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Ismét megnyílt a hagyományos 
Mézeskalácsfalu Geresdlakon

Újdonságként megjelentek a falu rendezvényei mézeskalácsból. A kisgeresdi 
harangláb mellett éppen kenyérszentelésre készül Erb atya, a bográcsban pedig 
készül a vacsora. Ha tovább sétálunk, a falu pincéje és a geresdi kultúr között ta-
láljuk a szüreti mulatság pillanatképét, mikor a népitánc csoport van a színpadon. 
A kilátótól gyalogló túraszakosztály már tavaly elkészült, a Dózsa SE focistái 
azonban komolyan edzenek, mivel a megye III.-ban indult a csapatuk. Legna-
gyobb rendezvényünk, a Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál is megörökítésre ke-
rült. Az asztalok és tűzhelyek körül sürögnek az ügyes kezű gombóckészítők. A 
borutcában egy igencsak jókedvű résztvevő pihen, kezében egy üveggel. A Né-
met Ház udvarát táborozók lepték el, a háztetőről a napelemek sem hiányoznak.
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„Eljön a Jézuska ilyen 
betegséges időben is?”

„Eljön a Jézuska ilyen be-
tegséges időben is?” – kér-
dezte sírva egy óvodás kis-
lány anyukájától advent 
idején. Sokakat tart rette-
gésben a vírusveszély s me-
rül fel a félelem valamilyen 
formában mindnyájunkban. 
Főleg, akinek a családja is 
érintett. Egy ilyen családban 
fogalmazta meg a kérdést a 
kislány. 

Mások tagadják még 
a pandémia létét is. De 
mintha a tagadás mö-
gött is félelem és eluta-
sítás lenne. A világ fia-
inak ez a reagálása. De 
mit mondd erre Jézus? 
„Én veletek vagyok min-
den nap a világ végéig.” A 
tagadóknak és rettegőknek 
is üzeni „még hajatok szála 
is mind számon van tartva”. 
Neki fontosak vagyunk, ne-
künk is fontos a bajban lévő 
ember. 

Ferenc pápa még a tava-
szi járvány első hullámában 
idézi Fausztina nővér nap-
lóját: „Add nekem szomorú-
ságodat.” A mai helyzetben 
mindnyájan adjuk át félel-
meinket, aggódásainkat, fáj-
dalmainkat a világjárványt, a 
betegséget Istennek. Ez az 
idő a kiszolgáltatottság ide-
je, ami mindig egyben a re-
mény ideje is. A remény azt 
jelenti, bízunk abban, hogy 
van egy magasabb rendű 
célja a világnak, hogy nem 
hiábavaló az ember élete és 
sorsa nem kiszolgáltatott a 
világ erőinek. Legyen a jár-
vány ideje a megújuló re-
mény ideje. 

Imádkozzunk és kérjük 
az Urat: „Istenünk, te meg-
ígérted, hogy isteni jutalmat 
adsz azoknak, akik nevedben 
meglátogatják és megkönnyí-
tik a betegek terheit, áldd meg 

orvosaink és az egészségügy-
ben dolgozók fáradozásait, adj 
nekik kitartó erőt szolgálatuk-
hoz, melyre ma oly nagy szük-
ség van. Hallgass meg Urunk!” 
Mi pedig felelősségteljes 
magatartást tanúsítva a jár-

ványügyi előírásokat legna-
gyobb mértékben megtart-
va vigyázzunk egymásra és 
vigyázzunk magunkra. Te-
gyük ezt hittel, reménnyel, 
szeretettel. Sokan megta-
pasztalták már, hogy hit nél-
kül nehéz élni, s még ne-
hezebb meghalni. Jézusunk 
erősítsd hitünket ebben az 
adventi időben. Ha hitünk 
van, legyőzhetjük a min-
dennapi gondokat és köny-
nyebben viseljük el az élet 
keresztjeit. Mélyítsük el lel-
künkben a hitet, ha ez sike-
rül, akkor boldog lesz a ka-
rácsonyunk. Hit és remény 
nélkül nincs szeretetteljes 
karácsony. Gyökösi Endre 
egyik írásában olvashatjuk, 
egy a II. világháború fogoly-
táborát megjárt katona be-
számolóját: „Sokan szenved-
tünk a táborban. Volt ott egy 
hívő csoport is, akik megspó-
rolt cigarettapapírokra jegyez-

ték fel a kívülről tudott Bib-
liai idézeteket. S így egy pici 
Bibliát készítettek és olvasgat-
ták ezt a drótsövények mögött. 
Ez tartotta életben őket. Jött 
a tél s egyszerre csak azt vet-
ték észre, hogy a foglyok közül 

nagyon sokan betegszenek meg 
és legyengült a szervezetük, 
nem is bírta el többé az éle-
tet. Ám mégsem a testi bajok 
miatt haltak meg rengetegen, 
hanem mert lelkileg adták fel 
a küzdelmet. Rájuk szakadt a 
reménytelenség, hogy ezt a ka-
rácsonyt is fogságban kell töl-
teniük. S ekkor történt, hogy 
a táborparancsnok egy nap 
kihirdette, biztos már a sza-
badulásuk, karácsonyra ott-
hon is lehetnek. Attól kezdve, 
hogy ez a szó elhangzott, sen-
ki nem halt meg, még a betegek 
is meggyógyultak, pedig nem 
lett több sem az élelem, sem a 
gyógyszer, csak a reménység, 
hogy közeledik megszabadu-
lásuk napja.” A gyógyító re-
ménység, a gyógyító öröm 
életet ad. 

Most közeledik felénk az 
Úr, fokozódjék bennünk az 
erő, a hit és a remény ereje. 
Isten lelke erejével tudjuk le-

győzni a ránk telepedő szür-
keséget, levertséget. Mert 
közeledik a karácsony. A kis 
Jézus bennünk is újjá akar 
születni szeretetével. Néha 
mindenkinek fáj, hogy nem 
szeretik őt eléggé… Aki sze-
retetre vágyik, nem csak egy 
konkrét ember után vágyó-
dik, aki szereti őt és akit sze-
rethet. Szeretetvágyunkban 
már benne rejlik a végte-

len szeretet megsejtése és 
ez mérhetetlenül több 
annál, hogy szere-
tek és viszont szeret-
nek. Arra vágyódunk, 
hogy mi magunk is 
szeretetté váljunk. Vá-

gyódunk az Istenre, az 
örök szeretetre. 
Engedd be szívedbe 

a megtestesült szeretetet, 
a Betlehemi Kisdedet. Adj 
át neki mindent, ami ben-
ned van: a dühöt, a haragot, 
a féltékenységet, a félelmet, 
a rosszkedvet és a csalódá-
saidat. Mindaz, ami benned 
van, a szeretet révén meg-
változhat, átalakulhat. Isten 
emberré lett és itt élt köz-
tünk. Hasonló lett hozzánk: 
arca van, hogy rád moso-
lyogjon, szeme van, hogy 
észrevegyen téged, füle van, 
hogy meghallgasson té-
ged, nyelve van, hogy szól-
jon hozzád, szíve van, hogy 
szerethessen téged. Ebben 
a pandémiás időben is eljön 
és újjászületik szívedben, ha 
beengeded.

Aki befogadja Őt, az 
Életet fogadja be. „Fel nagy 
örömre ma született, aki után 
a föld epedett.” Örüljünk és 
énekeljünk, karácsony van. 
A kis Jézus örömével kívá-
nok erőt, egészséget és áldá-
sos ünnepeket! 

Erb József
plébános
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Bátaszék, Gemenc, Baja, 
Nemesnádudvar nemzetiségi kincsei

A Német Önkormányzat 
Geresdlak sikeres pályázatá-
nak köszönhetően az egész 
iskola részt vehetett novem-
ber elején egy közösségépítő 
kiránduláson. A szigorítások 
előtt lebonyolított egész na-
pos program minden részt-
vevő számára ingyenes volt. 
Kora reggel két nagy külön-
busszal indultunk Geresd-
lakról első állomáshelyünkre, 
Bátaszékre. A bátaszéki né-
met nemzetiségi tanösvény 
a gyönyörű Nagyboldogasz-
szony-templom körül talál-
ható, az állomások közel van-
nak egymáshoz így hamar 
bejárhatóak. A tanösvény 

megismertetett minket a te-
lepülés történelmével, pezs-
gő egyesületi életével, a szó-
dakészítés hagyományaival, 
és megtudhattuk, hogy mi-
ért mondható el egykori he-
lyi iparosok tucatjairól, hogy 
„Törökországból” Török-
országba mentek dolgozni. 
Táncosaink az egyik állomá-
son gyakorolhatták a polka - 
lépéseket is, a földre rajzolt 
cipőtalpak voltak az útmuta-

tók. A napsütéses időben az 
őszi színekben pompázó ge-
menci erdőbe vezetett utunk, 
ahol két csoportra osztva jár-
tuk be a Gemenc-Pörbö-
lyi Ökoturisztikai Közpon-
tot és Erdei Iskolát. Amíg 
az egyik csoport a kisvonat-
tal az erdő közepében fekvő 
Lassiba (halászati kiállítás 
és játszótér) utazott, addig a 
másik csoport elsétált a vad-
megfigyelőbe, ahol hatalmas 

szarvasokat, őzeket, vaddisz-
nókat, vadmalacokat lehetett 
közelről megnézni és etetni.  
Nagyon sok érdekes infor-
mációt tartalmazott a köz-
pont új kiállító épülete, ahol 
a megismerkedtünk a ge-
menci erdészet tevékenysé-
geivel, pl.: fakitermelés tör-
ténete, gemenci erdő állat és 
növényvilága, és láthattunk 
hatalmas, díjazott trófeá-
kat is. Az iskolások a finom 

ebédet Baján fogyasztották 
el, majd az alsó tagozato-
sok Nemesnádudvarra utaz-
tak megtekinteni a nemré-
giben átadott Magyarország 
nemzetiségeit bemutató ba-
bakiállítást. A kiállítás meg-
tekintése mellett a gyerekek 
mézeskalácsot is készítettek, 
díszítettek. A felső tagozato-
sok közösségépítő programja 
a bowling, azaz a tíz bábuval 
játszott teke lett. A sportág 
mindenkinek újdonság volt 
és nagyon sok vidám pilla-
natot szerzett a játékosok-
nak és nézőknek egyaránt. 
Programunk utolsó eleme a 
bajai Ulmer Schachtel meg-
tekintése volt, ahol tanára-
ink rövid népismereti órát 
tartottak. Sajnos a nemrégi-
ben átadott országos német 
nemzetiségi tanösvényt nem 
lehetett megtekinteni, ezért 
tavasszal ismét célba vesszük 
Baját, de akkor két keréken! 
A kirándulás után tematikus 
órák keretében dolgozták fel 
tanulóink a látottakat.

Schulteisz Balázs
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 

Tagiskolájának HÍREI

Őszi programok és versenyek
Minden évben ősszel a 

gyümölcsnap az első prog-
ram, amit a Diákönkor-
mányzat szervez. Sok szü-
lő már nyáron készült erre 
a programra úgy, hogy lefa-
gyasztott egyet-egyet a nyári 
gyümölcsökből. A verseny a 
következőképpen végződött:

I. 4. osztály 
II. 5. osztály
III. 1. osztály
A győztes osztály 63 féle 

gyümölcsöt gyűjtött össze. 
Ez az osztály már tavaly is 
megnyerte a versenyt, így a 
cél az volt, hogy megőrizzék 
ezt a helyezést.

Az Állatok Világnapjá-
ra idén nem a megszokott 
feladatot kapták a gyere-
kek. Eddig minden évben 
az volt a feladat, hogy hoz-
zanak minél több plüssfigu-
rát a megadott állatfajból. 
Az új feladat idén az volt, 
hogy írjanak le minél többet 
a hazánkban megtalálha-
tó madárfajok közül. A ver-
senyben a következő ered-
mény született:

I. 1. osztály (Köszönjük a 
szülők lelkes gyűjtőmunká-
ját, amelyre most nagy szük-
ség volt, mivel gyermekeik 
most tanulnak meg írni.)

II. 2. osztály
III. 7. osztály
Az alsósok közül a legtöbb 

madárfajta nevét Schwe ier 
Viktória (117), a felsősök-
nél Glasz Melani (289) írta 
le, amiért külön jutalomban 
részesültek.

Az őszi szünet előtt pa-
pírgyűjtés volt az iskolában. 
Olyan sok papírt sikerült 
összegyűjteni, hogy három-
szor kellett a teherautóval 
Pécsre menni. Ilyen még 
nem volt! Köszönjük Varga 
Zsombor apukájának, hogy 
ismét elvállalta a papír el-
szállítását!

Azokat a szülőket és 
nagyszülőket is dicséret ille-
ti, akik a kérésnek megfele-
lően összekötve, dobozolva 
vagy zsákokba gyűjtve hoz-
ták a papírt, megkönnyítve 
ezzel a papír csoportosítását 
a leadáskor. Schweier Viki 
anyukájának köszönjük, 
hogy majdnem egy teher-
autónyi papírt készített így 
össze! A faluban sok helyen 
volt kirakva a ház elé pa-
pír, amit a gyerekek lelkesen 
össze is gyűjtöttek. Dicsére-
tes, hogy a 7. és 8. osztályos 
tanulók is részt vettek a ver-
senyben. Az utóbbi években 

ezekből az osztályokból már 
csak egy-egy gyerek hozott 
papírt. 

Az osztályok versenye a 
következőképpen alakult:

I. 4. osztály
II. 7. osztály
III. 8. osztály
Az egyéni verseny ered-

ménye:
I. Schveibert Hanna
II. Schweier Viktória
III. Reisch Máté
Örülünk, hogy program-

jainkon nem csak a gyere-
kek, hanem a szülők is lel-
kesen részt vettek. Bízunk 
abban, hogy még sokszor 
lesz olyan, hogy megtapasz-
talhatjuk, hogy milyen jó, ha 
összefogással viszünk vég-
hez valamit!

Évek óta diákjaink ked-
vence a november közepi 
Márton-napi családi tökfa-
ragó verseny és barkácsdél-
után. Az idei év sajnos nem 
tette lehetővé, hogy ezt a 
projektet szülőkkel közösen 
valósítsuk meg, ezért min-
den évfolyam a német népis-
meret órák keretén belül fog-
lalkozott a témával. Készült 

tépéstollas liba, tortacsipkés 
liba, volt Márton-napi Ka-
hoot játék, daltanulás, játé-
kos sorverseny a témában és 
természetesen lampion bar-
kácsolás. Az elkészült lám-
pások az iskola ablakaiban 
világítottak esténként.

A tankerületi rajzverse-
nyen iskolánkat gyönyö-
rű alkotásaikkal nyolc alsó 
tagozatos tanuló képvisel-
te: Nagyéri Kinga, Kálmán 
Larissza, Fischer Fruzsina, 
Főgler Bence, Sengül Nida, 
Koródi Luca, Rajnai Milán 
és Schveibert Hanna. Az 
első osztályból III. helyezést 
ért el Nagyéri Kinga a máso-
dik osztályosok közül II. he-
lyezett Sengül Nida lett.

Köszönjük Orsós Balázs 
apukának és csapatának a se-
gítséget az elszáradt, veszé-
lyessé vált fák kivágásában.

Kívánunk mindenkinek 
békés, boldog karácsonyt, jó 
erőt és egészséget az előt-
tünk álló kihívásokhoz!

Wir wünschen frohe 
Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr!

Az iskola dolgozói



Geresdlaki Hírmondó 5

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei

Adventi hírek – Mikulás- 
napi kalandok az óvodában

„A legszebb ajándékokat 
nem találod meg a boltok-
ban, ugyanis felbecsülhetet-
lenül értékesek; a törődés, a 
szép emlék és az együtt töl-
tött idő.”

Talán értékesebb gon-
dolat ez 2020 karácsonyára 
várva, mint bármikor…

Míg környezetünkben 
járványról, óvodabezárásról 
szólnak a hírek, a mi óvo-
dánkba visszatérnek a köhö-
gős kis óvodásaink. Együtt 
tölthetjük hát az adventi na-
pokat, törődhetünk gyer-
mekeink igényeivel, olyan 
élményeket élhetünk meg 
velük együtt, melyek idő-
vel szép emlékké válhatnak 
bennük.

November végén együtt 
tekintettük meg a paplakban 
– néhai átmeneti óvodánk-
ban – Szűcs Ferenc esperes 
plébánosunk emlékkiállítá-
sát. A gyerekek érdeklődése 
felülmúlta várakozásunkat. 
A maguk szintjén érdek-
lődtek, megfigyeltek, meg-
jegyeztek dolgokat. Köszön-
jük a kiállítás létrehozóinak 

az igényes, méltó emléke-
zést. Geresdlak újabb büsz-
kesége!

Az első gyertya meggyúj-
tása az adventi koszorún 
már igazi ünnepi hangulat-
ban telt. A gyertyákon kívül 
a Mikulásig, Karácsonyig 
hátralévő napokat számlál-
tuk. Hányat kell még aludni? 
Szerencsére gyorsan repül az 
idő, ha mindig van tartalmas 
elfoglaltság. Amikor pedig a 
saját sütésű mézeskalács illa-
ta lengi be a szobákat, már 
nagyon várjuk a legszentebb 
ünnepet!

Az idei Mikulás-nap iz-
galmat okozott a felnőttek-
nek is. Miután a könyvtári 
programot meghiúsították 
a járványügyi intézkedések, 
tanulnunk kellett az egy-
szeri okos lány észjárásából: 
jöjjön is a Mikulás, meg ne 
is! - Igazán kalandosra sike-
redett. Már reggelizés köz-

ben elsétált az ablak alatt a 
piros kabátjában, de nem 
jött be a gyerekekhez. No-
sza, útra keltünk és a kör-
nyékbeli utcákban énekel-
ve kerestük. Fel is bukkant 
itt-ott, de sajnos nem értük 
utol. Biztosan autóba ült egy 
újabb szállítmány ajándékért 
– gondolták a gyerekek! Kis-
sé csalódottan, de a reményt 
fel nem adva tértünk visz-

sza a csoportszobába. Noé-
mi óvó néninek váratlanul 
haza kellett mennie – hát 
ez volt a szerencsénk! Sze-
gény Mikulás egyik rénszar-
vasa, Táncos éppen balese-
tet szenvedett a kisgeresdi 
úton, így Mikulásnak kór-
házba kellett vinnie. Annyi 
ideje még volt, hogy az Óvó 
néninek odaadta a Miku-
lás ruhát, az ajándékokat és 
természetesen a gyerekekről 
szóló feljegyzéseit. Így aztán 
mindenki elégedett volt. Az 
Óvó néni-Mikulás átadta a 
jó tanácsokat és az ajándéko-
kat, a gyerekek pedig meg-
szeppenve énekeltek neki és 
adták át rajzaikat, kérve, vi-
gye el a Mikulásnak!

A korlátozások tehát 
nem fogtak ki rajtunk, vi-
dám élményekkel telt de-
cember negyedike délelőtt-
je. Az adventi koszorú két 
kis gyertyája még nagyobb 
fényt hozott a boldog kis 
gyermekszívekbe. Hálásan 
köszönöm ezt kolléganő-
imnek, igazán szép csapat-
munka volt!

Kívánom, folytatódjon 
mindannyiunk számára ha-
sonló örömökben az ünnep-
várás. Sikerüljön minden-
kinek megtalálnia a belső 
békéjét, a saját útját, a sze-
retet útját! Varázsoljunk 
magunknak csodákkal teli 
ünnepet! Ehhez kívánok 
Geresdlak minden lakójá-
nak jó egészséget!

Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Talán az összes hónap közül 
a legeseményteljesebb a decem-
ber. Rengeteg ünnepet, népszo-
kást tartogat számunkra ez a 
hónap.

Az advent az egyházi év kez-
dete, a karácsonyi előkészüle-
tek 4 hetes időszaka. Egykoron 
a vallásos emberek szigorú böj-
töt tartottak, hajnali misére jár-
tak. Talán egyik kevéssé ismert 
babona, mely az adventhez kö-
tődik: Erdélyben a hajnali mise 
alatt az ajtókat és ablakokat zár-
va kellett tartani, mert a boszor-
kányok ilyenkor állati alakot 
öltenek, s mindenhová megpró-
bálnak bejutni és rontást okozni.

A Nap sugárzása rendkívül 
gyenge ilyenkor, az átlagos kö-
zéphőmérséklet csupán 0,5 °C. 
A hajnali harmat fehér zúzma-
ra formájában fagy rá az ágakra, 
cukormázassá varázsolva a fá-
kat és bokrokat. Néma, csendes 
a táj, mi magunk is csendesebbé 
válunk, szívesen húzódunk be a 
jó meleg szobába. A hónap de-
rekán azután lázas ünnepi ké-
szülődés veszi kezdetét.

Mit is ünnepelünk kará-
csonykor?

Hivatalosan Jézus születé-
sét. Azonban tudjuk, hogy nem 
ezen a napon született, csak I. 

Szent Gyula pápa 350-ben ne-
vezte ki Jézus születésének. Vi-
szont már az ókorban is külön-
leges nap volt december 25-e. 
Ekkor ünnepelték Mithrász, a 
Legyőzhetetlen Nap Isten szü-
letésnapját. Ennek oka az le-
hetett, hogy előtte 4 nappal, 
december 21-én van a téli nap-
forduló, amikor az éjszakák rö-
vidülnek, és a nappalok egyre 
hosszabbak lesznek. A Nap is-
mét felülkerekedik a Sötétségen 
és újjászületik. Ennek szimbo-
likus kivetülése volt a Mith-
rász ünnepség, és ezt vették ala-
pul Jézus születésének is, hiszen 
míg Mithrász Napisten egy új 
évet hozott el, addig Jézus egy 
új korszakot, a kereszténységet.

Az is érdekes, hogy az óke-
resztények még úgy tartották, 
hogy Jézus egy barlangban szü-
letett, a jászol pedig kőből volt. 
Ekkoriban még nem fából ké-
szítették a jászlat, hanem kőből. 
Csak Lukács evangéliumában 
jelenik meg a fa-jászol, valamint 
az azt körülvevő állatok.

Néhány szó a decemberi je-
les napokról:

december 1. A meteorológi-
ai tél kezdete

december 4. Borbála napja. 
Ezen a napon tilos volt a fonás, 
varrás, söprés.

december 6. Szent Miklós 
napja

december 13. Luca nap, az 
év legrövidebb napja, egyben a 
téli napforduló kezdőnapja

december 24. Ádám és Éva 
napja. Az adventi időszak utol-
só napja, a karácsony kezdete.

december 25. karácsony 
napja

december 26. Karácsony 
másodnapja, István napja. A re-

gősök e naptól újévig jártak bő-
séget, boldogságot kívánni a kö-
vetkező esztendőre.

december 27. János napja. 
E napot a harmadik karácso-
nyi napnak, valamint óvó, védő 
napnak is tekintették. Ez volt a 
bor megszentelésének napja is.

december 28. Aprószentek 
napja

december 31. Szilveszter 
napja. A népi megfigyelés sze-
rint, ha szépen ragyognak a csil-
lagok éjjel, akkor bőséges aratás 
és szüret várható.

Békés ünnepeket és boldog 
új évet kívánok minden olva-
sónknak!

Barna-Mendly Erzsébet

Geresdlak történetének folytatása
A szántóföldek három me-

zőben vagy forgóban vannak 
felosztva a jobbágyok között. 
Egy mérő után 2-3 mérő őszi 
eredmény, 3-4 mérő a tavaszi. A 
jelenlegi létszámhoz viszonyít-
va soknak tűnik a föld. A határ 
még három jobbágynak tudna 
helyet adni. De mivel rét sokkal 
kevesebb található itt is, /csak 
20 jobbágynak való a rét/ azért 
figyelembe véve a réteknek ezt a 
hiányát, úgy véljük, hogy e hely-
re nem lehet már több jobbá-
gyot telepíteni. Elhagyott vagy 
bér beadott föld nincs. Árvízve-
szély nincs.

Legelő csak az van, ami az 
ugarföldeken és az erdőkben 
akad, de ez is elég a jószágnak.

Rétek: 20 sásos rétet leszá-
mítva, átlag jó szénát adnak. Ha 
öszehangoljuk a szántók és a ré-

tek hiányát, elégnek tűnik a ha-
tár ennek a létszámnak. Kiadott 
rét nincs. Lenne még terület 16 
kaszásnak a letisztítására. Ára-
dás veszélye nem fenyegeti a ré-
teket.

Legelő csak az van, ami az 
ugarföldeken és az erdőkben 
akad, de ez is elég a jószágnak. 
Rétek: 20 sásos rétet leszámít-
va, átlag jó szénát adnak. De 
mint már említettük, kevés a 
rét a jelenlegi jobbágylétszám-
hoz képest. De ha összehangol-
juk a szántók és rétek hiányát, 
elégnek tűnik a határ ennek a 
létszámnak. Kiadott rét nincs. 
Lenne még terület 16 kaszás-
nak a letisztításra. Áradás ve-
szélye nem fenyegeti a réteket.

A szőlők egy kapás után át-
lag 4-5 urna bort teremnek. Egy 
urnáért 75 dénárt is kapnak. Új 

telepítésű szőlő alig van, a több-
ség régi. Több vörös bor terem, 
mint fehér. Külsőknek nincs itt 
szőleje. Van még hely és lehető-
ség 20 kapás szőlő beültetésére.

Az erdő a hegyek és a völgyek 
közt terül el, hosszában 30, szé-
lességében 15 percnyi terjede-
lemben. Van tölgy, cser, bükk és 
gyertyánfa, de javarészt makk-
termők a fák. Épület- és szer-
számfa nincs, csak a ház hasz-
nálatára szükséges tűzifa kerül 
ki az erdőből. A makkoltatásból 
bizonytalan a bevétel, mivel rit-
kán van makktermés.

Malom nincs. A hegyek ta-
laja kövekkel kivert, de haszon 
nincs innen. Sziget nincs.”

Puszta: „Tóth Jób, bizonyos 
Füzes nevű dűlővel. Ameny-
nyiben a hegyek és szakadé-
kok közti utat gyalog vagy ló-

lépéssel meg lehetett mérni, a 
terület hossza 50, szélessége 30 
percnyi. Szántóinak és rétjeinek 
a száma bent van a falu adata-
iban. Az ott felsoroltakon kí-
vül nincs lehetőség földműve-
lésre vagy kaszálásra használni 
területet. Ha leválasztanánk a 
pusztát a birtoktól, mégsem le-
hetne benépesíteni, mert majd-
nem teljes egészében erdőkből 
áll, amiket alig lehet megköze-
líteni. Van itt tölgy, cser, bükk 
és gyertyánfa. Van épületnek 
és szerszámfának való, de mi-
vel meredekek a hegyek és ve-
szélyes a megközelítésük, azért 
nem adtak el innen még fát s így 
nem volt az erdőből jövedelem. 
Makkoltatásból bizonytalan a 
hozadék, mert nem minden év-
ben terem makk.”

Karácsony hava
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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: 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 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

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
	Bővítettük gyümölcsösünket! A falu gyümölcsösébe 

100 darab gyümölcsfát ültettünk. Van közte alma, 
francia barack, szilva és kajszi.

	Tájékoztatjuk a falu lakóit, hogy a Hivatal december 
21-től január 3-ig zárva tart. Ebben az időben szünetel 
az ügyfélfogadás. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánnak a Hivatal dolgozói.

	T O P - 3 . 2 . 1 - 1 5 -
BA1-2017-00006 azono-
sítószámú  pályázat kere-
tében megújult a Geresdi 
Művelődési ház és Orvosi 
rendelő épülete.Napele-
mek felhelyezésre kerül-
tek, nyílászárók cseréje megtörtént, új radiátorok kerültek 
felszerelésre valamint a külső szigetelés és festés is elkészült. 
Most zajlik a mozgássérült mosdó kialakítása, burkolása és 
az udvaron az akadálymentes járda kialakítása. Közösségi 
ház napelemei felkerültek és a napokban befejezésre kerül 
a fűtéskorszerűsítés is az épületben.

Januári miserend 
Január 01. Újév Püspöklak  8.00
január 03. vasárnap Geresd  8.00
január 10. vasárnap Püspöklak  8.00
január 16. szombat Geresd 16.00
január 17. vasárnap Püspöklak  8.00
január 24. vasárnap Püspöklak  8.00
január 31. vasárnap Püspöklak  8.00 Bayer Gyuri bácsi 80 éves, gratu-

lálunk!
Megemlékeztünk a Málenkíj ro-
botra elhurcoltakról
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Ester Ahokainen
TONTTU KASVAA

Tonttu syntyi toukokuussa. 
Oli hiirenkorvat puussa.
Kesäkuussa päivä paistoi. 
Tonttu mansikoita maistoi.
Heinäkuussa helle hyöri. 
Rantaveessä poika pyöri.
Elokuu vei metsään pienet, 
säilöön saatiin marjat, sienet.
Syyskuu koulunkäynnin keksi. 
Tuli tonttu totiseksi.
Lokakuussa läksyt luisti. 
Aapisensa tonttu muisti.
Marraskuussa tuiski lunta.  
Tonttu nukkui tontun unta.
Siitä varttui voima uusi,  
virkeänä tonttu huusi:
‒ Joulukuussa lahjat nakkaan 
poronpulkkaan tuohivakkaan.
  

MEGNŐ A MANÓ
Amikor a lomb a fákra, 
májusban jött a világra.
Júniusban ‒ az ám a jó ‒ 
epret majszolt már a manó.
Júliusi nap tüzében 
lubickolt a tó vizében.
Augusztus: erdő várta, 
bogyót, gombát gyűjtve járta.
A szeptember megkomolyít, 
útja az iskolába vitt.
Az október okulva múlt, 
leckét írt, ábécét tanult.
Novemberben lehullt a hó, 
sokat szundikált a manó.
Új erőre kapott ettől, 
harsányan így kiáltott föl:
Ajándékkal telirakom 
a puttonyt a rénfogaton.

Kincses Ernő fordítása

Devecsery László:
Karácsonyi éjben

Hópelyhek lobognak
pihekönnyű szélben,
fehér lesz az erdő
karácsonyi éjben…

Fenyőfák indulnak,
díszeiket várják:
köszöntik az embert
és az ég királyát.

Világos az ablak,
arany szemmel néz rád,
felfénylő örömmel
hullanak a szikrák:

csillagszóró játszik,
szemek mosolyognak,
betlehemi éjben
pásztorok dalolnak. 


