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Geresdlak Község Ön-
kormányzata pályázati segít-
séggel felújította a könyvtár 
épületét, aminek része volt 
a mozgáskorlátozott bejárat 
és a mosdó kialakítása is. A 
munkálatok során korszerű 
lett a fűtés és a világítás is. 
Ekkor került összenyitásra a 
régi konditerem a könyvtár-
ral, így megduplázódott az 
alapterület. Az útbaigazító 
táblák is lassan kikerülnek a 
faluba, melyek megmutatják, 
hol keressük a könyvtárat.
Az új belsőhöz új bútorok-
ra is pályáztunk sikeresen, 
így Geresdlak kitartó olva-
só közönsége a mai kor el-
várásainak megfelelő, kívül 
– belül megújult könyvtár-
ban tanulhat, szórakozhat, 
kikapcsolódhat.

Első könyvtáros Wie-
der Mátyás volt, akitől Kett 

János 1967-ben vette át a 
könyvtárat. Ekkor még Kett 
János Fazekasboda, Maráza, 
Geresd és Püspöklak könyv-
tárainak munkáját közösen 
látta el. Az új iskola átadása-

kor a régi épület új funkciót 
kapott, oda került a könyv-
tár, a konditerem és két tan-
teremből lett a tornaterem. 
Kett János pedagógusként 
fogadta az óvodásokat és is-
kolásokat és könyvtárismer-
tető foglalkozásokat tartott 
számukra, sokszor tanórák-
nak is helyet adott a könyv-

tár, a helyi kórusnak is pró-
baterme volt.

Kett János szerette, ha 
élettel voltak megtöltve a 
könyvtár falai, mert vallotta, 
hogy könyvek között len-
ni igen hasznos, bármilyen 
felmerülő kérdésnél azonnal 
könyvhöz nyúlt.

(Folytatás a 2. oldalon)

Megnyílt a felújított könyvtár 
Geresdlakon

Dr. Habjánecz Tibor polgármester, Miszler Tamás a Csorba Győző Könyvtár igazgatója és dr. Hargitai János Fi-
desz-KDNP országgyűlési képviselőnk átadják a felújított könyvtárat

Dr. Habjánecz Tibor polgármester megnyitó beszéde

Pécsi Pedagógusok Vers-és Prózamondó Műhelyének előadása - Barna-
Mendly Erzsébet, Solymosi Franciska, dr Sebők Ildikó, Bükkösdi Valéria 
és Sólyom Katalin Jászai Mari és Aase díjas pécsi színésznő
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(Folytatás az 1. oldalról)
Mivel a könyvtárral 

szemközt lakott, csak be 
kellett csengetni hozzá és 
máris nyitotta a könyvtá-
rat, nehogy valaki olvasniva-
ló nélkül maradjon. Jelenlegi 
könyvtárosa a településnek 
Barna-Mendly Erzsébet, aki 
irodalomszerető, versmondó,  
könyvtáros hitvallással foly-
tatja elődje munkáját.

Geresdlakon 8 osztályos 
német nemzetiségi általános 
iskola, valamint német nem-
zetiségi óvoda van. A könyv-
tár a Csorba Győző Könyv-
tárral kötött együttműködés 
alapján működik. Így rend-
szeresen bővül az állomány, 
megvalósulnak könyvtárkö-
zi kérések, előfizetünk fo-
lyóiratra, rendezünk könyv-
tári programokat, fejlődik az 

Megnyílt a felújított könyvtár Geresdlakon
„A könyv csodálatos uta-

zás a múltba és a jövőbe.”
Jókai Mór

Ezen a nevezetes napon, 
Jókai Mór 197. születésnapján, 
február 18-án felavatjuk, meg-
nyitjuk a Geresdlaki Könyv-
tárunkat. Közel egy év zárva 
tartás után várjuk az olvasókat 
megújulva és megnőve.

Sok idegen, Geresdlakra lá-
togató teszi fel a kérdést:

„Szép, szép Geresdlak, de 
mi van nálatok?”

Sorolom. Geresdlak élhe-
tő település. Ezekben az évek-
ben sokan költöztek hozzánk. 
Nyolcosztályos nemzetiségi 
iskolánk, óvodánk, van közös-
ségi házunk, konyhánk, orvosi 
rendelőink, gyógyszertárunk, 
állatorvosunk, sok-sok múze-
umunk és kiállításunk is gaz-
dagítják, szolgálják a geresd-
lakiakat, s az idelátogatókat. 
No és egy felújított, bővített 
könyvtárunk.

Igen, besöpröm az elisme-
rő mondatokat, s azonnal a 
geresdlaki közösségek felé te-
relem a szót.

Könyvtárunk fejlesztését, 
modernizációját három lép-
csőben terveztük.

A TOP-os pályázat segít-
ségével új fűtésrendszer, szige-
telés, korszerű mosdók, nyílás-
zárócsere készült el.

Az NKA, a Nemzeti Kul-
turális Alap pályázatával új 
bútorzatot kapott a már dup-

lájára nőtt geresdlaki könyv-
tár.

A harmadik lépcsőben 
TOP-plusz pályázatunkat be-
adtuk, várjuk a pozitív híreket.

A tetőszerkezetet fogjuk 
lecserélni és a két helyiség tel-
jes belső felújítását végezzük 
majd el.

Büszke vagyok arra, hogy 
a több ezres könyvtárunkban 
jelentős számú német és kö-
zel 600 finn könyv is található. 
Ránk vár az a feladat, hogy a 
napokban modernizáljuk, in-
ternettel és számítógépekkel 
lássuk el intézményünket.

Mi kell egy jó könyvtár-
hoz?

Laikusként azt gondolom, 
hogy könyv, olvasnivaló, olva-
só és elhivatott könyvtáros.

Az elhivatott könyvtáro-
soknak, Kett Jánosnak és Bar-
na-Mendly Erzsébetnek sokat 
köszönhetünk.

Köszönjük a támogatását a 
megyei Csorba Győző könyv-
tárnak és a Mohácsi Jenő mo-
hácsi könyvtárnak.

Megköszönjük kormá-
nyunknak a pályázati lehető-
ségeket, dr. Hargitai Jánosnak 
(KDNP-Fidesz), országgyű-
lési képviselőnknek a segítsé-
gét.

Geresdlak – együtt va-
gyunk sikeresek!

dr. Habjánecz Tibor
polgármesterRégi, öreg, kicsinyke könyvtárunk
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infrastruktúra. A könyvtár 
minden korosztály számára 
elérhető. Az iskolásokat tá-
mogatni tudja a tanulásban 
például a kötelező irodalom 
biztosításával, de különböző 
versenyekre való felkészülés-
ben is.

Az óvodások szívesen lá-
togatnak el a könyvtárba és 
válogatnak a mesekönyvek-
ben, a Dörmögő Dömötört 
rendszeresen kölcsönzik. Az 
óvónők ilyenkor válogatnak 
a magyar és német nyelvű 
könyvekből, hiszen mun-
kájuk szerves része, hogy a 
gyermekeket a könyvekkel 
megismertessék. Az idősek-
nek házhoz is szállítjuk a fo-
lyóiratokat, könyveket kí-
vánságuk szerint.

Nagy gondot fordítunk a 
helyi értékek megőrzésére. 
Geresdlakon 2015. augusz-
tusa óta minden hónapban 
megjelenik a Geresdlaki 
Hírmondó című újság, 

melyet minden háztar-
tásba ingyenesen eljutta-
tunk. Ennek egy példányát 
a könyvtárban is meg lehet 
találni, azok mellett a ki-
adványok mellett, melyek 
Geresdlak Köz ség Önkor-
mányzata, vagy a Német 
Önkormányzat gondozásá-
ban láttak napvilágot.

A nagyobb tér lehetővé 
teszi az óvodai, az iskolai és 
egyéb csoportok fogadását. 
A megújult könyvtár ezen-
túl gazdája lehet könyvtári 
rendezvényeknek, könyvtári 
környezetben tartott foglal-
kozásoknak. A tervek között 
minden korosztály számára 
szerepelnek előadások. Tisz-
ta, világos és kényelmes bú-
torzattal a helybenhasznála-
tot is biztosítani tudja majd 
a könyvtár. Az asztaloknál a 
gyerekek olvashatnak, tár-
sasozhatnak, színezhetnek. 
Évszakokhoz, ünnepekhez 
kötötten családi napokat és 

kézműves foglalkozásokat 
tervezünk. A gyereksarok-
kal szeretnénk megalapozni 
a gyermekek könyvtárba já-
rásának szokását, mely a mai 
világban kiemelten fontos.

Toldy Ferenc szerint: 
„Minden könyvtárnak két 
lényeges alkotórésze van, 
egy anyagi: a könyvek... s egy 
szellemi: a könyvtárnok.”

Nos Geresdlakon ebből 
mindkettő rendelkezésre áll, 
csak egy megfelelő épületre 
volt szükség. És ha minden 
a tervek szerint alakul, ak-
kor nemcsak a Gőzgombóc 
Fesztiválról és az egyedülál-
ló finn könyvgyűjteményről, 
hanem új könyvtárról is hí-
resek lehetünk.

A Nemzeti Kulturá-
lis Alap „Geresdlak községi 

könyvtár szakmai eszközfej-
lesztésére, korszerűsítésére” 
elnevezésű pályázaton el-
nyert 2.049.030,- forintból 
elkészült új bútorok és a fel-
újított épület átadására feb-
ruár 18-án került sor. A meg-
nyitón beszédet mondott dr. 
Habjánecz Tibor polgár-
mester, dr. Hargitai János Fi-
desz-KDNP országgyűlési 
képviselő és Miszler Tamás 
a Csorba Győző könyvtár 
igazgatója. Őket követte a 
Sólyom Katalin Jászai Mari 
és Aase díjas színművésznő 
vezetésével működő Pécsi 
Pedagógusok Vers- és Pró-
zamondó köre. Előadásuk-
ban Nemes Nagy Ágnes-
re emlékeztek, aki 100 évvel 
ezelőtt született.

Barna-Mendly Erzsébet

Dr. Hargitai János Fidesz-KDNP ország-
gyűlési képviselő köszöntője

Pécsi Pedagógusok Vers-és Prózamondó 
Műhelyének előadása – Timkó Tamás,  
Barna-Mendly Erzsébet, Solymosi Fran-
ciska, dr. Sebők Ildikó

Sólyom Katalin Jászai Mari és Aase díjas pécsi színésznő bemu-
tatja a szerkesztésében közel 20 éve kiadott gyermekverseket 
tartalmazó könyvét, melyben akkor élt pécsi költők műveit 
gyűjtötte össze
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi 
Tagiskolájának HÍREI

Győztes csapat a Hello Deutschland versenyen
Hetedik osztályosaink ja-

nuári programja a Malenkij 
Robot projektnap. Idén ja-
nuár 14-én, pénteken ren-
deztük meg szűk körben. A 
délelőtt folyamán az osztály 
megtekintette az Örök tél 
című filmet, majd a témá-
hoz kapcsolódóan különbö-
ző feladatok vártak a tanu-
lókra. A korai ebéd után kis 
csapatunk koszorút helyezett 
el a geresdlaki malenkij robot 
emléktáblánál, majd útnak in-
dultak Fazekasboda felé. Bo-
dára érve az önkormányzaton 
fogadták a túrán résztvevő-
ket, majd az önkormányzat 
szomszédságában lakó Ma-
lenkij Robot túlélőt Ida nénit 
köszöntöttük. Az idő szűkös-
sége miatt csak egy pillanat-
ra tekintettünk be az újon-
nan elkészült fazekasbodai 
emlékházba, de megígértük, 
hogy egy egész napos láto-
gatás keretében visszajövünk 
az iskolásokkal. Az emlék-
parkban rövid megemlékezés 
után elhelyeztük a koszorún-
kat, majd folytattunk a gya-
loglást. Az iskolabuszok me-
netrendjéhez igazodva csak 
Nagypallig sétáltunk, ott egy 
gyors uzsonna után már utol 
is ért minket az iskolabusz, 
ami hazahozott minket.

Heni tanárnő két csapat-
tal nevezett be a Hebe okta-

tási Kft országosan meghir-
detett Hello Deutschland 
német vetélkedőjére. A 
nyolcadik osztályos csapat 
(Békefi Luca, Bodró István, 
Gazda Emília, Glasz Me-
lani) első helyezést ért el a 
versenyen, az ötödik osztá-
lyos tanulók (Koródi Luca, 
Rajnai Milán, Schveibert 
Hanna, Schweier Viktó-
ria) második helyen végez-
tek. Gratulálunk a csapatok-
nak és a tanulókat felkészítő 
Heni tanárnőnek! 

Határtalanul pályázatunk 
nyert! A hetedik osztályo-
saink többször vettek már 
részt határon túli 2-3 napos 
kiránduláson a Határtalanul 
program keretében. A jelen-
legi hetedik osztályban több 

tanulónak és pedagógusnak 
van kötődése Erdélyhez, 
ezért idén egy különleges 
pályázatot adtunk be. 6 nap-
ra tervezzük az utazásunkat, 
számos történelmi, vallási és 
természeti látnivalót érintve. 

Programjaink között sze-
repel Déva és Vajdahunyad 
vára, Segesvár, Székelyud-
varhely, Csíkszereda, Szent 
Anna-tó, Mikóújfalu, Kisba-
con, Gyimesek, Madéfalva, 
Gyergyószentmiklós, Gyil-
kos-tó, Békás szoros, Parajdi 
Sóbánya, Gyulafehérvár. Az 
utazás szervezését elkezdjük, 
időpontját várhatóan a nyár-
ra tesszük.

A farsangi időszak egyik 
legédesebb emléke talán 
mindenki számára a farsangi 
fánk. Iskolásaink közül több 
osztályfőnök is csapatépítő 

tréningre vitte az osztályát a 
Német Házba, hogy elkészít-
sék ezt a finom édességet. A 
vidám pillanatokhoz a német 
önkormányzat nyújtott tá-
mogatást. Schulteisz Balázs

Tagintézmény vezető
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Kibújás vagy bebújás?
A január a nevelési-okta-

tási intézményekben a szám-
vetés ideje. Félidejéhez érke-
zett a nevelő-oktató munka. 
Bár az ovisok fejlődését 
más módszerekkel mérjük, 
mégis jelezzük a szülőknek, 
hol tartanak. A covid előtti 
időkben szülői értekezleten 
tettük ezt, mostanság pedig 
telefonos konzultáció kere-
tében. A hangulatát össze 
se lehet hasonlítani a koráb-
biakkal, mégis fontos, hogy 
ne váljon személytelenné a 
szülő – pedagógus kapcso-
lat. Reméljük, a szülők is 
fontosnak tartják, hogy in-
formálódjanak arról, külön-
böző területeken hogyan 
teljesít, viselkedik, fejlődik 
gyermekük.

A téli időjárásról csak egy-
egy napon szerezhettek ta-
pasztalatot a gyerekek, így 
az óvó nénik a foglalkozá-
sok tematikájába építve sze-
reztek nekik télies élménye-
ket. Könyvekből, kisfilmről 
ismerkedtek a sarkvidéki ál-
latokkal, hóembert festettek, 
hópihét vágtak, hangzó me-
sét játszottak el a jóságos hó-
emberről német nyelven (Der 
gütige Schneemann). És nem 

maradhatott el a kedvenc dal 
sem a téli örömökről (Komm, 
wir wollen Schlitten fah-
ren…), melyet kis könyvecs-
ke formájában el is készítet-
tek a kultúra napján.

Így bízhatunk benne, 
hogy fogalmuk alakulhatott 
az évszakokról, azok válto-
zásáról. Februárban ezt erő-
síti a medve-nap és a far-
sang, a télűzés időszaka is. 
Hagyományaink szerint 
idén is egész heti program 
épült a medve kibújása – be-
bújása témára. Ezúttal „iga-
zi” medvebarlanggá alakult a 
galéria alatti tér, ami a gye-
rekek kedvenc játszóhelye 
lett, a maga félhomályával 
izgalmas hangulatot teremt-
ve. Hát még a „medvevadá-

szat” – Ni-ni-ni! O-lá-lá! 
– utánozták lelkesen az óvó-
nénit, újra meg újra. De is-
merkedtek különböző med-
vefajtákkal, tanultak német 
és magyar medvés dalokat, 
verseket, táncokat. A med-
vebocsok pedig birkózás és 
más ügyességi, erőnléti játé-
kok keretében mérték össze 
erejüket.

A szülők is – mint min-
den évben – apró édességek-
kel lepték meg a gyerekeket 
ezen a héten. Szabó-Bartos 
Marcsi édességet, plüssjá-
tékokat, Csekéné Aranyos 
Rita Dörmit, Botos Mónika 
pedig gumicukrot küldött a 
kis édesszájúaknak. Köszön-
jük a nevükben is!

Sajnos egy hétre óvodánk-
ba is begyűrűzött a járvány. 
14 gyerekünk került karan-

ténba. Szerencsére nem volt 
súlyosabb következménye - 
a gyors intézkedéseknek kö-
szönhetően. „Csupán” a far-
sangi készülődést rövidítette 
meg, de sebaj! - annál jobb 
hangulatban fogják - immár 
gyógyultan – űzni a telet, 
csalogatni a meleget. 

Cseke Zoltánné
intézményvezető

Napraforgó Német 
Nemzetiségi Óvoda hírei
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Nemes Nagy Ágnesre 
emlékeztünk

2022. január 3-án 100 éve, hogy megszületett Nemes 
Nagy Ágnes, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító, esszé-
író, pedagógus, a Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz 
tagja. A jubileum alkalmából szeretettel emlékezünk a XX. 
század egyik felnőtt és gyerekirodalom számára egyaránt ki-
emelkedő jelentőségű szerzőjére.

Nyomtatásban először a Mi utunk című református di-
áklapban jelentek meg versei. Az első költő, aki támogatta 
fejlődését középiskolája, a Baár–Madas Református Leány-
líceum igazgatója, Áprily Lajos volt. Neki is köszönheti al-
kotásait átitató természetszeretetét és látásmódját.

Bár Budapesten látta meg a napvilágot, Nemes Nagy Ág-
nes családja Partiumból származik. Távoli rokonság fűz-
te Adyhoz, Kaffka Margithoz, költői formálódására Vörös-
marty, Babits, József Attila is hatással voltak.

„…rájöttem, hogy a gyermekvers: műfaj. Itt lehet vala-
mit csinálni. Híve vagyok annak, miszerint a jó gyerekvers 
is ugyanolyan verscsírából indul ki, mint a valódi vers. Csak 
a feldolgozási módja, az előadási módja más. És hát ott is el 
tudtam játszadozni millióféle formával, rímmel, a magya-
ros ritmus meg a mértékes ritmus összecsengetésével, ahogy 
Weöres Sándortól tanultuk mindannyian.”

– mondta el egy vele készült interjúban.
Mikor Földes Anna a beszélgetés során arról kérdezte, 

mi a szerepe a szépségnek, elmondta, hogy a gyerekek ösz-
tönösen keresik és teremtik meg a szépséget. A versmondás 
esetén sem maga a vers, sokkal inkább a szavakkal, ritmussal 
való játék és az abban való gyönyörködés, a világ a szavak-
kal való felfedezése és birtokbavétele tölti el őket örömmel.

 Barna-Mendly Erzsébet

Nemes Nagy Ágnes:
Hóesésben  

Szakad a hó, nagy csomókban,
Veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
Hóesésben vacakolsz,
Fölfújtad a tolladat,
Ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető?
Fatető!
Deszka-madár etető.

Német Önkormányzat 
Geresdlak hírei

A Német Önkormányzat 
Geresdlak sikeresen pályázott 
a tájház gazdasági épületének 
felújítására. Az elnyert 12 millió 
forintból kialakításra kerül egy 
foglalkoztató helység, megújul a 
tető, megerősítésre és kijavításra 
kerülnek a falak, nyílászárók és 
az állattartó ólak is.

Önkormányzatunk a 2020-
as évben több keresztet, szob-
rot újított fel, melyeket az óta 
szorgos kezek ápolnak, gon-
doznak. Köszönjük! Látva ezt a 
támogató hozzáállást folytatni 
fogjuk az elkezdett munkát. A 
Miniszterelnökség és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő pályázatain 
3 millió forint támogatást nyert 
a német önkormányzat útmen-
ti keresztek felújítására és új ke-
reszt állítására. A kereszteket 
az eredeti szöveg, színek, for-
mák meghagyásával újítjuk fel. 
A munkálatok során minden 
településrészen több keresztet 
tudunk felújítani. Új keresztet 
a réten, a templomdombon, a 
régi templom helyén szeret-
nénk állítani. A templomdom-
bi kereszt helyét a tavalyi év-
ben már előkészítettük, jelenleg 
a templomdomb járható, szép 
füves, alkalmas kirándulásra. A 
felújítandó keresztek Geresdlak 
Község Önkormányzatának te-
rületén helyezkednek el, kö-
szönjük az önkormányzatnak 
a hozzájárulást! A templom-
domb megtisztításához kö-
szönjük a támogatást és hozzá-
járulást a két tulajdonosnak az 
Auth és Bayer családnak. Kü-
lön köszönjük a Bayer család-
nak, hogy a területükön felál-
líthatjuk a régi kereszt helyén 
az új keresztet.  Kérjük az idő-
sebbek segítségét abban, hogy a 
réten a templomdombon pon-
tosan hol állt a kereszt. A fel-
újított kereszteket, szobrokat, 
Geresdlak hitéleti és történelmi 
emlékeit egy könyvbe szeret-
nénk összegyűjteni, melynek a 
megjelenését szeptember végé-
re tervezzük. A mellékelt képen 
a „Kipplin” fellelt kereszt nehe-
zen olvasható szövege látható, 

melynek megfejtésében szintén 
kérjük az Önök segítségét: 

Zu ehre Gottes 
Gestiftet von 
Adam      ……… und, 
………     ……….. u. 
deßen Gattinen im Jahr 
            1907.
Szintén a Miniszterelnökség 

és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
támogatásának köszönhetően 
sikerül a Német Ház mögöt-
ti beomlott pince feltárását, tö-
medékelését és tereprendezését 
megvalósítani.

Különleges helyszínre terve-
zett német nemzetiségi és hit-
életi tábor pályázatunk is nyert, 
melyet - ha a vírusszabályok 
lehetővé tesznek - anyanyelvi 
környezetben az ausztriai Ma-
riazellben szeretnénk a nyáron 
megvalósítani.

Elkészült a Tiszta Sváb című 
dokumentumfilm, amelyre sok 
évvel ezelőtt kerestek olyan 
időseket, akiket elhurcoltak, ki-
telepítettek, stb. Valamint olyan 
fiatalokat, akik érdeklődnek a 
téma iránt. Baranyából is több 
településről, de az egész ország 
sváb településeiből mutat be a 
film sorsokat. Geresdlakról is. 
Érdekes látás- és láttatásmód-
dal. A filmet február 25-én Pé-
csett az Uránia mozi mutatja be, 
melyre az érdeklődőknek jegyet 
biztosít önkormányzatunk.

Az elmaradt Malenkij Ro-
bot Emléktúra új időpontja 
2022. február 26 szombat 12.00 
óra.

Német Önkormányzat 
Geresdlak 
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Márciusi miserend 
március 6. vasárnap   8.00 Geresd
március 13. vasárnap   8.00 Püspöklak
március 19. szombat  16.00 Geresd
március 20. vasárnap   8.00 Püspöklak
március 27. vasárnap   8.00 Püspöklak

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

A Magyar Falu Program Közösségi terek felújítása, 
korszerűsítése pályázat keretében jelenleg zajlik a 
Geresdi Kultúr épületének belső felújítása: villamos 
hálózat cseréje, gipszkarton álmennyezet kialakítása, 
lapburkolatok cseréje, vakolatjavítás, festés, belső 
nyílászárók cseréje.
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A griny-

nyei gőzgombóc (részlet)

13. GRINNYE

Állnak a finnek a juhoknál, 
boroznak és nevetnek. Tódor 
magának nem tölt, még vezet-
nie kell. Kivi és Mikael, a két 
vendégpolgármester épp a finn 
elnökválasztásról diskurál, 
és hogy milyen jó, hogy Sauli 
Niinistö további hat évig el-
nök marad. Pekka, az ellenfe-
le ezúttal sem tudott labdába 
rúgni. Mikael szerint az egész 
győzelem jelképes, pláne, hogy 
Niinistö ezúttal függetlenként 
indult és nyert sokkal több sza-
vazattal.

Tódor nem sokat ért fin-
nül, de annyit azért kivesz a 
beszélgetésből, miről van szó. 
Néhány szóban jellemzi a 
magyar helyzetet és hogy más 
okokból, de itt is megrendíthe-
tetlen a kormány és főképp az 
elnök. Elméláznak az Unió 
furcsaságain és a tagországok 
közötti jelentős gondolkodás-
béli és ideológiai különbsége-
ken. A két finn közben pedze-
getni kezdi, hogy régen ittak 
pálinkát, és ennek orvoslá-
sához akár fel is mehetnének 
Karhuék házához, de feltűnik 
Mikael felesége, Aina, kezé-
ben egy üveg átlátszó itallal és 
nevetve integet. Rendben hát, 
akkor maradnak lent a juhok-
nál. Visszanevetnek és vissza-
integetnek.

Bár Tódor alapvetően nem 
szeretne több italt délutánig, 
mert vezetnie kell, de Aina 
neki is hoz poharat. A töl-
tés megtörténik, egészségedre, 
hangzik a köszöntés, és a rozs-
ból erjesztett finn Napue gin 
eltűnik a szájakban.

– Helló! –  észrevétlenül 
érkezik Emma, Kivi felesége. 

– Nekem is, kérem! – mondja 
rossz magyarsággal, de érthe-
tően.

Egyszerre fémes szaga lesz 
a levegőnek, az erdő felől szél 
támad. Elkomorodik a társa-
ság. A juhok bégetni kezde-
nek, nyugtalanul összebújnak 
és a nő közeledtével egyre han-
gosabbak. Mire Emma a tár-
sasághoz ér, az állatok szinte 
prüszkölnek, és topogva ágas-
kodnak, ketten-hárman pá-
nikszerűen az ólba menekül-
nek, a többiek a fújtató kos köré 
gyűlnek. Tódor meglátja a fur-
csa összefüggést a juhok visel-
kedése és Emma érkezése kö-
zött. Figyelmeztetné a nőt, de 
elkésik. A kos Emma felé ug-
rik és erőből nekifut a villany-
pásztornak. A két drót szeren-
csére felfogja a dühödt állatot, 
és úgy tűnik, a sercegő elektro-
mos hanggal együtt is kitart, 
de a mélyre ásott fa kerítéscö-
löpök mégis dőlni kezdenek, és 
félő, hogy a kos elég erős ahhoz, 

hogy végül átjusson. Az áram 
mintha egyáltalán nem gyen-
gítené az erejét.

– Run! The house! – kiált-
ja Tódor és a finnek futni kez-
denek az alsó ház felé, Mikael 
Ainát ragadja kézen, Emmát 
Kivi lendíti magával. Liheg-
ve szaladnak fel a betonúton, 
a ház oldalán a bejáratig, be-
érnek az ajtón.

Tódor leránt egy kaszát a 
kocsi platójáról, amivel dol-
gozni szoktak a szőlős mellet-
ti területen, és bátran szem-
befordul a habzó szájú kossal, 
aminek sikerül félig átjutnia 
az elektromos huzalok közt. 
Mégiscsak gyengül, a nagy 
feszültségű, nyolcezer Voltos 
áramütéstől egyre kábább. Tó-
dor áll megfeszülve, csapásra 
kész kaszával. A kos horkant és 
kifúj, megrogyik, a teste oldalt 
dől. Kicsúszik a drótok közül, 
hátra a földre. Hál’ Istennek, 
mondja félhangosan, és kaszá-
val a kézben átlép a sercegő, sé-

rült villanypásztoron. Elhúz-
za a jószágot, hogy biztosan 
ne érje több áram, és megnézi, 
él-e még. Az állat lassan, de 
egyenletesen lélegzik. A franc 
vigye, mondja hangosabban, 
és bemegy a karámba, a többi 
juhot ellenőrizni. Még mindig 
nála a kasza.

A juhok összebújva re-
megnek, de legalább már nem 
bégetnek. Jól van, jól van, 
nyugtatja őket Tódor, min-
den rendben. Minden rend-
ben. Lassan betereli őket a fe-
dett ólba. Marad velük egy-két 
percig. Közben úgy dönt, nem 
kapcsolja le az áramot, a vil-
lanypásztor még működik, a 
drót ép. Ki tudja, mi történhet 
még, jobb lesz, ha nem kísér-
ti a sorsot. Egyelőre, úgy lát-
szik, elmúlt a veszély, Emma 
bent van a házban a többiek-
kel. Zárt ajtó mögött.

Kötelet keresgél az ól mel-
lett, egy háromméteres dara-
bot talál, megy a koshoz, hogy 
a barackfához kösse. Még min-
dig nem tért magához, ami jó, 
elhúzza a fáig, hurkot köt a 
nyakára, a kötél másik végét 
rácsomózza a törzsre. Kétszer 
megrántja, tart-e. Tart.

Még egyszer benéz az ólba, 
a juhok nyugodtak. Rendben. 
Indul az alsó házhoz megnéz-
ni a finneket. A kaszát ma-
gával viszi. Épp belépne az 
ajtón, amikor megcsörren a te-
lefon.

Erzsók az Kisgarasdról, 
reszketeg a hangja. Vadkanok? 
A dolog kezd egyre ijesztőbbé 
válni. Miután meggyőződik 
róla, hogy a finn vendégek jól 
vannak, kocsiba ül, indul a Fő 
térre, és reméli, hogy nem késik 
el. Tónit hívja, az erdősmecskei 
vadőrt. Hosszan kicseng, mire 
végre Mónus Sanyi veszi fel.

(Folytatjuk)


