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Dicsőség a magasságban 
Istennek és a földön békesség 
a jóakaratú embereknek

A kis történet szerint:
Egyszer gyűlést tartottak 

az állatok. A róka azt kérdezte 
a mókustól:

- Mit jelent neked a kará-
csony?

A mókus így válaszolt:
- Nekem egy szépséges fát 

fényekkel és sok ropogtatni 
való édességgel az ágain.

A róka így folytatta:
- Nekem természetesen il-

latozó libapecsenyét jelent. Ha 
nincs libapecsenye nincs kará-
csony.

A medve félbeszakította:
- Kalácsot! Nekem a kará-

csony hatalmas, finom kalácsot 
jelent!

A szarka közbevágott:
- Nekem ragyogó ékszereket 

és fénylő csecsebecséket. A kará-
csony valami csillogó dolog.

Az ökör is meg akarta mon-
dani a magáét:

- A pezsgő teszi a kará-
csonyt! Meg is innék belőle egy 
pár üveggel!

A szamár felháborodva vá-
gott a szavába:

- Miket beszélsz, Ökör? A 
karácsonyban a Jézuska a leg-
fontosabb. Elfeledkeztél róla?

Az ökör szégyenkezve csüg-
gesztette le busa fejét: - Az em-
berek is tudják ezt?

Dicsőség a magasságban 
Istennek és a földön békes-
ség a jóakaratú embereknek 
énekelték az angyalok az 
első karácsonykor Jézus szü-
letésekor, amikor hírül adták 
a pásztoroknak az örömhírt 

kétezer évvel ezelőtt. Még 
azóta sem tanulták meg és 
azóta sem tudják az embe-
rek, hogy Isten nélkül nincs 
béke. Előbb add meg Isten-
nek a dicsőséget és utána az ő 
segítségével munkálkodhat a 
béke érdekében. Karácsony-
kor a békéről és a jóakaratról 
esik szó. A világ mégis tele 
van kritikus zónákkal, de-
markációs övezetekkel, gyil-
kolással, éhező emberekkel, 
menekültekkel… A háború 
sokak életét ártatlanul kiolt-
ja, tengernyi szenvedést te-
rít az emberekre, mindenki 
életét megnehezíti és meg-
szomorítja. Felmerül a kér-
dés: hol vannak a jóakaratú 
emberek? A világ nagyjaiban 
semmi jóakarat sincs. A jó-
akaratú emberek az egysze-
rű rétegben találhatóak. Az 
egyszerű emberek a csodála-
tos emberek. Ezek a barátság 
vállain cipelik az elhagya-
tottakat és az esélytelene-
ket, mert meleg szívük van. 
A karácsony a jóakaratú em-
bereket szólítja meg, a jóaka-
ratú emberekre vár az Isten. 
Ők képesek békét teremte-
ni. Isten nélkül a világ hábo-
rú és szenvedés, Istennek és 
a jóakaratú emberekkel el-
viselhetővé tehetjük a földi 
életet. Karácsonykor a bet-
lehemi gyermek születése-
kor a béke fejedelme jön el a 
földre. Az ember elveszítette 
a Paradicsomot, azóta keresi 
a boldogságot.

(Folytatás a 2. oldalon)

Kedves Geresdlakiak!
Szentestéhez közeledünk. Ösztönösen keressük az em-

berek lelkét, közelebb húzódunk, egymáshoz fordulunk fé-
nyért, melegért.

Legszebb ünnep karácsony, mert ilyenkor a vakító csillo-
gáson, tömény illatfelhőn, erőltetett mosolyáradaton keresz-
tül is megérezzük mi az, ami őszinte.

Egy mesében az angyal különös üzenetet hozott. Kará-
csony akkor és ott van, ahol, s amikor a krisztusi szeretetből 
mosoly és tett születik.

Pilinkszky János írta: „Ádvent a várakozás megszentelése. 
Rokona annak a gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vá-
gyakozni az után, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk 
így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött.”

Az ünnep a lelkekben ragyog fel, s hangulatában észrevét-
lenül is jobban egymásra figyelünk. Karácsony az az ünnep, 
ami évről-évre újabb reményt ébreszt minden emberben egy 
gazdagabb, tartalmasabb élet megteremtéséért.

Kedves Geresdlakiak!
Az év végéhez közeledve köszönetet mondok mindazok-

nak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az 
Önkormányzat munkáját.

Köszönöm a vállalkozóknak, különösen a Mezőgazdasá-
gi Zrt-nek, hogy támogatták rendezvényeink sikeres meg-
valósítását.

Köszönöm az intézményeinknek, civil szervezeteinknek, 
hogy színesítették Geresdlak kulturális életét!

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet, a békesség tegye 
széppé az ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánok.

Kívánom, hogy 2023-ban terveik megvalósuljanak, s csa-
ládjuk körében boldogan és szeretetben éljenek!

dr. Habjánecz Tibor 
polgármester
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(Folytatás az 1. oldalról)
Te is vágyakozol a bol-

dogság után, de csak akkor 
leszel boldog, ha a béke hír-
nökévé válsz. A békéért tenni 
kell valamit: a jelmondatok 
nem segítenek, a szép sza-
vak meg elszállnak, csak az 
képes a békére, akinek béke 
lakik a szívében. Csak az az 
ember képes karácsonyt tar-
tani, aki meg van békélve 
önmagával. Csak akkor talá-
lod meg a békét, ha nem a 
tárgyak, hanem az emberek 
felé fordulsz, kitörünk saját 
önzésünkből. Ha béke lakik 
szívedben, akkor békés sze-
retettel fordulsz embertár-
said felé, a béke hangulata 
melenget a hideg lakásban, 
a betegágyon, a munka ro-
botában, a családban, még 
a szórakozóhelyen is, nem 
utolsósorban békét kell köt-
nöd az Istennel. Bánd meg 
bűneidet, tisztítsd meg szí-
vedet, kérj bocsánatot Isten-
től és embertársaidtól, Isten 
megadja a békét a szívedben.

Amikor egy családban 
gyermek születik, az a gyer-
mek átrendezi a szülők éle-
tét, minden körülötte forog, 
mindent hozzá igazítanak, 
ő a központ. Aki azt hiszi, 
hogy másként fogadja Jé-
zus érkezését, az téved. Jézus 
születése nem csupán ünnep, 
hanem feladat is. Megtalálni 

életünkben az őt megillető 
helyet, azt ahonnan minden 
percünkben jól látjuk és ér-
zékelhetjük a szeretet sugár-
zását. Feladatunk karácsony 
éjjelén, hogy átérezzük meg-
ajándékozottságunkat. Ak-
kor erről szólunk másoknak 
is, hogy egykor földre szállt 
az Isten szeretete gyermek 
képében és szeretetével min-
den embert meg akar érinte-
ni. Isten üzenete hívás dicső-
sége és békessége be akarja 
tölteni a Te életedet is. Mó-
dod van elfogadni valld meg, 
hogy nem akarod, nem tu-
dod függetleníteni magadat 
tőlem és akkor egészen más 
lesz az életed, olyan, ami-
lyennek ő tervezte. Kívá-
nom, legyen nyitva minden-
ki szíve az Úr befogadására, 
a háborúskodó embereknek 
nyissa meg szívüket a békét 
kínáló Isten gyermek. An-
nak is, aki fegyvert ragadott 
embertársa ellen és annak is, 
aki önmagával nincs békes-
ségben és önmagát pusztít-
ja. Békesség a földön em-
bernek! Békés karácsonyt 
kívánok Mindenkinek, en-
gedd leszállni a béke angya-
lát a szívedre és földre! Ál-
dott szent karácsonyt!

Erb József 
plébános

Dicsőség a magasságban 
Istennek és a földön békesség 
a jóakaratú embereknek

Német Önkormányzat hírei

Tájház felújítás
A Miniszterelnökség a Gazdaság-újraindításai Alap kere-

tében nemzetiségi intézmények felújítása céljából 12 millió 
Ft támogatásban részesítette a Tájház tervezett megújulását.  
A felújítást a gazdasági épületrészen végezzük el, aminek kö-
szönhetően bővülnek a kiállító tereink. Az építkezés során új 
villamos hálózat kerül kialakításra, új tetőt kap az épület és a 
melléképület is. Megújulnak a járófelületek a falakat borító 
vakolatok, ajtók ablakok, kerítések. Az új WC kialakításához 
bevezetjük a vizet és a szennyvizet. A munkák végeztével az 
épület kívül-belül újra lesz festve és mázolva. A kiállítóterek 
bővülésével be tudjuk mutatni az egykori paraszti gazdasági 
udvart, eszközökkel, gépekkel, állattartási szokásokkal stb. A 
munkálatok befejezését karácsonyra tervezzük. Köszönjük a 
támogatáshoz a közbenjárást Ritter Imrének az Országgyű-
lés német nemzetiségű képviselőjének!

Az Országos Német Önkormányzat Közgyűlése hetven 
fővel Geresdlakra látogatott november 12-én, szombaton. A 
szakmai út során megtekintették kiállításainkat, a felújított 
kereszteket, iskolánkat és a felújítás végén lévő tornatermün-
ket, majd elsajátíthatták a Geresdlaki Gőzgombóc készíté-
sének a titkát. Az ízletes disznótoros vacsorát az étteremben 
fogyasztotta el a csoport. Köszönjük a segítséget Geresdlak 
Önkormányzatának, az étterem dolgozóinak, a kiállításveze-
tőknek és Békefi Attilának!

Három napos továbbképzést tartott Geresdlakon a Ma-
gyarországi Német Fiatalok Közössége. A november végi 
szemináriumon ők is megismerték településünk német 
nemzetiségi értékeit, és úgy döntöttek, hogy egy egyedi aján-
dékkal szeretnének hozzájárulni a keresztjeink felújításához. 
Az adótorony mellett található kereszthez egy kis padot ké-
szítettek, amit el is helyeztek a kereszt mellett. Köszönjük!

Német Önkormányzatunk több hasonló pad elhelyezését 
kezdi meg a felújított kereszteknél.  

Frohe Weihnachten, ein glückliches Neues Jahr, viel Ge-
sundheit und Gottes Segen auf allen Wegen wünschen: 
Alexa Mayerné Gál, Anett Szűcsné Mezei, Edina Kollárné 
Muth, Józsefné Schulteisz und Balázs Schulteisz. Deutsche 
Selbstverwaltung Geresdlak

További programok:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Malenkij Robot em-

léktúránkon, amit 2022. december 27-én, kedden 12 órától tar-
tunk Geresdlak-Fazekasboda-Nagypall-Pécsvárad útvonalon.

Tájékoztató
A Magyar Posta tájékoztatja Geresdlak lakosságát, 

hogy december 1. napjától a kézbesítési rend az alábbiak 
szerint változott:

– A postai küldeményeket a Posta autó szállítja, dudá-
lással jelez. A postások nem mehetnek be a házak-
hoz, csak a kapuig vihetik a leveleket, csomagokat. 
Kérik a lakókat, hogy a dudajelzésre szíveskedje-
nek kimenni.

– A postahivatal változatlan szolgáltatásokkal to-
vábbra is működik.
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Lied im Advent
Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,
dass er leuchte uns sehr
durch die dunklen Stunden.

Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.

Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen!

Matthias Claudius (1740-1815)

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:

KARÁCSONY
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
 
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
 
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
 
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Novemberi programok: faragok, pingpongozok, 
táncolok, kirándulok

November 11-én, pén-
teken rendeztük meg is-
kolánkban a hagyományos 
Márton napi családi délutá-
nunkat. A programunkhoz 
sok érdeklődő szülő csatla-
kozott. A tökfaragáson kí-
vül a gyerekek többféle libát 
barkácsoltak: papírtányérból 
és csipeszből szebbnél szebb 
alkotások készültek. Ezen 
kívül okostáblánkon digitá-
lis feladatokat, rejtvényeket 
oldhattak meg a gyerekek. 
Az ünnepségre elkészített 
lámpásainkkal Márton napi 
énekeket dalolva sétáltunk a 
templomig, ahol József atya 
megáldotta a terményeinket. 
A templomból visszatérve 
meleg tea és zsíros kenyér 
várta a felvonulókat, majd 
sor került a faragott tökök 
versenyének eredményhir-
detésére:

1. helyezett: Nagyéri csa-
lád

2. helyezett: Schveibert 
család

3. helyezett: Végh csa-
lád, valamint Gál Mauró és 
Chobanu Anna

Különdíj: Fischer család
Tomin Melinda 

projektvezető

A diákolimpia versenye-
ken rendszeresen rész vesz 
iskolánk. Évek óta eredmé-
nyes versenyzői tanulóink az 
asztalitenisz versenyeknek. 
A térségi versenyen több ta-
nulónk vett részt, akik kö-
zül Hohmann Viktor és Ko-
vács-Möller Bálint jutottak 
tovább a megyei döntőbe. A 
Harkányban rendezett dön-
tőn Viktor a legjobb 16 közé 
jutott, Bálint pedig harma-
dik lett. Gratulálunk kitűnő 

sportolóinknak! November 
20-án vasárnap Erzsébeten, 
a falunapon léptek fel tán-
cosaink, akik német tánc-
cal, akrobatikus elemekkel 
kiegészített modern tánccal, 
énekekkel és hangszeres ze-
nével szórakoztatták a néző-
ket. 

November 23-án adventi 
készülődést szervezett hit-
tanos tanulói részére Zsó-
fi néni. A délutáni program 
adventi koszorú és ajtódí-
szek készítése volt.

Novemberben készült a 
mézeskalácsfalu is Geresd-
lakon, aminek évek óta segí-
tő alkotói az iskolások is. Ica 
tanárnéni vezetésével rend-
szeresen vesznek részt gyer-
kőceink a sütő szakkörökön, 
és járulnak így hozzá a pá-
ratlan kiállításhoz. 

A szülők kicsit bátortala-
nok voltak, amikor korábban 
megkérdeztük őket, hogy ki, 
miben tudna részt venni, 
segíteni az iskolai életben. 
Egy olyan „ötlettárat” hoz-

tunk létre, amit fel tudunk 
használni az iskolai okta-
tás és programok szerve-
zéséhez, ezt neveztük el mi 
Humán Erőforrás Banknak. 
Voltak, akik fizikai munká-
ban segítettek, voltak, akik 
a tanulmányokban, voltak, 
akik szervezésben. Köszön-
jük a sok segítséget az épü-
lő tornateremhez (parko-
sítás, vízelvezetés, lakatos 
munkák, kosárlabda állvá-
nyok szállítása), villanysze-
relési munkákat a folyosón, 
és gyárlátogatás szervezését 
és vezetését a továbbtanulás 
előtt álló diákjainknak.

A hetedik és nyolcadik 
osztályos tanulóink a KÖR-
BER gépgyárban tettek iz-
galmas látogatást. Kósa apuka 
mutatta be a több mint ezer 
főt foglalkoztató hatalmas 
komplexumot, ahol a gya-
korlatban tekinthették meg 
diákjaink a különböző szak-
emberek munkáját, munka-
körülményeit. A világszinten 
is elismert cég, a legkorsze-
rűbb technológiát használ-
ja, komoly karrierlehetőséget 
kínálva a dolgozóknak. Örü-
lünk, hogy diákjaink meg-
ismerhették a gyárat, sokat 
segített a látogatás a pálya-
választás nehéz döntésében! 
A gyárlátogatás után a pécsi 
Német Kör szervezésében a 
Vasváry-házban lévő Malen-
kij Robot kiállítást tekinthet-
ték meg a gyerekek.

Iskolánk tanulói és dol-
gozói nevében kívánok min-
den olvasónak áldott ün-
nepeket és boldog új évet! 
Frohe Weihnachten und ein 
glückliches Neues Jahr!

Schulteisz Balázs 
tagintézmény-vezető
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Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

ADVENT, ADVENT…
Az ősz lezárása után óvodánk aj-

taján már a téltündér várja, csalogat-
ja kis óvodásainkat. Az őszi dekorá-
ciót felváltotta a téli, mely az adventi 
időszak eljövetelét jelenti. Elkezdődött 
az advent a várakozás, ami gyermek és 
felnőtt számára a legszebb, legizgal-
masabb és egyben a legcsodálatosabb 
időszak. Óvodánkban hétről hétre új 
izgalmak, feladatok és játékok várnak 
a gyerekekre.

„A koszorún egy gyertya ég, 
a karácsony messze van még.”

Advent első hetében a Mikulásvárás 
tartotta lázban a gyermekeket. Barká-
csoltunk Mikuláscsizmákat és Miku-
lásokat, színeztünk, énekeltünk, ver-
seltünk, körjátékoztunk. Mire eljött az 
első gyertyagyújtás ideje, az adventi ko-
szorút körbe ülve, már ügyesen énekelt 
minden gyermek. 

A következő héten meghívást kap-
tunk az Elekes családtól Geresdre „pi-
pilátogatóba”. A jó időben bízva úgy 
gondoltuk, átsétálunk. Sajnos reggel-
re elromlott az idő, de kedvünket nem 
szegve, megkértük István bácsit, aki 
nagyon szívesen vállalta szállításun-
kat. Ezúton is köszönjük szépen!!! A 
tengernyi kiscsibét szájtátva csodáltuk 
meg, mind felnőttek, mind gyerme-
kek. Az igazi móka, kacagás csak ez-
után következett. Vendéglátó kis óvo-
dásainknak (Markusnak és Patricknak) 
köszönhetően minden járművet ki-
próbálhattak ovistársaik.  De itt még 
mindig nem ért véget a vendéglátók 
szeretete. Otthonukba invitálva meg-
vendégeltek minden gyermeket és fel-
nőttet. Nagyon szépen köszönjük ezt a 
csodálatos napot!!!!

Egyre jobban közeledett a Mikulás 
érkezésének időpontja. Majd elérkezett 
a nagy nap és csengettyűszó jelezte a 
Mikulás érkezését. Miután megpihent 
csoportunkban, a gyerekek énekeltek, 
verset mondtak. Ez után következett az 
ajándékosztás, de lám, üres volt a zsák. 
Hol vannak az ajándékok? - kérdezték 
a gyerekek. Szegény Mikulás már kicsit 
feledékeny és a szánján felejtette. De 
sebaj, az óvónénik segítségével megke-
rültek az ajándékok. Így már mosoly ült 
miden csöppség arcán, akik bátran kö-
zeledtek a Mikuláshoz.

„Ha kettő ég, már közelebb, 
örül ennek felnőtt, gyerek.”

Hagyomány óvodánkban, hogy a 
karácsonyi időszakban mézeskalácsot 
sütünk a gyermekekkel. Így történt ez 
most is. A mézeskalács illata belengte 
óvodánkat. Kicsik és nagyok türelmet-
lenül várták, hogy végre megkóstol-
hassák, „jól sikerült-e”. Advent má-
sodik hetében sokat beszélgettünk a 
karácsony történetéről, népszokások-
ról, hagyományokról és a családi ösz-
szetartozásról. Ezen a héten, immár 
második alkalommal látogatott el hoz-

zánk Schmidt Kovács Diána, a Csorba 
Győző Könyvtár anyagi támogatásával. 
Egy kedves karácsonyi mesét hozott a 
gyerekeknek, majd télapót barkácsol-
tak. Másnap ismét útra keltünk. Utunk 
Pécsre a Bóbita Bábszínházba vezetett, 
ahol „Az elveszett szaloncukor” című 
mesét néztük meg.

„Három gyertya meleg fénye 
azt üzeni: eljön végre.”

Az ünnepre való felkészülés, az ün-
nepi hangulat ezután fokozódik igazán. 
Mire e sorok napvilágot látnak, már ka-
rácsony kopogtat ajtónkon.  Terveink 
között szerepel Luca napi búza vetése, 
karácsonyi barkácsolás, a mézeskalács 
falu és a székelyszabari Betlehem meg-
tekintése. Karácsonyi műsorral készü-
lünk, melyre ezúton is szeretettel várjuk 
a szülőket, hozzátartozókat az iskola 
aulájába december 20-án 17 órára.

„Négy kis gyertya fénye, lángja 
szeretetet hoz majd a házba!”

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt és 
békés, boldog új esztendőt kívánunk 
fenntartónknak, támogatóinknak és 
Geresdlak minden lakójának!!!!
Csillagszóró szórja fényét, 
kíván melegséget, békét.
Angyalka száll házad felett, 
hogy átadjon egy üzenetet:
Békés, Boldog Karácsonyt kívánunk 
Mindenkinek!!!

Glaszné Werner Noémi
intézményvezető
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A szaloncukor története
Igazi hungarikum az egye-

sével selyem- és sztaniolpapír-
ba csomagolt csokoládébevo-
natos édesség, a szaloncukor. 
Magyar családoknál elma-
radhatatlan a karácsonyfa dí-
szítéseként. Ma már sokfé-
le fajtából válogathatunk. De 
vajon honnan ered, mi a sza-
loncukor története?

A szaloncukor ősét (a fon-
dant-cukrot, ami túltelített 
cukoroldatból felfőzéssel ké-
szült puha, kikristályosodott 
massza) a franciák a XIV. 
században kezdték el készí-
teni, tőlük német bevándorló 
cukorműves mesterek közve-
títésével a XIX. század első 
harmadában érkezett Ma-
gyarországra, majd vált nép-
szerű karácsonyi édességgé, 
és egyúttal a magyar kará-
csonyfák csillogó díszévé.

Kezdetben kézzel készí-
tették, de a XIX. század vé-

gén megjelentek az első fon-
dantkészítő gépek, amelyek 
Stühmer Frigyes hamburgi 
cukrászmester által alapított 
első magyar gőzüzemű cso-
koládégyárban működtek. 
Ekkor még a Gerbeaud cuk-
rászda számára készítették a 
karácsonyi édességet.

A szaloncukor-készítési 
műveletek közül legtovább 
a csomagolópapír rojtozá-
sa maradt kézi munka, ame-
lyet később az úgynevezett 
ricselőgép segítségével gé-
pesítettek. A nagy cukrász-
dákban az inasok dolga volt 
a gép kezelése, mert óriá-
si mennyiségben készült. A 
formákat átszitált rizslisztbe 
mártották, ezután öntötték 
a folyékony, főzött cukor-
masszát a mélyedésbe. A cu-
kor megdermedése és meg-
száradása után csomagolták 
a szaloncukrot a szivárvány 

színeiben pompázó csillogó 
sztaniolpapírba.

Az édes finomságot a pol-
gári és a főúri házak szalon-
jában kis tálkákban kínálták 
a vendégeknek, innen ered a 
szaloncukor elnevezés. Jókai 
még szalonczukkedlinek ne-
vezte a szaloncukrot, ugyanis 
a neve a német salonzuckerl 
szóból ered.

Kugler Géza az 1891-ben 
megjelent „Legújabb nagy 
házi cukrászat” című köny-
vében már 17 féle szaloncu-
korreceptet ír le. 

A világháborúk után a sza-
loncukor termelése lecsök-
kent, csak az ötvenes években 
indult újra. Ekkor jelentek 
meg az olcsó, csokibevonat 

nélküli rózsaszín, sárga, barna 
konzum szaloncukrok, amik-
nek később a csokival bevont 
változata is létezett. A napja-
inkban is igen népszerű zselés 
szaloncukor a hetvenes évek 
óta kapható. Karácsony kör-
nyékén a magyarok háztartá-
sonként átlagosan egy kilo-
grammot vásárolnak belőle.

Mint tudjuk, a karácsony-
fa-állítás szokása Németor-
szágból érkezett hozzánk. 
Eleinte mézeskaláccsal, 
aszalt gyümölcsökkel és pa-
pírból készített díszekkel 
ékesítették. Később az addig 
tálkából kínált cukorkát is a 
karácsonyfára helyezték. Ez 
a szokás csak Magyarorszá-
gon terjedt el.  B-ME

Gödöllőn jártunk
Az év utolsó kirándulá-

sán Gödöllő volt az úticél. 
Először a Karácsony házat 
kerestük meg. Az Erzsébet 
park ilyenkor a tél szépsége-
it kínálja. A korcsolyapályán 
gyerekek csúszkáltak önfe-
ledten, a napsütésben csalá-
dok   sétálgattak.

A Karácsony házba való 
bejutáshoz ki kellett vár-
nunk a sorunkat, addig 
szórakoztatott bennüket a 
Grincs. Bent nem győztük 
kapkodni a fejünket, talál-

koztunk mozgó jegesmed-
vével, kérhettünk feliratot a 
megvásárolt díszekre. Nehéz 
volt válogatni, kisebb-na-
gyobb csomaggal léptünk ki 
az ajtón. Ebéd után a kastély 
megtekintése következett. 
Láthattuk Sissi és férje szo-
báit, használati tárgyait, né-
hány ruhájukat. Az épület is 
már karácsonyi díszbe öltö-
zött, a parkban kis karácso-
nyi vásár is működött.

B-ME
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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.onkormanyzat@gmail.com 

Jegyző: 
Dr. Matesz Tímea 
Telefon: 69/349-101 
E-mail: jegyzo@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: 30/973-3010 
E-mail: glakovi@gmail.com 
Óvodavezető: Glaszné Werner Noémi 

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 17. 
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 Gab-
riella
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

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

Széllyes Sándor

Székely karácsony
Hóba temetkezett csíki havasokon, 
Áron – egymagában – fenn a Madarason
– Uram, – fohászkodik – Fiad megszületett, 
Karácsony este van… Hogyha megteheted, 
Te, aki rendezed ezt a nagyvilágot, 
Jutass nekünk is egy kicsi boldogságot. 
– Hallottalak, Áron, de nem mondtad kinek? 
– A népemnek, Uram, szegény székelyeknek. 
Az Úr kicsit hallgat, majd így szól: Áron! 
Jókedvemben kaptál… legyen úgy… nem bánom. 
De még mielőtt a kérést teljesítem, 
Valamit meg kéne magyarázni nekem: 
Én a székelyekről hallottam eleget, 
Mondtak már rólatok hideget, meleget… 
Tudom – hívők vagytok –, sokat imádkoztok, 
De szidásomban is világelsők vagytok. 
Hallom, magatokat székelynek valljátok, 
S kiválasztott népem neveit hordjátok: 
Áron, Ábel, Mózes, Dániel és Dávid, 
Az egész Biblia – egész Ábrahámig… 
Ha jól meggondolom, szinte már úgy vélem, 
Hogy Csicsó – Názáreth, s Ditró – Jeruzsálem. 
Aztán – ha jól értem – magyar a beszéded, 
S mégis a székelyek boldogságát kéred… 
Miféle náció, ha a nyelve magyar? 
– Ó, Uram, – szólt Áron – a székely is magyar, 
Csak egy kicsivel több. 
Úgy legalább három vagy négy fokkal.
Ott állt a sok fenyő keményen, vigyázban, 
Gyertyák pislákoltak ezer csíki házban, 
Megkondult Csíksomlyó máriás harangja, 
S szelíd korholással szólott az Úr hangja: 
– Jól van, Áron fiam, és most tartsunk rendet: 
Ez a „kicsivel több” megmagyaráz mindent. 
Én megértettelek, és most érts meg te is: 
Kicsivel ezért több a szenvedésetek is.
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Gyémántlakodalmat 
ünnepeltek

Weitzl János és felesége 
november 25-én ünnepel-
ték házasságkötésüknek a 
hatvanadik évfordulóját. Az 
együtt töltött évtizedekre 
emlékezve a sok munka ju-
tott elsőnek az eszükbe. 

Megismerkedésük tör-
vényszerű volt, hiszen gyer-
mekkoruk óta ismerik 
egymást. János bácsi a Ró-
zsahegyen, Kati néni Alsó-
faluban született. Mesélik, 
hogy a gyerekek nemcsak 
együtt játszottak, hanem az 
uzsonnát is egymás társasá-
gában fogyasztották el. Ki 
zsíros kenyeret, ki cukros ke-
nyeret majszolt jóízűen. 

Esküvőjük után János bá-
csi szüleinél kezdték felnőtt 
életüket, majd 1970-ben vá-
sárolták meg azt a házat, 

melyben laknak. Egy 5 éves 
és egy 5 hónapos gyerek-
kel költöztek be. Egy szo-
ba volt lakható, a fürdőszo-
bát már ők építették hozzá, 
kialakítva a jelenlegi kony-
hát és kamrát is. János bá-
csi ügyes kezű mesterember 
volt, Geresdlak több házá-
nak a tetejét ácsolta. Kati né-
nit Bayer Feri bácsi hívta a 
napközi konyhájába dolgoz-
ni, mikor a kislánya betöltöt-
te a 6. évét. Tartottak állato-
kat, művelték a kertjüket, így 
jutottak egyről a kettőre. 

Ahogy hallgatom őket, 
arra gondolok, hogy bárcsak 
több házaspárnak jutna ilyen 
sok szép együtt töltött év!

Jó egészséget kívánunk 
nekik továbbra is.

Barna-Mendly Erzsébet

Erb József atya 70 éves
Advent harmadik vasár-

napján köszöntöttük Erb 
József plébánosunkat a püs-
pöklaki templomban 70. 
születésnapja alkalmából. 
Megköszöntük az Atyának 
a 7 év alatt végzett sokrétű 
tevékenységét. A zarándok-
utakat Bátára, Bátaszékre, 
Hercegszántóra, a gyalogos 
zarándoklatot Máriagyűdre 
és évről-évre a marázai kis 
kápolnához.

Megköszöntük az au-
gusztus 20-i kisgeresdi 
szentmiséket az új kenyér 

megáldásával. A Szent Ven-
del napi túrákat, az új ke-
resztek megszentelését. A 
geresdi keresztnél az új ter-
mények megáldását és mé-
zeskalácsfalunk megszente-
lését az első adventi gyertya 
meggyújtásával.

Atya minden hívó szóra 
szeretettel vállalja híveiért a 
kért feladatokat. 

Kívánunk plébánosunk-
nak erőt, egészséget, hogy 
még sokáig tudja végezni 
papi szolgálatát.

Varga Józsefné

Januári miserend 
január 1., vasárnap Geresd 8.00

január 8., vasárnap Püspöklak 8.00

január 14., szombat Geresd 16.00

január 15., vasárnap Püspöklak 8.00

január 22., vasárnap Püspöklak 8.00

január 29., vasárnap Püspöklak 8.00


