2019. november
A finn állam születése

1917 – Kiválás Oroszországból
Az Orosz Birodalomhoz
1809-től tartozó Finn Nagyhercegség parlamentje még
1917 júliusában kinyilvánította a belső ügyek tekintetében az ország szuverenitását,
ugyanakkor a kül- és védelempolitika területén továbbra is elfogadta a februári forradalommal hatalomra került
orosz Ideiglenes Kormány
illetékességet. Ez a helyzet
azonban csak átmenetileg
állt fenn, mert a finn szenátus – miután november 15-én
az ország legfőbb államhatalmi intézményévé nyilvánította magát – 1917. december
6-án kikiáltotta a Finn Nagyhercegség teljes körű – immár senki által sem korlátozott – önállóságát. Az új
állam függetlenségét elsőként
a belső problémái által lekötött – ugyanakkor Finnország
bolsevizálásában kétségtelenül érdekelt – Szovjet-Oroszország ismerte el 1917. december 31-én. Majd röviddel
ezt követően a skandináv államok, illetve Francia- és Németország is követte a szovjet
kormány példáját. Másfél évvel később pedig Nagy-Britannia és az Egyesült Államok
is csatlakozott az elismerő államok köréhez. A függetlenné vált ország önálló élete egy
– nem egészen négy hónapon
át tartó – drámai polgárháborúval vette kezdetét. A Szovjet-Oroszország által támogatott „vörös” és a jelentős német
katonai jelenléttel is megsegített „fehér” politikai tábor
küzdelme mindkét oldalon

súlyos emberveszteségekkel
járt. A finn források szerint a
harcokban a „vörösök” oldalán
több mint 5 ezren, míg az ellentáborban mintegy 3400-an
vesztették életüket. Ugyanakkor mindkét oldal élt a tömegesen alkalmazott terror eszközével. Ennek több mint 7
ezren estek áldozatul a „vö-

rösök” közül, míg a kivégzett „fehérek” száma mintegy
1400-ra tehető. A veszteségek
nagyságát tekintve azonban a
legnagyobb különbség az ellenfelek közt a fogságba esettek elhalálozásában volt. Míg
foglyul ejtett és letartóztatott
„fehérek” körében alig találni példát halálesetre, addig a

Suomen valtion synty

Vuodesta 1809 lähtien Suomi kuului autonomisena
suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan. 6. joulukuuta 1917 Suomen eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen, ja Suomi muuttui itsenäiseksi valtioksi. Ensin
Neuvosto-Venäjä tunnisti maan itsenäisyyden, jota seurasi muun muassa Ranska, Ruotsi ja Saksa. Itsenäisessä Suomessa taistelu vallasta johti dramaattiseen sisällissotaan jo kevättalvella 1918. Suomen kansa jakautui
punaisiin ja valkoisiin. Sota kesti neljä kuukautta, Neuvosto-Venäjä tuki punaisia ja Saksa valkoisia. Taistelujen seurauksena kuoli yhteensä noin 37 000 suomalaista.
Sota päättyi saksalaista apua saaneiden valkoisten voittoon. Köyhtyneen Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä alkoi pian taistelu rajasta. Maiden välinen suhde oli
jännittynyt koko 1920-luvun ajan. Epäluottamus jatkui
myös vuonna 1932 solmitun hyökkäämättömyyssopimuksen jälkeen.

fogságba esett „vörösök” közül
mintegy 11 ezren haltak meg
éhség és betegség következtében. Mindez – kiegészülve a nyomtalanul eltűntekkel
– összességében azt jelentette, hogy a polgárháború közel
27 ezer „vörös” és több mint 5
ezer „fehér” áldozatot szedett.
A „fehérek” győzelme rövid
időn belül meghozta a politikai hatalmat magához ragadó „polgári” tábor önbizalmát.
Ennek eredményeképp – miközben még folyt a polgárháború – már 1918 tavaszától
rendszeresen került sor olyan
katonai műveletekre, amikor a
„vörös” finneket üldöző „fehérek” átlépik a finn-orosz határt
és behatolnak Kelet-Karélia területére. Ezek az akciók
május derekára komoly erőket felvonultató hadműveletté szélesedtek ki, amelynek
célja a finnek részéről KeletKarélia és a Kola-félsziget
megszerzése volt. Ezek a területszerző célok finn oldalon
már viszonylag korán megfogalmazódtak. Ennek jegyében
már 1918. február végén a finn
„fehér” kormány azzal a kéréssel fordult Németországhoz,
mint Oroszországgal hadban álló államhoz, hogy az –
Finnországot szövetségesének
tekintve – szólítsa fel a szovjet-orosz kormányt egy olyan
béke megkötésére, amely Kelet-Karéliát Finnország részeként ismerné el. Az 1918.
március 3-án aláírt breszti
béke azonban új helyzetet teremtett.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A finn állam születése

1917 – Kiválás
Oroszországból

(Folytatás az 1. oldalról)
A megállapodás nyomán
a még finn területen maradt,
erősen demoralizált és a polgárháborúban nagy többségükben részt nem vállaló orosz
erőket kivonják az országból.
Eközben a finn vezetés – nem
bevárva a német választ – azzal
az ajánlattal fordult SzovjetOroszországhoz, hogy amen�nyiben az új állam megkapja
Kelet-Karéliát, a murmanszki vasútvonal egy részét és a
Kola-félszigetet, úgy hajlandó a szovjet kormánnyal békét kötni. A finn ambíciókat
azonban alaposan lehűtötte II.
Vilmos néhány nappal később
megérkező válasza, amelyben
a német uralkodó értésre adta,
hogy országa a vele békét kötő
Szovjet-Oroszországgal a finn
érdekek védelmében nem hajlandó hadat viselni, és Berlin
azokat a finn katonai lépéseket
sem támogatja, amelyekre az
egykori Finn Nagyhercegség
területén kívül kerül sor.
Miután 1918. május közepére a „fehér” finneknek sikerült a nagyhercegség teljes területét ellenőrzésük alá vonni,
csapataik megkezdték KeletKarélia elleni átfogó támadásukat. A következő két évben
azonban a harcok váltakozó eredményességgel folytak,
mígnem 1920 júliusára a Vörös Hadsereg – néhány kisebb
területrészt leszámítva – kiszorította a finn erőket KeletKaréliából. Lényegében ezt a
helyzetet rögzítette az 1920.
október 14-én Tartuban aláírt
békeszerződés, amely lezárta a
több mint két éven át tartó első
szovjet-finn háborút. A tartui
béke nyomán Szovjet-Oroszország megtarthatta ugyan
Kelet-Karélia nagy részét, de
eközben kénytelen volt bizonyos területekről lemondani.
Ilyen terület volt a sarkkörön
túl a Pecsenga-folyó torkolati
vidéke (Petsamo). A Finn-öböl

és a Ladoga-tó közti Karéliai(Karjalai) földszoroson pedig a
két országot elválasztó határvonal a Finn Nagyhercegség
1812. évi határát követte, alig
32 km-re Petrográd északi peremétől.
A tartui békét követő évek
nyílt konfliktustól mentesen,
ám továbbra is a kölcsönösen
erős bizalmatlanság jegyében
teltek. A balti térség államai
ugyanis a két világháború közt
mindenekelőtt a Szovjetunióban látták a biztonságukra és
területi integritásukra leginkább veszélyt jelentő hatalmat,
ezért különböző formákban
keresték az egymással való katonai és politikai egyeztetés, illetve szövetségkötés lehetőségeit. A finn és az észt politikai
vezetés már az 1930-as évek
elején kezdeményezte, hogy a
két ország hadvezetése közösen dolgozza ki a két hadsereg
műveleteinek operatív terveit.
Finnország ugyanis messzemenően érdekelt volt abban,
hogy a Finn-öböl déli oldala – Észtország és Lettország
– semmiképpen se kerüljön
szovjet felügyelet alá. Egy ilyen
helyzet ugyanis – vélte már az
1930-as évek elején is a finn
vezérkar – jelentősen megnehezítené az ország hatékony
védelmét. Mindez ugyanakkor nem akadályozta meg a
finn vezetést abban, hogy kezdeményezze egy Szovjetunióval kötendő megnemtámadási
szerződés aláírását. A megállapodást végül 1932. január 21én alá is írták. (Néhány héttel
később hasonló tartalmú megállapodás született Moszkva és
Riga közt is.) A finn-szovjet
szerződés érvényét 1934-ben
meghosszabbították. A két fél
közti kapcsolatok azonban érdemben ezt követően sem javultak, azokat továbbra is a
kölcsönös bizalmatlanság jellemezte. 
Sz. Bíró Zoltán

Mézeskalácsfalva
November 7-én, csütörtökön elkezdtük az év végét legjobban jelző munkát,
a mézeskalácsfalu elkészítését. Tavaly könnyű dolgunk
volt, mert csak néhány épületet kellett pótolni. Idén az
egészet lebontottuk, kitakarítottuk a helyét. Valami teljesen új készül...
Az ötletgazdák sejtelmesen mosolyogtak, amikor rákérdeztem, milyen lesz? Így
igazi meglepetésben lesz részük azoknak, akik ott lesznek a megnyitón advent első
vasárnapján, december elsején.
Mire ez az újság az olvasókhoz kerül, a munka nagy
részén már túl vagyunk. A
jó hangulatú foglalkozá-

Varga Jánosné, Eti alkotásai

sokon részt vesznek a finn
asszonyok is, így nyelvgyakorlásnak is remek alkalom
egy-egy összejövetel, mert a
társalgás jórészt németül folyik. Míg a kezünk jár, előkerülnek az emlékek.
B-ME
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Adventben a szeretet ünnepe felé
Advent Úrjövet! Isten eljön a boldogság után vágyó
ember szívébe, hogy szeretettel töltse el azt. Isten azért
adja a szeretetet, hogy az ember meghatározója a szeretet
legyen. Nagy szeretettel köszöntöm adventi időben a
kedves híveket és örülök annak, hogy karácsonyra készülve most nem kell kérelemmel fordulnunk sem a
geresdi sem a laki templom
érdekében. Az elmúlt években sajnos mindig adományozásra kértem a kedves
híveket. Hála Istennek a geresdi után a laki templom is
elkészült külsőleg a pályázat
és a kedves hívek adománya
segítségével. A Betlehemi
Gyermek fizesse meg mindenkinek adományát, jóságát. Adventben minden nap
egy lépés, ami közelebb visz
Jézus születésének megünnepléséhez. Az Úr fogadására való készülődés fontosabb
kell legyen minden egyéb
karácsonyra való készülődésnél. Isten előtt semmit sem
ér lakásunk, ruhánk tisztasága, ha lelkünkben rendetlenség van, ha nem lakik benne
szeretet. Az élet egy izgalmas kaland, amit az Isten és

az ember együtt él meg, de
leginkább adventben és karácsonykor érezzük ezt át. Őt
nem azért várjuk adventben,
hogy újra magunkra hagyjon
bennünket, Isten nem jelenik meg parancsszóra, rendelésre. Isten csak azoknak
mutatja meg magát, az Ő jelenlétét csak azok érzik át,
akik szeretnek. Ha hiszel Istenben, szereted Őt, keresed
Őt, akkor embertársadban
kerül a legközelebb hozzád.
Ember indulj útra adventben és keresd az embert! Ha
megtalálod az embert szeretetedben, Istenre találtál, aki
maga a SZERETET. Egy
tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek
néhány 4-8 év közötti gyermeket arról, hogy szerintük
mi a szeretet. „Amikor szeret
valaki, máshogy mondja ki a
neved. Valahogy érzed, hogy
az ő szájában biztonságban
van a neved.” (Zsolti-4 éves).
„A szeretet az, amikor anyu a
legfinomabb csirkehúst adja
az apunak.” (Eszter-5 éves).
„A szeretet olyan, amikor egy
kicsi öreg néni és egy kicsi
öreg bácsi még mindig barátok, még az után is, miután
jól megismerték egymást.”

(Tomi-6 éves). „A mamim
jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad
nekem esti puszit mielőtt elalszom.” (Klári-6 éves). „Ha
jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezdd,
akit utálsz.” (Nikolett-6
éves). „A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van.
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet hallani.”
(Robi-7 éves). Ezért a szeretetért imádkozom mindenkiért és kívánom, érezzék át
ezt szívükben karácsonykor.
A szeretethimnusz karácsonyi változatában találjuk:
„Ha a házamat fenyőágakkal,
gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé
nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,
ízletes ételeket főzök és az
evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a
családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb,
mint szakácsnő.”
A szeretet félbeszakítja
a sütést, hogy a gyermekét

megölelje. A szeretet hagyja
a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke
ellenére is. A szeretet nem
irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és oda illő
asztalterítő van. A szeretet
nem kiált rá a gyermekekre,
hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akitől kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik
ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel,
mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek,
a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak. De
a szeretet ajándéka örökre
megmarad. Kívánom, hogy
Isten hozzánk lehajló szeretete – aki Jézusban testesült meg – szülessen mindnyájuk szívében újjá és töltse
el igaz szeretettel. Így kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés, szent karácsonyt.
Erb József atya
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Három pecsétet édességre válthattunk

„Novemberben, Márton napján
liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,
egész évben éhezik.”
November 8-án, pénteken
délután rendezte meg iskolánk
a hagyományos Márton napi
ünnepséget, ami sok érdeklődőt vonzott intézményünk-

be. A családi délutánon kicsi és
nagy, gyermek és felnőtt egyaránt megtalálta a neki tetsző elfoglaltságot.
A délután háromtól kezdődő
program első állomása a Márton napi felvonuláshoz használt
lámpások készítése volt. A befőttes üvegek feldrótozva, színes

szalvéták és dekupázs technika
alkalmazásával hamar gyönyörű mécsesekké váltak. Ezekkel
a lámpásokkal indultunk el negyed ötkor a templomba, hogy
részt vegyünk az óvodásokkal
közösen a terményáldáson. A
templomban Erb atya segítségével hálát adtunk a megtermett javakért, melyet Izajás
próféta a következőképpen ír le:
„Mert ahogyan az eső és a hó
lehull az égből, és nem tér oda
vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé
teszi; magot ad a magvetőnek és
kenyeret az éhezőnek.”
A terményáldás után az óvodásokkal közösen énekelve vonultunk, majd mi visszatértünk
az iskolába, ahol a résztvevők
nekiláthattak a hagyományos
családi tökfaragó versenynek,
illetve libát barkácsolhattak, és
a történelem szaktanteremben
Márton napi interaktív feladatokat oldhattak meg. A tevé-

kenységekért pecsét járt, három
pecsétet pedig édességre válthattak be a gyerekek.
A lelkes résztvevőket igazi „liba – lakomával”, libazsíros
– és májas kenyérrel, teával kínáltuk, melynek elkészítésében
a szülői munkaközösség segédkezett.
A teltház az iskolában már
jelezte, hogy nem lesz könnyű
dolga a zsűrinek. Rekordszámú
42 db helyben faragott tököt
adtak le a csapatok zsűrizésre.
Fischer család macskát faragott, Lukács Hajni csapata egy
komoly kézügyességet igénylő mintával lepte meg a zsűrit,
a Schulteisz család pedig egy
szerelmes fogszabályozós tököt
készített. Ezt a három alkotást
találta a zsűri a legjobbnak.
Köszönjük Kettné Timinek, Windischmanné Tündinek és Barna – Mendly Erzsébetnek a segítséget!
Pappné Tomin Melinda
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Őszi események az óvodában
Csodás ősszel örvendeztetett meg bennünket a természet
idén. Az udvaron vidám játszással töltött napok közé kirándulások, ünnepek ékelődtek.
Október 18-án Pécsre, a Bóbita Bábszínházba kirándultunk. Örülünk annak a szülői igénynek, hogy évről-évre
váltsunk bérletet két előadásra. Ezúttal „A lilahajú tündér”
című mesét néztük meg. A legkisebbek is szájtátva figyelték
a színpadi eseményeket, amint
Amina csodás képességei segítségével teremt rendet a saját vi-

lágában és győzedelmeskedik a
nagyhatalmú tündér felett. A
Zsolnay Negyedben lévő játszótér is vidám perceket szerzett óvodásainknak, még az előadás kezdete előtt.
Az iskolai szünet idején az
ovisoknak is jutott pihenőidő, melyről visszatérve máris
a Márton napi előkészületekbe kezdtünk. A legenda megismerésén túl élményeket is
fűztünk e jeles naphoz. Spontán látogatás keretében megismerkedtünk Pesti Misi bácsi baromfiudvarával, ahol sok

más, különleges háziállat mellett libát, gúnárt, sőt vadlibákat
is láthattunk, megismerhettük
életkörülményeiket is. Köszönjük Misi bácsinak, hogy ilyen
szeretettel fogadott bennünket!
November 8-án, pénteken
a szülőkön, hozzátartozókon
kívül Erb Józsi atya és Vassné
Riba Zsuzsi hitoktató is vendégünk volt a Márton napi
ünnepségünkön. Dalos-verses
színdarab keretében jelenítették
meg a gyerekek Szent Márton
legendáját. A hagyományos libalakoma után lampionjainkkal

a csodaszépen felújított templomunkba vonultunk fel, ahol
az iskolásokkal együtt imádsággal, terményáldással folytattuk
a megemlékezést. Józsi Atya
mindenkinek apró ajándékkal
kedveskedett, melyet ezúton is
hálásan köszönünk.
Ezen a szép napon volt alkalmam személyesen is bejelenteni
a szülőknek azt az újabb örvendetes hírt, hogy a Magyar Falu
Program ötmillió forint támogatást ítélt meg az óvoda udvarának korszerűsítésére. A belső
felújítás mellett ez is nagy előrelépést jelent majd óvodánk életében. KÖSZÖNJÜK fenntartó
Önkormányzatunknak a belénk
vetett bizalmat, a támogatást.
August Krivecnek is újra köszönetet mondunk a Gőzgombóc Fesztiválon átadott ötszáz
euró támogatásért!
Az időjárás igazán ősziesre
fordult, jönnek a hideg napok,
közeleg az advent, a karácsony.
Ezzel együtt a mézeskalács sütést is megkezdjük a héten.
Terveink szerint idén a szülők
is aktív részesei lesznek e tevékenységnek, és büszkén állítjuk
majd a házak és a többi középület mellé a mi kis Mézeskalács
Óvodánkat advent első vasárnapján.
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Szent András hava
Lassan közeledik az év
vége, a november átmenet
az őszből a télbe. Ehhez a
hónaphoz is sok érdekesség
kötődik, ezekből válogattam
egy csokorra valót.
November 1.: Mindenszentek napja. A népi időjóslás szerint ha Mindenszentek nedves, akkor lágy,
ha száraz, akkor kemény tél
következik. Ezen a napon
kezdődött a rendszeres időjárás-észlelés Budán, 1781ben. A mérőállomás 1848ban lerombolódott, így a
mérés megszakadt és csak
1861-ben indult újra.
November 5.: Este 8 órakor Devonban megfordítják az ördög kövét, mely egy
tonnát nyom és hat láb széles, egy ősi fa alatt található.
Ennek oka a helyi legenda,
amely szerint az ördög a kő
alatt rekedt, amikor kidobták a mennyekből. Egy évbe
telik, hogy felásson a kő oldalán, tehát meg kell fordítani, hogy előlről kezdje a
munkát, és egy újabb évre
csapdába essen.
November 11.: Márton
napja. A libás népszokások
mellett időjárás jóslási hagyománya is van ennek a
napnak. Úgy tartják, hogy
borús Márton borús telet
jelent, illetve Márton napi
esőre fagy, szárazság következik. Ha Márton napján a
lúd jégen jár, Karácsonykor
sárban poroszkál. Ha a körötte lévő napokon napos az
idő, ha „Márton nyara van”,
akkor igen kemény hideg tél
jön.
November 19.: Erzsébet
megmutatja a decembert.
Ha ugyanis e napon esik, akkor enyhe lesz a tél. Ha „Erzsébet megrázza a pöndölyét”, azaz napján esik a hó,
lészen hó karácsonykor is. A
nemzetközi férfinapot is ekkor tartják.
November 25.: Katalin
napja. Sok helyen „Katalin
ágat” tesznek a vízbe, hogy

karácsonyra
kizöldüljön.
„Ha Katalin kopog, Karácsony locsog”. Azaz a Katalin napi időjárással ellentétes
lesz karácsonykor.
November 30.: András
napja. Fehér András 
rossz
év, víg András, víg év. Az
András napján leszelt, besózott, a 12 hónapról elnevezett hagymakarikák kalendáriuma szerint azok a
hónapok, amelyeken újév
reggeléig elolvad a só, esősek lesznek.
A hónap férfi szülöttei
nagy eséllyel lesznek balkezesek. A Cortex nevű folyóiratban megjelent tanulmány szerint a balkezesség
leginkább azokra az emberekre jellemző, akik november és január között látták
meg a napvilágot. A kutatók
feltételezik, hogy az az oka,
hogy az ekkor szülő nők terhességük korai szakaszában,
nyáron jutottak nagymértékű napfényhez.
A hónap virága a krizantém, amely több, mint temetővirág. Számtalan színben létezik, és az ifjúságot,
a hosszú életet jelképezi, hiszen gondoljunk bele, men�nyi ideig virágzik! Ha otthon
tartjuk őket, akkor a Feng
Shui elvei szerint vidámság,
sok nevetés és boldogság
költözik az életünkbe.
B-ME

Muth János bácsi 90 éves
Muth János bácsihoz látogattunk el polgármester
úrral, dr. Habjánecz Tiborral
idén már másodszor. Január
végén a hatvanötödik házassági évfordulójukon köszöntöttük őket Liszi nénivel.
Ma János bácsi kilencvenedik születésnapja alkalmából hoztuk a jókívánságot.
A családi összejövetelen huszan ülték körül az asztalt.
Ittjártunk óta kivágták a
szőlőt, mert egy kis egészségügyi probléma miatt nem
tudja művelni János bácsi.
Azóta a ház körül lévő kertet tartja gyönyörűen rendben, a krizantémok különböző szirmú és színű serege
kelleti magát az út mentén.
Nem örül a tél közeledtének, mert ilyenkor kevesebb
a tennivaló kint, pedig az élteti. Még jó, hogy a csibéket
minden nap el kell látni.
A hallása nem a régi, de
tréfásan elüti a hallókészülék
gondolatát is. Az étkezésre egy kicsit oda kell figyelni, így reggelire a jó kis házi
kolbászt és szalonnát eszi. A

mindig kedvelt tejet tízóraira fogyasztja el. Liszi néni
főztjét szereti a megszokott
ízek miatt.
A napi dolgokban mindketten teljesen otthon vannak, látszik, hogy nézik a TV
műsorait, olvassák a Dunántúli Naplót.
Természetesen előkerül a
szó az esti meccsről is, mel�lyel felavatják a Puskás stadiont.
Azzal búcsúztunk, hogy
jövőre ismét jövünk, amikor
Liszi néni lesz 90 éves. Jó
egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
Barna-Mendly Erzsébet

Püspöklakon is lesz levendula jövőre
A geresdi levendula ültetvény mellett a következő évtől már Lakon is szüretelhetjük a levendulát. A
Gőzgombóc Fesztivál dekorációjánál idén is hasznát
vettük a saját termésű levendulának. Ezen kívül szörpöt,
pálinkát is készíthetünk ebből a virágból. Rendkívül alkalmas a molyok elűzésére, a

kiállításokon rendre ott a helyük a velük megtöltött zsákocskáknak.
A paplak kertjében a
geresdlaki finnekkel közösen harmincketten szorgoskodtunk.
Köszönet mindenkinek,
aki segített a most vásárolt
1000 tő elültetésében.
B-ME
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Orvosi rendelő hírei

Szabadság miatt Nővérrendelések lesznek 2019. november 19-én, december 3-án és december 12-13-án. A szombati munkanapokon decemberben ügyelet lesz.
Decemberben kérünk mindenkit, hogy beutalóikat, rendszeres gyógyszereiket december 20-áig írassák, akár több hónapra is felírjuk. Ezt követően csak december 23-án és december 30-án, valamint 31-én 8-10 óráig lesz rendelés a sok
ünnep miatt, a többi napon sürgős orvosi ellátás Mohács
SZTK, de itt gyógyszerfelírás nincs!!!
Január 2-ától, csütörtöktől normál rend szerinti rendelés.
Várunk mindenkit vastagbél szűréshez vizsgálati csomagért, ezzel korai időben kiszűrhető a gyomor-bélrendszer
daganatos betegsége.
Mindenkinek Áldott Szép Ünnepeket, Jó Egészséget kívánunk: 
Doktornő, Tünde, Ingrid

Hírek röviden



Decemberi miserend
December 1. vasárnap
December 8. vasárnap
December 14. szombat
December 15. vasárnap
December 22. vasárnap
December 24. kedd
December 25. szerda
December 29. vasárnap

Geresd	  8.00
Lak	  8.00
Geresd
16.00
Lak	  8.00
Lak	  8.00
Lak
18.00
Geresd	  8.00
Lak	  8.00



A Pacsirta kórus a Himesházi Ifjúsági Kórus közreműködésével ad elő adventi zenés áhitatot 2019. december 8-án
vasárnap 14.30 órakor a geresdi templomban. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Geresdlak Község Önkormányzata eredményesen
pályázott a Magyar Falu
Program Óvoda udvar
tárgyú pályázati kiírására.
Az elnyert közel 5 millió
Ft összegből modern, biztonságos játékok kerülnek
a gyerekekhez, pl. földbe
süllyesztett trambulin és
többfunkciós mászó összeállítás.

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
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Születésnapost
köszöntöttünk

A Geresdlaki Gőzgombóc
képviselője 75 éves lett

November 4-én megleptük Gertrúd nénit, felköszöntöttük születésnapja alkalmából, aki Gőzgombóc Fesztiválunk
legidősebb résztvevője címét nyerte el idén. A gőzgombóc
készítését nagymamájától tanulta még gyerekkorában, ő
rendszeresen készítette ezt a finomságot, legtöbbször a mai
napig népszerű változatát, a savanyú káposztával és füstölt
hússal összeállítottat. Eleinte sámlira állt, hogy felérje az asztalt, de már segédkezett. A süteményeket édesanyjától leste
el, aki Pécsváradon szolgált. Beszélgetésünk alatt többször
is elmondta, hogy szép élete volt gyerekként is, és felnőttként is.
Elég korán besegített a ház körüli munkákba, kapált a
határban, vigyázott a tehenekre, ellátta a jószágokat, a télire
szánt takarmányt jelentő cukorrépát gurította le a pincébe. A
tsz alatti földön volt egy kis víz, abban áztatták a lent, amit
azután otthon fonták a rokkával.
Az iskolát népviseletben kezdte járni addig, amíg egyszer kibomlott a szoknyája. Akkor hazament, s kijelentette,
hogy ebben ő nem megy többet sehova. Nemcsak a ruházat,
a nyelv is hagyományosan sváb volt a családban. A magyar
nyelvű tanítónál segédkezett éppen, amikor arra a kérdésre,
hogy „forr-e már a víz?” azt válaszolta, hogy még csak kicsit
füstöl. Így tanulgatott magyarul.
Férje is, mint Gertrúd néni, püspöklaki születésű volt. Fiatal koruktól fogva sokat táncoltak együtt a bálokon, míg 17
éves korában össze nem házasodtak. A 3 év múlva megszületett fia nagyon szeretett volna testvért. Ez az óhaj 7 év múlva
teljesült egy kislány képében. Büszkén mesél 4 unokájáról,
nemrég megszületett első dédunokájáról, és a hamarosan világra jövő újabb kisfiúcskáról.
Egyetlen munkahelye az önkormányzat volt, ahol sokféle
feladattal bízták meg: Hímesházára járt stencilezni, az olajfűtéshez segített az olaj szállításában, hordta a szórólapokat.
A rengeteg kézimunkázás mára kevesebb lett, ellátja a csibéket, főz-süt, műveli a konyhakertjét. Pihenésképpen végigolvassa a Dunántúli Naplót, néha egy-egy könyvet. A tv-ben
a német adás mellet a főzős műsorokat és a híradót kedveli.
Reméljük, még sokáig lesz aktív a mi Gertrúd nénink!
Barna-Mendly Erzsébet

Schulteisz Józsefné, Liszi
néni október 21-én töltötte
be a 85. életévét. Polgármester úrral, dr. Habjánecz Tiborral felkerestük őt ebből az
alkalomból.
A róla szóló írást hadd
kezdjem egy személyes emlékkel! Lassan 3 éve, hogy
Geresdlakra költöztünk. A
berendezkedés során többször előfordult, hogy apróságokra volt szükségünk. Az
első alkalom után már meg
sem kérdeztük, hova menjünk, mert tudtuk, hogy a
„Schulteisz-boltban” mindent megtalálunk. Mindig
kedvesen fogadott minket,
jókat tudtunk vele beszélgetni, miközben a háttérben németül szólt a rádió. Nekünk
az is érdekes volt, hogy az
árucikkek neve hol magyarul, hol németül szerepelt a
polcokon. A beszédében is
keveredett a két nyelv.
A köszöntés után kértem,
meséljen az életéről. Megtudtam, hogy Püspöklakon
született, férje szellői volt. Az
iskolában először németül
tanultak, majd magyar tanáruk volt. Ebből az következett, hogy egyik nyelvet sem
tudták tökéletesen. A nyolcadik osztály befejezése előtt
elment szolgálni, mert a fiúknak kellett tanulni, hisz ők
majd családfenntartók lesznek. A bátyja Pécsett dolgozott gépészmérnökként.
Férjét Németországba vitték
katonának. Miután a fronton megsebesült, a Szovjet
únióba került 5 évre, ahonnan egy püspöklaki társával
együtt jöttek haza. A házukat elvették, Máriakéménden talált lakást az édesany-
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ja. Innen jött át bálba, ahol
azután találkoztak.
A tsz-ben a borjúnevelőben kezdett dolgozni, a fejőházban is alkalmazták, de
egy idő után a tejcsarnokba
került. Nem örült nagyon,
mert itt csak 90% volt a bér,
de nem bízták akárkire a bejövő tej lemérését, a számlák elkészítését. Amikor a
tsz kapott 14 millió forint
támogatást, mindenkinek le
kellett tenni a szakmunkásvizsgát. Három hónapot tanult Pécsváradon.
Két fia közül az egyik gépészmérnök volt a tsz-ben, a
másiknak az asztalos szakma tetszett meg. Három
unokával és négy dédunokával büszkélkedhet. A májusi combnyaktörése óta „csak”
a ház körül tevékenykedik,
főz, ellátja a csirkéket. Ha
összejön a család, neki kell
megfőzni a halászlét mindenki kívánságára. Elolvassa
az újságot, kicsit nézi a tv-t a
nap hátralévő részében.
Kívánjuk, hogy még sokáig örvendjen ilyen jó egészségnek, és tudja megsütni a
híres kiflit, aminek a receptje bekerült az Omas Speisen
első kötetébe is. Mi is kaptunk, nagyon finom volt!
B-ME
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