Kirándulás Gannára, Döbröntére és Városlődre
A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 2021 június 16.-án kirándulást szervezett Gannára,
Döbröntére és Városlődre.

Reggel 9 - órakor indultunk a Vattantyú Kft buszával Nagy Péter gépkocsivezetővel Hárskútról. A
nyugdíjas klub és a dalkör tagjai mellé még Márkón csatlakozott két házaspár. Örültünk, hogy a dalkör
harmonikása Navratil János és felesége is elfogadta meghívásunkat. Jól esett újra találkozni együtt lenni.
Ez a kis kirándulás is a közösségépítés akciója volt.
Gannán Nagy Ottó polgármester fogadott minket. Meglepődve rohamoztuk meg a kis dombra épített
bazilika templomot ahol a polgármester úr előadta az Eszterházi mauzóleum történetét és bemutatta a
községet majd a Mauzóleumba kisért minket. Megilletődve járhattuk be és tekinthettük meg az
Eszterházi család tágas sirhelyét. Hihetetlen, hogy nem messze tőlünk legtöbben még nem jártunk itt. A
rendezett környezet és Ganna nevezetessége hamar szívünkbe lopta magát. Utunkat folytattuk a
szomszédos Döbröntére. Itt a nap megközelítve a delet egyre jobban sütött ránk. A bátrabbak és
szívósabbak ahogy leszálltak a buszról indultak Szarvaskő várának romjaihoz. Várnézés után 1 órára
érkeztünk Farkasgyepűre a Nimród vendéglőbe, ahol egy kicsit megpihenve nyugodtan ettük meg az
ebédet.

Pár perc alatt Városlődre értünk, ahol a Német Nemzetiségi tájházban várt minket Rózsi néni. A három
kis helységből, álló házikóban megcsodálhattuk az elmúlt évszázad tárgyait és berendezéseit. Többen
mondtuk: "Ilyen nekünk is volt."Talán a konyhában töltöttük a legtöbb időt. Rózsi néni ki sem fogyott
a szóból. Ámulva hallgattuk volna tovább, de csábított tájház mellett lévő pincében Szakács Krisztiék
által főzött finom gyógytea. Egy kicsit megpihentünk a Városlődre jellemző meredek udvaron majd
igyekeztünk utunk utolsó állomására a templomtérre.

A templom történetét Pfeiferné Takács Hajnalka a Városlődi Iskola sokoldalú igazgatónője mesélte el.
A templom mellett Mizza Marika által telepített gyógynövénykertet is megnézték az érdeklődők. Ekkor
már kicsit mindenki elfáradva szállt a buszra. Gratulálva köszönjük meg a Gannaiak és a Városlődiek
vendégszeretetét. Úgy gondolom érdemes volt őket kicsit jobban megismerni és kellemesen elfáradva,
élményekkel térhettünk haza innen a közelből is. Remélem a kiránduláson résztvevők is ezt gondolják.
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