
 

 
 

 

 

 
 

Tisztelt Mozsgói Lakosok! 

 

Március elejétől gyökerestől felforgatta életünket a ko-

ronavírus-járvány. Bezártak az óvodák, iskolák, leálltak 

a gyárak, üzemek. Megtanultunk otthonról dolgozni, 

videón értekezni; igyekeztünk betartani a fő szlogent: 

Maradj otthon! 

 Előző alkalommal beszámoltunk arról, hogy a Mozs-

gói intézményekre milyen hatással voltak az előírások, 

hogyan szerveztük meg az azonnali segítségnyújtást, 

minden esetben szem előtt tartva az emberek bizton-

ságát.  

 A legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a 65 

év felettiek és a krónikus betegséggel küzdők. Rájuk to-

vábbra is nagy figyelmet fordítunk! 
 

A híradásokból már értesülhettek róla, hogy augusztus 

15.-ig nem tarthatók meg a rendezvények. Ezért a ka-

kasfesztivált az idei évben nem rendezzük meg, hiszen 

nem látható tisztán, mikortól lesznek biztonságosak és 

engedélyezettek a rendezvények. A sorban a 10. lett 

volna az idei. Összejött egy lelkes, aktív szervezői 

gárda, mely már januártól ötletelt, új dolgokat talált ki 

és hajtott volna végre. Szeretném megköszönni az új-

ság hasábjain keresztül munkájukat, jövőre várjuk Őket 

vissza! 

 

Az élet viszont továbbra sem állt meg, a pályázatok elő-

készítésével és megvalósításával, a beruházások terve-

zésével összefüggő tevékenységeket folytatjuk. 

 A kakasfesztiválra elkülönített költségvetési tétel 

felszabadult, jelentős anyagi forrást tudunk másra át-

csoportosítani. De nem csak az anyagiak, hanem a hu-

mán erőforrásunk is más területre tud fókuszálni, 

energiáinkat most a régóta dédelgetett álmaink meg-

valósítására fordítjuk. Várjuk a Tisztelt Lakosság 

együttműködését! 

A központi tér kialakítása már ebben a hónapban el-

kezdődik oly módon, hogy egyes elemeire most nyújt-

juk be a pályázatot. Kérem, hogy aki be kíván kapcso-

lódni a tervezési folyamatba, van ötlete, javaslata, ke-

ressen fel személyesen! 

 

Fotó: Drón Video 
 

 Szintén régi álmunk egy történelmi tanösvény kiala-

kítása pihenőkkel, útvonaljelzőkkel, tájékoztatókkal a 

meglévő tansövény kiegészítéseként. /Az Ezüsthárs-

tanösvény tájékoztató tábláit most újíttatja fel a 

Mecsekerdő Zrt. Felvettük a kapcsolatot a további 

együttműködés érdekében./ Ezt a csodás természeti 

környezetet be kívánjuk kapcsolni a turisztikába. To-

vábbi terveinkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 

 

 

 

 
 

  



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                             2020. május 

2 
 
 

 

 Örömmel jelenthetem, hogy megrendeltük az Árpád 

utca – Zrínyi utca – Kolozsvári utcát összekötő földes út 

szilárd burkolattal való ellátását, ami mart aszfalttal 

lesz leterítve. 

 

 
 

 Régóta probléma a Pozsonyi utcában az útburkolat 

minősége. Hat éve minden évben pályázatot adunk be 

az aszfaltozására, de nem jártunk sikerrel. Több alka-

lommal végeztettünk kátyúzást is, sajnos ez sem jelen-

tett megoldást. Igyekszünk erre is a megfelelő megol-

dást megtalálni még ebben az évben.  

 

       A Magyar Falu programból valósítottuk meg a te-

metőben az új kolumbáriumok megépítését. 36 urna-

fülke lett kialakítva, így ezt a temetkezési módot is le-

het választani. 

 

Ismételten megnyitották a Közösségi tér kiala-

kítására kiírt pályázatot a Magyar Falu programban. A 

kultúrház felújítását ebből kívánjuk finanszírozni, hi-

szen a külső vakolat több helyen is leomlott, az épület 

rendezetlen formát mutat. A beadott felújítás a külső- 

és belső falburkolat gipszkartonnal való szigetelését, 

nemes vakolattal való burkolását, valamint belül a par-

ketta felcsiszolását és felületvédelemmel való ellátását 

célozza meg.  

 

 

Már a decemberi közmeghallgatáson beszéltem arról, 

hogy a kormány az elmúlt 10 évben Mozsgó községben 

véghezvitt fejlesztéseket nagyon pozitívan értékelte. A 

Magyar Közlönyben megjelenő határozatban is meg-

erősítette Mozsgó község hosszú távú fejlesztési és 

gazdaságélénkítő támogatását.  

A Kormány 1186/2020. (IV.28.) Kormányhatározata a 

„Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő prog-

ram folytatása érdekében teendő további intézkedé-

sekről 1. melléklete MOZSGÓ községet a javasolt tele-

pülések közé sorolta.  

A Belügyminisztérium döntéshozóival a tárgyalások 

megkezdődtek. A beruházásokat több hónapon ke-

resztül fogjuk előkészíteni. Bízunk abban, hogy Mozsgó 

község több évtizedre kiható gazdasági fejlődésének 

tesszük le az alapjait.  

Kovács Zsolt Vilmos 

Polgármester 
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TISZTELT MOZSGÓI LAKOSOK! 

Vírushelyzettel kapcsolatos tájékoztató 

A kormány május 4-i döntése értelmében fokoza-

tosan és szigorú menetrend szerint újraindulhat az 

ország. A könnyítések nem jelentik azt, hogy ne vi-

gyázzunk, ne figyeljünk egymásra!  

Továbbra is kötelező a távolságtartás, a maszk vi-

selése a vonatokon, a menetrendszerinti buszokon 

és a boltokban. A 65 év felettiek 9 és 12 óra közötti 

idősávja is megmaradt a vásárlás során.  

Kérjük, hogy az idősek, a veszélyeztetettek to-

vábbra is maradjanak otthon! 

A JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOSAN AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT IGYEKSZIK MINDEN SEGÍTSÉGET 

MEGADNI.  

Hegedüs János falugondnok nagyon sok segítsé-

get nyújtott és nyújt a továbbiakban is.  

Elérhetősége: 20 269 6570. 

 

Kéréseikkel, észrevételeikkel keressenek. Szívesen 

állok rendelkezésükre! 

Kovács Zsolt Vilmos polgármester

 
 

SZÜLETÉS 
 

SÉLLEI MATEÓ 2020. április 15-én megszületett 3590 
g súllyal és  52cm hosszal szülei Séllei-Megyesi Me-
linda és Séllei Gyula nagy-nagy örömére.  

(Mozsgó, Kolozsvári utca 1/b.) 

 
 

 

NÓGRÁDI MARCELL 2020. április 24-én 3490 gram-

mal és 52 cm hosszal megérkezett. A család Szigetvá-
ron él.  

 Gratulálunk!  

 Kívánunk erőt, egészséget, boldogságot! 

Ezt a fotót szülei Takács Nikolett és Nógrádi Attila va-
lamint testvére Nógrádi Noémi és nagymamája 
nagy-nagy örömére osztjuk meg Önökkel! 

 

 

Nógrádi Marcell 

 

 

  

 

Bánhegyi Jánosné Kolozsvári u. 

Desimone Peter Alsóhegy 

Modenszider István Batthyány u. 

Tamasics Jánosné Mátyás k. u. 

Várdai Jánosné Pozsonyi u. 

Viljovácz Istvánné Mátyás k. u. 

Viseta Józsefné Alsóhegy 
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RENDHAGYÓ HÚSVÉT A GYEREKHÁZBAN 

A kialakult járványügyi helyzet miatt be kellett zárni a 

gyerekházakat, nem engedélyezett a közösségi progra-

mok megtartása sem. Új és más típusú feladatok elé ál-

lítottak bennünket, miközben az otthon maradt gyere-

keinket tanítjuk és ellátjuk a házimunkát is. Internetes 

felületeken tartjuk a kapcsolatot a hozzánk járó család-

jainkkal. Sokkal aktívabbak vagyunk a facebook olda-

lunkon is, ahol praktikus tanácsokon kívül - hogyan 

foglaljuk le gyermekünket, - milyen fejlesztő hatású 

egyszerű játékok vannak, a humornak is teret adunk, 

saját készítésű kis videókat is közzéteszünk. 

Idén másként ünnepeltünk húsvétkor, elmaradtak a 

szokásos kézműves foglalkozások, nem mentünk az 

óvodába sem, és a szépen terített asztal mellé sem tud-

tunk közösen leülni.   

Kis húsvéti csoki csomaggal kedveskedtünk a gyerek-

ház közelében lakó és hozzánk rendszeresen ellátogató 

családoknak. Személyesen juttattuk el számukra a nyu-

szi ajándékát és kívántunk nekik kellemes ünnepeket. 

Húsvét vasárnap reggelre pedig csoki vadászatot hir-

dettünk. A gyerekház körül, pici csoki tojásokat rejtet-

tünk el és facebook oldalunkon, messenger csoportja-

inkban megírtuk a gyerekek szüleinek, hogy mikorra 

menjenek tojás vadászatra. Közelben lakó gyerekek 

mind ott voltak, természetesen minden jelenlegi egész-

ségügyi szabályt betartva. 

 

 

 

 

 
 

Bízunk benne, hogy minél előbb újra gyermekkacaj tölti 

meg a mi kis intézményünket, minden erre az évre ter-

vezett programunkat meg tudjuk valósítani és új csalá-

dokkal, gyermekekkel is bővítjük közösségünket!  

 

 

 

Baka Dorisz, Biztos Kezdet Gyerekház vezető 

 
 
 

Kedves Mozsgóiak! Kedves Vendégeink! 

A 2020. ÉVI KAKASFESZTIVÁL ELMARAD. 

 

Köszönjük a biztató szavakat, a szűnni nem akaró érdek-
lődést. A koronavírus-járvány miatt annyira bizonytalan a 
szabadtéri rendezvények megtartása, hogy a  MOZSGÓI 

KAKASFESZTIVÁL előkészületi munkáit sem tudjuk vé-
gezni.  

A testület és a szervező bizottság döntése értelmében, 

ebben az évben nem rendezzük meg a méltán híres fesz-
tivált. Jövőre találkozunk! 

 

Kovács Zsolt Vilmos polgármester

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                             2020. május 

5 
 
 

Anyák  nap já ra   

  

„A lélek sivatagában az édesanyák az árnyékot adó fa,  
a szomjat oltó kút.” 

Gaál Izabella Léna szüleivel 

Gaál Bernadett és Dániel 
Lara, Hanna, Armand és Damián 

nagymamával Szűcs Máriával  

Győri család Annával és a 

pocakban Katával 
Eisenberger Fruzsina és Zoltán 

Marcell édesanyjukkal Vasas  

Nikolettával 

Juhász Noel és édesanyja Juhász- 

Fülöp Alexandra 

„Anyák erejét mutatja, hogy vállukat nyomó teher alatt 
még egy szék se reccsent meg.” 

„Az anyáké mindig a 
süti széle, mégis a leg-

boldogabban  
majszolják.” 

„Egy aggódó édesanya  
reszkető keze tart 
 a legstabilabban.” 
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Katus Levente Krisztián, Keszég Léna Zsófia, Keszég 

Liliána Viktória anyával Szabó Dórival 
Tóth Gábor, anya Szabó Ágnes,  

apa Tóth Gábor  

Séllei Mateó szüleivel  

Melindával és Gyulával 

Hegyháti Zorka és anyu-

kája Hegyhátiné Séllei 

Dzsenifer 

Katona Máté,  

Katonáné S. Barbara és  

Katona Barnabás 

„Kertemből egy szál rózsa mo-
solyog mindig rám, Ő az én 

édesanyám.” 
 

Versek szerzője:  
Tormásy Viktória 

„Mindenki a hulló csillagot bá-
multa kívánság után vágyakozva. 
De anyám csak engem nézett.” 

„Édesanyám csókja gyógyítja 
hegmentesre szívem bánatát.” 
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RÍTUS TUSOLVA 
 
 

Olyan heteket hónapokat élünk mos-
tanában, amikor egészen rendkívüli 
események történnek. Olyan esemé-
nyek, amik be fognak kerülni a törté-
nelemkönyvekbe is. Talán csak há-
ború esetén és természeti csapások alkalmával lehetnek 
ilyen dolgok, mint amik most nap, mint nap szembe jönnek 
velünk.  
 Aprócska példaként; rituáléink maradnak el, szerveződ-
nek át, alakulnak ujjá. Azok a rituálék, amik olyan természe-
tesek, amire nem is koncentrálunk, csak megtesszük. Üdvöz-
lési szokásaink, a távolságtartás miatt át kellett, hogy alakul-
jon. Elsőre viccesnek tűnt, de most a nyolc hét távlatából 
már nem is az. Viccesen nyújtottuk egymás felé lábunkat, 
könyökünket összeérintésre, a kézfogás helyett. Elmaradtak 
a meleg baráti ölelések találkozáskor. Amikor az ablaküve-
gen keresztüli nagyi-puszik kerültek megosztásra a világhá-
lón, már igazán összefacsarodott a szívem, és kibuggyant a 
könnyem is. Természetesen a saját gyermekeim és unokáim 
járnak folyton az eszembe ilyenkor. Elmúlt a húsvét nélkü-
lük. Ki tudja, mikor fogom őket tárt karokkal fogadni, ma-
gamhoz ölelni és elhalmozni puszikkal.  
 A mindennapjaimat a mellettem élő három fiú problémái 
töltik be. A munkába járás a mezőgazdaságban nem válto-
zott. A vetésnek mennie kell, hogy legyen aratás. Az online 
tanulás már rutinos dolog. Csináljuk a feladatokat akár estig. 
Másolunk, szótárazunk, rajzolunk, színezünk, őszintén be-
vallva, kollektíven. Néha bizony extrém kihívásokat is telje-
sítünk, de még ez is belefér.  
 A középiskolás fiam miatt viszont, komoly bennem az ag-
godalom. Együttérzésemmel olyan feszültség ragad át, ami 
kihat a munkámra is, - nehezen birkózom vele. Neki már 
nem tudok az érettségire való felkészülésben a segítségére 
lenni. Őt már nem lehet odaparancsolni a feladatokhoz. Csak 
érzékelem a bizonytalanságot, a félelmet, a megfelelni aka-
rást, a lelkiismeret-furdalást, a zaklatott lelket. Nehéz ebben 
a pillanatban felnőtté válni, úgy hogy ennek a megszokott 
bevezető szokásai elmaradnak, vagyis átalakulnak. Elmarad 
például a ballagás. (A költségmegtakarítás a pénztárcámra 
nagyon kedvezően hat.) Ami egy fiúnak, aki egyébként, meg-
lehetősen introvertált, elintéződne egy flegma vállrándítás-
sal, „- Kit érdekel, amúgy is ciki..” reakcióval, most egészen 
mást jelent. Látom a szomorúságot az arcán. Emlékeimből 
(35 évvel ezelőtti a saját, és ő már a negyedik ballagó gyere-
kem) és tanulmányaimból előkerül ennek az eseménynek az 
értelme és fontossága. 

Ez is egy különös jelentőséggel bíró rítus. Lezár egy 
korszakot a fiatalok életében és elindít egy új úton. Sajátos 
ceremónia. A Zippisek által meghatározott, betanult, alka-
lomhoz illő cselekvési forma. Kívül állók számára irracionális, 
sőt akár nevetségesnek is tűnő cselekvéssor. Aminek célja 
nem a szórakoztatás, sokkal inkább egy közösség összetar-
tozásának áhítatos megnyilvánulása. A ballagás, jól érthető 
rítus, nem csak képletesen, - de kiballagunk az iskolából, 
ahova négy, vagy hat évig jártunk.  

 A rítusok átszövik mindennapjainkat is, 
antropológusok belőlük származtatják a művé-
szetek kialakulását is. Köznapi rítusaink között 
említhetők még a köszönések és a búcsúzási 
szertartások, a temetések, az esküvők, a keresz-
telők, a bankettek és még sorolhatnánk a hely-
zeteket (amik most megváltoztak igencsak), de 

mindenképpen segítenek minket egy élethelyzetből egy má-
sikba átkerülni. Az ember egyszerűen nem tud csak úgy át-
lépni. Meg kell ünnepelni, együtt kell lenni, kell a katarzis. 
Enni kell, inni kell, meg kell halni valamennyire (ballagási 
banketten már mindenki elmúlt 18… és másnap reggel is 
van) és persze újjá kell születni. Neves pszichológusok, szo-
ciológusok folytatnak kutatásokat ezzel kapcsolatosan. Ren-
delnek hozzá életünk meghatározását befolyásoló tudomá-
nyos magyarázatokat. Szeretjük vagy nem ezeket a rítuso-
kat, eseményeket nagyban hozzá járulnak, hogy ilyen embe-
rekké váltunk. Szakaszokra bontják életünket, hogy ne le-
gyen egy parttalan folyam. 

Felfoghatatlan és furcsa időket élünk. Nem tudom, 
hogy fogunk visszagondolni erre az összezárt időszakra. Én 
igen szomorú dolognak tartom, hogy ezt a generációt meg-
fosztja a sors attól, hogy könnyesen-ünnepélyes búcsút ve-
gyenek egymástól, a tanároktól és az iskolától. Nem lesz em-
lékképük a folyosón várakozós, izgulós, izzadós, röhögős, 
egymást ugratva faggatós, írásbeli és szóbeli érettségi előtti 
és utáni pillanatokról. Elképesztő mindez és még a legérzé-
ketlenebbeknek is elszorul a gyomra, hát még nekem. 

Szemem sarkából figyelem gyermekem, miközben 
bekapcsolja a számítógépet, hogy részt vegyünk az online 
búcsúztatón. Melegítőben ülünk le egymás mellé a monitor 
elé a szobában. Nincs orgonaillat, szép ruha, vendégek, ro-
konok, testvérek.  Idegeskedik. Nincs meg a facebookon a 
live video. Valaki cseten ráír. Sikerül jó helyre kattintani. El-
kezdődik a vetítés. Megszólal a zene. Nem az ismerős, a 
megszokott, a Gaudeamus igitur. Valami kellemes új, mai, 
karanténos. Képek az osztályokról, frappáns alámondó szö-
veg, tuti feliratok. Beszél az igazgató úr. Röviden, tömören. 
Inkább tájékoztat, mint búcsúzkodik. A beszéd a tényekre 
szorítkozik, egy pár szavas idézet van csak benne. A 11.-esek 
vicces képekkel búcsúznak. Újabb képek a végzősökről. A 
legjobb felvételeket ő készítette az osztálytársairól a kirán-
dulásokon. Csak egyszer említi ezt meg. Olyan gyorsan vége 
lett, hogy még zsebkendőt sem tudtam elővenni. A köny-
nyeim az íróasztalon landoltak. Profi videót csináltak a taná-
rok.  De ennyi volt. Kikapcsolta a gépet. Mentünk a dol-
gunkra. Különben is hétfőn írásbeli érettségi. Szigorú vész-
helyzeti forgatókönyv alapján. 

Most hogy leírtam, megint folynak a könnyeim. 
(Szegény postás Amálka, nem tudta mi a bajom, épp beadta 
a friss folyóiratot és egy levelet.) Ezek szerint a lezárást én 
nagyon hiányolom. Az érzelmeim elöntenek. A fiam most 
éppen írja az érettségi feladatokat. A nehezén talán túl van. 
Bár ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Attól hogy az élet 
nem állt meg, hogy megadja a tiszteletet, és lezárjon egy 
korszakot,  az űr ott marad. Bennem is, a fiamban is. Ebben 
a generációban, ott… És ezt nem is lehet eltusolni.   

H.b.B.  



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                             2020. május 

8 
 
 

 

„MARADJ OTTHON”  

 

Még mindig itt van velünk ez a fránya vírus, ezért továbbra is rögzítjük az eseményeket. Szeretnénk tájékoztatni 

mindenkit, bár a tv-ben, rádióban, napi sajtóban megjelennek az információk. Sokszor túl sok és sokféle hírt lehet 

olvasni, ezért mi a hivatalos oldalakról és a helyi történésekről tájékoztatjuk Önöket.  

Március 16-án bezárt a fodrászat Mozsgón, majd április 14-én újra kinyitott és fogadja a vendégeket.  

A helyi bolt a korábbi nyitva tartással üzemel. 

Gazdasági, munkahelyvédő- és teremtő, valamint családvédelmi intézkedéseket hozott a kormány a járvány hatá-

sainak kezeléséért (bérköltségek egy részének elengedése, egyszeri 500 000 Ft-os juttatás az egészségügyi dolgo-

zóknak, hitelek törlesztésének felfüggesztése, díjmentes parkolás országosan stb.) 

Kijárási korlátozás lépett életbe március 28-án, amely azt jelenti, hogy csak alapos indokkal lehetett elhagyni az 

otthonunkat, mint pl. munkába járás, élelmiszer és gyógyszer vásárlás, stb. 

Több száz lakó és ápoló fertőződött meg Budapesti és Pest megyei idősotthonokban.  

Mobil járványkórház épült Kiskunhalason  

A kórházak felkészülnek a tömeges megbetegedésekre, ezért 36 000 ágyat országosan felszabadítanak, hazaküldik 

a fekvőbetegek egy részét.  

Adócsökkentés a munkahelyek megtartásáért. 

Bértámogatás azoknak a munkáltatóknak, akik csökkentett óraszámban foglalkoz-

tatják a munkavállalókat. 

Nyelvvizsga hiányában bent lévő diplomákat megkapják azok az egyetemet,  

főiskolát végzett emberek, akik sikeres államvizsgával rendelkeznek. 

Az adóbevallás határideje szeptember 30-ára tolódik. 

Többletforrásra számíthatnak a vírus helyzettől legjobban érintett ágazatok. Ennek megfelelően az építőipar, a 
közlekedés, a logisztika, az idegenforgalom, a kreatív ipar, az egészségipar, és az élelmiszeripar beruházási és fej-
lesztési támogatásokban, adócsökkentésben részesül, kedvező hiteleket és tőkeprogramokat kap. 

Érettségi vizsgák elkezdődtek május 4-én. Csak írásbeli vizsgák tarthatók.  

Május 4. A koronavírus-járvány a második szakaszba ért, lassan újraindul az ország.  

A szigorú korlátozások már csak Budapest és Pest megyében vannak életben. Vidéken enyhítettek rajtuk, kinyit-
nak az éttermek (ahol van terasz), strandok, üzletek, lehet menni háziorvoshoz, szakrendelésre feltételekkel.  

Kötelező a szájmaszk a buszokon, üzletekben, vonaton.  

Világszerte április 22-i adat szerint 2 564 190 fertőzöttet tartanak nyilván, ebből 177 445 személy elhunyt, 681 842 

gyógyult van. 

 

 

Magyarország:  

Április 3.  623 fertőzött, 43 gyógyult, 26 elhunyt, 10.668 házi karantén, 17769 mintavétel. 

Május 5. 1993 aktív fertőzött, 709 gyógyult, 363 elhunyt, 10547 házi karantén, 85557 mintavétel 
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NAPLÓK  
 

Karantén napló – diák szemmel 
 

Az itthoni „bezártság” teljesen megváltoztatta a min-

dennapjainkat. Lelassultak az eddigi rohanós hétköz-

napjaink, amik iskolával, dolgozatokkal, házi felada-

tokkal, barátokkal, délutáni programokkal teltek. Vi-

szont időt szakíthatunk azokra a dolgokra, amiket ed-

dig csak halogattunk.  

A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban végzem 

el a 11. osztályt, most már itthonról. A testvéremmel 

mindketten kollégisták voltunk, így mostanában több 

időt is tölthetünk a családunkkal.  

Bár az elején adódtak nehézségek, tanáraink hamar 

felvették velünk a kapcsolatot és kezdődhettek is az 

online tanórák. Ezekhez a Krétát, a virtuális ellen-

őrző/naplónkat használjuk, a Google Classroomot, 

ahol akárcsak egy tanteremben kiosztják az anyagot 

és egyesével visszaküldjük a megoldott feladatainkat.  

Az órarendünk is megváltozott, konzultációs óráink 

lettek, mikor videohívásban találkozik az osztály az 

adott tanárral, emellett iskolánk előírta, hogy minden 

tantárgyból péntekig le kell adniuk a tanulók számára 

a jövő heti anyagot. Ezek kidolgozására általában egy 

hetünk van.  

 

Nekem személy szerint nagyon tetszik az itthonról ta-

nulás. Beoszthatjuk a saját időnket, akkor foglalkozha-

tunk a kiadott feladatokkal, amikor éppen kedvünk 

tartja, és nem kell folyamatosan egy helyben ülni napi 

7-8 órát, mint az iskolapadban. Órák között kimehe-

tünk az udvarra is levegőzni, akár pizsamában az 

ágyunkból is részt vehetünk a tanórákon. Különösen 

tetszik, hogy online az eddigi megszokott, unalmas 

leckék helyett általában kreatív feladatokat kapunk a 

legtöbb tantárgyból. Habár sokkal többet, így van, 

hogy egy egész napig képes vagyok folyamatosan ta-

nulni, hogy lépést tarthassak a feladatokkal. Úgy ér-

zem így sokkal jobban, gyorsabban és effektívebben 

haladunk a tananyaggal. Habár még mindig teljesen új 

számunkra a helyzet, már egész jól belerázódtunk.  

Szerencsésnek érzem magam, hogy itt lakhatunk 

Mozsgón, hiszen vannak kimozdulási lehetőségeink is. 

Szoktunk kutyát sétáltatni, görkorcsolyázni, biciklizni, 

tollaslabdázni. Addig is legalább a friss levegőn lehe-

tünk, szünetet tarthatunk az egésznapos tanulásban. 

Minden egyes nap beszélünk a barátainkkal, de már 

várjuk, hogy véget érjen a karantén. Próbáljuk jól ki-

használni az adott helyzetet. Rendet raktunk a ház-

ban, kitakarítottuk a szobánkat, virágokat ültettünk, 

megtanultunk sütni – főzni. Igyekszünk mindenből a 

legjobbat kihozni. 

Szijártó Eszter 

 

Karantén van… 

47 nap, ennyi ideje vagyunk karanténban, bezárva, 

megfosztva a legbecsesebb jogunktól a feltétlen sza-

badságunktól. Olyan, mintha egy film forgatásába csöp-

pentünk volna, ahol megmondják, mit csinálj. Vagy egy 

rossz álom, amelyből jó lenne felébredni. Nem voltunk 

még ilyen helyzetben soha, ezért nem is értjük mi ez, mi 

történik a világban, és legfőképpen miért kaptuk a nya-

kunkba ezt a szörnyűséget? Ez van, nincs más megol-

dás, ebből kell kihozni, amit lehet. Többségében itthon-

ról dolgozom, mert féltenek engem. Miért is? Hát sorol-

hatnám a betegségtől elkezdve az előrehaladott „ko-

rom” miatt stb. Az első néhány hétbe úgy csináltam, 

mintha mennék dolgozni: időben keltem, felöltöztem 

és pontban nyolckor leültem dolgozni a gép elé. Rend-

szeresség ezt hallottam mindenhonnan, és én meg 

akartam felelni. Nem fog engem egy vírus eltántorítani 

a megszokott életemtől. Aztán rájöttem, hogy de. Azon 

kaptam magam, hogy sokat lógok a neten, olvasom a 

sok hírt, hátha valami csoda történt és mehetek, ahova 

akarok.  Na jó, azért könyveket is beszereztem a könyv-

tárból és olvastam is. Persze a férjem járt dolgozni em-

berek közé, aztán délután itthon is volt tennivalója, úgy-

hogy tök egyedül voltam. Nagyon hiányzott a közösség, 

az unokáim, gyermekeim és édesanyám. Beszéltünk 

mindig telefonon és láttam is őket képernyőn, de az na-

gyon más, mint amikor megöleled. Tudom, hogy a lá-

nyom felelősségteljes és nem fogja engedni még két  
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méter távolságra sem őket hozzám. Miattam, miattuk, 

mindannyiunkért. Aztán nem sokkal ezelőtt megtört a 

jég és egyszer csak a két imádnivaló, gyönyörű unokáim 

megjelentek az udvaron, elhozta az apjuk. Két méter tá-

volság, házba nem bemenni, ezek voltak a kitételek. Ál-

lok a teraszon és nézem őket, mint aki ezer éve nem 

látta, és azon vagyok, hogy jól elraktározzam magamba 

ezt a kis találkozást. Aztán még egy kis felejthetetlen 

dolog történik: Zsezse egy csokor virágot (ilyen kis apró, 

talán valahol itt szedte) tesz a lépcsőre, azért hozta, 

mondja ő, hogy ne szomorkodjak, és nagyon szeret. 

Ezek azok a pillanatok, amelyek bele égnek a reti-

nánkba. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy szép az 

idő és lehet kinn lenni, ezért van remény még a látoga-

tásra. Nem tudom, mikor ölelhetem meg, vagy egyálta-

lán ezután önfeledten megölelhetjük egymást a szeret-

teinkkel félelem nélkül? Bennem mindig mocorog va-

lami kis félsz, visszajönnek-e a régi szép idők? Nem tud-

hatom, csak reménykedhetek. Most amikor írom e so-

rokat, már hallani a hírekben a fokozott lazításokról, a 

visszatérésről a rendes életbe. Én azért még nem bízom 

ebben, de kívánom, hogy úgy legyen                 

 B. A.  

 

TŰRÉSPRÓBA 
A koronavírus-járvány elképesztő módon kitágította 

az ismereteinket és szókészletünket: világjárvány, ka-

rantén, vírus, kijárási korlátozások. 

   Eddigi életünkben a szakkifejezésekkel leginkább 

hollywoodi katasztrófafilmekben találkoztunk. Izga-

tottan követtük a hősök heroikus küzdelmét, azzal 

együtt, hogy tudtuk, happy enddel zárul a történet. 

   Aztán szembejött velünk a valóság, s egyszeriben 

szereplőivé váltunk a világjárványnak. 

Március 11.  Vészhelyzetet hirdet az ország területére 

a kormány.  

Március 15. „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 

Bizarr. /a COVID-19 döntött helyettünk./ 

Március 16. Bezárnak az iskolák. Eszembe jut a 

csacska kis dal, melyet vidáman, mosolyogva énekel-

tünk gyerekekkel: Akkor lesz majd jó világ, ha bezárják 

az iskolát… Hát nem. 

Március 19.  Nyugger vagyok. 65 felett. Önkéntes ka-

ranténba vonulok. Azóta egy hullámvasúton ülök. De 

ez nem a vidámpark. Vannak jobb napok: a kijárási  

 

 

 
 

 

 

korlátozás bevezetésével egyidejűleg a mozsgói ön-

kormányzat a segítségnyújtásról is tájékoztatta a la-

kosságot. A havi újság részletes információval látott el 

bennünket. 

 Köszönet érte. 

Megnyugtat, hogy fiam és párja szintén önkéntes ka-

ranténban, biztonságban home office-ban  dolgoznak. 

   Velük, barátaimmal, sorstársaimmal, testvéreimmel, 

igen vele is, kivel egy utcában lakunk, telefonon tar-

tom a kapcsolatot. Kivétel Puskás Évi, aki baráti kap-

csolatunkat kibővítve, „szociális gondozóként” intézi 

bevásárlásaimat. Hegedüs Jani házhoz hozza az ebé-

demet, gyógyszereimet.  

Letettem a cigit. Két hétre. 

De egyre nehezebb. 

Élőben csak velük kommunikálok. Ja meg a „kenyeres-

sel”! 

Igyekszem elfoglalni magam. Ehhez nem várt „segítsé-

get” is kapok. A kilakoltatási moratórium ellenére ki-

paterolom a spájzban megjelent hangyákat. Alapos 

nagytakarítás követi. 

Napi „legális” sétámat Ödön-völgyben teszem meg. 

Melegen süt a nap, a természet olyan, mintha… 

Hazaérkezve becsukom magam mögött az ajtót, és 

máris megszólal egy belső hang, amely kísértetiesen 

emlékeztet Győrfi Pálra: MARADJ OTTHON!   

Hallgatom Koncz Zsuzsát: Meglátod rendbe jönnek 

majd a dolgaink… Ám a lejátszási listán ott találom Zo-

rán – Bródy: Ne várd a májust. Ahogy a húsvét, a má-

jus is elmúlik majd a szokásos szegedi családi progra-

mok nélkül. Reggelente, amikor fésülködés közben a 

tükörbe nézek, arra gondolok, mikorra ennek vége 

lesz /ha vége lesz/ a hajam állapotát tekintve, nem ta-

nácsolom majd magamnak, hogy utcára menjek. 

/Nem kéne riogatni jóérzésű embertársainkat, főként 

a gyerekeket!/ 

   Aztán megrázom magam…. Mert a hullámvasút már 

csak ilyen. Egyszer fenn, egyszer lenn.  

   A Lengyeltóti János bácsitól már korábban idézett 

mottó, kicsit átalakítva, ma különösen időszerű. Aján-

lom megfontolásra a kedves olvasónak is: Fő a /távol-

ság/tartás és a humor! … és lesznek még szép napja-

ink!   

Zsibrita Lászlóné 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt 
 

A végzetes – tán nem is végzetes, csak az i-re a pont 

– pisztolylövés előtt történt a nagyfokú német fegy-

verkezés. Németország, az Osztrák-Magyar Monar-

chia a gyarmatok újraosztását kívánta volna. A há-

ború közeledtével a Balkán – különösen Szerbia -,  

függetlenséget kívánt volna a Monarchiától.  

    A pisztolylövésért Bécs azt a Szerbiát tette fele-

lőssé, amely mindig is támogatta a szláv népek 

Ausztria-ellenes politikáját. Az udvar teljesíthetetlen 

követelését Szerbia - maga mögött tudva, az oro-

szok támogatását – nem fogadta el. Erre Bécs, szá-

mítva a szövetséges az - egyik legnagyobb európai 

hadsereggel rendelkező németekre, 1914. július 28-

án hadat üzen Szerbiának.  

     A szövetségi viszonyok okán szinte egész Európa 

belekényszerült a háborúba. Az angol, francia, orosz 

– már korábban egyesült – Antant válaszol a néme-

tekkel szövetséges olasz, német, osztrák tömbnek. 

A Bécsi udvar és Szerbia közti konfliktus (két nem 

valami nagy állam), azonnal hat nagyhatalom har-

cává válik. Augusztus végén – szeptember elején az 

orosz hadsereg is aktívan belép a háborúba, ám sú-

lyos vereséget szenved. A hadseregparancsnok ön-

gyilkos lesz. Augusztus 23-án a távol-keleti érdekelt-

ségei védelmében Japán hadat üzen Németország-

nak. Az év őszén az Oszmán-birodalom Németor-

szág oldalára áll. Az olaszok elhagyva régi szövetsé-

geseit, csatlakozik az Antanthoz. 

    Nézzük most a továbbiakban, hogy alakul a homo 

homini Lupus (ember, embernek farkasa).  

   1915-ben bevetik a mérges gázt az ellenséges vo-

nalak ellen. Hihetetlen pusztítást végez. Akik az al-

kalmazására parancsot adtak, nem törődtek vele, 

hogy széljárás változásakor a lövészárkokban lévő 

saját katonáikat pusztítják. A hadba vonult férfiak 

helyett, nők állnak helyt a hadi üzemekben, napi 

több baleset vállalásával. Ők kezelik, használják a 

gránátokhoz, a bombákhoz használt robbanószert, 

a TNT-t, ami sárguló bőrt, lesoványodást, sok eset-

ben halált okoz. (Ma is használatos.) Németország 

meghirdeti: minden ellenséges kikötő felé haladó 

hajót megsemmisít. Megkezdődik a civil lakosság ir-

tása az ellenség térdre kényszerítése érdekében. El-

süllyesztik az amerikai tengerjáró hajót, a Lusitaniát, 

kétezer utassal a fedélzetén. Több mint 1200-an 

vesznek a jeges vízbe. (Attila, Árpád, Mátyás, de 

még az 1848-as hadak is kímélték a polgári lakossá-

got, hisz a paraszt, az iparos tartotta el a hadsere-

get. Etette, lovat adott alá, ruházta, elkészítette fegy-

verét.) A XX. században mindez megváltozik. A civi-

lizáció – Papp Gábor művészettörténész szavaival 

szifilizáció - ossza áldásait. 

    1915 május 24-én az Antanthoz átállt olaszok 

megtámadják a Monarchia seregét Isonzónál és 

Corsonál. Megtörténik, mint már annyiszor, és azóta 

is számtalanszor a Hun- Magyar történelemben, 

hogy a hűségesnek látszó szövetséges átáll a zsíro-

sabb koncot ígérő ellenséghez. Magyar részről én 

ilyet nem tudok, hacsak nem számítom annak a 

nemzet egy töredékét, (nem nevezem meg), akik 

1919, 1944, 1956 és napjainkban idegen érdekek 

szolgálatába álltak. Hatalmas állóháború alakul ki. 

Egyik-egyik fél párszáz métert, esetleg néhány kilo-

métert foglal el naponta. Pár száz, néha csak száz-

ötven méterre húzódik egymástól a két ellenséges 

lövészárok. A vonalak közelsége, az erődítések, lö-

vészárkok meglepő hatékonysága miatt az előre-

nyomulásnak sokszor csak a közelharc maradt az 

eszköze, mint a háborúzás (csatározás) legvéresebb 

formája.  

    Különleges helyzet alakult ki az olasz – magyar 

frontszakaszon, hiszen ők korábban egy szövetségi 

rendszerhez tartoztak. /A magyarok szerepének az 

I. világháborúban a következő számot szentelem./  

    A németek 1916. február 11-én hatalmas táma-

dást intéznek Verdun ellen, de az erődítések ennek 

a támadásnak a lendületét is megtörik. A franciák és 

németek 9 hónapig tartó csatája kezdődik el, ahol 

együtt 40 millió lőszert lőnek el egymásra. A végén 

mindkét fél katonái megcsömörlöttek a háborútól. 

  1915-16-ban a nyugati frontra az angol katonák 

mellé rengeteg angol önkéntes csatlakozik, ám lel-

kesedésük mellé, sem kiképzettségük, sem harci ta-

pasztalatuk nincs. Harci cselekményeik kudarccal 

és rengeteg véráldozattal járnak. (Hasonló helyzetbe 

kerülne nemzetünk is, mióta a sorkatonai szolgálatot 

megszüntették.) 

  Az olaszok és Osztrák – Magyar Monarchia közt a 

tengeren is megkezdődik a háború. Hatalmas és ki-

sebb – fürge – hajók feszülnek egymásnak. Megje-

lennek a tengeralattjárók is. Elkezdődik a tankok és 

harci repülők gyártása.  

    Még egy fegyvert bevetnek: megjelennek a civil 

lakosság és a katonák részére is az újságok és a fil-

mek. Persze, akárcsak ma, megfelelő válogatással. 

Saját bátorság, dicsőség-ellenséges gyávaság. 

    1917. márciusában, német torpedók elsüllyeszte-

nek egy amerikai gőzöst. Ezzel betelt a pohár, Ame-

rika hadat üzen Németországnak. Így döntő szerepe 

lesz a győzelemben. Ekkorra már a francia sereg egy 

része, fegyvereit elhagyva visszavonul a frontról. Az 

orosz 1917-es forradalom felbolydítja a népet, a ka-

tonák a nép mellé állnak. A történelemben ritka ese-

mény történik: a cári haderő a háborús harcokhoz 

női alakulatokat képez ki. A korabeli felvételek sze-

rint fehér prémes usánka sapkát viseltek. Német se-

gítséggel Lenin újra visszakerül Oroszországba, 

nagy népszerűségnek örvend, hisz békét, munkát, 

kenyeret ígér. Az utóbbiból még hosszú évtizedekig 

nem lesz semmi, de a forradalom miatt Oroszország 
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kénytelen békét kötni Németországgal. Lám, milyen 

egyszerű békekötésre kényszeríteni egy országot, 

csak a megfelelő embert kell haza juttatni, aki lezül-

leszti. Ezt a hadviselést ma is alkalmazzák, legalább 

a három nagy kontinensen. 

    Az Osztrák – Magyar Monarchia seregei, két né-

met hadosztály segítségével, még egy jelentős győ-

zelmet aratnak az olaszok felett. A németek szintén 

jelentős vereséget mértek az angolokra.  

   A német császár bejelenti a győzelmet.  

   A sorozatos provokációk hatására belépő Ame-

rika, kiképzett pihent embereivel, haditechnikai fölé-

nyével, új irányt ad a szinte befejezett háborúnak. 

Ekkor már az egymással háborúzó, európai hadak, 

minden anyagi és emberi tartalékukat felélték.  

Az angol és francia haderő is tartalékosok behívásá-

val, minden maradék erejét összeszedve ellentáma-

dásba lendül. 

    Amerika képes volt több millió embert és fegyvert 

átszállítani az óceánon. A németeknek szembesülni 

kellett azzal, hogy az ellenség kimeríthetetlen.  

    Az olaszok is rendezték soraikat és hágóról-há-

góra foglalták vissza területüket. 

     1918. november 11-én 10 óra 59 perckor eldör-

dült az utolsó lövés. 

 

 

   2020. jégbontó hava 

Győri Sándor

 

 

 

 
 

 
 
 

  

 

Virtuális KÖZÖSSÉGEK HETE 
 

 

2020. MÁJUS 11-15. 

       5 nap – 5 rejtvény online 

 

KEDVES OLVASÓ! 
 
Fejtse meg online rejtvényeinket, hogy az ajándékcsomag az Öné  
legyen! 
 

Hétfőtől (máj.11.) - péntekig (máj.15.), mindennap egy rejtvényt  
posztolunk Mozsgó facebook oldalán.  
 

Csak az vesz részt a sorsoláson, aki mind az öt rejtvényt  
(naponta egyet) megfejti, és beküldi! 

 

 

A KALAND HÁZHOZ MEGY! JÁTSSZON VELÜNK! 
 

PÁLYÁZAT A KRÍZISHELYZET KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉRE 
 
A szülői munkaközösség egy leegyszerűsített eljárás keretén belül újabb sikeres pályázatot nyújtott be. A kreatív 
ötlet a krízishelyzet negatívumainak csökkentését célozza meg. Az Emberség Erejével Alapítvány a Regionális Kö-
zösségi Központok Program Krízispályázat 2020 keretében a „Vigyük haza az iskolakertet” című projekt megvaló-
sítására 500 000.,- Ft-os keretösszeget ítélt meg. 

A projekt elsősorban a gyermekes családoknak nyújt támogatást. Az önellátásra buzdít: előnevelt csibéket 
és palántákat kapnak a résztvevők. Az iskolás gyerekek az online oktatás felületén szabadidős tevékenységüket 
dokumentálják. Működtetik az iskolakertet és gazdaságot. Május közepén érkeznek a környékbeli gazdálkodóktól 
a növények és az állatok.  

Remélhetőleg ezekkel a kis dolgokkal is segíteni tudjuk a családok mindennapjait. 
            H.b.B 
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Az én világom - az én virágom 
 

Egy érdekes témát hoztam ebben a hónapban: Gyógy-, és 
fűszernövények a kiskertben. 
Azzal gondolom mindenki tisztában van azzal, hogy a ka-
por, a zöldségzöldje, a zeller, a lestyán (vegeta) könnyedén 
termeszthetőek, de talán azt kevesebben tudják, hogy a 
rozmaring, a kakukkfű, a menta, a citromfű és az oregánó 
is vígan, és szinte gondoskodás nélkül tarthatóak, évelők, 
így mindig kéznél lehetnek friss, illatos zöldfűszerként.  
 Egy kis személyes történet, szabad rajta hangosan ne-
vetni! Szeretem a fűszereket, sokat is használok, néha 
még a teámba is teszek fűszernövényt (bazsalikom, 
oregánó, kömény, rozmaring), viszont évekig tartott, mire 
hajlandó voltam a hatalmasra nőtt rozmaringbokromról 
akár egyetlen ágat is letörni, hogy felhasználjam! Úgy vet-
tem a szárított rozmaringot a boltban, miközben itt volt a 
saját. Egyszer nővéremék jöttek, és a tepsis pecsenye roz-
maring ág helyett szárított fűszerrel volt megszórva… 
Nagytestvéri elnézéssel a hangjában elmagyarázta, hogy 
még én is megértsem: a rozmaring azért van, hogy hasz-
náljuk. Gyorsan megmutattam neki az üveget, hogy én 
használom rendszeresen, sőt! Még keverek ki házilag 
provanszi fűszerkeveréket is. Szigorúan szárítottból! Azt 
mondta nem baj, akkor is szeret <3, ha kicsit gyagya va-
gyok, és legközelebb kaptam tőle egy ölnyi rozmaring 
ágat. Számomra a rozmaring alapfűszer, amellett csoda il-
latos örökzöld virágzó szépség, és időnként valóban érde-
mes megmetszeni, hogy formás is legyen. 
 A kakukkfű akár talajtakaróként is jól funkcionál, ne-
kem erdélyből hoztak töveket, imádom teába, és fűszer-
ként is húsokra, mártásokba. 
 Oregáno, finom illatú, egyszerű lilás virágok, és bárhol 
megél, még társbérlőként virágcserepekben is. Tojásos, 
sajtos ételekhez, mártásokhoz használom, néha a szendvi-
csem is megszórom vele. 
 Citromfű. Sokan nem szeretik a kertben, mert mint a 
csalán agresszíven megtelepszik, de aki rákap az ízére, az 
teaként, szörpként sokat fog belőle fogyasztani.  

Menta. Amikor betelepítettem, még nem tudtam, 
hogy allergiás leszek rá. Szeretem az illatát, de nem hasz-
nálom fel, viszont ki sem irtom. Jó illatú tőle a kert. Sokan 
szeretik, és teába, szörpként, fagylaltba, édességekbe, sőt 
már húsokhoz is használják. 
 Snidlig/metélőhagyma. Egy időre elfelejtették, mosta-
nában újra felkapták, akár a virágoskertben is megállja a 
helyét szegfűhöz hasonlatos ehető virágával. Igénytelen, 
és ízletes fűszerünk, saláták, szendvicsek extra kelléke. Ki-
rályi csemegévé emel egy egyszerű zsíros kenyeret is, ha 
megszórjuk apróra vágott snidlinggel.  
 Metélőfokhagyma. Kevesen tudják, de létezik a snid-
linghez hasonló "fűfokhagyma". Kellemes, enyhe fok-
hagyma aromájával pikáns ízhatást érhetünk el, az ételek-
ben. 

  

 Jancsihagyma, ez a fajta is 
lassan feledésbe merül, mert 
nem fejesedik be, régen sokat 
termesztettünk leadni, zöld-
hagymának. Csak diónyi mére-
tűre nő meg, és elevenszülő, 
vagyis kis bulbilliket, fiókhagy-
mákat hoz a szárán magok he-
lyett. Igazi édes, roppanós, 
hosszú fehér részű zöldhagyma 
nevelhető belőle. 
 Zsályák. Sokféle található belőlük az üzletek kínálatá-
ban, de számomra fűszerként túl átható ízük és illatuk van, 
dísznövényként viszont szeretem őket, kerek levelű orvosi 
zsálya, és muskotályzsálya mindig van a kertben, és ki is 
használom gyógyhatásukat. Így most át is térek a másik té-
mához, a gyógynövényekhez.  
 
Sokan panaszkodnak, hogy fürdés után kiszárad, viszket a 
bőrük, vagy egyéb, bőrviszketéssel járó allergiás reakcióik 
vannak. A zsályateás fürdő gyorsan enyhülést hoz. Érde-
mes többféle gyógynövényt együtt leáztatni, pl. zsálya, cit-
romfű, csalán, ha esetleg ízületi probléma is akad, akkor 
papsajt, zsurló, korpafű, ha légúti, akkor mályva, aki sze-
reti menta is kerülhet bele (majd egyszer írok egy temati-
kus cikket is, ha lesz rá igény). A feldarabolt növényeket 
néhány órán át vízben áztatjuk, majd felforralás után a für-
dővízhez szűrjük. 
 Helyben is megtermelhetőek a gyógynövények, me-
lyek bárki kertjében jól érzik magukat, és nagy részük még 
komoly díszítő értékkel is bír. Na persze nem mind, de ha 
nincs idő, vagy erő gazolni, nyugodtan fogjuk rá, hogy épp 
bio gyógynövényt termesztünk!  
 Egy kisebb lista, a teljesség igénye nélkül: csalán, pász-
tortáska, árvacsalán, papsajt, cickafark, útifű, feketena-
dálytő, kakukkfű, repkény, dió, meggy, fűz, fenyő, hárs, ga-
lagonya, csipkebogyó. Itt vannak körülöttünk, csak ki kell 
nyújtanunk értük a kezünket. Ha nem érjük be azzal, amit 
a természet helyben ad, vessünk, és ültessünk bátran, pró-
báljunk ki mindent, amit csak lehet! Három éve még 
gyömbért is ültettem, van kicsi kávécserjém, és sokadszor 
próbálkozom a levendulával, kiültetve nem sokáig bírta 
eddig egyik sem, de nem adom fel! 
 
Mindenkinek azt javaslom, használjon minél több friss fű-
szernövényt és friss gyógynövényt, mert lassan minden 
régi fűszernövényünkről bebizonyosodik, hogy gyógynö-
vény! Az étel maga az élet, fogadjuk el amit a természet 
felajánl!  
 Mindenkinek szép virágokat, finom ételeket, és jó 
egészséget kívánok! 
 

Tamasicsné Rigó Tünde 
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HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL 

Május hónap 
A vincellér mint a páva, kényes. 

Mint az Áldozócsütörtök, 

Olyan lesz az őszi időtök. 

Pünkösd-napi esésre 

Ne várj áldást vetésre. 

Május hava hűvössége 

A gazdáknak üdvössége. 
 

május 3.  

 Anyák napja. Magyarországon május első va-

sárnapja. Az ókori Görögországban már ünnepelték 

Rheát, az istenek anyját. Ekkor ünnepelték először 

az anyaságot. Angliában, 1600-as években, a hús-

vétot követő 4. vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus 

anyját és az édesanyákat. Akik távol dolgoztak, sza-

badnapot kaptak, hogy hazalátogathassanak édes-

anyjukhoz. Először Woodrow Wilson amerikai elnök 

mondta ki, hogy hivatalos ünnep ez a nap. Magyar-

országon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet ha-

gyományaival összekapcsolva. 1928-ban már mi-

niszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepé-

lyek közé az Anyák napját.  

május 4.  

 Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének 

napja. A római légióban, a Caecia erőd parancsnoka 

volt. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész 

pusztított, amit megfékezett. Katonái, kiket a leg-

szörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián ember-

feletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész el-

múltát. Flóriánt a katolikus egyház szentjei sorába 

emelte. 

május 5  

 1961.05.05. Az első amerikai űrhajós, Alan 

Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a vi-

lágűrbe. Ez volt az első olyan repülése a NASA prog-

ramnak, amikor a Mercury űrhajó fedélzetén egy 

ember átlépte az úgynevezett Kármán-vonalat és el-

jutott a világűrbe.  

 1840.05.06. Nagy-Britanniában kiadták a vi-

lág első bélyegeit. Viktória királynő portréját ábrá-

zoló fekete egypennys és kétpennys. Addig a pos-

taköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyeg 

felragasztásával már a feladót terhelte. Frederick 

Heath állította elő a bélyegeket mélynyomású met-

szetben. Benjamin Cheverton javaslatára Viktória ki-

rálynő képével látták el a bélyegeket.  A bélyegek 

bevezetésének javaslata Sir Rowland Hilltől, a ké-

sőbbi postamestertől származott.  

május 10  

 1887.05.10 Mentők napja Magyarországon. 

1887-ben ezen a napon alakult meg az Önkéntes 

Mentőegylet Kresz Géza kezdeményezésére. 

május 21 

 1844.05.21 Bécsben megkapta orvosdoktori 

diplomáját Semmelweis Ignác Fülöp orvos, az 

"anyák megmentője".  

május 24 

 1819.05.24. Először szelte át gőzhajó az At-

lanti-óceánt. A hajó Robert Fulton "Savannah" nevű, 

3 árbócos vitorlása volt. 1819. május 24-én indult az 

amerikai Georgiában lévő Savannah városából, 

majd 27 nappal később érkezett az angliai Liverpo-

olba. Az út nagy részét vitorláival tette meg, a 90 ló-

erős gőzgépet csak kisegítőként használták, mivel 

nem tudott annyi tüzelőanyagot szállítani, amely 

elég lett volna a csak gőzgéppel való átkeléshez. A 

gőzgépet út során 85 órán keresztül használták. Ez-

után 19 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb gőz-

géppel hajtott hajó keljen át az Atlanti-óceánon. 

május 26  

 1980.05.26. Farkas Bertalan, az első magyar 

űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Szo-

juz 36 fedélzetén. A magyar jelölteket 1977-ben 

kezdték kiválogatni szigorú orvosi követelmények 

alapján. Végül ketten kaptak kiképzést 1978 tava-

szától Csillagvárosban, a Gagarin Űrhajós Központ-

ban: Farkas Bertalan és Magyari Béla. Két év alatt, 

kellett megtanulniuk mindent az űrhajóról, az űrre-

pülésről és az űrállomásról, de csak egyikőjük me-

hetett ki a világűrbe.  Az 1980. május 26-án kilőtt 

Szojuz 36 fedélzetén Farkas Bertalan lett a magyar 

résztvevő, társa a tapasztalt szovjet asztronauta, 

Valerij Kubaszov volt.  

 1986.05.26 Az Európai Unio hivatalos zász-

lója lett a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített 

lobogó. A csillagos zászló 1955. óta volt az Európai 

Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hi-

vatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok 

az európai embereket szimbolizálják. A 12-es szám-

nak nincs köze a tagállamok számához, a teljessé-

get és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló 

használata mellett a tagállamok megtartják saját 

nemzeti lobogóikat is. 

május 31 

 Nemzetközi Gyermeknap. A világ számos 

országában megtartják. 1950. óta május utolsó va-

sárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Demokratikus 

Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A 

háború sújtotta országok gyerekeinek megsegítése 

volt a cél. A nagyobb településeken játékos progra-

mokat szerveznek a gyerekek számára. Hasonló 

rendezvény már a II. világháború előtt is volt gyer-

mekhét néven melyet először 1931 májusában ren-

deztek meg jótékonysági céllal.  
 

Forrás: ezenanapon.hu, wikipedia 

Kántor Éva  
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Áprilisban megjelent filmes rejtvény helyes megfejtése: Valahol Európában. A helyes megfejtést 10-en küldték 

be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Horváth Józsefné.  

+1 rejtvény helyes megfejtése Vigyázzunk egymásra. A helyes megfejtést 13-an küldték be könyvet nyert Hor-

váth Krisztián és Várdai Ferencné. Gratulálunk!  
 

MÁJUSI REJTVÉNY:  

A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre vagy Mozsgó facebook oldalára vár-

juk. A megfejtés telefonon is leadható Kántor Éva 30 577 9129. Határidő: május 16. A két rejtvény megfejtői 

között külön-külön fogunk könyvet kisorsolni.  
 

A rejtvény helyes megfejtése a fősorban található. 

      7      

1            

  3     8     

   4 5 6   9 10  12 

 2         11  

            

            

            

            

            

            

            
1. A csalogány másik neve. 2. Popeye kedvence. 3. A bikaviadal egyik főszereplője. 4. Sivatag Afrikában. 5. 

Énekelget. 6. Állatok szálláshelye. 7. Téli szórakozás kelléke. 8. Édes, habos sütemény. 9. „Én a Gyula meg az 

….” kabaré jelenet. 10 Erdélyi hegység. 11. Kutyanév. 12. 80 km hosszú csatorna. 
 

 

Melyik a kakukktojás?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 
 

a. PIROS 
b. SÁRGA 
c. ZÖLD 
d. FEKETE 

II.
 

a. EPER 
b. DURIÁN 

c. PARADICSOM 
d. MARACUJA 

III. 
 

a. PINGVIN 
b. KOLIBRI 
c. SAS 

d. BAGOLY 
 

IV. 
 

a. HÁRMAS-TÓ 
b. VADÁSA TÓ 
c. DESEDA TÓ 
d. MEDVE-TÓ 

 

V. 
 

a. MÉZESKALÁCS 
b. KÉPVISELŐFÁNK 
c. RIGÓ JANCSI  
d. MÉTERES 

 

VI. 
 

a. KASSAI UTCA 
b. BATTHYÁNY UTCA 
c. ÁRPÁD UTCA 
d. ZRÍNYI UTCA 
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Mozsgói szerzőtől ajánljuk nagy-nagy szeretettel! 
 

AREÁN Magam vagyok a tűz! 

 

A könyv 500 Ft kedvezménnyel 3.000 Ft-ért 

megvásárolható, dedikálva, ajándék könyvjelzővel.  

+ ajándék 1 tő kinti virág vagy virágmagok!  

 

Tamasicsné Rigó Tünde 

E-mail : kisrigo73@gmail.com Tel: 70 220 4074 

 

 

 

 

 

 

ADJON ESÉLYT MÁSNAK ÉS ADJON ESÉLYT MAGÁNAK, HOGY JOBB LEGYEN!  

Sokszor elég csak 1 mozdulat. 1 szó. 1 perc. 1%. Ajánlja fel adója 1%-át valamelyik civil szervezetnek! 

Az a magánszemély rendelkezhet adójának 1+1 %-a felől, akinek adófizetési kötelezettsége van, és jöve-
delemadóját határidőre maradéktalanul befizeti a NAV-nak, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási 
engedélye van a NAV-tól. Ne felejtsék, hogy a civil szervezetek javára az adószám, az egyházak vagy 
a kiemelt költségvetési előirányzat javára pedig a 4 jegyű technikai szám megjelölésével tudnak rendel-
kezni! 

Segítsen Ön is a jogosult szervezeteknek az 1% gyűjtésében! 

 

                
 

 

 

 

Adószám: 18397097102 

 

KÖSZÖNJÜK! 

 

KÖK 


