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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

PUSKÁ SNÉ  HORVÁ TH É VÁ 

FÁLUSI ZÁJOK, VIDÉ KI LÉ T 

Meghökkentő, de igaz, Franciaor-

szágban törvényi védelem alá 

került a vidéki zajok és szagok 

alkotta érzékszervi örökség, töb-
bek közt a kakaskukorékolás, a 

békabrekegés, a tehéntrágya és a 

lócitrom szaga. A törvény célja, 

hogy megvédje a vidékre újonnan 

érkezőkkel szemben a falusi élet 

mindennapjaihoz hozzátartozó 
elemeket. Nálunk, Magyarorszá-

gon is egyre többen költöznek 

vidékre, a nyüzsgő, lármás városi 

lét helyett a nyugalmat választva. 

És hát sokszor nem azt kapják, 

amit vártak: a szomszéd kutyája 

egész éjjel ugat, sőt otthagyja a 
„nyomát”, vasárnap kora reggel 

már járnak a fűnyírók, zúgnak a 

kapálógépek… Remélem, mi nem 

jutunk el odáig, mint a cikkben 

szereplő franciák, akik pert indí-

tottak a hangos állatok és a temp-

lomharangok miatt. Kell hogy 
legyen annyi toleranciánk, hogy 

elfogadjuk a falusi élettel járó 

zavaró körülményeket. (Bár meg-

jegyzem, mikor a füles baglyok a 

Zrínyi utcába költöztek, ponto-

sabban a szomszéd fenyvesébe; 
először nagyon büszkék voltunk, 

hogy megtiszteltek bennünket 

jelenlétükkel, aztán megismerve a 

fiókák nyávogó, visító, rikító 

hangját, átengedtük ezt a lehető-

séget másnak. Szomszédasszo-

nyommal  ugyanis éjjel kettőkor 
kint hessegettük őket, miután he-

tekig nem tudtunk aludni.)  

De térjünk vissza az eredeti 

gondolathoz. Úgy érzem, még 

nem távolodtunk el az állatok és 

növények szeretetétől. Ezt bizo-

nyítja, hogy sokan figyelik és 

adják hírül, hogy megérkezett 
„Mozsgó” gólyája. Másnap öröm-

mel újságolják, látták a párját is: 

„hál’ Isten nem maradt egyedül”.  

Sokan éltek a családi porta 

program adta lehetőséggel is,   

még nem tűnt el a föld szeretete, 
ültetünk még gyümölcsfát és ka-

pirgálnak csibék a ház körül.  

Tudjuk-e, hogy milyen nagy 

kinccsel rendelkezünk, milyen 

környezet vesz körbe bennünket? 

Az ébredező természet, az erdő 

látványa csodálatos. Egyre többen 
keresik fel a Mozsgói erdőt, hasz-

nálva a túra- és futóútvonalakat, 

és fedezik fel múltunkra vonatko-

zó emlékeket. Így került be a régi 

vasút ismertetéséről egy helytör-

téneti írás.  

Különleges élményt fog nyújta-
ni a mozsgói állatsimogató, mely 

az erdő és a dombokkal ölelt 

völgyben helyezkedik el, egy in-

ternetes hírportál is beszámolt 

róla. Turisztikai vonatkozású so-

rozatunkat folytatjuk, interjúala-
nyainknak reméljük sikerül minél 

hamarabb vendégeket fogadni.      

Indul a tavaszi nagytakarítás. Ké-

rem, kapcsolódjanak be! 

  Bár a vírus nyugalomra int 

bennünket, de láthatják a háttér-

ben mozgolódunk, a jövőt épít-
jük.  

 

Jó olvasást! Kellemes kikapcsoló-

dást! 

Ez a kedves harkály Kántoréknál  
vendégeskedik két másik társával, 

napraforgót csemegéznek (ami szo-

katlan). Nagyon szelídek. 
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HU SFÉLDOLGOZO  U ZÉM 

MOZSGÓ MEGÚJUL 

Mozsgó legújabb beruházása a Húsfeldolgozó üzem építése. Az 
épületet közvetlenül kapcsolódik a meglévő vágóponthoz, alap-
területe 160 m2. A beruházás – mint már látható – elkezdődött, 
a falak állnak, jelenleg a gépészeti kivitelezésen dolgoznak. 

Az önkormányzat olyan komplex sertésfeldolgozó üzem-
egységet hoz létre, mely a vágástól a feldolgozásig egy helyen 
történik. A tervezett üzem éves szinten maximálisan 4800 ser-
tés feldolgozására lesz képes. A tőkehúst, húsárut, a feldolgo-
zott termékeket értékesítik. Erre a célra a húsbolt már felépült,  
a hűtőkamra, a hűtőpult, a berendezések rendelkezésre állnak.  

Az önkormányzat a beruházás megvalósítását követően a 
szolgáltatások nyújtásához egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozását tervezi, a működésé-
hez szükséges ingatlanokat, eszközöket, technológiát az önkormányzat ingyenesen biztosítja a vállalkozás ré-
szére.  

A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programja a húsfeldolgozó üzem megépítéséhez és a technoló-
giai háttér kialakításához nyújt támogatást, pénzügyi forrást. A projekt előreláthatólag év végéig befejeződik.  

 
A vágópont a járvány ideje alatt, a szabályok betartásával, működik, továbbra is lehet rendelést leadni. 
A vágások időpontja hétfő és szerda, ezt követő napokon van a kiszállítás (kedden és csütörtökön). 
 

Megrendelés, részletek egyeztetése (személyes átvétel, cím, telefonszám) hétfőtől szerdáig a következő elérhetősé-
gen: Tel.: +36 20 413 1667. 
 

Jelenlegi ár 690 Ft/ kg. 
 
Rendelni a vágás előtt 2 héttel kell. 
 

Kérésre darabolnak (első- hátsó 
csülök, comb, lapocka, borda és 
karaj egyben), ebben az esetben 
ládában történik a kiszállítás. (A 
ládákat átvételkor azonnal kérik 

vissza.)  

SZOLGÁ LTÁTÁ S 

VÁGÓPONT 

Fotók: Ken Owen 

KOVÁCS ZSOLT VILMOS 
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HALÁLOZÁS 

„Egy baba. Meglepetés. 

Maga a tökély. A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 

/Pam Brown/ 
 

 

 

 

 

2021.03.10.-én meg-
született Várdai Alex  
(2940 g, 53 cm). 
Szülei Hegedüs Me-
linda és Várdai Ta-
más. Mozsgó Bat-
thyány utcai lakosok.  

 

 

 
 

 

 

 

2021.03.29-én megszületett Horváth Péter (2740 
g, 48 cm). Szülei Tóth Szilvia és Horváth Zsolt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2021.03.29-én megszületett Kovács Zétény  

(4110 g, 57 cm). Szülei Dombos Anett és Kovács 
János. Szigetvári lakosok. 
 

 

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek, 
hozzátartozóknak. 
 

 

Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek 
felneveléséhez. 

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

Bognár Jánosné Árpád u. 

Drescher Jánosné Mátyás k. u. 

Fehér József Alsóhegy 

Hegedüs Jánosné Kassai u. 

Horváth Vendelné Petőfi u. 

Kövesdi Mária Magdolna Mátyás k. u.  

Schindler Rinaldo Mátyás k. u. 

Skrivanek Mária Mátyás k. u. 

Szabó Istvánné Árpád u. 

Tollár Károly Árpád u. 
 

 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

 Április 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

SZENTMISE 

2021. április 24. szombat 17.00 óra 

 

Miklós Mária (szül.: Pécs, 1968. 03. 17.) anyja neve 
Kis Erzsébet Margit, Mozsgó, Batthyány utca 3. sz. 
alatti lakos 2021. április 11-én elhunyt.  

 

Marika több mint 10 éven át volt az önkormányzat 
dolgozója. Dolgozott a könyvtárban, a falu tisztasá-
gáért felelős brigádban. Rendben tartotta a sportöltö-
zőt és a focisták sportruházatát hosszú éveken keresz-
tül.  

Nyugodt és kedves természetét bizonyítja, hogy az 
önkormányzat által befogadott kóbor ebet ő etethette,  
csak neki fogadott szót.  

 

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! 

  

 

 

SZÜLETÉS 
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BÉGÉ ÁMÁ LIÁ, MÁRKO  RÉ KÁ 

PLAZMÁVAL A KORONAVÍRUS ELLEN 

A koronavírus lassan egy éve ke-
rült közvetlenül az életünkbe, amit 
fenekestül felforgatott.  
 Már az első hullámban is beve-
zetésre került a koronavírusból 
gyógyult betegek vérplazmájának a 
felhasználása. Alkalmazása segíti a 
kórházban súlyos szövődmények-
kel fekvő betegek felépülését. A 
plazma levétele a plazma közpon-
tokban történik, az időtartama pe-
dig körülbelül két óra. 
   A levett plazma egy súlyos kór-
házi kezelést igénylő beteg  kezelé-
sét segíti elő. Hasonlít a véradásra, 
de csak a vérplazma összetevőjét 
veszik le.  
 A jelentkezőnek be kell töltenie 
a 18 évet, de a kora nem haladhatja 
meg a 60-at, és át kellett esnie a 
Covid-19 betegségen. Ezt igazolnia 
is kell, illetve minimum három 
hetes tünetmentesség is szükséges 

ahhoz, hogy a mintát levegyék.   
Az elemzés során kiderül, hogy 
megfelelő mennyiségű antitest ta-
lálható-e a jelentkező szervezeté-
ben.  
 Aki segíteni szeretne, annak 
személyes okmányaival, a Covid-
19 igazolásával jelentkezhet a me-
gyében, Pécsen található közpon-
tokban. Érkezéskor egy kérdőívet 
kell kitölteni, majd orvosi vizsgá-
latra kerül sor, ahol a jelentkező 
fizikai erőnlétét is vizsgálják. Ha 
megfelelő a plazma, akkor célzot-
tan keresik meg a központból. Egy 
plazmaadó évente negyvenötször 
adhat plazmát. 
 
Pécsen, több  helyen is lehet vér-
plazmát adni. 

 Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1 – 
Sanaplasma 

 Király utca 66. – Vascular 

Plazma  

 Pacsirta u. 3-as szám alatti 
vérellátó is segíti a plazma 
levétel gyorsaságát és rugal-
masságát. 

 
 Az első alkalom kb. 60-90 perc, 
utána kb. 45 perc relaxálás. 
 

A juttatás alkalmanként 8.000 Ft. 
 
Fontos tudnivalók: 
Előző nap fogyasszon 2-3 l vizet! 
Aznap reggelizzen bőségesen ma-
gas szénhidrát és fehérje tartalmú 
ételekből és kerülje a zsíros étele-
ket! 
Alkohol tartalmú italok fogyasztá-
sa ellenjavalt. 
Hozzon magával személyigazol-
ványt, lakcímkártyát, TB kártyát és 
adókártyát. 
 

Aki tud, segítsen! 

BÉGÉ ÁMÁ LIÁ, KÁ NTOR É VÁ 

Á KÁLÁND HÁ ZHOZ MÉGY 

ONLINE TOJÁSFESTÉS 
 

A meghirdetett online játékunk 
véget ért. 

Köszönjük azoknak, akik vették 
a fáradságot és elküldték nekünk a 
szebbnél-szebb, ötletes és különle-
ges, húsvéti tojással díszített fény-
képeiket. Mondhatnánk, hogy ne-
héz dolga volt a háromtagú zsűri-
nek, hiszen mindenki odatette ma-
gát és szorgalmasan küldte a képe-
ket. 

A felnőtt kategóriában nehéz 
volt dönteni, így több győztest is 
hirdettünk. 

 

- A legötletesebb tojásokat Rigó 
Tünde festette. 

 

- Tojá-
sok újra-
gondolva: 
Szabó Ber-
nadett keze 
munkáját 
dicsérik,  
mézeska-
lács tojások 
fondant bevonattal. 
 

- Hagyományos technikával: 
Gulyás Csabáné, hagymahéjjal 
festett tojások. 

 

- Gyermek kategóriában 
Bednárik Linda és Papp Hanna 
Boglárka nyert. 

 
- A legér-

dekesebb to-
jások Szabó 
Melindától 
jöttek, ő 
dekupázsolt 
tojásokat ké-
szített. 

INTERNET FIESTA 
 

Az 5 napon át tartó online rejtvényünk-

höz összesen 88 megfejtés érkezett. 10-

en küldték be mindennap a megfejtést, 

nekik egy kis meglepetéssel kedvesked-

tünk: Paizsné Földi Anikó, Paizs Réka, 

Paizs Ákos, Gulyás Csabáné, Helter-

Hegyháti Anett, Pap Zsuzsa, Götzné 

Lengyel Mónika, Ignéczi Csaba, Laczó 

László.  

Az első helyezett  

MEGYERI ÁGNES lett,  65 pontot 

szerzett.  

Gratulálunk.  

 

Köszönjük, 

hogy ilyen so-

kan velünk 

játszottak. 
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GYO RI SÁ NDOR 

NAGYHÉT 

 A múlt havi számban írtam a 
böjtről, nagypéntekről, most írok 
nagyhét több napjáról, a hagyo-
mány tükrében.  
 Kezdjük Virágvasárnappal. Az 

Egyház Krisztusnak, Jeruzsálembe 
való diadalmas bevonulásának ün-
nepe. Valóban diadalmas a bevo-
nulás, pedig Jézus megalázza ma-
gát. Minden király, hadvezér, de 
még egy helytartó is lovon, pom-
pával szokott vonulni, és akkor jön 

a világ királya: szamárháton. A 
pompát a vele együtt vonulók és 
akik fogadják, Ők adják, azzal, 
hogy elé terítik köpenyeiket és 
éljenzik a Messiást. (Nem kell egy 
hét és ugyanez a tömeg kiabálja: 

feszítsd meg.) 
   A bevonulás emlékére a közel-
múltig (napjainkat nem tudom), a 
jeruzsálemi püspök vonult be sza-
márháton Jeruzsálembe és a kano-
nokok és hívek terítették elé ruhái-
kat.  

 A középkorban sok 
helyütt evangéliumos 
könyv, vagy feszület jel-
képezte Jézust. 
 Németországban és 
Ausztriában keréken gu-

ruló fából faragott szama-
rat húztak. Bártfán, sza-
márháton ülő Krisztus 
szobor is szerepelt a kör-
menetbe. 
   Jeruzsálemben pálma-
ágat szenteltek, közép 

Európában barkát. A barka fehér-
sége, puhasága a bárányt szimboli-
zálja. Jézus az Isten báránya. 
 Göcsejben már szombaton ki-
mentek az iskolás gyerekek 
„cicamacaágakért” (barka) a közeli 

erdőbe vagy hegyre. Ez alkalomra 
a fiuk csákót hordtak; virággal, 
pántlikával díszítették magukat, 
oldalukra fakardot kötöttek. A lá-
nyok virágkoszorút tettek a fejük-
re. Világi dalokat énekelve mentek. 

Miután megvágták a vesszőket, 
megették a magukkal vitt enniva-
lót; többnyire tojást. Valamelyik 
szőlős gazda megkínálta őket. Vál-
lukra vették a szentelésre szánt 

vesszőket és mentek be a faluba a 
templomhoz. A templomot megke-
rülték háromszor, majd az oltár 
melletti falakhoz támasztották a 

vesszőket. 
 A szentelt barkát orvosságnak 
használták hideglelés, torokfájás 
ellen, nyeltek be egy szemet. Kis-
gyermeknek a barka füstjét szem-
verés ellen használják.  

 Sándorfalván a haldokló feje 
fölé keresztet rajzoltak vele, hogy 
könnyebb legyen a halála.  A ma-
tyóknál az eladó lányt megvereget-
ték vele, hogy hamarabb férjhez 
menjen. Szegeden, hogy a sertés-
vészt távol tartsák, az ól küszöb alá 

teszik. Az alföldön  méhkasok alá 
tették. Néhol porrá égették és a 
vetőmag közé keverték, hogy jó 
termés legyen. 
 Sokfelé égiháborúkor szentelt 
gyertya lángjával meggyújtották, 

és a kéménybe tartották, hogy füst-

je elriassza a felhőket, a jeget. 
 Szentelés után (vasárnap) szétosz-
tották a barkát. Az előző évit már 

felhasználták hamvazószerdán, 
annak hamujával hamvazkodtak. 
  Nagycsütörtökön duplán szólnak 
a harangok, a csengők, utána Ró-
mába mennek. A hívek közül so-
kan kimentek a kálváriához vagy a 

határkereszthez este, és éjjel ott 
virrasztottak. Alapja Jézus csütör-
tök esti imádkozása. 
     Nagypéntekről már írtam, a 
tisztítás és a tisztálkodás napja. 
Szigorú böjti nap. Úgy viselkedik a 
ház népe, mintha halott lenne a 

háznál. 

      Nagyszombaton tüzet szentel-
nek, hisz előtte napokban már kiol-
tották a tüzet. A templomnál rakott 
tűzből vagy a szomszédtól hoznak 

parazsat. A tűznek ez a hazahordá-
sa. Nagyszombat éjjel egy része a 
temetőbe megy virrasztani és ke-
resni az előző nap kivitt Jézus sír-
ját, amibe feszület vagy kis Jézus 
szobor van addig, de előtte „ügyes 

kezek” kiveszik úgy, hogy akik 
megtalálják a sírt: látják a sír üres. 
Ekkor bemennek a hajnali misére,
(már vasárnap van) és bejelentik 
„Jézusunk Feltámadt” 
    Az ötvenes évekig még virágzott 
Zalaegerszegen a határjárás. A 

hívek egy része határjárásra ment 
éjfél előtt. A pap megáldotta Őket, 
akik azután nagy lármával, ének-
szóval körüljárták a határt, megiga-
zítva a határkarókat, földhányáso-
kat. 

   A határkerülés Erdélytől kezdő-
dően a Kárpát-hazában sok 
helyütt szokás volt.     A 
határkerülés hajnalig eltar-
tott. A legények ágakat 
törtek és a faluba vissza-

menve a lányos házak ka-
pujára tűzték a feldíszített 
ágat. Ahol leveszik a házi-
ak, oda nem mennek más-
nap locsolni, mert nem 
lennének szívesen látottak. 
Egy apró jel, mindenki 

érti, nem kell magyaráz-
kodni, senki nem kerül 

kényelmetlen helyzetbe. 
    Nagyszombati munka volt még 
a sonka, kolbász, tojás főzés, eset-
leg a kalács sütés. Nagyszombat 

még böjtös nap, így enni belőlük 
csak Húsvétvasárnap lehetett, miu-
tán a pap a misén megáldotta. Ké-
sőbb enyhült az egyház szigora, 
így többek közt Szeged-
Alsóvároson a családfő szenteli 
meg az ételeket. 

      Ezek a szokások nagyrészt ki-
koptak életünkből, pedig milyen 
sokkal színesítették azt. A maradék 
morzsákat még őrizzük. 
   

2021. Nagykedd 
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HORVÁ TH BÉTTY 

HÁZUNK TÁJA ARANYBÁNYA 

2021. március 1-én elindult a Családi Porta Program.  
 

A februárban közzétett felhívás után igen gyorsan betelt a létszám. Egy 
héten belül jelentkezett az a 40 család, akik vállalták a programban 
való részvételt és a kötelezettségeket. Az együttműködési megállapo-
dások aláírására a vetőmagok és a gyümölcsfa oltványok megérkezésé-
vel és kiosztásával egy időben került sor.  

Május első hetében érkeznek a virág és zöldségnövény palánták, 
május második hetében pedig az előnevelt csibék.  

A kötelezően vállalt oktatásokra, közösségi rendezvények megszer-
vezésére a járványhelyzet enyhítésekor lesz lehetőség. A pályázat júni-
us 30-án zárul.   

 

A program egyik elemére az előnevelt csibére jóval többen jelent-
keztek. A nagy érdeklődés miatt, a polgármester úr és a képviselő testület döntése alapján a pályázaton kívül 
kiegészítő támogatással további tíz rászoruló család fog 20 db csibét kapni.  

Nagyon örülünk, hogy a baromfitartás, főleg a kakasok tartása egyre népszerűbb községünkben.  

 

 

RÓLUK ÍRTÁK 

 

Az online elérhető hírmagazin tárgyilago-
san, de színes formában tájékoztat Baranya 
megyéről. Két cikk is megjelent a közel-
múltban Mozsgóval kapcsolatosan.  

 
PROFI ERDEI FUTÓPÁLYÁT HOZOTT 
LÉTRE A FIATAL PÁR MOZSGÓNÁL.  
Szukits Tibor és Bettina természet és sport-
szeretetéről olvashatnak, valamint az általuk 
létrehozott futópályáról.  

 
ÁLLATSIMOGATÓ JÖHET LÉTRE HA-
MAROSAN MOZSGÓN.   
Ács Adrienn és párja az elképzeléseikről 
mesél, a Fartaló KISStanyÁCSka Vadfarm-
ról. Reméljük, tervüket sikerül megvalósíta-
ni.  
 

Mindkét cikk elérhető:  
www.temabaranya.hu – „Mozsgó” kifejezés-
re történő kereséssel 

INDUL A TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!  
 

Takarítsunk közösen portánkon és tágabb környezetünkben 
is.  
 

Községünk a „Tisztítsuk meg az Országot!” program kereté-

ben lehetőséget kapott nagyobb mennyiségű hulladék elszál-
lítására! Több konténert fogunk kihelyezni (Sportpálya, 
Jedinkai-szőlő), melybe az önkormányzat dolgozói és a pá-
lyázatért felelős Mozsgóért Egyesület helyezi el a hulladék-
kal teli zsákokat. 
 

Kérjük a lakosokat, hogy gyűjtsék össze a kertek aljából, a 
vágásból, szűkebb és tágabb környeztükből a szemetet.  Ha 
nagyobb mennyiséggel találkoznak,  értesítsék az Önkor-
mányzatot vagy a Mozsgóért Egyesületet (tel.: 20/272-2615, 
könyvtár: 73/344-060, mozsgokonyvtar@gmail.com)  
 

Ha a járványügyi helyzet megengedi szemétszedő akciót 
hirdetünk. Ebben az esetben a zsákokat és kesztyűket a 
résztvevők számára biztosítjuk. Az időpontról, a program 
részleteiről mindenkit tájékoztatunk levélben és internetes 
felületen.  
 

Buzdíts minél több embert, hogy még hatásosabb legyen a 
Tavaszi nagytakarítás! Ha a szabadban jársz, vigyél magad-
dal egy zacskót, és hozd el, ami nem odavaló! Ha látsz vala-
kit szemetelni a természetben, ne félj megszólítani! A tava-

szi nagytakarítás közös ügyünk. 

http://www.temabaranya.hu
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HORVÁ TH BÉTTY 

HA SZEMBE JÖNNEK VELÜNK AZ ÁLMOK 

Sanyival az előző lapszám megjelenése előtt be-
szélgettünk a baromfi tartási szokásokról és a kelte-
tésről. A riporthoz tartozó fénykép elkészítésekor 
nem a családi házuk baromfi udvarába, hanem a 
szomszédos házhoz tartozó hátsó kerthez kísért, hogy 
a szakállas tyúkokat le fényképezhessem. Azonnal 
kíváncsiskodni kezdtem, hogy miért a szomszédban 
vannak a jószágok. Sanyi erre azt válaszolta: - Mert 
már nem szomszéd, hanem a miénk. 

- Hogy és miért lettetek tulajdonosok? – Mikor 
a szomszéd Ilonka néni elköltözött a gyerekeihez és 
eladóvá vált a ház, egy régóta dédelgetett álmom 
megvalósításán kezdtem el gondolkodni. Valinak 
nem szóltam erről, de talán olvasott bennem. Aztán ő 
vetette fel, hogy mi lenne, ha megvennénk a házat. 

- Értem, ez a jó házasság titkainak egyike? 
Hagyni kell a gondolatokat szabadon áramolni. 

Mi volt az a közös pont, ami mindkettőtöket erre-

felé irányított?  –  Talán az Erdélyi kirándulásaink 
élményei. Ott ilyen falusi szálláshelyen, egy csodás 
panzióban szálltunk meg, a hegyekben. Mindig sze-
rettem volna egy hasonlót én is.  Adódott a lehető-
ség. Úgy gondoljuk, hogy ha nem lesz mód vendég-
ház üzemeltetésére, akkor átköltözünk a saját há-
zunkból. Ez bőven elég már kettőnknek. 

Sanyi beinvitált a takaros kis házba. Kellemes 
pasztellszínek, modern berendezés, letisztult formák, 
otthonos vidéki jelleg tárult elém.  

- Gondolom nem ilyen volt belülről? – Nem, mi 
alakítottuk át. Kibontottunk egy-két falat, áthelyez-

tük a konyhát, a hátsó műhely részre építettük be a 
fürdőt. Újra vezetékeltük, burkoltunk, festettünk. Ez 
lett az eredmény. 

 - Olyan schneidig, mondanák rá a németek. 

Milyen terveitek vannak vele a továbbiakban? – 
Amikor felmerült bennünk a vásárlás ötlete megosz-
tottuk alsó szomszédjainkkal, a holland házaspárral a 
terveinket. Először nem értették pontosan mit aka-
runk. Azt hitték nekik kínáljuk fel. Aztán nagyon 
örültek és támogatásukról is biztosítottak bennünket.  

- Miféle támogatásról? - Ha vendégházként mű-
ködtetnénk, a holland baráti társaságukat szívesen 
szállásolnák el nálunk, amikor hosszabb időt töltenek 
itt Magyarországon. Ez már egy jelentősebb forga-
lom lehetne. Segítenének honlapot készíteni, és egy 
kis marketinggel is támogatnák a bizniszt.  

- Ez természetesen nagyon fontos. – Igen, ezen 
áll vagy bukik. Hiába hiánypótló tevékenység ez itt. 
Hiszen kevés a szálláshely a környéken. De ha nem 
működik egész évben vagyis nincs folyamatosan 
vendég, akkor nem termeli ki a fenntartási költsége-
ket sem. Pedig egy biztos láb lehet, akár a nyugdíjas 
évekre is.  

- Minden hivatalos dolgot elintéztetek már? – 
Nem, még nem. Egyelőre óvatosan, saját erőből, sa-
ját költségvetésből dolgozunk. Komoly kiadást, és 
általány költségeket jelent a hivatalos indítás. Akkor 
fogjuk megtenni, ha biztosnak látjuk a vendégeket. 
Bízunk benne, hogy ebben az évben már lesz valami-
lyen turista forgalom, de addig okosan kivárunk.  

Mindannyian dédelgetünk nagy álmokat, amiknek megvalósítására vagy van lehetőség, vagy nincs éle-
tünk folyamán. Amikor szembe jön velünk egy lehetőség, bátorság kell annak megragadásához. Ah-
hoz, hogy az álomból cél legyen még más is szükséges, kitartás, elszántság, kreativitás, családi támo-
gatás és összefogás. Erről beszélgettünk a Bilanics családnál a Mátyás király utcában. 
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BO NI ISTVÁ N 

NEM LÉPHETSZ KÉTSZER UGYANABBA A FOLYÓBA! 

Talán mindenki ismeri ezt az ókori 
filozófiai állítást, amit 
Herakleitosznak tulajdonítanak, aki 
egy másik örökérvényű gondolatot 

is közreadott, miszerint: „minden 
folyik, minden változik” latinul így 
hangzik: Omnia fluunt, omnia 
mutantur. 

Némi filozófiai eszmefuttatás 
után, a lényegre fókuszálva megál-
lapíthatjuk, hogy minden változik, 
minden örök körforgásban - ha úgy 

tetszik - fejlődésben van. A termé-
szet, a pihentető téli „alvása” után 
ébredezik és újabb esélyt ad min-
den élőlénynek az új életre. Megje-
lennek a tavasz első hírnökei: a 
hóvirág, a medvehagyma, az ibo-

lya. Éledezik a természet a kisker-
tekben, gyümölcsösökben is. Leg-
többen már alig várjuk, hogy az 
elnyúló téli időszak után kimehes-
sünk egy kicsit a szőlőbe, gyümöl-
csösbe dolgozni, metszegetni, vagy 
csak simán nézegetni, gyönyörköd-

ni a bontakozó természet csodájá-
ban.  

Minden változik, de nemcsak a 
természetben, a fizikai környeze-
tünkben, hanem az életünkben, és 
egész társadalmunkban is. Nincs 

olyan ember, aki ebben a történel-
mi időben azt tudná mondani, hogy 
az Ő életében nincs változás, hi-
szen amit most élünk az egy 
„kollektív változás”. Nyugodtan 
kijelenthetjük, politikai, vagy 

szemléletbéli hovatartozás nélkül, 
hogy ez a „koronavírus-helyzet” 
megváltoztatta mindenki életét, 
kivétel nélkül – kinek így, kinek 
úgy. 

Az is egy fontos és lényeges 
kérdés, hogy miért kaptuk ezt a 

Sorstól (Istentől, Karmától – kinek 

honnan érkezik az Üzenet), de ami 
biztos, hogy ezzel együtt is, ezek 
után is élni és boldogulni kell. Aki 
elvesztette a munkáját, annak is el 

kell tartania magát, a családját. 
Alkalmazkodni kell a megváltozott 
körülményekhez, hiszen tudjuk, 
semmi sem örök, minden változik. 

Azt mondja a családom 
szerencsés alkat vagyok, 

minden bukás után talpra 
tudok állni. Talán tény-
leg így van. Reziliencia - 
megújuló képesség - így 
nevezi a szakirodalom 
ezt a fogalmat. Olyan ez, 

mint a természet, évről 
évre, tavaszról tavaszra 

megújul. Nincs más esély, csak a 
változás, a fejlődés, az előre tekin-
tés.     

Bezárult egy kapu, egy lehető-

ség - a pandémia miatt 
megszűnt, ellehetetlenült a 
vállalkozásom, amit hosz-
szú-hosszú éveken át épí-
tettem, időt és energiát 
nem sajnálva. Az élet 
azonban nem állt meg; 

kinyílt (vagy kinyitottam) 
egy másikat - új elképzelé-
sekkel, új ötletekkel. Hin-
nünk kell, hogy ott áll előttünk is a 
lehetőség, hogy kinyissuk a saját új 
kapunkat, ha úgy érezzük az eddigi 

bezárult, hiszen mindig van új 
esély. 

Na jó, jó, de hogyan tovább, mi 
az, amit csinálni tudok ebben a 
helyzetben? Mihez kezdjek? Tesz-
szük fel magunknak a kérdést, 
majd rögtön el is kezdjük gyártani 

a kifogásokat: túl öreg vagyok én 
már az újrakezdéshez, úgy sem 
kellek én már senkinek, nem tu-
dom megcsinálni, ésígytovább, 
ésígytovább… 

Ne így közelítsük meg a dolgot, 

hisz mindig mindenhol van esély a 
sikeres újrakezdésre; ezzel a 
„kincstári optimizmussal” szabad 
csak nekikezdeni – tudják: 
reziliencia! 

Keressünk egy olyan feladatot, 

amit már régóta szeretnénk megva-

lósítani, csak mondjuk idáig nem 
volt rá időnk. A saját példámból 
kiindulva egy olyan régi vágyamat 
fogom létrehozni, amire idáig vál-

lalkozói feladataim mellett nem 
volt se időm, se energiám. Régi 
kötődésem van a földhöz, szüleim 
is foglalkoztak vele, gyerekkorom 
óta benne voltam a szőlő- és gyü-
mölcstermesztésben. Először csak 

arra gondoltam, hogy a családnak 
megtermelem azt, amire szüksége 
van. Mivel úgy alakultak a dolgok, 
ahogy alakultak, tovább szőttem, 
építgettem a terveimet. Sok új ötle-
tet szeretnék megvalósítani. Őster-

melővé váltam, elkezdtem fejlesz-
teni a pici kis gazdaságunkat, tele-
pítettem a meglévő szőlőhöz, gyü-
mölcsöshöz újabb fajtákat, és azt 
terveltem ki, hogy a felesleget el-
adom. Későbbiek folyamán szeret-

nék létrehozni egy falusi vendég-
asztalt is, ami egy olyan szolgálta-

tás, ami a saját, megtermelt termé-
nyeket felhasználva, a hagyomá-
nyos helyi ételek elkészítésének 
bemutatásával látja vendégül az 
érdeklődőket. Közben - hiszen volt 
rá időm - elvégeztem a szakács 

iskolát, hogy a főzés szeretete mel-
lé papírom is legyen róla. 

Szerencsés ember vagyok, a 
családom – feleségem Tündi és 
gyerekeim Luca és Gergő – min-
denben támogat. Biztos vagyok 
benne, hogy sikerül megvalósítani 

a kitűzött célokat, - ha rajtam mú-
lik biztosan. 

Biztatok mindenkit, hogy ha 
élete úgy alakult, hogy nyitnia kell 
egy új lapot Élete Könyvében, ne 
habozzon, merjen lapozni, és egy 

új, tiszta oldalon elkezdeni Sorsa új 
fejezetét. 
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 PUSKÁ S KÁTÁ 

MI MARADT BELŐLED VASÚT? 

Az 1899. évi 81.565. számú ren-
delettel vette kezdetét a környék 
életét nagyban meghatározó Ka-
posvár-Szigetvár vasútvonal és 
Mozsgó-Szulimán megálló törté-
nete. Az építés kizárólag hazai 
alapanyagokból gyékényesi ka-
viccsal, zöcskei homokkal történt. 
1900. november 8-án lovag 
Biedermann Ottó és Rezső, a 
MÁV tisztviselői és gróf Széche-
nyi Imre részvételével, zeneszó-
val és mozsárdörgéssel kísérve 
indult el az első szerelvény, amit 
Mozsgón diadalkapu és virág-
özön várt. Habár az út 3 és fél óra 
volt, nem nehéz elképzelni a ko-
rabeli ősztől-tavaszig, agyagos-
sáros utakon történő gyalogos, 
illetve lovas kocsis közlekedés-
hez és áruszállításhoz képest 
mekkora haladás volt mindez. 
Igazi aranykor. 

Mi mindent élt át ez a kis vo-
nal? A Zselicben, főleg a 
Biedermannok áruit szállították 
rajta, amiből gazdagodott a vidék. 
Nyáron Balatonig közlekedő für-
dővonatokkal juthatott fel a nya-
raló közönség. A szerb megszál-
lás idején Mozsgóig közlekedett a 
vasút, hiszen határállomás vol-
tunk.  

A vonalat gyakran elmosta a 
kiáradó Almás-patak, a vonalakat 
toldozták-foltozták, az emelkedőn 
gyakran gyalog is le lehetett előz-
ni. A közút fejlődése és az autó-
buszos közlekedés egyre inkább 
leelőzte a lassan döcögő gőzvona-
tokat. A szocializmus hullámai 
elsodorták a nagybirtokokat, a 
mecánásként a vasútért harcoló 
urakat, így a felújítással, moder-
nizálással már senki nem foglal-

kozott; a vasútvonal 1977-ben 
megszűnt, a síneket és a talpfákat 
rendkívül gyorsan felszedték, 
értékesítették, a töltés egy részét 
építkezéseken hasznosították. 

Mi maradt belőle? Szerencsére 
az összes állomás lakóházként, 
illetve Almamelléken kisvasút 
múzeumként, Szentlászlón vonat-
történeti múzeumként és lakóház-
ként tovább él. A pálya egy ré-
szén turistautak (dél-dunántúli 
piros túra) haladnak. Időnként 
felröppen egy Zselicet átszelő 
bicikliút ötlete is, mely szintén a 
nyomvonalon haladna.  

Ha pedig a közelebbi környe-
zetünkre vagyunk kíváncsiak, 
érdemes elindulni az állomás kö-
rül egy kis túrára. Mi télen indul-
tunk felfedező túrára, ilyenkor 
jobban látható a nyomvonal, mert 
a növényzet nem takarja el. A 
kerékpárút végén, Szigetvár felé 
indulva könnyen észrevehetjük a 
67-es főúttól kb. 10-15 méterre 
található töltés nyomait, ahol ka-

vicsot, illetve néhány helyen ba-
zalttörmeléket láthatunk. A 
Poroviczán átívelő híd sajnos már 
leomlott, de mindkét oldalon lát-
hatóak a téglanyomok, ahonnan 
az ív indult, illetve ettől nem 
messze van egy kis áteresz; az 
árok felett a meglepően épen ma-
radt vasúti híd is látható, még 1-2 
talpfa is korhad a híd mellett. Ka-
posvár felé indulva a 67-ről is 
láthatjuk az omladozó őrház épü-
letét, ami valószínűleg a világhá-
ború után épült, amikor határvé-
delmi feladatokat kellett ellátnia. 
A 67-es út kanyarodásánál a sza-
lagkorlát előtt szelte át a vonal az 
utat, a kétoldali töltés egyértel-
műen látszik. Ennyi maradt a 
szebb napokat megélt vonalunk-
ból. 40 év után lassan a természet 
visszahódítja, ami az övé.  

Érdemes felkeresni és kicsit 
nosztalgiázni a még megmaradt 
nyomok között! 
 

Források: Arcanum, http://
somogyivasutak.hu, http://iho.hu 

http://somogyivasutak.hu
http://somogyivasutak.hu
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GYO RI SÁ NDOR 

AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT

Megkezdődött a visszavonulás a 
keleti frontról. Autón, szekéren, 
lovon, gyalog, nehéz terepviszo-
nyok közepette. Az előző szám-
ban írtam, hogy a német és olasz 
oldalszárny korábban került kivo-
násra, így a magyarok némikép-
pen lemaradtak.  

Ígértem történetet. „A német 
teherautóról lemaradt (vagy nem 
vették fel), német katonára ma-
gyarok találtak az árokparton.  

 - Állj meg, ez mintha még 
mozdult volna! 

 - Mikor elmentek, nem élhet 
az már. 

 - Én megnézem. 
Megnézte. 
 - Te, ez még lélegzik, fektes-

sük a kocsira. 
Visszaértek Magyarországra, a 

német Németországba. 
A Pest megyei fiatalember ta-

lán már el is felejtette az esetet, 
bár nem valószínű, hiszen amikor 
már jobban volt a német, sokat 
beszélgettek (ne felejtsük, előtte 
németet tanultak a magyar isko-
lákban). Közben már megnősült, 
szüleinél egy kis házban éltek.  

   Egyszer egy német autó gör-
dül le a lejtőn a faluba. Kérdezős-
ködnek, „szóval, kézzel, lábbal”, 
végül célba érnek. Megismerik, 
megölelik egymást. Búcsúzóul 
annyi pénzt hagy hátra, hogy a 
fiatalok takaros kis házat építenek 
belőle. Irigy is támad, de csak 
azok közül, akik nem voltak a 
Don kanyarban.” 

   Sokaknak sikerült valami 
rendezett alakulatban hazajönni. 
Több főtiszt nem engedte szét-
szórtan menekülni alakulata ma-
radékát, összetartotta az egysége-
ket és a szétszóródott más alaku-
latbelieket is bevette a sajátjába. 
Praktikus oka is volt, mivel a par-
tizánok a nagyobb egységeket 
nem merték támadni, csak a ki-
sebbeket. Ezeknek a sok embert 
megmentő főtiszteknek a sorsa az 

lett a kommunizmusban 1949 
után, hogy nem kaptak nyugdíjat, 
napszámosként dolgozhatták le 
hátralévő életüket.  

Az oroszok áttörik a Kárpátok 
vonalát, megkezdődnek a kárpát-
medencei harcok. Jellemző az 
orosz lerohanás, de kisebb egysé-
gek esetén váltakozó a siker. A 
Sió csatorna Simontornya melletti 
szakaszánál háromszor cserélnek 
„gazdát” a csatorna körüli falvak. 
Ilyen helyeken szenvedett külö-
nösen sokat a civil lakosság.  

A seregnek is egyre kevesebb a 
muníció és az üzemanyag. Nagy-
bátyámat pilótának képezték ki, 
mint gyerek faggattam. 

„- Sanyi bátyám, aztán hány 
bevetésen volt? 

 - Tudod, én még a háború vé-
gén is nagyon fiatal voltam, a ki-
képzésre a háború vége felé még 
futotta, de mire bevetettek volna, 
öngyújtóba sem volt már benzin, 
nem a repülőbe.” 

A magyar kormányzó/
kormányzat a háború elején nem 
vesz részt fegyveres harcban a 
lengyelek ellen. Egy lengyel had-
test őrzését bízzák a magyarokra, 
ezt úgy oldják meg, hogy szinte 
ki-be járnak a lengyel katonák és 
hozzátartozóik a táborba.  

A szocialista történetírás anti-
szemitizmussal, zsidóüldözéssel 
vádolta háború után Horthyt. Ér-
dekes, hogy először lengyel, ké-
sőbb spanyol, portugál -zsidók 
jönnek tömegesen Magyarország-
ra. Persze mindez megváltozik, 
amikor a Szálasi-féle társaság jut 
uralomra. A németek házi őrizet-
be veszik Horthyt, megszállják 
Budapestet. Kérdem, ha meg-
szállnak egy országot, őrizetbe 
veszik a kormányzót, akkor a 
megszállt vagy a megszálló fele-
lős a későbbi bűnökért?  

Horthy utolsó hadparancsával 
az Esztergomi páncélos alakulatot 
felrendeli a Pesti zsidó gettó vé-

delmére. Az sem lehet véletlen, 
hogy háború végeztével a háborús 
bűnök tárgyalásán Sztálin áll ki 
Horthy ártatlansága mellett. Utá-
na spanyol, portugál zsidók támo-
gatják haláláig. Hazahozatalakor 
(újratemetés), a Kenderesi családi 
sírbolthoz, a nyugati zsidóság is 
emléktáblát állíttatott, megkö-
szönve Horthynak, amit értük tett.  

Térjünk azonban vissza még a 
harcokhoz. Az oroszok 1944. au-
gusztus 20. körül lépik át a 
Kárpátokat. Itt ebben a medencé-
ben 1945. április 4-éig harcolnak, 
bőven több mint fél év. Május 
elején már Berlinbe vannak. Per-
sze sok tényező játszott közre, de 
nem hanyagolható el ezek közt a 
magyar vitézség sem; hogy Ma-
gyarországon ötször annyi időben 
tellett átvonulniuk, mint innen 
Berlinig.  

A háború végével aztán elsza-
badul újra a pokol. A hadifogoly 
deportálás és a málenkij robotra 
gyűjtés. Vitték az embereket 
olyan módon szállítva vagy hajtva 
gyalog, hogy nagyon sokan út-
közben meghaltak. Még többen a 
szállás és munkakörülmények 
miatt. Mai napig nem tudták még 
az összes dokumentumot fellelni, 
de már 200.000 felett van. A té-
mát kutatók 3-400.000-re teszik a 
magyar halottak számát. A bizo-
nyított is még egyszer annyi, mint 
a Don kanyari veszteség és Ők 
mind fegyvertelenek voltak. Ut-
cán, vasútállomáson, mindenhol 
szedték össze az embereket. 

Elmúlt, kegyelettel tartozunk 
nekik, nem szabad őket elfelejte-
ni.                      2021 Kikelet hava                                                                                                                 
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TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

Á FÉ NY, ÁMIT ÉLVÉSZTÉTTU NK... 

A mozsgói könyvtár megbízásá-
ból emeltem le a régi fotókat tar-
talmazó dobozkát szüleim szekré-
nyéről. Nem esett nehezemre, 
hiszen nagyszüleim halála óta 
minden évben legalább egyszer 
végignézem ezeket a képeket. 
Bár javarészt nem ismerem fel az 
embereket, akik rajta vannak, 
persze a családtagjaimon kívül, 
vagy ha ismerem is őket, nem 
tudom, hogy ők azok. Mégis, 
ahogy pörgetem a megsárgult 
lapokat, melyeket az idő festett 
fakóra, érzelmek kavalkádja ciká-
zik bennem. Hogy milyen érzel-
mek ezek? Különösek. Hiányt 
érzek. Nem is igazán tudom meg-
fogalmazni, vagyis eddig nem 
tudtam, minek a hiányát érzem. 
Most azonban azt hiszem, rájöt-
tem. Az élet hiányzik.  

Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy én talán rossz korba szület-
tem, de nem. A kornak nem lett 
volna szabad megszületnie, ami-
ben most benne vagyunk. Nem 
vagyok ellene a technikának, hi-
szen munkám során előszeretettel 
használom, és hatalmas köny-
nyebbséget jelent. Távoli ismerő-
sökkel tartom a kapcsolatot, sok 
előnyét érzem ennek a lehetőség-
nek. Könnyebb minden, én még-
sem érzem annak. Lehet, hogy 
azok az emberek nem tudtak meg 
minden információt egy kattintás-
ra, de mérget mernék venni rá, 
hogy boldogabbak voltak. A fej-
lődéssel, sokkal több teher sza-
kadt ránk, mint könnyebbség, és 
én ebben majdhogynem biztos 
vagyok. Őszinte leszek, én bor-
zasztóan kezdek fáradni. Tudom, 
elég hiteltelen ez az én számból, 
jobban mondva gondolataimból 
hallani, de így van. Úgy érzem 
versenyt futok minden létező le-
hetőséggel, és azok kezdenek 
felfalni. Az agyamba tuszkolják 
az információ halmazokat, amiket 
már nem tudok befogadni, én 
mégis erőszakosan tolom még 

tovább a fejembe. S ha nem tu-
dom azt befogadni, kiborulok. 
Mert én nem lehetek ilyen ostoba. 
Nem hiszem el, hogy ezt nem 
tudom megjegyezni, megérteni, 
hogy nem tudok reális döntést 
hozni. Ostorozom magam mind-
untalan. Saját magunkat hajtjuk 
abba a rabigába,  melyet a fejlő-
dés ácsolt nekünk.  

Nehéz év van mögöttünk, és 
még nincs vége. Mégis, sokszor 
úgy érzem mi nehezítünk rajta 
még inkább. Nem ez az emberi-
ség történetének az első nehéz 
időszaka, s nem is az utolsó. 
Mégis más. A frusztráció, a féle-
lem, a tehetetlenség az emberek 
köré szövi a hálóját, melyből erő-
szakosan próbálunk kitörni. S ez 
az erőszak, bizony embertársain-
kon csattan. Nem, ez sem új kele-
tű, hiszen emberi sajátosság hirte-
len haragtól vezérelve a másiknak 
esni. Most azonban ez a harag 
keveredik a technikával és rob-
ban. Hatalmasat. Bizonytalansá-
gunk még jobban bekebelez, tu-
datlanságunk még inkább haso-
gat, döntésképtelenségünk még 
kétségbeejtőbb. Az ember, s úgy 
alapjába véve az élőlények java, 
megretten attól, ha valamit nem 
tud irányítani. Ez természetes. 
Menekülési ösztön hajt bennün-
ket, ha úgy érezzük harcolni nem 
tudunk. Mégis, ha nem tudunk 
hova menekülni, szembefordu-
lunk a másikkal, és rugdosni 
kezdjük azokat, kiket segíteni 
kellene? Nem csak fizikálisan 
lehet bántalmazni valakit, mint 
erről korábban már írtam is. A 
verbális bántalmazás mély és ma-
radandó nyomokat okoz. Sokat és 
sokféle felületen jelen vagyok a 
social média felületein, ez java-
részt a marketing miatt van. De 
saját épelméjűségem érdekében, 
vagy legalábbis a legparányibb 
lehetőséget megragadva, döntöt-
tem úgy, hogy csak nagyon mini-
mális kommentet, megnyilvánu-

lást olvasok, és csak tényleg 
olyan cikkeket nyitok meg, ami-
ben biztos vagyok, hogy nem fog 
elborzasztani. Ha most felmegyek 
egy social media felületre és kör-
benézek, nem tudok olyan posz-
tot megnyitni, ahol ne lenne vita, 
szitokszó, acsarkodás. Eljutottunk 
arra a szintre, hogy szó szerint a 
fűszálba is belekötünk. Mert 
ugye, hogy idézzek is, mindenki 
„birka, ostoba, naplopó, felelőt-
len, idióta”. És ezek higgyétek el 
a legkorrektebb megnevezések. 
Én nem azt mondom, hogy ne 
legyen senkinek saját véleménye, 
sőt. Igenis mindenkinek legyen 
meg a maga gondolatmenete, 
nem kell mindenre bólogatni. De 
attól, hogy valaki nem a mi néze-
teinket vallja,  még nem rosszabb 
nálunk. Mi a garancia, hogy ne-
ked igazad van? Mi a garancia, 
hogy neki igaza van?  

Az internet megszűntette a ha-
tárokat, minden téren. Nincsenek 
határok sem fizikai térben, sem 
lelki bántalmazásban. Sok, iszo-
nyatosan sok. Az emberi elme 
pedig nem tudja feldolgozni azt, 
ami körülötte folyik. Nem tud 
reális döntéseket hozni. Pakolja 
magára a terheket, melyek alatt 
szépen lassan meghajlunk, s meg-
törünk.  

Igen, nézem a régi képeket, és 
hiányzik az, amit nem élhettem 
meg. Mert azoknak az emberek-
nek a szemében csillog valami, 
mely a mi tekintetünkben csupán 
tompán pislákol, vagy már ki is 
hunyt. Hiányzik valami, amit so-
ha nem élhettem meg. Hiányzik 
az élet. Hiányzik a fény, melyet 
elvesztettünk.  
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG 
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KÉ SZI TÉTTÉ: PÁP ZSUZSÁNNÁ 

KERESZTREJTVÉNY 

A márciusban megjelent rejtvény megfejtése: Minden napnak kell hogy legyen egy aprócska csodája, mely 
megérinti a lelkedet és az emlékét a szívedbe zárja. A helyes megfejtést 20-an küldték be, közülük sorsol-
tunk. Könyvet nyertek Földi Józsefné, Kiss-Ács Adrienn, Ignéczi Csaba.  

 
 

ÁPRILISI REJTVÉNY 

A megadott szavakból kiindulva töltse ki a rejtvényt, a számozott négyzetekből állítsa össze a megfejtést. A meg-
fejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő április 30.  

 

Vízszintes:  1. Iskolánk névadója. 4. Keresztre feszítették. 5. A dinamó feltalálója. 6. Ezzel kezdődik a farsang. 
10. Ekkor van a kakasfesztivál.12. Tiszavirág. 13. Háromszor verte Ludas Matyi. 14. Bőregér. 16. Környékbeli betyár 
volt. 17. Háry János zeneszerzője. 18. A Mózes szobor alkotója.  
 

Függőleges:  2. Nagy Párizsi múzeum. 3. Keresztelő Szent János festője. 7. Bizánc mai neve. 8. Mozart szülőhelye. 9. 
Legrégibb magyar nyelvemlékünk. 11. Zrínyi Ilona fia. 15. A Pármai Kolostor szerzője. 

                        

1  2 3 4 5 6 7 8  7 9 10 11 4 9 12 2 9 13     

                        

4 14 15 12 8  4 14  16 14 2 14 7  7 3 16  17 18 14 19  
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KÉ SZI TÉTTÉ: MÁRKO  RÉ KÁ 

GYEREK REJTVÉNY 

Vízszintes: 1.Tavaszi hónap. 2. Ór iás ellentéte. 5. Élesztővel készült, húsvéti finomság. 6. Esőben hasz-
náljuk. 9. Forgalmat irányít. 12. Az egyik szín. 14. A rend embere. 16. Kellemetlen kevert szer, amelyet be-
teg vesz be. 18. Gabonanövény, kenyeret sütünk belőle. 
 

Függőleges: 3. Állatok lakják. 4. Ő hozza a tavaszt. 7. Fejünkön hordjuk. 8. A fér j pár ja. 10. Házi fel-
adat. 11. Ennyit kívánhatsz az aranyhaltól. 13 Olümposzi legfőbb isten. 15. Tároló. 17. A csapból folyik. 19. 
Igazságos királyunk, álruhában járta az országot. 20. Énekes madár. 

                           

1 2 3 4 5  6 7 8 9 4  7 10 11 9 4  12 11 25 8  27 14 8 1 

                           

13 14 4 2 15 16 17 2 12  1 14 18 16 4 1  19 14 20 14 1 1     

                           

19 26 21 9 4 9 1  22 4  4 14 13  23 4 14 16 5 4 2 1     

                           

10 11 9 15 9 13 12 9 13  8 14 23 4 14 8 24 13 12 2 13       
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ÁUTO CITY VOLKSWÁGÉN MÉGYÉI II. OSZTÁ LY FFI FÉLNO TT 2020/21 

LABDARÚGÁS 

17. forduló 2021.03.14. vasárnap 14.30 Mozsgó BFC -  Focivilág Beremend Sport KFT 1 - 9  
Góllövők: Pintér Patrik Márió  

 

18. forduló 2021.03.21. vasárnap 15.00 Kaitz Agro Somberek SK - Mozsgó BFC 6 - 2 
Góllövők: Gáyer Gergely, Pálfy Árpád Dávid  

 

19. forduló 2021.04.14. szombat 17.00 Mozsgó BFC - K. Ócsárd SE 
 

20. forduló 2021.04.03. szombat 15.30 Véménd KSE - Mozsgó BFC 3 - 3 
Góllövők: Zubor Kristóf László (2), Pálfy Árpád Dávid  

 

21. forduló 2021.04.11. vasárnap 15.30 Mozsgó BFC - PTE  PEAC II. 3 - 1  
Góllövők: Pintér Patrik Márió, Gáyer Gergely, Kelemen Krisztián  

 

22. forduló 2021.04.18. vasárnap 16.00 Nagykozár KSE - Mozsgó BFC 
 

23. forduló - 
 

24. forduló 2021.05.02. vasárnap 17.00 Diana SE - Mozsgó BFC 
 

25. forduló 2021.05.09. vasárnap 17.00 Mozsgó BFC - Palotabozsok SE 

Kö nyvet nyert Gyö ri Brigitta 

FÉBRUÁ RI RÉJTVÉ NY  

 

ÁPRO HIRDÉTÉ S 

Ötlovas, benzinmotoros fűkasza eladó! 
 

I.ár: 16.500 Ft 
 

Érdeklődni: Kováts Kinga, Kolozsvári utca 18. 

 

Megtalálhatnak a facebookon és az instagramon 
is. Forduljanak hozzám bizalommal Sánta End-
re egyéni vállalkozó. 


