnek. 

Varga-Sabján László
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

„Győzni sohasem könnyű, 
de megpróbálni azért érdemes.” 

Tudják ezt azok a tanuló-
ink, akik az elmúlt hetekben 
több versenyen vettek részt, 
és tudja ezt Kimi Raikönnen 
Forma 1-es autóversenyző is, 
akitől az idézet származik.

Végzős tanulóink számá-
ra nagy jelentőséggel bírt a 
Janus Gimnázium megyei né-
met versenye. Schmolcz Kinga, 
Schulteisz Anna, Storch Jamie 
és Varga Kitti mérettette meg 
magát. A többi tanulmányi 
versenytől eltérően itt a leg-
jobban teljesítő tanulókat az 
az elismerés is éri, hogy nem 
kell szóbeli felvételit tegyenek, 
ha a Janus Gimnáziumban 
szeretnének továbbtanulni, a 
maximális pontszámot kapják 
a jó versenyeredményeknek 
köszönhetően. A több mint 
40 induló közül Storch Jamie 
és Schulteisz Anna került be a 
legjobb 15 közé, ők részesültek 
ebben az elismerésben.

Novemberben körzeti lab-
darúgó tornán vettek részt fiú 
tanulóink mind a 4 korcso-
portban Pécsváradon. 

Tankerületi helyesírási ver-
senyt rendeztek az alsós tanu-
lóknak Pécsváradon (Barcsay 
Andor, Nagyéri Bence, Wukovics 
Dzsennifer, Hofecker Jázmin, 
Schulteisz Márton, Békefi Luca, 
Bodró István, Glasz Melani). 
Schulteisz Márton harmadik 
helyezést ért el.

A Pécsváradi Leányvásárra 
meghirdetett rajzpályázatra is 
több tanulónk alkotását küld-
tük el. Schweibert Hanna (1.o.) 
3. helyen, Varga Kitti (8.o.) és 
Tóth Timi (6.o.) 2. helyen, 
Varga Nadin (7.o.) 1. helyen 
végzett.

A városi asztalitenisz ver-
senyről továbbjutva 14 fő kép-
viselte iskolánkat az asztalite-
nisz megyei diákolimpia pécsi 

döntőjén. I-II. korcsoportos 
fiú tanulóink (Barcsay Andor, 
Ferkov Barnabás, Kovács Möl-
ler Bálint, Wukovics András) 
csapatban 2. helyen végeztek. 
III-IV. korcsoportos leány és 
fiú tanulóink egyéni verse-
nyében mindenki továbbjutott 
a csoportjából, de az egyenes 
kieséses rendszerben sajnos 
búcsúztak. Legeredményesebb 
egyéni tanulónk Lukács Dávid 
lett, aki beverekedte magát a 
legjobb 8 közé. Csapatban a lá-
nyok (Apari Lili, Storch Léna, 
Varga Nadin) megnyerték a 
megyei döntőt és továbbjutot-
tak a karcagi országos döntő-
be. Fiú B csapatunk (Osváth 
Erik, Wukovics Alex, Wukovics 
Tamás) bronzérmes lett, „A” 
csapatunk (Apari János, Lu-

kács Dávid, Toldi Dániel) az 5. 
helyen végzett.

Adventi készülődésünket 
november 29-én kezdtük el. 
Hitoktatónk Zsuzsi néni ta-
nulságos, az adventi időszakra 
ráhangoló történetei kiegé-
szítették gyertyagyújtásunkat. 
Az adventi időszakban minden 
napra kitűzött feladatokat osz-
tályszinten értékeltük, amit az 
aulában mindenki nyomon tu-
dott követni. 

December 6-án a Mikulás 
különleges ajándékot hozott. 
Felsős tanulóinknak table-
teket, amiket a tanórákon 
használnak előszeretettel, 
 feladatlapok, játékos felada-
tok, felmérők, dolgozatok 
megoldásához. Alsós tanu-
lóinkat meghívta Nagykará-

csonyba, Mikulásfalvára, aho-
vá december 13-án utaznak 
el. Az ő szavaival kívánunk 
Önöknek boldog ünnepeket:

„A házakban mindenhol ka-
lács illatozzon

Fenyőfák alatt gyertyaláng 
ragyogjon.

Szívekbe költözzék nyuga-
lom, s szeretet

Hozzon a Karácsony békét és 
örömet!”

Békés, szép ünnepeket kí-
vánok Neked és Családodnak 
Nagykarácsonyból: Mikulás

Szeretettel várunk minden-
kit óvodásaink és iskolásaink 
karácsonyi műsorán az iskola 
aulájában 2017. december 20-
án, szerdán 17.00 órakor.

Schulteisz Balázs
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Karácsonyvárás, mézeskalács óvoda készítés 
November 14-én a Csurgó 

Zenekar koncertjén voltunk a 
gyerekekkel, Erdősmecskén. 
Nagyon jó hangulatban telt, 
sok együtténekléssel, zenélés-
sel, tánccal búcsúztattuk ilyen 
módon is az őszt, - hogy át-
adja helyét gondolatainkban, 
tevékenységeinkben az adventi 
készülődésnek.

Hagyományainkhoz híven 
idén is bekapcsolódtunk a 
geresdlakiak legédesebb prog-
ramjába, a Mézeskalácsfalu el-
készítésébe. A gyerekek maguk 
szaggatták ki a sok apró for-
mát, mellyel az óvodát szim-
bolizáló házat díszítettük ki, 
körbevéve gyerekekkel, felnőt-
tekkel. Örülünk, hogy szoros 
mindennapjaink mellett jutott 
rá időnk, energiánk. Így nagy 
örömmel látogattuk is meg a 
kiállítást, amit évről-évre nagy 
érdeklődéssel, élvezettel tekin-
tenek meg a gyerekek, fedezik 
fel az ismerős épületeket, hely-
színeket.

A Mikulás idén kicsit ha-
marabb látogatott el óvodánk-
ba. Szilas Miklós, gitáros zenés 
előadó, segítő Krampuszával, 
nagyon kellemes hangulatot 
varázsolt a csoportszobába. 
A gyerekek bátran beszélget-
tek, énekeltek, táncoltak vele. 
Mire a zsákját kibontotta, már 
a legkisebbek is felbátorodtak, 
örömmel vették át az ajándé-
kokat. Ők maguk is megaján-

dékozták a nagyszakállút, 
saját rajzaikkal, színezőikkel. 
A program a Csorba Győző 
Könyvtár támogatásával jött 
létre. A Télapó távozása után 
karácsonyi hangulatot igyek-
szünk varázsolni a szívekbe. Ez 
az idén kicsit nehézkesebben 

működik, hiszen az energeti-
kai felújítás tovább folytatódik 
a külső és belső helyszíneken.

Igen nagy szervező munkát, 
odafigyelést igényel a nyugodt 
óvodai élet megszervezése nap, 
mint nap. Örülünk a megúju-
lásnak, máris érezzük jóté-
kony hatását, hiszen az összes 
radiátorunk és a gázkazán is 
új, korszerű és sokkal hatéko-
nyabb lett.

Már teljesen körbeszigetel-
ték az épületet, csak a színezés 
befejezése van hátra. Felke-
rültek a napelemek a tetőre, 
a szolgáltatón múlik, mikor 
indul meg a kétirányú mérés. 
Két nagy feladat van még hátra 
ebben a hónapban, éppen azok, 
amelyek a mindennapjainkat 
is érintik: a padlás szigetelése 

(mely teljes lomtalanítás után 
végezhető el) és a mozgáskor-
látozott mosdó kialakítása, 
mely falbontással is jár. Bízunk 
benne, hogy zökkenőmentesen 
bonyolódnak le ezek a mun-
kálatok is, és a gyerekek kará-
csonya hasonlóan szép ünnep 
lesz, mint a korábbi években. 
Szeretettel várunk mindenkit 
december 20-án 17 órakor az 
iskolások-óvodások karácsonyi 
ünnepségére az iskola aulájába. 
December 21-től 29-ig zárva 
lesz az óvoda, majd 2018. ja-
nuár 2-án fogadjuk ismét a 
gyerekeket.

Áldott karácsonyt, és békés 
újesztendőt kívánunk minden 
partnerünknek, támogatónk-
nak és a Hírmondó olvasóinak!

Cseke Zoltánné
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Doktori dolgozat készült Geresdlakról 3.
Hogyan hasznosítható a munka?

A Geresdlakról készült doktori dolgozatomat bemutató 
írásom előző részeiben azt ismertettem, hogy miért végez-
tem nyelvészeti kutatást a faluban és milyen fő eredményekre 
jutottam. Ebben az utolsó részben azt foglalom össze, hogy 
az eredmények hogyan hasznosíthatóak a gyakorlatban. 

1. Témájuktól függetlenül a tudományos kutatások első-
sorban azért hasznosak, mert mindig valamilyen új ismeret-
tel bővítik meglévő tudásunkat. Geresdlakon például arról 
gyűjthettem egyedülálló információkat, hogy egy kulturá-
lisan sokszínű közösség hogyan használ a mindennapokban 
egyszerre több nyelvet, és ez hogyan befolyásolja az emberek 
közötti kapcsolatokat. Emellett a dolgozat elkészültével Ge-
resdlak példáján keresztül friss információkhoz juthattunk 
a magyarországi német nemzetiség nyelvhasználatáról, vagy 
éppen arról is, hogy a külföldiek házvásárlását mennyiben 
befolyásolja az, hogy az adott településen milyen nyelveket 
beszélnek a helybeliek. Ezeknek az ismereteknek a feltárása 
és értékelése a nyelvészet feladata. Ám az eredmények az ok-
tatástól kezdve a kisebbségpolitikán át a turisztikáig számos 
területen felhasználhatóak, és segíthetik a gyakorlati dön-
téseket meghozó szakemberek munkáját. Az alábbiakban e 
területekről említek egy-egy példát.  

A geresdlaki eredmények az oktatás területén például se-
gíthetnek abban, hogyan tehetjük hatékonyabbá a nyelvta-
nítást. Ahogy arra előző írásomban is kitértem, a geresdlaki 
tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak maga a nyelvtu-
dás számít, amikor egy másik nyelven szeretnénk kommu-
nikálni, hanem az is ugyanolyan fontos, hogy mennyire tud-
juk kreatívan és tudatosan használni meglévő ismereteinket, 
és mennyire vagyunk nyitottak, érdeklődőek a másik ember 
iránt. Ezért az iskolában ezeknek a készségeknek az okta-
tására is éppúgy érdemes figyelni, mint a szavak tanulásá-
ra vagy éppen a nyelvtani szabályok megismerésére. A ki-
sebbségpolitika területén azért kell, hogy friss információk 
álljanak rendelkezésünkre a nemzetiségi közösségek nyelv-
használatáról és kulturális tevékenységeikről, mert csak a 

közösségek aktuális helyzetét és igényeit ismerve lehetsé-
ges például olyan pályázatokat, programokat meghirdetni, 
amelyek eredményeképpen tényleges gyakorlati haszonnal 
járó fejlesztés valósulhat meg. A turizmus területén pedig 
a jó gyakorlatok továbbadása hozhat pozitív eredményeket: 
a Geresdlakon sikerrel megrendezett, a különböző lakosok 
kultúrájának megismerését célzó rendezvények például más 
kistelepülések turisztikai fejlesztéséhez is adhatnak ötlete-
ket. 

2. A dolgozatban összegyűjtött új ismeretek különbö-
ző területeken történő hasznosítása mellett azt remélem, 
hogy kutatómunkámnak Geresdlakon közvetlenül érezhető 
eredményei is voltak és még lesznek is. Bízom benne, hogy 
mindazok, akikkel a nyelvekről, nyelvhasználatról hosszab-
ban-rövidebben beszélgettem, találkozásunkat követően ki-
csit büszkébben értékelik nyelvi ismereteiket és Geresdlak 
sokszínű közösségét. Nagyon örültem neki, hogy nyelvtudá-
sommal néha én is segíthettem a geresdlakiaknak. Remélem 
például, hogy akik részt vettek rajta, szívesen emlékeznek 
vissza a jó hangulatú finn órákra. 

3. Noha dolgozatom elkészült, remélem, hogy ezután is 
sokszor lesz még alkalmam Geresdlakra jönni. Ezentúl már 
nemcsak a nyelvek iránt érdeklődő kutatóként fogok a falu-
ba érkezni, hanem azért is, mert mára sok kedves ismerősöm 
lett, akikkel remélem, még sokszor lesz alkalmam beszélget-
ni és együtt lenni! Bízom abban is, hogy ezek az ismeretsé-
gek sok hasznos és örömteli közös tevékenységhez is lehető-
séget nyújtanak majd a jövőben. Ennek egyik első példája az, 
hogy egy kutatás kapcsán együttműködés alakult ki a mun-
kahelyem, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
nyi Intézete és a geresdlaki iskola és óvoda között. A Nyel-
vEsély elnevezésű kutatás célja, hogy a pedagógusokkal, a 
szülőkkel és a gyerekekkel közösen a fiatalok nyelvi nevelé-
sét segítő, az ő érdeklődésüket felkeltő oktatási segédanya-
gokat készítsünk. Van már tehát újra apropója annak, hogy 
Geresdlakra jöhessek!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden ked-

ves közelebbi és távolabbi geresdlaki ismerősnek, aki bármi-
lyen formában segítségemre volt a dolgozat elkészítésében! 
Nélkülük munkám nem készülhetett volna el! Külön hálá-
val tartozom azoknak, akik befogadtak otthonukba és szál-
lást adtak nekem: Mári néninek, Erzsinek, Gábornak és Ma-
rika néninek! 

Haluaisin kiittää kaikkia suomalaisia tuttaviani avusta ja 
ystävällisestä vastaanotosta! Ilman teitä väitöskirjani ei olisi 
voinut valmistua! 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir bei der An-
fertigung meiner Dissertation geholfen haben! 

A doktori dolgozat hamarosan elektronikusan is olvasha-
tó lesz a www.doktori.hu oldalon. 

Pachné Heltai Borbála

Egy a sok-sok kedves emlékem közül: 2013-ban így tanultunk fin-
nül Geresdlakon (ezt a csoportot Anja Haaparanta pécsi lektor és 
én tanítottuk egy nyelviskolai kurzus keretében)
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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.onkor-
manyzat@gmail.com 

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

Adventben karácsonyra készülünk
„Íme a ti Istenetek eljön 

hatalommal, úgy legelteti 
nyáját , mint a pásztor, ölébe 
hordozza őket.” olvassuk Izaiás 
próféta sorait a Szentírásban. 
Évezredeken keresztül várta 
a világ ezt a beteljesülést,  a 
jövendölés első karácsony éj-
szakáján Betlehemben betelje-
sedett. Ez a fajta beteljesedés 
meglepte az embereket, mert 
Isten és az isteni hatalom egy 
gyermek képében érkezett a 
földre, hogy jó pásztor módjára 
szeressen bennünket. Advent 
van, mi is várjuk a karácsonyt. 
Az advent üzenete: készülni a 
karácsonyra. De hogyan? Úgy, 
ahogy Keresztelő Szent János 
és a népe készül a megváltó el-
jövetelére. János lemondott a 
kényelemről, pusztába vonult, 
bűnbánatot hirdetett, han-
gosan prédikált, mert hallga-
tói lelkileg süketek voltak. A 
közömbösség és hitetlenség 
tragédiáját élték. János pré-
dikálása nem volt hiábavaló. 
Tömegeket mozdított meg, és 
az emberek megvallották bű-
neiket. Ez volt az első advent, 
és milyen a mi adventünk? 
Hogyan készül a harmadik 
évezred embere a karácsonyra? 

Miben áll a készülete? A választ 
az élet adja. Kapcsoljuk be a 
televíziót és meglátjuk, hogy a 
készülődéssel nincs baj: Fény-
szórók, reklámok vásárlásra 
ösztönöznek. Pénzért minden 
eladó és mindent megvesznek 
az emberek. Hol van itt a sze-
rénység, az imádás, a bűnbánat? 
Egyik csomagban sincs bent. A 
karácsony Jézus születésnapja: 
Isten felszólítása a szeretetre, 
a békére, a megbocsátásra. A 
karácsony a szeretetről beszél: 
a lelkiismeret megvizsgálásá-
nál ez az első kérdés: szere-
tek-e eléggé? Ha nem, akkor 
az isteni szeretet melegét sem 
fogom érezni. Ady Endre sze-
rint a karácsony „igazsága rege” 
lett, vagyis érzelgős történetet 
készítettünk belőle „Karácso-
nyi rege, ha valóra válna, igazi 
boldogság szállna a világra.” A 
karácsony a szeretet ember-
ré válása, és ez minden nap 
megtörténhet, megvalósulhat. 
Minden ház, tanya, falu, város, 
kontinens Betlehemmé vál-
tozna, ha megengednék, hogy 
megszülessen benne a szeretet. 
Isten maga a szeretet bennem 
és benned. Ezt a szeretetet 
nem tarthatjuk meg magunk-

nak. Érzékelhetővé kell váljon 
a szeretet jó cselekedetekben, 
szerető figyelmes gesztusokban, 
jóságban, mások megértésében, 
a megbocsátásban és a szenve-
dés enyhítésében. A karácsony 
azt mondja, nem élhetsz csak 
önmagadnak. A Te feladatod 
az, hogy a szeretetet gyakorold, 
érzékelhetővé tedd. Isten azért 
lett emberré, hogy kezet, lábat 
és szívet adjon a szeretetnek. 
A Te kezedet, lábadat, szívedet 
kéri, hogy általad vigye a sze-
retetet az embereknek. A Bet-

lehemi Kisded akkor ölt arcot 
benned, ha szeretettel fordulsz 
az embertársaid felé. 

Karácsonykor a láthatatlan 
Isten válik láthatóvá, érzékel-
hetővé. Ott van a betlehemi 
jászolban, ez hozza a földre 
az angyalokat, ez indítja útra a 
Napkeleti Bölcseket, ez készteti 
bosszúra Heródes királyt is. És 
Téged mire indít? Kívánom in-
dítson az önzetlen szeretet út-
jára, ahhoz aki maga a Szeretet, 
aki szívedben is lakást kér. Így 
kívánok Mindenkinek Istentől 
áldott Szent Karácsonyt.

Erb József
plébános

Miserend 
január 7. vasárnap 

 8.00 Lak
január 14. vasárnap 

 8.00 Geresd – 
 búcsú

január 20. szombat 
 16.00 Geresd

január 21. vasárnap 
 8.00 Lak

január 28. vasárnap
  8.00 Lak 
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A Geresdlaki Nyugdíjas Klub 
2017-es éve

A klub tavasszal ünnepel-
te 10 éves fennállását. Ebből 
az alkalomból Stolz Panni 
röviden ismertette az eddigi 
programokat. Megemlékezett 
azokról is, akik már nincsenek 
közöttünk.

Ez az év is jól telt, igyekez-
tek megmozgatni a tagságot.

Három kirándulást is szer-
veztek, melyekhez az önkor-
mányzat segítséget nyújtott: 
kölcsönadta a kisbuszt. Ezt 
hálásan köszönik.

Az első úticél Püspökszen-
tászló és Hosszúhetény volt, 
ahol megnézték az arborétu-
mot és az itt található egyházi 
épületeket, valamint a hosszú-
hetényi tájházat, az üvegkiállí-
tást, és egy helybeli fotós képe-
it. Ezen az úton részt vettek a 
tagokon kívül finn lakosaink és 
a marázai nyugdíjasok is.

A második látogatás So-
mogyvámosra, a Krisna Tu-
datú Hívek otthonába indult. 
Itt egy más kultúra életébe pil-
lanthattak be. Vezetőjük meg-
mutatta a gazdaságot, a boldog 
tehenek otthonát, az iskolát és 
természetesen a templomot 
is. Az járt jól, aki papucsban 
ment, mert az épületekbe csak 
mezítláb volt szabad belépni.

A harmadik kirándulás egy 
újabb vallás otthonába kalau-
zolt: a dunaszekcsői  görögke-
leti szerb templom következett. 

Itt a templom gondnoka - aki 
szerb anyanyelvű középisko-
lai tanár és történész – vezette 
körbe a csapatot, és mesélte el 
a templom történetét. Ezután 
az Örökségház következett: a 
Piac téren található műemlék-
védelem alatt álló épület föld-
szintjén konferenciák, emele-
tén kiállítások kaptak helyet. 
Ezen a napon az időjárás nem 
kedvezett a szabadtéri prog-
ramoknak, esős, szeles hűvös 
volt.

Mindhárom alkalommal 
ebédet is kaptak az utazók. 
Délután fáradtan, de élmé-
nyekkel teli térhettek haza a 
résztvevők.

Havonta tartanak klub-
délutánt, melyen az abban 
az időszakban születésnapját 
ünnepelő társ megvendége-
li a többieket. Ilyenkor kerül 
az asztalra finom sütemény, 
ásványvíz, üdítő. A terített 
asztal mellett mesélnek régi 
történeteket, emlegetik a kö-
zös emlékeket.

Lelkesen készültek a szüreti 
bálra is, ahol szokásukhoz hí-
ven egy kis műsort adtak elő.

Természetesen a Gőzgom-
bóc Fesztivál sem maradhatott 
ki, többen bemutatták tudásu-
kat ezen a téren is.

Aki szeretne hozzájuk csat-
lakozni, szívesen látják.

Barna-Mendly Erzsébet

Fontos időpontok 
az orvosi rendelőben  

Az  elkövetkező hónapokban a véralvadásgátlót szedők vér-
vételei az alábbi időpontokban lesznek:

2018. 01. 04. csütörtök!  
2018. 02. 06. kedd
2018. 03. 05. hétfő! 
2018. 04. 03. kedd 

Azon páciensek, akik ezen időpontokban szeretnének jönni 
Lakra a Rendelőbe vérvételre, előre 2 héttel legalább jelezzék ezt, 
hogy fel tudjuk a Kartonozóba rakatni, beutalót írjunk.  

– December 15., péntek nővérrendelés lesz szabadság miatt  
– December 22., péntek nővérrendelés lesz szabadság miatt 
– December 22-23-24-25-26. ügyelet  
– December 27. szerda nővérrendelés lesz szabadság miatt  
– December 28-29.  csütörtök-péntek Geresdlakon lesz 

8-12-ig rendelés, csak betegellátásra kérjük jelentkezni, 
gyógyszeriratásokat előzetesen kérjük lerendezni.  

– December 30-31. és január 1. ügyelet. 

Ügyeleti telefon: 511-158. 
Szabadságok alatt  Dr. Kováts  György Hímesen helyettesit,  

telefonja 06-20-9213540, 347-113,  
– E-receptek  felírása miatt kicsit lassabb az ellátás, kérjük 

türelmüket.  
– December 29  a himesházi patika leltárt tart, sem Hímesen, 

sem Lakon nem lesz nyitva.  

Áldott szép ünnepeket, boldog új esztendőt, jó egészséget kivánunk:
Doktornő, Tündi, Ingrid

A Pacsirta kórus adventi műsora december 10-én a geresdi 
templomban


