
Ajándék
Gyermekkorban úgy éreztem örökké vagyunk  mi gézen-

gúzok, fiatal emberként, legényként azt a keservet kellett el-
szenvednem, sohasem leszek már felnőtt, mikor lesz nekem 
jogosítványom, serdül-e már végre a bajszom…

Katonaként a másfél év is örökkévalóságnak tűnt. Ván-
szorgott a perc, az óra, sőt 
megöregedett a hónap is, rég 
nem látott kedves után.

„Már csak ötöt kell aludni 
és bekopog a télapó, már csak 
tizennyolcat és hidd el itt lesz 
a Jézuska.” Nyugtatott drága 
nagymamám.

Az öt és tizennyolc éjszaka 
akkori időszámítás szerint öt 
és tizennyolc évnek számított.

Minden percben, kor-
ban számít, a legfontosabb az 
ajándék, a tárgyakba zárt sze-
retet, az üzenet. Kimondva és 
kimondhatatlanul. Kimondva 
mennyei, bezárva, könnyekbe 
zárványként elrejtve, isteni.

Ajándék minden nap. Mil-
liárd és milliárd ember és 
élőlény megkapta, az életet. 
Ajándék az emberi kapcsolat.

„Ebben a rohanó világban 
… már megint eltelt egy év …, 
most volt húsvét!” – panaszko-
dunk.

Mitől és hogyan gyorsult 
fel az élet?! A perc ma is és 
ötven évvel ezelőtt is 60 má-
sodpercből állt.

Ajándék az emberi kapcso-
lat, a másodperc, perc, óra, a 
mindennapok, amit együtt a 
családdal, a közösséggel tölt-
hetünk el. 

Egy polgármesternek kitüntetett szerencséje, hogy nap 
mint nap e zakatoló, száguldó mindennapokban láthatja a 
gyerekek szemében a csillogó örökkévalóságot, a fiatal hun-
cut mosolyában a sosem öregszünk meg magabiztosságot.

Kitüntetett szerencsém, hogy befogadtak a geresdlaki 
emberek, munkatársak, a nagy öregek!

Befogadtak és beengedtek hajlékukba, kitárulkozva és át-
ölelve meséltek a titokról, magukról.

Ajándék.
Életre szóló ajándék!
Köszönöm Weintraut Bálintnénak Rézi néninek, Ulrich 

Mártonnénak Margit néni-
nek, Kröhnung Ádámnak, 
Lantos János bácsinak, Wasz-
ner Péternének Léna néninek 
és családjuknak, hogy a mi 
kis újságunkban a Geresdlaki 
Hírmondóban üzentek a 
gyermekeknek, fiataloknak, 
nekünk. Isten nyugosztalja 
Őket!

Ajándék a mosolyuk, az 
emlékezetük, az ölelésük.

Köszönöm Dobosi La-
josnénak Mári néninek, Ta-
kácsné Margit néninek, Vass 
Ádámnénak Rézi néninek, 
Heirich Istvánnénak Kati 
néninek, Link Mártonné-
nak Rézi néninek, Kindlein 
Lőrincnének Julis néninek, 
Hengl Józsefnének Náni né-
ninek, Schulteisz Jánosnénak 
Gertrúd néninek, Schulte-
isz Józsefnének Liszi néninek 
és Muth Jánosnak és Kedves 
Családjuknak a kedves fogad-
tatást, s a lehetőséget!

Isten éltesse Őket egész-
ségben, szeretetben!

Advent első vasárnap-
ján, mézeskalács megnyitón 
egymás könnybe lábadt sze-
mében láttuk-adtuk ajándé-
kunkat.

Advent második vasárnap-
ján Geresden a Pacsirta- és a Himesházi Kórus zengte az 
isteni ajándékot.

Az örömvasárnap, az Úr eljövetelének közelsége és a Sze-
retet ünnepe, az Advent negyedik vasárnapja után…

Már csak kettőt kell aludni… és megszületik Jézuska!
Dr. Habjánecz Tibor

2019. december
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25 éves jubileum
A Német Önkormány-

zat Geresdlak fennállásá-
nak 25 éves jubileumát ün-
nepelte december 4-én a 
Német Házban. Az ünnep-
ségre elfogadták meghívá-
sunkat mindazok, akik hi-
vatalból segítették a német 
önkormányzat munkáját, 
így együtt ünnepelhettünk 
a települési önkormányzat 
nyugdíjas és jelenlegi dolgo-
zóival, jegyzőkkel és aljegy-
zőkkel, testvértelepülésünk 
Grambach képviselőjével, 
Geresdlak Önkormányza-
tának polgármesterével és 
képviselő testületével, a Ba-
ranya Megyei Német Ön-
kormányzat elnökével, a 
Regionalbüro vezetőjével, és 
természetesen volt és jelen-
legi német önkormányzati 
képviselőkkel. Gyertyagyúj-
tás mellett csendes tiszte-
letadással emlékeztünk meg 

Kozma Lászlóné Margit-
ról aki alapítója volt az első 
német önkormányzatnak, 
Schneider Jánosról aki szin-
tén alapítója, 16 éven át tag-
ja, ebből 12 évig elnöke volt a 
nemzetiségi önkormányzat-
nak és Kiss György volt pol-

gármesterről akinek hivatali 
idejében alakult meg a né-
met önkormányzat.

Kett Jánosné alapító, 
Böhmné Kroh Katalin és 
Schneider Andrea volt né-
met nemzetiségi képvise-
lők idézték fel a kezdeteket, 
az akkori feladatokat, prog-
ramokat, rendezvényeket. 
Schmidt Zoltán és Szugfil 
József a rendszerváltást kö-
vető időszakról a nemzetisé-
gi önkormányzatiság kiala-
kulásáról beszéltek.

A német önkormányza-
ti képviselők munkájának 
elismeréseként és megbe-
csüléseként a Német Ön-
kormányzat Geresdlak em-
léktáblát készíttetett, amin 
időrendben látható minden 
választási ciklus német ön-
kormányzati képviselője. 

Ezen az esten került be-
mutatásra a német önkor-
mányzat frissen elkészült 
kötete, melyben geresdlaki 
gyermekdalok, versek, mon-
dókák gyűjteménye található.

Köszönjük Geresdlak 
Község Önkormányzatának, 
polgármesterének és képvi-
selő testületének, a közös hi-
vatal dolgozóinak az elmúlt 
25 évben nyújtott segítséget!

Auf diesem Wege wüns-
chen wir eine friedvolle, ge-
ruhsame Weihnachtszeit 
und ein glückliches, gesun-
des Neujahr!

Deutsche Selbstverwal-
tung Geresdlak,

Kollárné Múth Edina, 
Máyerné Gál Alexandra, 

Schulteisz Józsefné, 
Szűcsné Mezei Anett, 

Schulteisz Balázs

„Mit einem Bündel…” 

GEDENKTOUR 
Az „egy batyuval…” emléktúra célja végigjárni azt az utat, amit 

a Malenkij Robotra elhurcoltaknak kellett megtenniük 
1944. december 26-án. 

Útvonal: Geresdlak – Fazekasboda – Nagypall - Pécsvárad 
Túra időpontja: 2019. december 27., péntek 12.30 

Gyülekező helye: a geresdlaki benzinkút melletti parkoló 
Cél: Pécsvárad, Művelődési Központ melletti Emlékpark 

Információ: Német Önkormányzat Geresdlak,  
Schulteisz Józsefné 06-20-5299753,  Szűcsné Mezei Anett 06-30-3316846 
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Megnyílt a Mézeskalácsfalu
Sok éves szokásnak megfelelően idén ismét elkészült Ge-

resdlak mézeskalácsból. A falu asszonyai és gyerekei sütöt-
ték, díszítették a lakóházakat és a középületeket heteken át. 
Idén is segítettek a finn asszonyok, örömmel nyújtották a 
tésztát, készítették az apróbb kiegészítőket. Advent első va-
sárnapján plébános úr megáldotta a falut, és meggyújtotta az 
első gyertyát az adventi koszorún. B-ME

Hutter Jánosné, Zebegény polgármestere és dr. Habjánecz Tibor
Fotók: Ria Zahn

Kettné Schmidt Tímea és Windischmanné Schmidt Tünde a mézeskalács 
falu megálmodói
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Egészségnap az iskolában
November 15-én az alsós 

gyerekekhez a Teddy maci 
program keretében 9 lelkes 
egyetemi hallgató érkezett. 
Megérkezésük után két cso-
portot alkottak, így egyszer-
re két osztályban tudtak fog-
lalkozást tartani. Először az 
1. és a 2. osztályba mentek, 
majd a következő órán a 3. és 
4. osztályba. Az osztályban is 
két csoportot alakítottak ki. 
Az egyik csoport a járóbeteg 
ellátás eszközeivel ismerke-
dett meg. Kipróbálhatták a 
vérnyomásmérést, meghall-
gathatták egymás pulzusát, 
szívverését sztetoszkóppal, 
reflex vizsgálatot végezhet-
tek és bekötözhették az ott-
honról hozott plüssállatkái-
kat. A másik csoport addig 
műtősinget, maszkot és sap-
kát húzott. Ez vicces volt, jó-
kat nevettek egymáson. Ted-
dy macira epekő műtét várt, 

amit a gyerekek közösen vé-
geztek el. Első lépésként be-
adták neki az altatóinjekciót, 
majd feltárták a maci hasát. 
Meglepődtek a belső szer-
vek láttán, de ügyesen el-
mondták, hogy melyiknek 

mi a szerepe. Ezután eltávo-
lították az epeköveket, majd 
összevarrták a maci hasát. A 
sikeres műtét után ébreszt-
getni kezdték a mackót. Ezt 
az élményt a másik csoport 
is átélhette, amikor a csopor-

tok helyet cseréltek egymás-
sal. A program végén a gye-
rekek oklevelet kaptak, mert 
ügyesek voltak. Ajándékba 
mindenki kapott egy füze-
tet, amiben érdekes felada-
tok találhatóak az egészséges 
életmóddal kapcsolatosan. A 
gyerekek, a pedagógusok és 
az egyetemi hallgatók is na-
gyon jól érezték magukat 
ezen a programon. A leendő 
doktor nénik és doktor bá-
csi elégedettek voltak, mert 
a gyerekek sok ismerettel 
rendelkeznek. A nap során a 
szünetekben sok gyerek be-
kötött kézzel járt és sokan 
elmesélték nekem, hogy mi 
történt a plüssükkel, ami-
ért be kellett kötözni. Öröm 
volt látni ezen a napon a bol-
dog arcokat, és hallgatni az 
élményeket, amit ennek a 
programnak köszönhettünk.

 Dr. Rill Zoltánné

Rajzpályázati eredmények 
2019/2020. tanév

A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tankerületi rajzpályázaton rengeteg igényes és szép 
munka közül a Geresdlaki Általános Iskola rajszakkörös tanulója Bogdán 
Hanna vehette át az 5.-6. osztályosok kategóriájának különdíját. A szebb-
nél szebb pályamunkák között további tanulóink remek munkája is színe-
sítette a kiállítást.

6. osztályos tanulók közül: Gazda Emília, Glasz Melani, Bogdán Hanna
8. osztályból: Tóth Tímea munkája kapott helyett a pécsváradi Művelő-

dési Ház galériában.
Az alsósok tankerületi rajzversenyén II. helyezett a 4. évfolyamosok kö-

zött Békefi Zsóka lett, aki a Rókaszemű mennyecske illusztrációjával érde-
melte ki ezt a remek helyezést.  „A kedvenc népmesém” pályamunkákat a 
pécsváradi Általános Iskola alsó tagozatán tekinthették meg az érdeklődők. 
Az alsós rajzszakkörösök közül: Koródi Hanna, Koródi Luca, Schveibert 
Hanna, Békefi Zsóka és Nagyéri Bence csodás munkája is helyet kapott.

Esküdtné Szalinay Katalin
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Méz itt, méz ott – édes élet az óvodában
Igen tartalmas hónappal 

zárult az ősz, magával hoz-
va már az ünnepvárás han-
gulatát… De lássuk csak, 
mi minden történt az óvoda 
berkeiben…

Egészséghét keretében 
vezettük be óvodásainkat az 
egészséges életmód, táplálko-
zás, tisztaság, lelki egészség 
rejtelmeibe. Barkácsolás és 
táplálékpiramis, gyü mölcs-
saláta és babafürdetés, test-
részek és érzékszervek – 
mind-mind érintett téma 
volt. Védőnőnk, Baloghné 
Varga Krisztina pedig a he-
lyes fogápolást mutatta meg 
a gyerekeknek, mesevetítés-
sel, fogápolós dal tanulásával 
is szemléltetve. A legnagyobb 
élmény pedig a fogsor mo-
dellen bemutatott fogmosási 
technika és annak gyakorla-
ti megvalósítása volt. Ezután 
már bátran állhattak a fogor-
vosnő elé, fogászati szűrésre. 
A témát „Gondolkodj egész-
ségesen!” című interaktív, té-
mazáró társasjátékkal fejez-
tük be, amely egy vetélkedőt 
jelentett, ahol fej-fej mellett 
végeztek a versengő csapa-
tok, bizonyítva ezzel, milyen 
sokat tanultak ezen a héten. 
Bízunk benne, hogy egy-egy 
elem be is épül a mindennapi 
szokásaik közé!

Ha már egészségről tanu-
lunk, a mézről is szót kell ej-
tenünk - ebben a hónapban 
a véletlenek összjátékaként - 
három dolog kapcsán is.

Hét óvodásunk: Ba-
log Lilla, Farkas Boglárka, 
Horváth Lia, Nagyéri Kin-
ga, Papp Tamara, Rosen-
feld Petra és Wukovics Kin-
ga Kincsey Anita óvó néni 
mentorálásával részt vett 
az OMME Komlói Helyi 

Szervezete által kiírt „A méz 
és az egészség” című gyer-
mekrajz pályázaton, ahol 
nagyon szép eredménye-
ket értek el. Horváth Lia 
I., Nagyéri Kinga II., Papp 
Tamara III. helyezést ért el. 
Mindannyian részt vettek a 
komlói díjátadón, ahonnan 
szép ajándékokkal, oklevél-
lel és még szebb élmények-
kel tértek haza. Köszönjük 
mindannyiuknak, hogy ilyen 
messzire vitték óvodánk jó 
hírét! Igazán büszkék va-
gyunk rájuk!

Idén a mézeskalács ké-
szítésbe bevontuk a szülőket 
is. Munkahelyi elfoglaltsá-
guk miatt mindössze nyol-
can tudtak eljönni, köszön-
jük nekik! Míg a felnőttek 
az óvoda épületén dolgoz-
tak, a gyerekek sok apró for-
mát szúrtak ki. Dolgozott a 
sok szorgos kéz, betöltötte 
az óvodát a finom illat. Papp 
Sándornak köszönjük az 
udvari játékok elkészítését! 
Glaszné Werner Noémi óvó 
néninek pedig az ovi épüle-
tének precíz összeállítását, 
díszítését. A végeredményt 

mindenki megcsodálhatja 
a mi híres Mézeskalács fa-
lunkban! Gyerekeink szé-
pen szerepeltek a megnyi-
tón is, büszkék vagyunk 
rájuk: Nagyéri Kinga, Ro-
senfeld Petra, Szarvas De-
nisz, Fischer Benett és Lo-
ványi-Möller Ditta!

November 27-én Mézes 
Janka pszichológus tartott 
előadást a szülőknek az óvo-
dás és kisiskolás korú gyer-
mekek viselkedésének alakí-
tásáról. A mindenkit érintő, 
aktuális témában igyeke-
zett jó tanácsokkal szolgál-
ni a mindennapi problémás 
helyzetekhez.

Mire e sorok napvilágot 
látnak, már karácsony ko-
pogtat az ajtón. Készülünk 
mi is az ünnepre: várjuk a 
Mikulást, műsorral készü-
lünk az idősek karácsonyá-
ra, Maráza és Geresdlak fa-
lukarácsonyára. Szeretettel 
várunk mindenkit az isko-
la aulájába 2019. december 
20-án.

A téli szünet után hama-
rosan megkezdődnek a fel-
újítási munkálatok. Január 

15-ig ki kell költöznünk az 
épületből. Igyekszünk az át-
meneti időszakban is zök-
kenőmentessé tenni a gye-
rekek életét. Ehhez nagy 
türelemre, jó együttműkö-
désre számítunk a szülők, 
fenntartónk és a kivitelezők 
részéről is. Bízunk benne, 
hogy mihamarabb vissza-
térhetünk a megújult, szép 
óvodánkba!

Megköszönve az egész évi 
figyelmet, támogatást, segít-
séget - kívánunk békés, bol-
dog Karácsonyt és sikeres új 
esztendőt fenntartó Önkor-
mányzatunknak, támogató-
inknak, partnereinknek és a 
Hírmondó olvasóinak!

Cseke Zoltánné
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Nyugdíjas karácsony
Nyugdijasaink Karácso-

nyi ünnepén ismét sokan 
összejöttünk egymást sze-
retni.  

Biztosan tudom, hogy 
várták, vártuk, mert megállí-
tottak, mikor lesz az Ünnep, 
nem jött még az értesítő... 
Számítottak rá az időseink, 
hagyománnyá lett. 

Az elmaradhatatlan ovis-
iskolás műsor, a polgármes-
teri köszöntő, a doktornő 
meséje után a finom vacso-
rához koccintottunk,  jó bo-

rok teremnek Geresdlakon. 
Kis tánc, jó beszélgetés, rit-
kán látottak  találkozásának  
derűje melengette szívünket.  
Az ajándékozás öröme az 
ajándékozottak  és ajándék-
adók lelkét is megérintette,  
kis csomagjainkban a  szere-
tetünk is benne van. Ezúton 
is kivánunk Kegyelemmel 
teli szép Karácsonyi  Ünne-
peket, derűt, jó egészséget 
kívánunk az Új Esztendőre. 

Fekete Tiborné, 
dr. Rajnai Gabriella

Advent második vasárnapján ismét csendült az ének a 
geresdi templomban. Immár hagyományosan zenés áhitatra 
hívta a geresdlakiakat a Pacsirta kórus. Idén vendégszerep-
lőként fellépett a Himesházi Egyházi kórus is. A két kórus 
öt nyelven – magyarul, németül, finnül, latinul és héberül – 
énekelve adott elő lélekemelő műsort, mely igazi karácsony-
váró hangulatot teremtett mindazok szívében, akik eljöttek 
a templomba. Gyermek fellépők is színesítették a műsort: 
Brandt Máté trombitán adott elő két dalt, Fischer Fruzsina 
verset mondott.  Fischerné Faragó Viktória

Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Weihnachtszeit

O schöne, herrliche Weihnachtszeit! 
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit! 
Wenn der heilige Christ in jedem Haus 
teilt seine lieben Gaben aus. 
 
Und ist das Häuschen noch so klein, 
so kommt der heilige Christ hinein, 
und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 
die Armen und Reichen, die Grossen und Kleinen.
Der heilige Christ an alle denkt, 
ein jedes wird von ihm beschenkt. 
Drum lasst uns freuen und dankbar sein! 
Er denkt auch unser, mein und dein!

Das  Gedicht ist sehr alt, aus der  neunzehnten Jahr-
hundert. Der Dichter is Z. Topelius (1818-1898). In dem 
Gedicht kommt der Weihnachtsmann und klopfet an die Tür. 
Ihm ist kalt und er  fragt den Kinfern ob er hineinkommen 
kann. Die Kinder antworten zusammen ”Komm hinein, li-
ebe Weihnacten”.

Joulu oveen kolkuttaa,
hymyy tuiskusäässä:
Lapsikullat avatkaa!
Olen aivan jäässä.
Kukkurainen vakka tää
harteita jo väsyttää.
Lahjoja on mulla.
Saanko sisään tulla?
Tule armas joulu!
Z.Topelius

Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!



Geresdlaki Hírmondó 7

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

 Hírek röviden
	A Geresdlak Község Önkormányzata jó gazdálkodásának 

köszönhetően az idei évben is azon (Geresdlakon állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő) 
családok számára, akiknek nincs semmilyen adótarto-
zásuk és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 6.§-ában foglalt feltételeknek 
is megfelelnek, 12.000 Ft összegű támogatást nyújt.

	A Geresdlaki Önkormányzat a 
közmunkaprogram keretében vá-
sárolt egy hómarót, melyet a járdák 
takarítására állítunk be.

	Varga Nadin ismét kiemelkedően 
szerepelt. A Szokolay Inspirart 
országos zeneszerzőversenyen, 
melyet a Szokolay Sándor alapít-
vány  hirdetett meg, Nadin a  13-
17 évesek korcsoportjában a 14 évével a legfiatalabbak 
között volt.Összesen 42 jelentkező volt, ebből a neves 
szakmai zsűri 10 díjat és 8 dicséret osztott ki. Nadin kor-
csoportjában csak három díjat és két dicséretet osztottak 
ki. A darabja címe: Rebel Blues, ami egy vonósnégyes 
kamaramű. Dicséretet kapott érte.

	Tájékoztatjuk a lakókat, hogy a Hivatal december 23-tól 
január 5-ig zárva tart, ebben az időszakban nem lesz ügy-
félfogadás. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
Új Évet kívánunk: a Hivatal dolgozói.

Januári miserend 
Január 1. Újév napja  8.00 Lak
Január 5. vasárnap  8.00 Lak
Január 12. vasárnap  8.00 Geresd-búcsú
Január 18. szombat 16.00 Geresd
Január 19. vasárnap  8.00 Lak
Január 26. vasárnap  8.00 Lak

Megemlékeztünk a Málenkíj 
robotra elhurcoltakról

A „málenkíj robot” elne-
vezés a polgári lakosság tö-
meges elhurcolását és több 
éves szovjetúnióbeli kény-
szermunkáját fejezi ki.

A magyar állampolgá-
roknak a második világ-
háború végén, majd az azt 
követő években a Szovjet-
únióban teljesített mun-
kavégzési kötelezettsége 
többféle módon jött létre. 
A legnagyobb mértékben 
a hadifoglyok voltak érde-
kelve ebben, de sok olyan 
személyt is hadifogolynak 
tekintettek, köztük a lak-
helyükön, vagy másutt tar-
tózkodó civileket is, akik a 
Hágai Egyezmények értel-
mében nem voltak hadifo-
golynak minősíthetők.

1944. december 25-én 
adta ki a Magyarországon 
harcoló 2. és 3. Ukrán Front 
Katonai Tanácsa a hírhedt 
0060-as szigorúan titkos pa-
rancsát, melyben elrendelték 
a német származásúak de-
portálását a kényszermun-
kára. Mozgósítandóak vol-
tak a férfiak 17-től 45, a nők 
18-tól 30 éves korig.

A Német Klub elnöke, dr. 
Habjánecz Tibor és Schul-
teisz Balázs a Német Ön-
kormányzat elnöke közös 
koszorút helyezett el a Kö-
zösségi Ház falán lévő Má-
lenkíj robotra elhurcoltak 
emléktábláján.

A koszorúzás után Wal-
terné Müller Judit, a Ba-
ranya Megyei Múzeumok 
igazgatóhelyettese a „Má-
lenkíj robot, avagy a II. Vi-
lágháborús jóvátétel hatá-
sa az itthon maradottakra”, 
címmel tartott előadást a 
Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával. B-ME
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Télelő hava
Decemberben az éghaj-

lati statisztikák szerint a jel-
lemző minimum hőmérsék-
let -4 oC, a maximum +4 oC. 
A meteorológiai tél kezde-
te december 1., a csillagá-
szatié december 21. Ezen a 
napon a Nap és a Föld köl-
csönös helyzete ellenkező-
je a júniusinak, ezért rövi-
dek a nappalok és hosszúak 
az éjszakák. A nap csupán 8 
órán keresztül tartózkodik 
a horizont felett. Ebben a 
hónapban is kapcsolódnak 
érdekességek egyes na-
pokhoz, ezekből sze-
mezgettem:

December 4. 
Borbála – A bá-
nyászok, tüzérek 
és várak védő-
szentje, továbbá 
Katalinnal együtt 
a lányok párt-
fogója. A néphit 
szerint, ha az ezen 
a napon vízbe tett 
cseresznye- vagy ba-
rack ágacska kivirágzik, 
az azt vízbe tevő lány bizto-
san férjhez megy.

December 6. Miklós-
Mikulás – A kisgyerme-
kek várva várt ünnepe. Üde 
színfolt a borongós időben 
az ablakokban csillogó aján-
dékok látványa.

December 13. Luca napja 
– A néprajz az asszonyi ün-
nepek között tartja számon. 
A néphit kétféle Lucát ismer: 
jóságosat és boszorkányosat 
– valószínűleg ezért fűződ-
het olyan sok babonás hie-
delem e naphoz, pl.: nőknek 
tilos mindenféle munka (aki 
megszegte, kővé változott).

December 16. E napon 
van a legkorábbi napnyug-
ta az évben. Érdekes, hogy 
a legrövidebb nap mégsem 
erre a napra esik, a napkel-

te még napról napra később 
van.

December 24. Ádám és 
Éva – Szenteste –  A bé-
kesség, a szeretet és a család 
ünnepének előestéjén csen-
gőszó hív a feldíszített kará-
csonyfa köré.

December 25-26. Kará-
csony – A számos népszo-
kásból, mely ehhez a 
naphoz   
kap-

csolódik, legáltaláno-
sabb a karácsonyfa állítása. 
A krónikák szerint egy svéd 
katona honosította meg Né-
metországban, aki a har-
mincéves háborúban meg-
sérült. Lindauba vitték, ahol 
a helyi polgárok ápolták. A 
katona karácsonyra meg-
gyógyult, hálából arra kérte 
a város lelkészét, hogy mi-
ként az a hazájában szoká-
sos, fenyőfát állíthasson fel 
a templomban, melyet tele-
tűzdelt gyertyákkal és apró 
ajándékokkal. A városlakók-
nak ez annyira megtetszett, 
hogy évről-évre megismé-
telték otthonaikban is, in-

nen terjedt el más vidékekre. 
Hazánkban a szepesi váro-
sokban tűnt fel a karácsony-
fa – németországi egyeteme-
ken tanuló diákok állították 
fel szüleik házában. Kevesen 
tudják azonban, hogy már az 
ókorban is hagyománya volt 
a karácsonyfa állításának és 
díszítésének. Azután, ahogy 

a kereszténység te-
ret hó-

dított, pogány ere-
dete miatt üldözték azokat, 
akik fát állítottak. Érdekes-
ség, hogy a feldíszített fá-
kat először nem a karácsony 
miatt állították fel a temp-
lomok bejáratánál, hanem 
Mindenszentek és Halot-
tak Napja alkalmából. A raj-
tuk lévő gömb alakú díszek 
a halottak lelkét szimboli-
zálták. A mai gömbdíszek 
is innen eredeztethetőek. A 
hagyományos karácsonyfán 
az aranyozott dió pogány 
eredetű, az ártó szellemek-
től védte a ház lakóit, a piros 
alma az Édenkertben elkö-
vetett eredendő bűnre, a gir-

land a bűnbe csábító kígyó-
ra emlékeztetnek, a fények a 
Napot és Jézust jelképezik, a 
szalmadíszek a jászolra utal-
nak. Idővel a kétfajta fa ösz-
szeolvadt, a gömbdíszek át-
kerültek a karácsonyfára.

Tom Smith, egy londoni 
édességbolt tulajdonosától 
származtatható a szaloncu-
korhoz hasonó bonbon. Az 
ötlet és a csomagolási mód 
elterjedt, például a szalon-
cukornak megfelelő édesség 

formájában. Bár a sza-
loncukor francia ere-

detű és német köz-
vetítéssel jutott el 

hozzánk a XIX. 
században, raj-
tunk kívül sen-
ki más nem 
aggat szalon-
cukrot a kará-
csonyfára, így 

ez igazi hun-
garikumnak te-

kinthető. A népi 
időjóslás azt tartja: 

„ha fehér a Karácsony, 
akkor zöld a Húsvét, il-

letve ha tiszta, napos az idő, 
akkor száraz nyár, jó termés, 
sok bor várható.

December 31. Szilveszter 
– Szilveszter estéjét és éjsza-
káját ma is ünneplések öle-
lik körül.  Az emberek álar-
cot húznak, hogy elijesszék 
az óévet magával vívő szel-
lemet. A lencse, a bab, vagy 
bármilyen apró szemes étel 
fogyasztása szerencsét hoz. 
Újév napján baljós jelet hor-
doz a mosás, teregetés. Tilos 
kivinni a szemetet, mert ki-
dobjuk a szerencsét is. Ezen 
kívül nem jó bármit is köl-
csön adni, mert nehezen jön 
vissza, ráadásul egész évben 
kifelé megy minden a ház-
ból.

Barna-Mendly Erzsébet


