2022. március

„Emlékezz ember, hogy
por vagy és porrá leszel”
Ezzel a szentírási idézettel jelöli meg homlokunkat az egyház nagyböjt
kezdetén Hamvazószerdán. A hamvazkodás szertartásának a célja nem a
megalázás, nem a megfélemlítés, nem is a bűnösségünk hangoztatása, hanem a felemelkedés,
megtérés, bűnbánat. A
bűnös embert Isten nem
sújtja le, hanem fel akarja emelni a bűn porából.
Mindez csak az ember
közreműködésével lehetséges. Nincs felemelkedés
bűnbánat, megbocsátás,
jobbulási szándék nélkül.
Ehhez segít a böjt, alamizsna, imádság, önmegtartóztatás.
Az igazi böjt a teljes
Isten felé fordulást jelenti, elhagyok mindent,
ami ettől megfoszt, amit
a böjtben magamtól megvonok, alamizsnában tovább adom és így segítek
a másikon. Sajnos a kitört háború kézzel foghatóvá teszi a jócselekedetek
szükségességét. Ha takarékosabb vagyok, kevesebbet pazarolok, ezáltal
segíteni tudok a bajban

lévőknek, menekülteknek,
rászorulóknak. Sajnos az
ember hit és Isten nélkül
hamuval teszi egyenlővé a másik ember ottho-

nát, életét. Jézus bennük
is szenved a sebesült katonában, az árván maradt,
otthonát, házát elvesztett
családban, a bombázás elől

menekülő gyermekekben,
fiatalokban, öregekben.
Imádkozzunk, kérjük
Istent, hogy adjon békét, segítse a háborús feleket mielőbbi békekötésre. Látjuk, hogy Istenbe
vetett hit nélkül az ember csak rombolni, pusztítani, gyilkolni tud. Tégy
békét a szívedben, békülj
ki Istennel és embertársaddal. Mindnyájunknak
adja meg Isten ezt a békét, amelyet csak ő tud
adni. A megcsúfolt, megkínzott, keresztre feszített
töviskoronás eltemetett,
de sírjából harmadnapra feltámadt Krisztus tud
megadni.
Kérjük, adja meg mindazoknak, akik hisznek
benne! Ez a hit erősítsen bennünket, engedjük,
hogy a sírjából feltámadt
Krisztus bennünk is új
életre támadjon békében,
reményben, szeretetben.
A feltámadt Krisztus örömével kívánok mindenkinek örömteli, békés, szeretetben megélt húsvéti
ünnepeket!
Erb József
plébános
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A felhívás után sorban
érkeztek a csomagok

Választási kisokos
Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését.
Magyarországon minden szavazókör azon a bizonyos vasárnapon, április 3-án reggel 6.00 órakor nyit, míg az urnazárás időpontja 19.00 óra. Miután a szavazópolgár belép a
szavazóhelyiségbe, hogy szavazzon, a hatóságok által kiállított érvényes fényképes igazolványával és lakcímkártyájával
igazolnia kell magát. Ezek egyikének hiányában szavazatát
nem adhatja le. A koronavírus-járvány miatt a kormány a
2020. március 11. után lejárt személyi okiratok érvényességét ez év június 30-ig meghosszabbította. Aki úgy gondolja,
hogy otthonában szeretné leadni szavazatát, annak még van
ideje, hogy ezt kérje. Az önkormányzatnál szívesen segítünk
ennek lebonyolításában.
A választáson az egyéni lista mellett vagy pártlistára, vagy
nemzetiségi listára lehet leadni a voksokat.
Baranya 3. választókerületében induló jelöltek:

- Döbrei István (MEMO)
- Kós Zoltán (Munkáspárt)
- Schwarcz-Kiefer Patrik (DK-Jobbik-MomentumMSZP-LMP-Párbeszéd)
- Bernáth Csilla (Mi Hazánk)
- Dr. Hargitai János (FIDESZ-KDNP)
A 2022-es magyarországi népszavazás egy 2022. április
3-án Magyarországon megrendezendő országos referendum, a nyolcadik országos népszavazás, melyet az esedékes országgyűlési választással egy időben tartanak. A négy
kérdést a Kormány tette fel a választóknak, miután a kérdéskörben több éven át tartó feszültség alakult ki a konzervatív
magyar kormányzat és a nyugat-európai politikai-, és civil
szervezetek között.
Kérdések

• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára
nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek
meg?
B-ME

Településünk is csatlakozott a háborús menekültek támogatásához. A lakosok az eljuttatott hírlevélre reagálva hozták
a csomagokat egymás után.
Érkezett ágynemű, takaró, bébiétel, cumisüveg, cicaeledel a sok tartós élelmiszeren és tisztálkodási szeren kívül.
A megpakolt falubusz segítségével Pécsre, a Katolikus Karitászhoz vittük a segélyszállítmányt, miután plébános úr
megáldotta a csomagokat.
Itt még nem ért véget a segíteni akarás. Az önkormányzat
az elmúlt évben megvásárolta a Flórián utca 2. szám alatti
házat, melyet a felújítás után felajánlottunk menekültek elszállásolására. A berendezés sem okoz gondot, a családoknál
még használható, de feleslegessé vált bútorok, műszaki cikkek fognak oda kerülni, amint elkészül a ház.
B-ME
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A Békemeneten vettünk részt
Március 15-én Budapestre békemenetre hívták az ország
lakosságát. A mohácsi körzetből 5 busz indult a résztvevőkkel, a Komjádi uszoda előtt dr. Hargitai János, a 3. választókerület képviselője várt ránk. A menetben végig a csoport
élén haladva vezette szavazóit az ünnepi beszéd helyszínére. A hatalmas tömeg jókedvűen, néha népdalokat énekelve vonult végig a Margit-hídon, majd ért a Kossuth térre.
Néhányan ötletesen kihúzható horgászbotra erősítették fel
a zászlókat, hogy minél messzebbről látható legyen. Ahogy
körbenéztünk, az ország minden tájáról láttunk településneveket a nagyvárosoktól egészen a legkisebb falvakig. Ebből
is érezhető volt, hányan érezték szükségét annak, hogy demonstráljanak a béke mellett, emlékezzenek meg az 184849-es szabadságharcról. Idén valóban értelmet kapott a
BÉKE szó a közelünkben dúló háború miatt.
Sok ember rengeteg munkája volt abban, hogy rendbontás nélkül lezajlott ez a rendezvény. Szerencsére a rend őreinek sem akadt munkája. Jelen voltak, segítettek, ha kértük. A
tömeg elvonulása is fegyelmezetten zajlott, mindenki tudta,
merre keresse a járművet, amivel érkezett. Nem láttam eldobált szemetet, italos dobozokat, poharakat semerre a földön, pedig több százezer ember néhány órát tartózkodott a
helyszínen.
Fáradtan, de jókedvűen értünk este haza egy szép élmén�nyel gazdagodva.
B-ME

Nyolc éve, 2014. február 23-án írtuk
alá a testvértelepülési szerződést
Zebegény és Geresdlak között.
Kilenc éve, hogy 2013. július 6-án
„megismerkedtünk” a IV. Zebegényi Gőzgombóc Fesztiválon, ahova
meghívott minket Hutter Jánosné
polgármester asszony.
Idén, március idusán már a jövőt,
a következő éveket tervezgettük.
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Cica, kecskegida, róka és űrhajós is volt
„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját:
Dínomdánom vigalom,Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot,
Vonuljon már el a tél,
Örvendezzen, aki él!”
Az idei évben is nagyon várták már a gyerekek, hogy elérkezzen a farsang és végre jelmezt húzhassanak magukra.
Sajnos a járvány miatt idén is csak szűk körben, és a megszokottól eltérő módon kerülhetett erre sor.

Február 18-án, pénteken ebéd után mindenki az osztályában gyülekezett. Előkerültek a jelmezek, és pillanatok alatt
megtörténtek az átváltozások. Hirtelen megjelent egy ked-

Elkezdődött a
tornaterem
felújítása

A bontási munkálatokkal
elkezdődött az iskola tornatermének felújítása. A felújításra a Pécsi Tankerületi
Központ 33 millió forintot
nyert Magyar Falu Program
keretében, amit 25 millió forint nemzetiségi forrással
sikerült kiegészíteni Ritter Imre német nemzetiségi
képviselő támogatásával.
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető

ves cica, egy kecskegida, egy róka, de akadt űrhajós, napraforgó, tavasztündér és Hermione a Harry Potterből is.
Mindenki jól érezte magát a jelmezében, és szívesen
mutatta meg magát a nem jelmezes osztálytársának és az
osztályfőnökének. Az ötletes jelmezek értékelése a körülmények miatt most elmaradt, de köszönjük azoknak a szülőknek, akik idejüket nem sajnálva azon fáradoztak, hogy
gyermekük jelmezbe bújhatott. A felvonulás után egy kis
tánc és játék következett.
Mindenki hozott magával rágcsálni valót és innivalót,
amiből jól esett közösen falatozgatni.
Délelőtt az osztályfőnököktől lehetett zsákbamacskát és
tombolát vásárolni. Mindegyik zsákbamacskában volt egy
plüss, csak az volt a meglepetés, hogy milyen állatka vagy
figura lapul benne.
A tombolához a nyereménytárgyakat a szülők, illetve a
pedagógusok ajánlották fel. Sok ajándék érkezett, amit ezúton is köszönünk szépen!
Fél háromra az aulába vártunk mindenkit. Ekkor következett a várva várt tombolasorsolás.
Mindenki izgatottan várta, hogy vajon sikerül-e nyernie. A szerencsésebbek többször is nyertek. Volt olyan is, aki
visszanyerte a felajánlását.
A legszerencsésebbeknek a főnyereményekből egy-egy
társasjátékot sikerült nyerniük.
A sorsolás után a gyerekek az aulában sorakoztak, majd az
iskolabuszokkal mindenki hazament.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát ezen a délutánon, és sikerült egy önfeledt és vidám délutánt együtt töltenünk!
dr. Rill Zoltánné
diákönkormányzat vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei
Télűzés, hagyományőrzés és nemzeti
ünnep az oviban
A farsangot két karantén közt ünnepelték idén az
ovisok. Szerencsére szinte
mindenki meggyógyult erre
a hétre, és örömmel készülődött. Miután hét közben
beszélgettek és képeket, felvételeket néztek a busókról,
a busójárás hagyományáról, hallgatták sokác zenéjüket, február 18-án, pénteken maguk is jelmezbe
öltöztek. Tavasztündér és
tűzoltók, kalózok és focista, pókemberek és Törpilla,
katona és hercegnő, és még
sok más jelmezes vonult fel.
Volt nagy mulatság és sok
ügyességi játék. Éhségüket
és szomjukat a szülők által
küldött finomságokkal enyhítették. Csak azt sajnálták
– talán leginkább a felnőttek-, hogy ismét kimaradtak
a szülők ebből a közkedvelt
rendezvényből. Immár harmadik éve reménykedünk,
hogy jövőre újra közös nagy
bulit tarthatunk. Azért jutalom nélkül nem maradtak a
gyerekek: mindenkinek apró
ajándékkal kedveskedtek az
óvó nénik.
Aztán jött egy újabb karanténos hét. Csupán pár

védettséget élvező gyermek
tanulhatott
járművekről,
közlekedési ismeretekről.
Mire visszatértek, ismét
a hagyományőrzés került
középpontba: a helyi sváb
népviselet. A legjobb helyet választották a „tracht”
sokoldalú megismeréséhez:
meglátogatták Geresdlak
egyik csodáját, a babamúzeumot. Schulteisz Margit
lelkesen mesélt életképekhez kapcsolódóan a hétköznapi és az ünnepi viseletről,
miközben a németség szo-

kásait is bemutatta az óvodások szintjén. Az óvoda falain belül pedig folytatódott
a látottak-hallottak feldolgozása: kézműveskedés, képességfejlesztő játékok, különböző régi ruhadarabok
felpróbálása. Néhány gyermeket pedig a teljes népviseletbe is beöltöztetett az
óvó néni. Német táncokat
is tanultak, így nem maradt
el a vidám hangulat ezúttal
sem.
Nemzeti ünnepünkhöz,
március 15-höz közeledve
a magyarságtudat alakítására helyezték a hangsúlyt az
óvó nénik. A nemzeti tri-

kolór színei és a jellemző
szimbólumok (zászló, kokárda, tulipán) jelentek meg
a barkácstevékenységekben.
Közben pedig lelkesen tanulták a „Talpra magyar!”-t,
az ünnephez kapcsolódó dalokat, verseket. 1848. március 15-e eseményeit pedig az
ő szintjükön játszották el, a
felnőttek aktív közreműködésével. Reméljük, sikerült
a sokféle tevékenységgel hazafias érzelmeket ébreszteni
gyermekeinkben, és elültetni
bennük a szülőföldhöz való
hűség csíráját.
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Isten éltesse a 95 éves
Szökőcs Ica nénit!
Kellemes kötelezettségnek tettünk eleget polgármester úrral március 9-én.
A 95. születésnapját ünneplő Szökőcs Eleknét, Ica nénit köszöntöttük fel.
A köszöntést követően
mesélt életéről, ezt osztom
most meg az olvasókkal.
Kunágotán született, majd
Dunaharasztiba költözött,
ahol elvégezte a 4 elemi és
4 polgári iskolát. A helybeli
szalagszövő üzemben dolgozott a nővérével egészen addig, amíg Budapest ostromakor találat érte a gyárat. Így
megszűnt a munkahelyük,
visszaköltöztek Kunágotára
a nagyszülőkhöz. Bátyja és
nővére aratni, csépelni jártak.
Ott hallották, hogy a dunántúli kiürült falvakba lakókat
toboroznak. Településükről
30 család jelentkezett, volt,
aki Marázára, volt, aki Püspöklakra került. Ica néni a
geresdi tanácsnál kezdett
dolgozni, majd az összevonás
után Lakon lett gazdálkodási előadó. Akkoriban készült

el az út Kisgeresdre, az árok
Geresdre. Abban az időben
Geresden 500, Püspöklakon
1200 fő élt még.
Férje Kőrösladányból lovaskocsival jött ide még gyerekként. Ő is Geresden lakott abban a házban, ahol
most Fischer János él családjával. A kőbányászokat szállító autóbuszt vezette – 500
ezer kilométert baleset nélkül - korai haláláig.
Esküvőjük 1949 karácsonyán volt. Két fia közül a fiatalabb, Béla már 5 éve nincs
közöttünk, az idősebb, Elek
Cikón él. A nagy családot 3
unoka, 5 dédunoka és 2 ükunoka alkotja.
A tévében kedvenc sorozata a nyomozókutya, Rex.
A napi hírekre is mindig kíváncsi, a hírműsorokat ezért
nem hagyja ki kedves dorombolós társával.
Kívánjuk Ica néninek,
hogy jó egészségben találjuk
még sok évig!
Barna-Mendly Erzsébet
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Önkormányzatunk a múlt év végén szociális bérlakásként megvásárolta
a Flórián u. 2. szám alatti ingatlant, melyet most saját forrásból felújított, így alkalmas a háború miatt otthonát elhagyni kényszerült kárpátaljai menekültek befogadására. Az ingatlant helyi felajánlásokból be is
rendezzük

Közeleg az SZJA beadási határideje.
Az 1 % -felajánlásáról is május 20-ig lehet
rendelkezni. A Német Klub Kulturális
Barátsági Egyesület támogatásához szükséges
adószám az alábbi:

19037026-1-02
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Áprilisi miserend
április 3. vasárnap

8.00 Geresd

április 10. vasárnap

8.00 Geresd - Virágvasárnap

április 16. szombat

16.00 Püspöklak – Nagyszombat

április 17. vasárnap

8.00 Geresd – Húsvétvasárnap

április 24. 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 Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu
Család- és Gyermekjóléti Központ,
Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei:
telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com
Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686
E-mail: rillzoltan@freemail.hu
Rendőrség:
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400,
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is):
112 vagy 105
Mentők: 104
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Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A grin�nyei gőzgombóc (részlet)
14. FŐ TÉR
Száguld Tódor a Fő térre,
telefon a bal kezében, a jobbal
kormányoz. A vonal másik végén Mónus Sanyi. Az erdőből
már nem érnének vissza, bármennyire sietnek is. Próbál épkézláb tanácsokat adni a polgármesternek:
– Barikádokat? Mármint kocsikat? – ismétli hangosan, most nem érthet félre
semmit. – Álljunk keresztbe
a kocsikkal? Kerítéstől kerítésig? – Éles kanyar, ráfordul a
Hunyadi utcára, mindjárt a
téren lesz. További instrukciókat kap. – Értem. Két utcát
kell lezárnunk, de a cél nem
az, hogy nekirohanjanak a kocsiknak, hanem hogy szépen
kitereljük őket Garasdlakról.
Károkozás nélkül, lehetőleg. –
Fékez, keresztbe áll a pickuppal, kiszáll, és rohan a templomhoz. – Még nincsenek itt.
Nagyon közel van Kisgarasd.
Tíz percünk lehet vagy annyi
se. Sanyi! Siessetek! – bontja a
vonalat.
– Polgármester! Tódor! –
kiabál Marci már messziről,
feláll a sörpadról, és integet is
hozzá. – Igyon egy pálinkát!
– Most nem, srácok! – áll
meg mellettük Tódor. – Vészhelyzet van!
– Mi történt?
– Vaddisznók, és épp ide
tartanak. Nem szabad, hogy
keresztülgázoljanak a fesztiválon. El kell terelni őket. Kocsikkal. Keresztbe állított kocsikkal!
– Polgármester, akkor mire
várunk?
– Szólítsatok Tódornak!
Találkozzunk egy perc múlva

a pickupnál. Szereznem kell
még autókat.
Felhajtják a söröket és a
Pörgeféle szőlőket, aztán uzsgyi, szaladnak Tóth Hanna
néni házához, Lecter sötétzöld
Peugeot-jáért.
Garasdlak utcái Kisgarasd
felől virágszerűen nyílnak
egymásból. A szinte összeépült
településeket két utca köti ös�sze, egy földút, amin jobbára
csak gyalogszerrel lehet végigjönni, és a Kisgarasd utca. Az
előbbivel nincs gondjuk, mert
nyílegyenesen vezet Garasdlak
déli szélén végig, és kikerüli a
faluközpontot. Ha ott mennek
a disznók, minden rendben, kis
szerencsével különösebb károkozás nélkül átviharzanak
a falun a nyugati napraforgóföld felé. A Kisgarasd utca viszont előbb Gellértbe megy át,
ami szintén kettéválik. A nyugati út elkerüli a Fő teret, a keleti viszont újból kettéágazik:
Hunyadira és Flóriánra. Ha
a disznók a Hunyadin jönnek,
hát akkor az nagy baj! A Hunyadin egyenesen a fesztiválba futnának bele.
– Tehát a legfontosabb, hogy
felmenjünk a Gellérten az elágazásig, és ott eltereljük őket
északnak, hogy semmiképp se
dübörögjenek végig a falun –
vázolja a helyzetet nem sokkal
később Tódor a traktoros Forgó
Mihálynak, meg Dömének és
Szabinak, a Szent András két
csaposának, és persze Lecteréknek. – Az északi Gellért utcán
szerencsére alig vannak családi házak. Egy baromfitelep,
Pali gumiszervize és Timi virágboltja. Srácok, ha ezt megússzuk, két koncertet is adhattok! Az Omega után ti lesztek
megint! Most spuri! – Azzal
mindenki kocsikba vágódik
és a Hunyadin végigrepeszt-

ve egy percen belül el is érik a
Gellértet. Már félsiker, gondolja Marci, hiszen pont ezt a
szakaszt kell lezárni a disznók
elől. És a disznók? Letekeri az
ablakot.
Dübörgés. Ijesztően és gyorsan hangosodó patadobogás. A
kocsik a helyükön, a traktor
van elöl, mögötte három kocsi sáncolja le az elágazást. A
motorok járnak, a traktor magához képest is különösen hangos. Forgó időnként beletapos a
gázba, hogy a pöfékelés megrémítse a disznókat. Tódor előveszi a puskát és felmászik a
pickup platójára. Egy vagy két
lövést fog tudni leadni, úgyhogy nem is arra számít, hogy
leterít közülük egyet is, inkább
a dörrenés hangerejében bízik.
Jönnek! Felpöfög a traktor,
Lecter is ad egy nagy gázfröc�csöt. Tódor az öreg vezérkocát
célozza, a lövés azonban célt
téveszt vagy a találat meg se
kottyan neki, a túlméretes dög
ugyanazzal a lendülettel rohan tovább. Mögötte legalább
huszonöt követi röfögve, fújtatva. A tömött alakzatban
vonuló konda megállíthatatlanul közelít.
Forgó Mihály traktora ekkor szembefordul velük, a letekert ablakon keresztül Mar-
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ci hallja a férfi harci üvöltését.
Egy pillanat múlva bekövetkezik az ütközés. A vezér és
még legalább három másik belecsapódik a traktor elülső részébe, az egyik első kiskerék
azonnal kidurran. A gép megemelkedik, félrebillen, de nem
dől fel. A gép alól iszonyatos
visítás támad.
A traktor két oldalán elfut a többi disznó. Egyenesen
a kocsiknak tartanak, Lecter
kétségbeesetten nyomja az automata ablakemelő gombját,
aztán a dudára tenyerel. Marci elhúzódik az ajtótól.
A csorda az utolsó másodpercben irányt vált, a kocsik
mentén jobbra térnek le. Néhányuk nekinyomódik Lecter
Peugeot-jának, az egyik állat
agyara szinte felnyársalja a
polgármesteri pickup jobb első
kerekét.
Elöl Mihály hátramenetbe kapcsol, a traktor alól kiszabadul a csupa vér vezérkan
és a mellézuhant állatok, akik
megrázzák magukat, és tovább nyargalnak. Hamarosan
felzárkóznak a kondához. A
vezér viszont két-három méter után összerogy, fogyó erejével visítva próbál újra és újra
talpraállni. Tódor lövése mégis betalált, a plató magasáról
célzott, így a lövedék a lefelé
tartott fej mögött baloldalt fúródott a nyakba. Az önkívületben lévő állat meg se érezhette, hogy halálos sebet kapott.
Az oldala mostanra csapzott a
vértől, ráadásul az ütközéskor
a traktor eleje az orrát és a fél
pofáját is felszakította. Oldalra
dőlve, erőtlenül liheg és fújtat.
Tódor leugrik a platóról,
a disznóhoz lép. Ráemeli a
fegyvert. A lövés hangosabb és
ijesztőbb a kelleténél.
(Folytatjuk)
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