
Adventben karácsony felé...
Meggyújtottuk már az 

első adventi gyertyát a „mé-
zeskalács falu” koszorú-
ján, remélem minél több 
geresdlaki házban is össze-
gyűlnek a gyertyagyújtásra.

A koszorú otthonunk-
ba varázsolja a várakozást, a 
meghittséget, a találkozást, 
főleg ha össze tud köréje 
gyűlni a család  egy kis idő-
re imára, beszélgetésre, 
egymásra figyelésre.

Minden ad-
vent Téged  
vár Uram. 
Mert bár 
eljöttél a 
v i lágba, 
meg kell 
é r k e z -
ned az 
e m b e -
rek szívé-
be is. Jöjj el 
az én esen-
dő életem-
be is! Jöjj el 
törvényeiddel,ezek 
adják életem rendjét. 
Jöjj el szereteteddel, mert 
csak szeretetben alakulha-
tok igaz emberré. Szeretetet 
adni tudó emberré.

A napokban minden csa-
ládhoz eljutott kérésünk, se-
gítsünk templomunk meg-
mentésében, felújításában, 
megőrzésében a jövő számá-
ra. Vagyis az önkéntes egy-
házi hozzájárulás mellett, 
ami már három éve 4000 
Ft személyenként egy évre, 
- külön adományt kérünk 
a kedves hívektől templo-
munk felújítására. Aján-
dékot kérünk a Betlehemi 

Kisdednek, hogy méltó háza 
lehessen Lakon is. 

Adventi gondolatok szí-
vünkben is megfogalma-
zódnak: Tiszta-e a lelkem? 
Mennyit imádkozom? Ho-
gyan viszonyúlok szerette-
imhez, embertársaimhoz? 
Mit vár tőlem az Isten? A 
karácsonyi lázas készülődés, 

takarítás, vásárlás közben 
ezekre a kérdésekre is vá-
laszolnunk kell. A zöld ad-
venti koszorúnak üzenete 
van számunkra is. Sose add 
fel a reményt, nehézségeid-
ben, magányodban és  fáj-
dalmadban ott van mellet-
ted Jézus, aki a te szívedben 
is helyet kér.

Nyisd meg szívedet szá-
mára. Jézus Isten volt és  
emberré lett, nem uralkodni 
jött, hanem szolgálni. Való-
ságos ember lett, hogy Isten 

gyermekévé tegyen minket. 
Hasonló lett hozzánk: arca 
van, hogy  rád mosolyog-
jon, szeme van, hogy észre-
vegyen téged, füle van hogy 
meghallhasson téged, nyelve 
van, hogy szólhasson hoz-
zád, szíve van, hogy szeret-
hessen téged. Egy  püspök  
a napokban így fogalmazta 
meg karácsony lényegét: „Is-

ten nem bírta ki a távolsá-
got közte és a bűnnel 

tőle eltávolodott 
ember kö-

zött. Hiszem, 
hogy Isten 
a Szeretet, 
s hiszem, 
hogy en-
nek a 
Szeretet-
nek va-
gyunk fiai 

és leányai. 
A Szeretet 

mindig talál-
kozni és egye-

sülni akar azzal akit 
szeret, ezt ünnepeljük  

karácsonykor. Isten meg-
testesült, megszüntetve a 
távolságot szeretett teremt-
ményei és saját maga kö-
zött.

A karácsony nem más, 
mint ennek a szeretetnek a 
megtestesülése közöttünk.” 
A Szeretet, megtestesült 
Betlehemben, aki Őt befo-
gadja az Életet fogadja be.

Kívánom mindnyájuk  
szívében találjon meleg ott-
honra a kis  Jézus és töltse 
be örömével, szeretetével, 
békéjével és áldásával!

Erb József

Geresdlak - 
yhdessä 
onnistumme!

Geresdlak- együtt 
vagyunk sikeresek! A 
geresdlaki, befogadó em-
bereknek nem volt nehéz. 
Több ezer km-re lévő kul-
túrát, a finn embereket, 
s ahogy Bogányi Tibor 
mondta a „finn erőt” sze-
retettel, tisztelettel barát-
ként, testvérként fogadta. 

A magyar különö-
sen vendégszerető nép. A 
geresdlaki ember azon-
ban nem vendégként gon-
dol barátaira. Első perctől 
fogva geresdlakiak Ők!

Társadalmi munka a 
temetőkben. Pacsirta kó-
rusunk meghatározó tag-
jaiként, diákok és óvodá-
sok patrónusaként tesznek 
közös értékeinkért.

Adomány a templo-
moknak, só-szoba az óvo-
dánknak. Ösztöndíj tanu-
lóinknak.

Geresdlaki házaik új 
tető-cseréptől  piroslanak.  
Pincét vesznek, s sző-
lőt művelnek.  Több-száz 
finn kötetből álló gyűjte-
ményünket gyarapítják. 
Együtt ünnepeljük au-
gusztus 20-át és decem-
ber 6-át.

Barátaink Ők! 
Mások. Jobbak, s  töb-

bek vagyunk mint  nélkü-
lük.

dr. Habjánecz Tibor
Geresdlak 

polgármestere

2018. december
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Karácsonyi gondolatok
Mindig jólesik, de advent idején különösen szívmelengető 

bizsergést okoz felidézni régmúlt karácsonyok emlékét. Amikor 
még csillogó szemmel vártuk a csodát, gyermeki, tiszta lélekkel 
készültünk Jézus születése napjára. Elvarázsolt bennünket a 
felnőttek kegyes csalása, s hittel hittük, hogy a karácsonyfát és 
az ajándékot személyesen a Jézuska hozta nekünk. 
Ez az érzés égig érő magasságba emelt minket, 
határtalan boldogság volt önfeledten lebegni. 
Aztán később csak megtudtuk, hogy nem 
ennyire közvetlen a kapcsolat, de az ott-
hon melege újabb és újabb tartalommal 
gazdagította az ünnepet. Szinte csoda 
történt, amikor cseperedvén, kamaszod-
ván tudatosult bennünk az érzés; meny-
nyivel jobb adni, mint kapni. Amikor 
szeretetünk jelképe, kis ajándékunk örö-
möt sugároz vissza ránk mások arcáról – 
megsokszorozva saját örömünket is.

1857-ben egy édesanya hirtelen halálos be-
teg lett, és a tanyára siető orvos csak azonnali mű-
téttel menthette volna meg az életét. De sötét este volt 
már, s az egy szem mécses gyér világa mellett gondolni sem le-
hetett az operációra. Szomorúan tanakodtak a felnőttek, mert 
tudták mindannyian, hogy e nélkül a beteg menthetetlen, és 
számára már nem lesz másnap. Az édesanyját rajongva szere-
tő és érte aggódó tíz éves kisfiú rémülten hallgatta, hogy milyen 
apró dolgokon is múlhat az élet, s hogy késő lesz már a holnap 
reggeli fény. Villámként cikáztak a gondolatai, majd a tehe-
tetlen felnőtteket is félrelökve rohant be az édesanyja szobájá-
ba, ágya mellé tolta az asztalt, rátette a pislákoló mécsest, és az 

összes föllelhető gyertyát is meggyújtotta a mécs körül. Majd 
a házból sebtében összeszedett tükrökkel nappali világosságot 
varázsolt édesanyja köré – megsokszorozva az egymással ta-
lálkozó nyalábok fényerejét. Így tette lehetővé, hogy megment-
hessék, akit mindenkinél jobban szeretett. A kisfiút később Edi-

son néven ismerte meg a világ, és tiszteli ma is.
Nekünk is vannak belső tükreink. Csodák-
ra képesek. Vigyázzunk rájuk féltőn, hogy a 

másokra vetített szeretetünket minél to-
vább tudják többszörözni. Mert nem ak-
kor maradunk teljesen egyedül, amikor 
már senkitől sem kapunk ajándékot, ha-
nem akkor, amikor már nincs kinek ad-
nunk.

Mondom nektek: furcsa dolog a sze-
retet. A tudással együtt csupán e két do-

log van a világon, amelyet ha minél többet 
szórunk, sugárzunk másokra, annál több 

lesz önmagunknak is. Így lehetünk szegényen 
krőzusok, hiányában pedig dúsgazdagon is kol-

dusszegények. 
Vigyük hát szívünkben magunkkal a karácsonyfadíszek kis 

Edison-tükreit, hogy emberi gyarlóságainkat szüntelenül rit-
kítva, a tükrök egyre erősebben sugározhassanak. Így lesz újra 
élő kapcsolatunk azzal, akinek a születésnapját immár két év-
ezred távlatából is évente várjuk, és azokkal a szeretteinkkel 
is, akik már közvetlenül mellette ünnepelnek. Azon legyünk, 
hogy karácsonyi gondolataink egyre több szürke hétköznapot 
is beragyoghassanak!

Pécs, 1995. Karácsonyán. dr. Hernádi László Mihály

Százegy éve független Finnország
Finnország a független-

ségét 1917. december 6-án 
kiáltotta ki, ezt a napot 
1919 óta ünneplik. Első-
ként Helsinkiben felvonják 
a finn zászlót a Tähtitorni-
dombon. Ezután a székes-
egyházban istentiszteletet 
tartanak, amelyen a köztár-
sasági elnök is hagyományo-
san részt vesz. A honvéd-
ség díszszemlét rendez, több 
ezer tartalékost és hivatásos 
állományút is előléptetnek. 
Este 6 órakor a házakban le-
oltják a villanyt és két kék-
fehér gyertyát raknak az ab-
lakokba, amelyeket azoknak 
az emlékére gyújtanak meg, 
akik a finn függetlenségért 
harcoltak az orosz elnyomás 
idején. Ez a szokás az 1920-
as évekre és még korábbra 

megy vissza, amikor az orosz 
elnyomás elleni csendes til-
takozás jeléül kék-fehér 
gyertyákat gyújtottak Johan 
Ludvig Runeberg (a finn 
himnusz szerzője) születése 
évfordulóján. Egy népszerű 
legenda szerint a gyertyákat 
azért rakták az ablakokba, 
hogy jelezzék az első világ-
háború kezdetén Németor-
szágba, katonai kiképzésre 

induló fiatal férfiaknak, hogy 
a házban megpihenhetnek 
és védve lesznek az oroszok 
elől. December 6-án este az 
elnöki palotában a köztár-
sasági elnök függetlenség 
napi fogadást ad, ahová kö-
rülbelül kétezer embert hív-
nak meg, köztük a politikai 
élet képviselőit, diplomatá-
kat, egyházi vezetőket, él-
sportolókat, valamint dísz-

vendégként jelen vannak az 
ország háborús veteránjai is. 
Ezt az eseményt minden év-
ben élőben közvetíti a televí-
zió, az adást évente körülbe-
lül kétmillióan nézik. Ezen 
a napon jótékonysági szer-
vezetek a Hakaniemi téren 
rendeznek ünnepséget a ke-
vésbé szerencséseknek, álta-
lában ingyenes ételosztással.

Barna-Mendly Erzsébet

Hyvää itsenäisyyspäivää!
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Mézeskalácsfalva
Idén is nagy örömmel 

készítettük el a már hagyo-
mányos mézeskalácsfalut. A 
konyha felújítása miatt kicsit 
szűkebb helyünk volt, de el-
készültek az illatos házikók, 
apró figurák. Persze sikerült 
egy kis újdonságot is csem-
pészni az alkotásba: gyönyö-
rű Betlehem készült Polgár 

Zsuzsa irányításával. Nem 
maradhatott el az idei év leg-
nagyobb szenzációja,  a Vi-
rágos Magyarországba tör-
tént nevezésünkért kapott 
oszlopos gyertyán sem. Már 
jönnek a látogatók megnéz-
ni a csodát, miután december 
2-án hivatalosan is megnyílt 
az „édes kicsi falu”. B.-M.E.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Sűrű november
Október 27-én fergete-

ges Halloween partyt szer-
veztünk iskolánk tanulói-
nak, valamint meghívtuk a 
Véméndi Általános Iskola 
7. osztályos tanulóit is. Több 
gyermek be is öltözött, va-
lamint a szülők, nagyszülők 
ötletesebbnél-ötletesebb sü-
teményeket készítettek. A 
discót: DJ Nóri szolgáltatta. 

Az 5. osztály tanulóival 
novemberben részt vettünk a 
magyarországi németek he-
tilapjának, a Neue Zeitung-
nak a felhívásán, és az újság 
hasábjain bemutatjuk osztá-
lyunkat. Jelenleg izgatottan 
várjuk a rólunk szóló cikk 
megjelenését. 

November 7-én Janus né-
met verseny került megren-
dezésre. A 8. osztályból Ro-
senfeld Dóra és Storch Léna 
vettek részt a megméretteté-
sen.

November 9-én tartot-
tuk a Márton napot. Kéz-
műves udvarunkban tök-
lámpást, libákat lehetett 
készíteni. Huszontöt csapat 
faragott tököt. Jó volt látni, 
hogy szülő-gyermek, vala-
mint osztálytársak együtt 
ötletelnek és együtt dolgoz-
nak. A gyerekek, valamint a 

közönség is szavazhatott a 
remekművekre. Amíg a zsű-
ri meghozta döntését, addig 
a gyerekek az udvaron tök-
lámpásaikkal, telefonjaikkal 
kereshették meg az elrejtett 
libákat. A következő ered-
mények születtek: A közön-
ségdíjat: Nagyéri Bence 3. 
osztályos tanulónk és anyu-
kája nyerte el. III. helyezett 
az „Őrült csapat” (tagjai: 
Gazda Emília és anyukája), 

II. helyezett Hock Hanna 6. 
osztályos tanulónk és anyu-
kája és I. helyezett az „Óz a 
csodák csodája” csapat (tag-
jai: Békefi Luca Anna 5. osz-
tályos tanulónk, Békefi Nóra 
és édesanyjuk). Az eseményt 
libazsíros kenyérrel és üdítő-
vel zártuk.

November 14-én a he-
tedik és nyolcadik osztály-
lyal utaztunk el a Baranya 
és Tolna megye határán fek-
vő, Sásd kistérséghez tartozó 
községbe. A Komlói Mun-
kaügyi Központ szervezése 
által az idei tanévben ellá-
togathattak a pályaválasztás 
előtt álló diákok a Pick Sze-
ged Zrt. alsómocsoládi fel-
dolgozóüzemébe.

Nagyon jó hangulatú volt 
a kirándulás.

November 17-én német 
tánccsoportunk meghívást 
kapott Erzsébetre, ahol az 
Erzsébeti Búcsú alkalmával 
léptek fel a gyermekek.

November 18-án asz-
talitenisz versenyen vet-
tek részt a diákok a Pollack 
Mihály Szakgimnázium pá-
lyáján. 

November 22-én Pécs-
váradon Szépolvasási ver-
seny volt, melyen iskolánk-
ból a következő gyerekek 
vettek részt: 2. osztály Koró-
di Luca és Schveibert Han-
na, 3. osztály Barcsay An-
dor Zsolt, Nagy Jázmin és 
Nagyéri Bence, 4.osztály 
Hofecker Jázmin és Schul-
teisz Márton. A feladat min-
denki számára  az volt, hogy 
egy ismert, majd egy isme-
retlen szöveget kellett szé-
pen, kifejezően felolvasnia. 
Ezt mindenki szépen telje-
sítette, amiért dicséret illeti 
őket. Külön öröm számunk-
ra, hogy Koródi Luca III. 
helyezést ért el a másodiko-
sok között, amiért egy szép 
könyv volt a jutalma.

Drága Zsuzsanna
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Gyújtsuk meg a gyertyát…
… és szívünkben a Jézuska-várás lángját!

Szent Miklós püspök 
egykori jócselekedetei kö-
szönnek vissza évről évre a 
kisgyermekek életében de-
cember 6-hoz közeledve. 
Biztosan a geresdlaki finn 
asszonyok is ismerik az ő 
történetét, hiszen még no-
vemberben nagy meglepe-
tést és örömet szereztek a 
gyerekeknek. Mindenkit 
egy pár meleg, kézzel kö-
tött zoknival ajándékoztak 
meg. Örömmel vitték haza 
az ovisok, többen rendszere-
sen viselik is a hideg napo-
kon. Jóságos cselekedetükért 
nagyon hálásak vagyunk!

Advent első vasárnap-
jához közeledve mézeska-
lácsot sütöttünk. A gőz-
gombóc készítéskor tanult 
mozdulatokat már rutinosan 
gyakorolták az ovisok. Idén 
még megállta helyét a tava-
lyi mézeskalácsfaluban lévő 
óvoda, ezért csak a változá-
sokat jelenítettük meg: az 
új óvó nénit, a kivágott fe-
nyőfát, és az oszlopos gyer-
tyánt, amit a virágosítási ak-
cióért nyert településünk. A 
kiszúrt mézeskalácsokat szí-
vesen fogyasztják el a gyere-
kek a gyertyagyújtások al-
kalmával.

A megnyitón nagyon 
szépen énekeltek, verseltek 
nagyobb ovisaink: Fischer 
Fruzsina, Kálmán Larisz-
sza, Nagyéri Kinga, Szöl-
lősi Emília és Vígh Balázs. 
Büszkék vagyunk rájuk!

November 30-án a Bó-
bita Bábszínházban voltunk 
Pécsett. Az elveszett szalon-
cukor története szintén a ka-
rácsonyt idézte. Hazatérve 

meggyújtottuk az első gyer-
tyát az adventi koszorúnkon. 

Hozzánk már decem-
ber 4-én kopogtatott be a 
Mikulás. Igaz, nagyon fájt 
a foga, de a gyerekek dalai, 
versei, és a krampusz vidám-
sága hamar meggyógyította, 
így ki tudta osztani az apró-
ságok ajándékát. Mindenki 
nagyon bátor volt, és kedve-
sen fogadta a nagyszakállú 
vendéget. Az élvezetes elő-
adást a JátszóTér Egyesület 
biztosította a Csorba Győző 
Könyvtár anyagi támogatá-
sával.

Az ünnepi hangulat ez-
után teljesedik ki igazán. Ka-
rácsonyi műsorra készülünk, 
melyre szeretettel várjuk a 
falu lakosságát és a szülőket 
az iskola aulájába december 
21-én 17 órára. 

Karácsony idejére az óvo-
da is elcsendesedik. Január 
3-án várjuk újra a gyereke-
ket.

Áldott, békés ünnepeket, 
az újévre jó egészséget és bé-
kességet kívánunk fenntar-
tónknak, támogatóinknak, 
partnereinknek és a Hír-
mondó olvasóinak!

Cseke Zoltánné
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Geresdlaki kiállítás
November 6-22-ig in-

tézményünk, az MNÁMK 
adott otthont a párat-
lan geresdlaki kiállításnak. 
Amikor  egy szaktanácsadói 
értekezlet alkalmával meg-
tudtam, hogy lehetőség van 
vándorkiállítások keretében 
ismerkedni ezzel a csodála-
tos anyaggal, eldöntöttem: 
„ez kell nekem”.

Kell nekem, nekünk itt 
a Magyarországi Néme-
tek Általános Művelődési 
Központjában. Hol lehet-
ne méltóbb helyen egy ilyen 
jellegű kiállítás, mint egy is-
kolában? Egy német nem-
zetiségi intézményben.  In-
tézményünk pedagógusai 

törekednek arra, hogy a kü-
lönböző ismereteket több 
szemszögből, több oldalról 
alátámasztva adják át diák-
jainknak, illetve igyekszünk 
kihasználni minden olyan 
lehetőséget, amikor tanít-
ványaink önállóan járhatnak 
utána információknak, ami-
kor például egy kiállítást te-
kintenek meg. Német nem-
zetiségi népismeret órán 
több osztály is megismerte a 
kiállítás anyagát, a gyerekek 
saját szemükkel nem csupán 
fényképet nézve, videóról, 
vagy elbeszélés alapján is-
merhettek meg olyan tartal-
makat, mint a magyarorszá-
gi németek egyik falujában a 

népviselet, öltözködés, szo-
kások vagy hétköznapi élet.

A geresdlaki kiállítás nem 
csak az aulánk előtti teret 
szépítette, hanem lehetővé 
tette, hogy nem hagyomá-
nyos keretek között tanul-
janak meg iskolánk tanu-
lói fontos dolgokat. És itt 
nem elsősorban a tananyag-
ra gondolok. Gondolok arra, 
hogy bármi, amit szívvel- 
lélekkel teszünk, az látszik. 
Hogy álljunk ki a számunk-
ra fontos dolgokért. Hogy 
egy jó ügyért mozgósítha-
tom azokat, akik hasonlóan 
gondolkodnak. Hogy vállal-
juk fel büszkén azt akik és 
amik vagyunk. Hogy tisztel-

jük őseink vagy éppen má-
sok őseinek örökségét azzal, 
hogy óvjuk és megismerjük.

Köszönjük Schulteisz 
Margitnak és „csapatának”: 
Schenk Jánosnénak, Po-
dolszkiné Teppert Erzsébet-
nek, Ahmann Györgyné-
nek, Kiss Antalnénak, hogy 
mindezekre is példát mutat-
tak, és ezt a csodálatos kiállí-
tást felépítették nekünk.

Kívánjuk, hogy még so-
káig legyen egészségük, 
energiájuk ahhoz, hogy so-
kan gyönyörködhessenek a 
jövőben is a geresdlaki ván-
dorkiállításban.

  Gernerné Kemmer 
Rosemarie

Német nemzetiségi népismeret órán több osztály is megismerte a 
kiállítás anyagát, a gyerekek saját szemükkel nem csupán fényképet 
nézve, videóról, vagy elbeszélés alapján ismerhettek meg olyan tar-
talmakat, mint a magyarországi németek egyik falujában a népvise-
let, öltözködés, szokások vagy hétköznapi élet.
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Karácsony hava
December az év tizen-

kettedik, 31 napos hónapja 
a Gergely-naptárban. Neve 
a latin decem (tíz) szó-
ból származik, utalva arra, 
hogy eredetileg ez volt a ti-
zedik hónap   római naptár-
ban, mielőtt a január és feb-
ruár hónapokat hozzáadták 
az évhez. A magyar népi ka-
lendárium karácsony havá-
nak nevezi.

A decemberi jeles napok 
közül az első december 6. 
Szent Miklós püspök nevé-
hez számos legenda fűző-
dik, ezekből alakult ki a ma 

ismert szakállas jótevő alak-
ja, aki ezen a napon apróbb 
ajándékokat hoz a gyerekek-
nek. Az ajándékozás szokása 
a XIX. század végén terjedt 
el Magyarországon. Az el-
múlt évben jól viselkedőket 
december 5-én éjjel látogatja 
meg a Mikulás.

December 13. Luca nap-
ja. A legenda szerint Szent 
Luca keresztény vérta-
nú volt, az egyház azonban 
nem ismeri el valós történel-
mi személynek. A hagyomá-
nyok eredete valószínűleg a 
Gergely-naptár bevezetése 
előtti időkre vezethető visz-
sza, amikor ez volt az év leg-
rövidebb napja (ellentétben 
a mai téli napfordulóval, ami 
december 21-én van).

Az ehhez a naphoz köt-
hető népszokások közül a 
legismertebbek: Luca nap-

tár készítése, Luca-búza ül-
tetése, Lucázás, Luca szé-
ke készítése. Mivel a Lucia 
név a latin lux, azaz a „fé-
nyesség” szóból származik, 
nem véletelen, hogy fényho-
zó Szent Lucának is hívták. 
Hozzá imádkoztak a vakok, 
a párnakészítők és a varró-
nők is.

December 18. A kisebb-
ségek napja Magyarorszá-
gon. A magyar kormány 
1995-ben a kisebbségbarát 
társadalmi légkör kialakítá-
sa és fenntartása érdekében 
december 18-át a kisebbsé-
gek napjává nyilvánította. 
Ezen a napon 1992-ben fo-
gadta el az ENSZ a Nem-
zeti vagy Etnikai, Vallási és 
Nyelvi Kisebbséghez tarto-
zó Személyek Jogairól szóló 
nyilatkozatot.

December 25-26. Kará-
csony. Tradícionális keresz-
tény ünnep, amelyet Jézus 
Krisztus születésének emlé-
kezetére tartanak. Ez az ün-
nep világszerte a nem ke-
resztény emberek számára 
is a szeretet, a békesség és 
az öröm napja, amely az év 
egyik legfontosabb csalá-
di eseményének számít. Az 
ünneppel együtt jár az aján-
dékozás, az üdvözlőlapok 

küldése, a karácsonyi hangu-
latú díszítés és a karácsony-
fa állításának szokása is. A 
magyaroknál a bensőséges 
családi összejöveteleket álta-
lában 24-én este (szenteste) 
tartják, míg a nyugat-euró-
pai országokban erre az ese-
ményre többnyire 25-én ke-
rül sor.

December 31. Szilvesz-
ter. Az év utolsó napja, me-
lyet a világ számos orszá-
gában ünnepelnek meg 
Szilveszter pápa halálának 
emlékezetére. Általában ze-
nés mulatságokkal búcsúz-
tatják a mulandóságot jel-
képező óévet, majd éjfélkor 
köszöntik az újjáéledést 
szimbolizáló újévet. A babo-
nák és hiedelmek széles ská-
lája kötődik ehhez a naphoz.

Az egész hónapot átfo-
gó advent a karácsony előtti 
negyedik vasárnappal veszi 
kezdetét, és vízkeresztig tart. 
Ez az örömteli készülődés, 
várakozás jegyében telik. 
Eredete a IV. századig nyú-
lik vissza és számos jelkép, 
hagyomány kötődik hozzá.

Barna-Mendly Erzsébet
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Nyugdíjas 
karácsony

Mire az újság az olva-
sókhoz kerül, már meg-
ünnepeltük  december 17-
én nyugdíjasainkat. Ezen a 
napon először a Málenkíj 
Robotra hurcoltakra em-
lékeztünk a közösségi ház 
falán lévő emléktábla meg-
koszorúzásával.

Az este további része az 
ünnepé, nyugdíjas lakosa-
inkat kis csomaggal aján-
dékoztuk meg. Ilyenkor 
találkoznak a faluban egy-
mástól távolabb lakók. Jól 
esett felidézni a régmúlt 
időket. A vacsora és a kel-
lemes zene emelte a han-
gulatot.

B.-M. E.
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Véradás Geresden
November 29-én véradás 

volt Geresden, a Kultúrban. 
Mint megtudtam, minden 
héten kedden és csütörtökön 
vidéken szerveznek véradást. 
Mivel Mohácson nincs Vö-
röskereszt,  Dr Szilas Judit 
főorvos intézi a csapatával. 
Míg vártuk a véradókat, vele 
beszélgettem egy kicsit.

1965-ben Pécsről került 
Mohácsra. Akkor csak a la-
borban volt hely, pedig job-
ban érezte magát az embe-
rek, a betegek között. Miután 
megszülettek a gyermekei, 
férjével -aki szülészként so-
kat ügyelt- úgy látták jónak, 

ha marad a laborban, majd 
onnan került 1977-ben a 
véradóba. Édesanyja tanár 
vagy orvos szeretett volna 
lenni, de abban az időben 
ez nem volt könnyű. A sors 
keze, hogy ő orvos, nővére 
tanár lett. Szeretetteljes, val-
lásos családban nőtt fel. Mai 
napig szívesen olvasgatja a 
Bibliát, mely szerinte meg-
tanít önmagunkkal és a vi-
lággal békében élni.

Sok ilyen emberre lenne 
szükség, aki a jó ügy érde-
kében összefogja a segíteni 
akarókat.

B.-M.E.

Tule meille, Tuomas kulta,
olkikimppu olkapäällä,
sianliikkiö sivussa,
nisukakku kainalossa,
juuston pruntti povessa,
pitkä kynttilä kädessä!
Tuopa joulu tullessasi!
Kyllä sä meidän portin tunnet:
puuportti, punainen portti, 
tervaristi ja rautarengas,
krjava koira portin alla.

   Kansanruno
WWW

Jöjj el hozzánk, jó Tamásunk,
szalmaköteggel válladon,
sódarral az oldalon,
kaláccsal a hónod alatt,
kerek sajt zubbonyodban,
hosszú szál gyertya kezedben!
Hozd el hozzánk a karácsonyt!
Megismered kapunkat könnyen:
fából való piros kapu,
kátrányos kereszt, vaskarika,
tarka kutya a kapu alatt.

Népköltés
(Kincses Ernő fordítása)

Koch Valéria:

Ki hozza az ajándékot?
Karácsony táján
a felnőttek elbizonytalanodnak:
Télapóval fenyőfaünnepélyen
vagy szenteste a Jézuskával
hozassák-e az ajándékot?
Szerencsére húsvétkor 
csak a nyúl van szolgálatban.

O. Wilms – Freut Euch!
Nun freut Euch! Der Heilige Abend ist da! 
Es brennen die Kerzen, ein Wunder geschah. 
 
Wir stehn vor der Krippe und schaun auf das Kind, 
Kein Laut will uns stören, drauß’ regt sich kein Wind.
Es ist eine seltsame Stille im Raum. 
Das Wunder der Liebe verklärt unsern Traum. 
Vom Himmel erstrahlt uns ein goldener Schein. 
Die Glocken läuten die Christmesse ein.
Der Tag war so klar, und die Nacht ist so licht. 
Es leuchten die Sterne. O fürchtet Euch nicht! 
O fürchtet Euch nicht, denn ihr wißt, wer ich bin, 
Ich gebe dem Leben den richtigen Sinn.
Heut’ ist was Besondres, man spürt es am Duft, 
Nach Tannengrün und nach Wachs riecht die Luft. 
Die Lieder erklingen, das Herz wird erhellt, 
Die Botschaft des Friedens erleuchtet die Welt.
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A falu bora
2018-es évjárat

„Együtt vagyunk sikeresek!”
„Yhdessa onnistumme!”
„Miteinander sind wir

erfolgreich!”

Geresdlak

A falu bora
2018-es évjárat

„Együtt vagyunk sikeresek!”
„Yhdessa onnistumme!”
„Miteinander sind wir

erfolgreich!”

Geresdlak

Ahmann
G
yörgyné

Andics József

AugustKrivec

Auth
G
yörgy

Aut
h János

Bárácz
G
yörgy

Bazsonyi Györgyné

Cseke Im
réné

Bölcskei Á
rpád

Ec
ke
rt
Já
no

s

FischerJános Fischerné Faragó Viktó
ria

, F
ru
zs
in
a

Stolcz Jánosé
k

Györgygygné
H
eilmannMagdolna

, K

in
dl
ei
n
Lő
rin

c

H
orváth

József

Baráti borozgatás, dr. Habjánecz Tibor, Soós József és Móráth János

H
esz Anna, Bloz

Al
ex
an

de
r

é
H

Heilm
ann

G
yula

FischerC
saba

Barna Tibor és Barna-Mend
ly

Er
zs
éb
et

LantosJános

M
óráth

János

Muth
János

ktktk ótót rHock Ferencné Juuti Satu Sirkka Sa
ne

lm
a

Ilk
ka

B
äh
r Kré

mer Miklósné

s

Kettné Schm
idtTím

ea

Leo Kienzle

Podolskiné Teppert
Er

zs
éb
et

Scháb
Rudolf

Szikszai János

Sirpa Rauma

Schmidt Gyö
rgy

Uzsák József

Varga-Sabján
László

Veres Lajosné

Stefán
György

W
eintraut Antal és ne

je

Windischmann
Lá
sz
ló

H
űber Ádám

Sulola Pertti Juhan
i

Sisk
o S

aa
ri
st
o

A falu bora 2018.indd   1 2018.12.08.   8:12:11



Geresdlaki Hírmondó 11

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. Csernyánszky Gábor 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu

Jegyzői referens: 
Dr. Matei Adriána jegyzői referens
Telefon: 30/820-31-40
E-mail:  jegyzoiref@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

Testvéri adományok Raaba- 
Grambachból – Gusztl segítségével

Augusztus 20-án Ge-
resdlak osztrák testvérte-
lepülése, Raaba-Grambach 
képviselő-testülete Erb Jó-
zsef és dr. Habjánecz Ti-
bor kérésére 5000 euróval 
támogatta a laki templom 
felújítását. November 30-
án került átadásra a Német 
Ház, ennek az ünnepélyes 
megnyitóján 3000 eurós 
csekket nyújtott át Gusztl 
szintén az osztrák testvér-
település nevében Schulte-
isz Balázs és dr. Habjánecz 
Tibor kérelme alapján. Kí-
váncsi voltam, hogy alakult 
ki ez a kapcsolat a két tele-
pülés között. Ennek jártam 
utána.

A kiindulópont Pécsvá-
rad volt. Schulteisz Józsefné, 
Margit néni óvónőként jó 
kapcsolatot tartott fenn az 
önkormányzattal, akiknek 
Grambach melletti telepü-
lés, Hausmannstätten volt 
a testvérfaluja. Így kerültek 
kapcsolatba Geresdlakkal.

Gusztl 34 évet dolgo-
zott Grambach önkor-
mányzatánál, ebből 8 évet 
alpolgármesterként. Akko-

riban még Margit néninél 
szállt meg, ha jött intéz-
ni a testvértelepülés dolga-
it. Ez évente 8-10 alkalmat 
jelentett. Miután elege lett 
az „albérletből”, megvette a 
központban akkoriban ro-
mosan álló présházat és fel-
újítatta. Öt éve nyugdíjas, 
azóta az évnek több, mint 
felét nálunk tölti. Termé-
szetesen élvezi, hogy szinte 
bármerre jár, az anyanyel-
vén szót ért. Jó viszonyban 
van a finn lakosokkal is, 
mert velük is németül tud 
beszélni.

A raaba-grambachi hi-
vatalban fia viszi tovább a 
családi hagyományt.

B.-M.E.

Januári miserend 
január  6 vasárnap 8.00 Lak
január 13 vasárnap 8.00 Geresd – búcsú
január 19 szombat 16.00 Geresd
január 20 vasárnap 8.00 Lak
január 27 vasárnap 8.00 Lak
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„A megoldásra fókuszálok, nem a problémára”
Madaras Zoltánt májusban vá-
lasztották meg a Baranya Me-
gyei Közgyűlés elnökének. Az-
óta már számtalan programot, 
fejlesztést indított el és tervei 
szerint folytatni szeretné ezt a 
munkát. 

Madaras Zoltán 1981-
ben született Szigetváron, 
nős, három gyermek édesap-
ja. Sütőipari vállalkozóként 
kezdte pályafutását, majd 
2014-ben bekerült a bara-
nyai közgyűlésbe. Májusban 
fordulóponthoz ért, miután 
a korábbi megyei elnököt, 
Nagy Csabát megválasztot-
ták országgyűlési képviselő-
nek és ő vette át helyét a me-
gyei székben.

– Honnan érkezett a Bara-
nya Megyei Közgyűlés elnöki 
posztjára?

– Mindig is kereskede-
lemmel, gyártással foglal-
kozott a családom, a szoci-
ális tevékenység  sosem állt 
távol tőlünk. Minden évben 
ételosztást, vagy gyerekek-
kel kapcsolatos programo-
kat szerveztünk Szigetváron, 
majd később Sellyén is, ahol 
a kétezres évek elején elindí-
tottam vállalkozásomat. Né-
hány évvel később a Keresz-
ténydemokrata Néppárttal 
létrehoztam egy szerveze-
tet az Ormánságban, amely 
a nehéz sorsú gyermekeket 
segítette: iskolákat támogat-
tunk, valamint szegény csa-
ládoknak pékárut vittünk, 
hiszen nagyon sokan nem 
engedhetik meg maguk-
nak azt, hogy friss kenyeret, 
zsemlét tegyenek az asztal-
ra. 2014-ben pedig bekerül-
tem a baranyai közgyűlésbe, 
majd amikor Nagy Csaba 
megnyerte az országgyűlé-
si választást, akkor felkért, 
hogy legyek én az elnök. El-
fogadtam, megválasztottak, 

és várom az újabb kihíváso-
kat.

– Hogyan érintette, amikor 
felkérték? Számított rá?

– Aki bekerül a közgyű-
lésbe, annak megfordul a 
fejében, hogy egyszer elnök, 
vagy alelnök legyen. Én úgy 
terveztem, ha ezt tíz éven 
belül elérem, akkor az na-
gyon jó, a sors viszont úgy 
gondolta, hogy előbb üljek 
be az elnöki székbe, mint 
vártam. Örömmel vállaltam 
el a feladatot, mert nagy ki-
hívást, de nagy lehetőséget is 
látok a munkában.

– Milyen eredményeket ért 
el eddig Baranyában mint el-
nök?

– Számomra nagyon fon-
tosak a horvát-magyar kap-
csolatok és azon dolgozom, 
hogy ez minél erősebb le-
gyen. Igaz, hogy ezt a két 
országot határ választja el, 
de nem szabad megállnunk 

ennél a határnál, hiszen a 
problémák, az adottságok, a 
lehetőségek azonosak, és ha 
összefogunk, akkor a lobbi, a 
lehetőség, az erő sokkal na-
gyobb. Ez alapján dolgozunk 
együtt a horvát barátainkkal 
és azon vagyunk, hogy ez 
a fizikai határ csak látható, 
érezhető ne legyen.

Ezek mellett nagyon fon-
tos a nehéz sorsú gyermekek 
támogatása nem csak étellel, 
de élménnyel is. Erre szám-
talan lehetőség adott a me-
gyében, ilyen volt például az, 
amikor Rákász Gergő or-
gonakoncertjére több mint 
száz gyermek jöhetett el in-
gyen, vagy amikor a Gram-
my-díjas Gustavo Santaolal-
lával zenélhettek a szigetvári 
zeneiskola növendékei, és a 
koncertet négyszáz hátrá-
nyos helyzetű gyermek fi-
gyelte tátott szájjal, ez na-
gyon jó érzés.

– Milyen tervei vannak a 
jövőre?

– Ami a gyermekeket il-
leti, decemberben hatszáz-
hétszáz nehéz sorsú fiatalt 
hoznak el Pécsre a Zsolnay-
negyedbe, akik nem tehetik 
meg, hogy osztálykirándu-
lásra menjenek.

Nagyon fontos az is ezek 
mellett, hogy több vállal-
kozó is érdeklődik Baranya 
iránt, sok lehetőséget látnak 
benne. Éppen ezért fog el-
indulni a közeljövőben egy 
vállalkozókat és fiatalokat 
támogató programunk. A 
lényege az lesz, hogy hely-
színt, irodát, támogatást fo-
gunk biztosítani fiataloknak, 
hogy itt indítsák el a vál-
lalkozásukat. Ebben a pro-
jektben elsősorban helyi fi-
atalokat alkalmazó cégeket 
fogunk preferálni, mert ez-
zel lehetőséget teremtünk 
arra, hogy a helyben végzett 
egyetemisták itt maradja-
nak, és ne menjenek el má-
sik városba, vagy külföldre 
dolgozni. A forrásoknak kö-
szönhetően pedig 38 mil-
liárd forint értékben olyan 
fejlesztések indulnak el Ba-
ranyában, amelyek életmi-
nőség-javulást, és minőségi 
munkahelyeket fognak te-
remteni. Ennek megfelelő-
en iparterületet, óvodákat, 
iskolákat, rendelőket újí-
tunk majd fel, valamint to-
vábbi bicikliutak kialakítása 
is tervben van.

– Mi a mottója a munká-
ját illetően?

– A megoldásra fókuszá-
lok, nem a problémára. Nem 
szoktam könnyen feladni a 
dolgokat, és ezt a hozzáállá-
somat meg szeretném őrizni 
még nagyon sokáig, hiszen a 
vállalkozásban 50 emberért, 
most pedig már Baranyáért 
is felelős vagyok.


