
 

 
 

 

 

 

 

 
 

“Ha őseink is elszaladtak volna, valahány-
szor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az 
ország.”  

Wass Albert 
 

Kedves Olvasók! 
 
Újságunk Mozsgó község lakóinak életével, törté-
néseivel foglalkozik. Nem foglalkozunk politikai hí-
rekkel, országos eseményekről nem szoktunk be-
számolni. Most mégis olyan helyzetben van Ma-
gyarország és a világ, ami hatással van minden-
napjainkra. Felforgatta életünket, más ritmushoz 
kellett alkalmazkodnunk. Bezártak az iskolák, kor-
látozták kijárásunkat, sokan elvesztették munká-
jukat, eltolódtak a hangsúlyok.  
 

Újságunk, mint már többször említettem krónika-
ként is szolgál. Ezért, számolunk be most a hazai 
helyzetről, soroljuk fel az adatokat, fontosabb dá-
tumokat, hogy 50 év múlva is tudja az Olvasó, 
mekkora hatással volt ránk a koronavírus. 
 

Összegyűjtöttük Mozsgó önkormányzatának, in-
tézményeinek a járvány miatt bevezetett intézke-
déseit. A nyitva tartásokat, az ügyintézés és segít-
ségkérés módjait, a községben folyó munkát.  
 

Az élet nem áll meg, ezt bizonyítja képes beszámo-
lónk. Itt a tavasz, süt a nap, virágba borultak a ker-
tek, mezők. A természet kiköveteli a figyelmet, 
tenni kell a dolgunkat.  
 

Érezhetően lelassult az élet. A városok, falvak ut-
cái kiürültek. A találkozások, együttlétek lereduká-
lódtak a szűk családi körre.  
 
 

 

 
 
 
Közeledik a húsvéti ünnep. Készülünk rá, akkor is, 
ha nem tudunk a szokásos módon együtt lenni. Ta-
lán ezért is okoz nagyobb fejtörést, és több szer-
vezést. Hogyan tudjuk ajándékunkat átadni úgy, 
hogy fizikai kontaktusba ne kerüljünk. Milyen 
meglepetéssel készüljünk a távolban élő unokák-
nak, szeretteinknek.  
 
Többen kérdezték azt is, hogy az újság megjele-
nik-e? Igen. Úgy gondoljuk, hogy most erre van a 
legnagyobb szükség. Hiszen az embereknek tá-
maszt kell nyújtanunk, tudniuk kell, hogy figye-
lünk rájuk, tudniuk kell, hogy hová fordulhatnak 
kérdéseikkel, gondjaikkal.  
Az otthon töltött hosszú idő kitöltésére, irodalmi 
összeállítással és több rejtvénnyel is készültünk.  
 
Forgassák „kedvenc” lapjukat! 
 
Ne felejtsenek el fokozattan figyeljenek oda egy-
másra! 
 
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Egészsé-
geset, jó kedvűt, bizakodót! 

 
Puskásné Horváth Éva 

felelős szerkesztő 
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COVID-19 betegségről 

Mindnyájan tudjuk, hogy a koronavírus Kínából indult, aztán Koreában, majd Európában is megjelent. Először 

Olaszországban, Spanyolországban majd szép lassan az egész világban.  

A világban 
859 566Fertőzöttekigazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma 

178 301Gyógyultakúj koronavírus-fertőzésből gyógyultak száma 

42 341Elhunyt        új koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma    
Forrás: koronavirus.gov.hu, Johns Hopkins CSSE  2020.04.01.  

Összesítés  

 

Forrás: worldometers.info, euro.who.int  2020. április 01. 09.00 óra 

 

MOZSGÓ KÖZSÉGBEN NINCS HIVATALOS KARANTÉNBAN SENKI, ÉS KORONAVÍRUSOS BETEG SINCS .  
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„MARADJ OTTHON” 

Március végén, április elején járunk, eltelt több hét, amióta a járvány felütötte a fejét Magyarországon, így a sűrű-

jében vagyunk a megbetegedéseknek. Rengeteg hírt lehet olvasni a neten, vannak álhírek, melyek pánikot kelt-

hetnek, vannak olyanok, melyek reményre adnak okot, és vannak a hivatalos hírek. 

Március 4. COVID-19 koronavírus-járvány első regisztrált esetét jelentette be Orbán Viktor.  

Március 7. A kormány lemondta a márc. 15-ei rendezvények megtartását. Az iskolákban is elmaradtak a rendez-

vények, vagy csak iskolán belül lettek megtartva.  

Március 8. Országos látogatási tilalom lépett érvénybe a fekvő-beteg ellátó és szociális intézményekben. 

Március 9. Nem fogadunk repülőjáratokat a fertőzött területekről (Milánó, Bergamó, Treviso) 

Március 11.  Vészhelyzetet hirdet az ország teljes területére a kormány. 

Bezárnak az egyetemek és a felsőoktatási intézmények, kiürítik a kollégiumokat. 

Március 15. Meghal az első beteg Magyarországon.  

Március 15. Bezárnak az iskolák, otthonról folytatódik a tanítás digitális úton. 

Március 16. Magyarország határait lezárják a személyi forgalom előtt. Tilos min-

den rendezvény. 

Március 17. Életbe lépett a külföldiek beutazási tilalma. Nem lehetnek nyitva a boltok délután 15.00 óra után, ki-

véve az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, piacok. 

Március 19. Gazdasági intézkedések lépnek életben a lakosság megsegítése érdekében: (hitelek felfüggesztése 

december végéig a magánszemélyek és kisvállalkozók részére, munkavállalói járulékok elengedése, stb.) 

Március 23. Magyarországon 167 fertőzött, 7 elhunyt, 16 gyógyult, 101 karanténban, 5515 mintavétel. 

Március 24. A kormány felfüggeszti a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat. A 81 840 kisvállalkozó Katás felmen-

tést kap az adófizetés alól június 30-ig. A vészhelyzet alatt lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságát meghosszabbítja. 

Március 28 – április 11. KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS 

 65 év felettiek 9.00 – 12.00 óra között mehetnek élelmiszerüzletbe, piacra, drogériába és gyógyszertárba.  

 A fiatalabbak ezen időszak alatt nem léphetnek be a fent megjelölt üzletekbe.  

A kisüzletek 15.00 órakor bezárnak. A nagy élelmiszerláncok tovább tartanak nyitva.  

 1,5 méternél közelebb emberekhez, akik nem családtagok, nem állhatunk! 

 Dolgozni lehet járni! 

 Továbbra is lehet menni a fentieken kívül: műszaki üzletbe, építőanyag kereskedésbe, benzinkútra, állat-

eledelt árusító boltba, autószervizbe, fodrászhoz, kozmetikushoz.  

 Lehet menni orvoshoz, gyógytornászhoz, halaszthatatlan ügyeket intézni.  

 Lehet és szükséges is a segítségre szoruló személyek látogatása (kiskorú, idős, beteg).  

 Sétálni, egyéni sporttevékenységet lehet végezni a megfelelő távolság betartása mellett! 

 Csak a kijárási korlátozásban szereplő indokokból lehet elhagyni az otthonokat és ezek között nem szere-

pel a költözés, ezért mindenkit arra kér a kormány, hogy maradjon ott, ahol a jogszabály hatálybalépése-

kor tartózkodott.  

Április 2. Magyarországon 585 fertőzött, 21 elhunyt, 42 gyógyult, 59 karanténban, 16.401 mintavétel. 
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 KEDVES MOZSGÓI LAKOSOK! 

A korona-vírus járvánnyal kapcsolatosan az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni.  

A 65 év felettiek és a rászorultak ellátásában (étkezés, gyógyszer kiváltás, bevásárlás) Hegedüs János falugond-

nok nagyon sok segítséget nyújtott és nyújt a továbbiakban is. Személyesen és telefonon is kereshető: 

Hegedüs János  20 269 6570 

Aki közvetlenül hozzám kíván fordulni segítségért, megteheti. Igyekszünk mindenkire odafigyelni, minden prob-

lémát megoldani!  Kovács Zsolt Vilmos 20 277 0309 

Király József plébános is felajánlotta segítségét. A lelki segítségnyújtás mellett a napi bevásárlásba, gyógyszerki-

váltásba, a fontos teendők ügyintézésében, a szállításban is lehet közvetlenül hozzá fordulni.  

Király József 30 361 1423 

A szociális területen dolgozó két munkatársunk folyamatosan járja a falu utcáit. Kérésükkel hozzájuk is fordul-

hatnak: Kovács Zoltánné Forgács Irénkét 20 537 9471 és Budainé Kováts Dórit 30 4719071 is kereshetik.   

A MEGNÖVEKEDETT FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ ÖNKÉNTES SEGÍTŐKET IS VÁRUNK! AKI ÚGY GONDOLJA, HOGY AZ IDŐSEK 

ELLÁTÁSÁBA BE KÍVÁN KAPCSOLÓDNI, KÉREM, EZT A SZÁNDÉKÁT JELEZZE FELÉM! VÁLLALJUK, HOGY A SEGÍTSÉGET KÉRŐ-

KET ÖSSZEKAPCSOLJUK A SEGÍTENI AKARÓKKAL. 

Kérek minden Mozsgói lakost, hogy figyeljen oda a szomszédjában, ismeretségi körében 

lévő idősekre! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, vigyázzunk rájuk! Vigyázzunk egy-

másra! Mutassuk meg közösségünk erejét! 
        Kovács Zsolt Vilmos polgármester 

 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

A Mozsgó Község Polgármesteri Hivatalban személyes ügyfélfogadása a járvány ideje alatt szünetel.   
Kizárólag rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő vagy más úton nem intézhető ügyekre korlátozódik az ügyintézés. 
Megkeresést postai úton (7932 Mozsgó Batthyány utca 15), elektronikusan (mozsgopolgarmester@gmail.com) 
vagy telefonon (73-544-018) fogadnak.  
 
 

BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA  

A fenntartó a bölcsödét és az óvodát bezárta, március 16-tól rendkívüli szünetet rendelt el, ugyanakkor az óvoda 

március 17-től ügyeletet biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei dolgoznak és otthoni felügyeletük nem 

megoldható. A felügyeletet kis csoportban (max. 5-6 fő) szervezték meg, hogy minél kevesebben érintkezzenek 

egymással. Óvodánkban jelenleg egy kis csoportban látjuk el a gyerekek felügyeletét. Két bölcsődés igényelte a fel-

ügyeletet, és 5-6 fő óvodás.  

A bölcsőde és az óvoda külön csoportszobában működik.  A gyermekeket az ajtóban át kell adni az óvodai illetve a 

bölcsődei dolgozónak, délután pedig felöltöztetve az ajtón kikíséri a gyermeket az óvodapedagógus, a dajka vagy a 

gondozónő. Mosható maszkokat kaptak a dolgozók, melyeket kötelező viselniük, és naponta otthon fertőtleníte-

niük.  (Óvodai beiratkozás menete szintén változott. Mozsgó weblapján és facebook oldalán megtalálhatják.)  

Információ: Gulyás Csabáné 20 239 6822. Bölcsödével kapcsolatos inf.: Sajgóné Decsi Gyöngyi 30 279 7207 
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GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS FŐZŐKONYHA 

A gyermekek ingyenes étkeztetését, aki nem fért bele az állami finanszírozásba, azt is megoldottuk eddig is. A vész-
helyzetben nemcsak az általános iskolások, hanem a középiskolások étkeztetését is ingyenesen biztosítja Mozsgó 
Önkormányzata, függetlenül attól, hogy hová jár a tanuló általános- és középiskolába. (A törvény alapján az a tele-
pülés kap normatívát, ahol az iskola működik.) Jelenleg közel 70 felnőtt és a 65 gyermek igényli a szolgáltatást.  

Az ételeket, aki igényli, továbbra is házhoz szállítjuk, vagy a szülők, gondviselők átvehetik a konyhán. Az igényeket 
Hegedüs Jánosnál vagy Pap Zsuzsa élelmezésvezetőnél 20 311 2502 kérjük jelezni.  
 

FELHÍVÁS! Hegedüs János az EBÉDPÉNZT ÁPRILIS  20-ÁN szedi ösz-
sze. Mindenkit kér, hogy csak azon a napon készítsék ki a pénzt. 
Mozsgón, Alsóhegyen és Szulimánban naponta 70 adag ebédet 
hord ki, valamint a megnövekedett feladatok mellett nagyon oda 
kell figyelni mindenre. Köszönet érte! 

Az ott dolgo-
zók igyekez-
nek minden 
higiéniai sza-
bályt betar-

tani. Védőmaszkban és kesztyűben dolgoznak, hogy a fertőzést 
elkerüljék, a védőmaszkot naponta mossák. A helyiségekben – 
betartva az előírt távolságot – egyszerre két fő tartózkodik.  

A járványügyi helyzetre tekintettel az ételkiszállítás érintkezés 
mentességének betartása és a fertőtlenítés minden esetben 
fontos, ezért az éthordókat a bevitel előtt 0,1 % hypo oldattal 
fertőtlenítik.  

 

HÁZIORVOS 

Dr. Mülner Gyula háziorvos a rendelési időben fogadja a betegeket. (Hétfő-Szerda-Péntek 7.00-11.00) A fertőzésve-
szély elkerülése érdekében, kérjük, hogy csökkentsék a háziorvosi rendelő leterheltségét, a felesleges látogatását. A 
recepteket 2 hónapra előre felírják, ezzel is védve az embereket. Kérik, hogy aki lázas beteg, az ne menjen a rende-
lőbe, hívja fel a doktor urat telefonon.   

A 65 év feletti lakosok, akik csak a gyógyszereket szeretnének felíratni, telefonon jelezhetik (73 344 315) közvetle-
nül az orvosi rendelőben, vagy a szociális gondozóknál és a falugondnoknál. Gyógyszereik felírásra kerülnek és eljut-
tatjuk Önökhöz. Ugyanez vonatkozik a patikából történő gyógyszer kiváltásra, beszerzésre is. Kérjük, hogy körülte-
kintően írassák fel gyógyszereiket, hogy ellátásuk biztosított legyen. 
 

A Szigetvári kórházban a szakrendelések 2020.03.16-tól a betegek egészségügyi ellátása csak akkor kerül elvég-
zésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.  

Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja hívja háziorvosát Dr. Mülner Gyulát 73 344 315 (rendelő), 70 201 9005 
(magán) vagy a Szigetvári ügyeletet 73 500 500.  

TEGYÉL KI EGY SZÍVET AZ ABLAKBA! 

A Mozsgói  Óvoda összes dolgozója köszöni MINDENKINEK, 

aki ebben a nehéz helyzetben hozzájárul a vírus elleni 

harchoz. Legyen az: otthonmaradó, maszkot viselő, bárhol 

dolgozó!!! 

Mert mindenki hozzájárulása, ugyanolyan értékes!! 

Gulyás Csabáné óvodavezető 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                         2020. április 

6 
 
 

 

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

A védőnő és gondozottjai közötti személyes találkozások számának minimalizálása a cél. A jogszabályban előírt fel-
adatokat el kell látni, csak a munkamódszereken változtattak. Távkonzultáció keretében oldják meg: telefon, inter-
net – facebook, messenger  

Egyedi esetekben személyes megjelenés a védőnői tanácsadóban szükségeltetik (várandós gondozásba vétele, ve-
szélyeztetettség). Erre előzetes megbeszélést követően és az előírt óvintézkedések betartása mellett kerülhet sor.  

Az életkorhoz kötött védőoltások nem maradhatnak el, ezt a szülőknek gyermekük háziorvosával kell egyeztetni.  

Az oltási kötelezettségről a védőnő továbbra is tájékoztatja a családokat telefonon, vagy egyéb internetes csator-
nán. Elérhetőség Horváthné Berta Ildikó 20 406 8685 
 

GYÓGYSZERTÁR 

A gyógyszertár folyamatosan működik. Nyitva tartása: hétfőtől péntekig kedd kivételével 9.00-12.00-ig, kedden 
8.00-9.00 között és 13.00-16.00-ig. Kérik, hogy tartsák be a megfelelő távolságot, ezért csak egy embert szolgálnak 
ki az ablakon keresztül. Dr. Gáspár László 73 344 006 
 
 

ISKOLA 
Az átállás egyik pillanatról a másikra történt, így az ál-
talános- és középiskoláknak egyszerre kellett kitalál-
niuk, megvalósítaniuk a digitális megoldásokat. Na-
gyon sok esetben a diákok megfelelő eszközzel és in-
ternetkapcsolattal sem rendelkeznek. „Szakítani kell 
a tananyag segédeszköz nélküli, memóriából való fel-
idézésének követelményével is. A digitális oktatásban 
sokkal inkább előtérbe kerül a források használata, az 
összefüggések felismerése és alkalmazása” – áll a 
Nemzeti Pedagógus Kar ajánlásában.  

Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola is digitálisan oktat. Információ kérhető osztályfőnököktől, és az intéz-
ményvezetőtől   Hajdú Szilvia 73 544 027, 20 214 6917 
 

A Mozsgói iskola is csatlakozott a Tegyél KI Egy Szívet Az Ablakba! programhoz, mely Baranya megyéből indult.  
  
POSTA 

Megszokott nyitva tartással működik: hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig. Csek-
ket feladni 3 óráig lehet. A postán egyszerre csak egy ember lehet bent.  
Nyugdíjak, utalványok átvétele a kézbesítőnél lehetséges. A postai átvételhez 
egyszeri meghatalmazást lehet kitölteni a felvételt intéző személy részére.  
Ha a nyugdíjas nem tartózkodik otthon, az értesítősítő mellett egyszerűsített 
meghatalmazás nyomtatványt is hagy a kézbesítő. Telefon: 73 544  010. 
 
KULTÚRHÁZ, KÖNYVTÁR 
 

A településen határozatlan ideig minden rendezvény, közösségi összejövetel 
elmarad. A könyvtár zárva tart, de a háttérben dolgozunk. Az újságot szer-
kesztjük. Aki nem kapta meg az újságot, jelezze felénk. Tisztelettel várjuk a 
szerkesztésbe bekapcsolódni akarókat (vers-, történet-, naplórészlet írása; fényképek készítése stb.) A törvény lehe-
tővé teszi, hogy a könyveket kérésre kiszállítsuk. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, jelezheti a 
mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail címen vagy telefonon: Puskásné Horváth Éva 20 329 0590. 

 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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AZ ÉLET NEM ÁLL MEG 
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Születés 
 

Hegyháti Zorka 2020. 03. 30-án megszületett 3750 g 

súllyal és 55 cm hosszal. Szülei Séllei Dzsenifer és 

Hegyháti Gábor nagy-nagy örömére. (Mozsgó, Kassai 

utca 9. ) 

Gratulálunk! Kívánunk erőt, egészséget! 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kedves Mozsgóiak! 

Előző lapszámunkban tettük közzé ötletünket a fa-
luközpontban lévő életfák húsvéti díszbe öltözteté-

séről. A járványügyi helyzet a közösségi megmozdu-
lást ugyan akadályozza, hiszen nem lehetünk ott 

együtt egy időben. Mégis arra gondoltunk, hogy fel-

hívásunkat újból megerősítjük, csak kicsit másképp 
tesszük közzé.  

Kérjük Önöket, hogy a kijárási korlátozás idejét fi-
gyelembe véve, helyezzék el egyénileg a meglévő 

díszeket.  

Jelképezzék életfáink díszei az újjászületést. Erősít-

sük meg a húsvéti hangulattal is közösségünk ösz-
szetartozását még ebben a nehéz helyzetben is. 

Mozsgóért Egyesület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bognár Jánosné Árpád u. 

 Fehér József Alsóhegy 

 Gaál Jánosné Árpád u. 

 Hegedüs Jánosné Kassai u. 

 Horváth Vendelné Petőfi u. 

 Schindler Rinaldo Mátyás k. u. 

 Skrivanek Mária Mátyás k. u. 

 Szabó Istvánné Árpád u. 

 Tollár Károly Árpád u. 

KISBORJÚ, KISGIDÁK SZÜLETÉSE 

              Kupac gida napozik 

 

 

 

A Mülner családnál március 30-án megszületett a Zalán névre hallgató 

kisborjú.  Tudvalevő, hogy az újszülött állat olyan nevet kap, amelyik na-

pon született. A gazdaasszony elmondása szerint, aki éjjel fél kettőig té-

vézett, mire a nagy esemény megtörtént. Az állat életerős, egészséges.   
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Húsvéti írás… 

Két hete kértek fel cikk írására. Minden egy-két naponta 
megfogalmaztam magamban az írást. Az elmúlt két hét 
eseményei másnapra felülírták az előző írást.  
   Az íráshoz múzsa kell. Lehunyja szemét az ember, sok-
sok múzsát láthat (egyszer talán részletezem), de a leg-
nagyobb, legszebb múzsa a HATÁRÍDŐ. Holnap reggel le 
kell adnom az írást. 
   Az írást, ami lehet, hogy nem is fog mindenkinek tet-
szeni, de ha az ember elhallgatja a véleményét, könnyen 
esik a „bűnösök közt cinkos, aki néma” bűnébe. Ateista 
olvasóimtól külön elnézést kérek, de húsvét nem az ate-
izmus ünnepe. Repülőgép zuhanáskor, meg járványkor 
meglepően fogynak az ateisták és szaporodnak az Isten-
hívők.  
   Kezdjük a könnyebbjével. (Ne vessenek követ rám, 
amiért talán nem lesz igazán összeszedett az írás, de az 
elmúlt évtizedek, de különösen az elmúlt pár hét kava-
rog bennem és körülöttem.)  
   A legkönnyebbel kezdem. Országos hetilap – az egyet-
len, amit még járatok – írja február 21-i számában: „A 
mai búsójárás a régi népszokásnak megfelelően a tavaszi 
napfordulót követő első holdtöltekor kezdődik.” (Rögtön 
eszembe jutott az egy évvel ezelőtti TV család-barát ma-
gazinban a műsorvezető fiatalember, farsang okán János 
vitéznek öltözve, jobb vállára vetve viselte a huszár men-
tét. A huszármente bal vállon van, egyrészt, hogy a szab-
lyát forgató jobb kéz szabadabb maradjon, másrészt a 

 

zsinórozásban fonott acél, vagy réz szálak a kardvágás 
vagy a korabeli lőfegyverek ellen védték a viselőjét, a szí-
vét.  Országos hetilapban, országos médiában nem kell 
tudni, hogy mikor van farsang, húsvét, hogy kell felvenni 
egy mentét? ) 
    Korábbról kell kezdjem. Évezredek óta az emberek hi-
tét, viselkedését, életmódját a nap járása határozta meg. 
A szarmaták, hunok, magyarok hitét is egy Isten hatá-
rozta meg, az Estengeri (őstengeri) az ős, a tengernagy: 
az egy Isten. Ezt az egy Istent vallásukban a Nap szemé-
lyesítette meg. Nem a napot imádták, hanem a nap sze-
mélyesítette meg a teremtő egy Istent. A teremtő egy Is-
tent megszemélyesítő nap, éves útja viszont évente 
ugyanaz, megszabva a földi életet. Évezredek óta a kul-
túrák ezt követték. 
   Kezdjük talán az elején vagy az eleje előtt. Karácsony-
kor legsötétebb a világ, legrövidebbek a napok. A téli 
napforduló december 22. Az országos hetilap tavaszi 
napfordulót ír, holott a nap már három hónapja megfor-
dult. Március 21-én, nap-éj egyenlőség van, nem napfor-
duló, a nappal és éjszaka egyforma hosszú. A cikkben 
lévő napforduló nem napforduló, hanem napéjegyenlő-
ség.  
   Ez lenne a kisebbik baj, a nagyobb, hogy összekeveri a 
farsangot a húsvéttal. Ha valakinek kezében van naptár, 
ellenőrizheti a napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő 
hétvége húsvét, nem pedig farsang.  
A kettő között „csekély” 46 nap van. A farsang vízke-
resztkor kezdődik és farsang farkáig tart. A vízkereszt 
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még szabott ünnep, január 6. Utána jönnek a „csúsz-
káló”, „rendetlen”, „változó”, ünnepek, hiszen a húsvét 
ideje a hold járásától is függ. Megint egy köztudatba 
lévő csúsztatás, (vagy minek nevezzem). Nyolcvan-száz 
évvel ezelőtt, minden felnőttkorú (16-20 éves) tudta, 
hogy húsvét ideje nem a pápán, papokon múlik, hanem 
a nap és hold járásán. A nap a száraz, a fényes, a férfi, a 
meghatározó. A hold a nő, a nedves, a szelíd, a hajlé-
kony, az élet letéteményese. Nő nélkül nincs Élet. A hús-
vét mindezt egyesíti. Ahogy hitünk szerint Jézus, úgy tá-
mad fel a természet is.  
   A nap erőbe kerül március 21-et követően, hosszabb a 
nap az éjnél. A nap erőre kerülése utáni hold kiteljese-
dése, a nap-éj egyenlőség utáni holdtöltét követő hét-
vége húsvét. (Nem farsang!) 
   Megint visszaugrunk egy kicsit. A farsang az az időszak, 
amikor az ember felrúgja a teremtővel kötött szövetsé-
get és féktelen duhajkodásba kezd. A farsang azonban 
alkalmát adja, hogy a farsangi bálok és falujárások alkal-
mával kibeszéljék a falu pletykáit, szóbeszédeit, így kibe-
szélve nagyrészt megszűntek az ellentétek. A többhetes 
mulatság után, az ember belenézhetett a tükörbe és vér-
eres szemekkel mondhatta tükörbeli képének: Uram, 
vétkeztem. 
   Utána jött a böjt. Tilos volt a nóta, a mulatság. Kivétel 
volt a lányok, réten megvalósított karikázó tánca. A 
Kárpát-medencében körtánc ez az egy volt. (Ami ma di-
vat körtáncban, az vagy moldvai, vagy dél-vidéki. Magyar 
körtánc, csak a lányok böjti karikázója.)  
   Ezzel elértünk a nehezebbik részéhez az írásnak. Me-
gint a mai és húsz évvel ezelőtti emlékek kavarodnak. 
Talán érthető lesz, amit írok: ha nincs böjt, nincs farsang, 
nincs bál. Most péntek este is szerveznek bált. Nincs al-
kalom báli időszakban, vagy a profit már az Isten??? A 
régiségben az említett böjti körtánc, alkalmát adta, hogy 
a rétszélen heverő legények nézzék a körtáncoló leányo-
kat. Nézték, nézték vágyakozva, de böjt volt! Hanem el-
múlt a böjt, jött a húsvét. (Megint kapkodok, bocsássák 
meg .) Kislányom felserdült, ezzel együtt járt a „bulizás”. 
Mint gimnazista, úgy érezte neki megjár a bulizás, a mai 
gyakorlattal hétről-hétre, mindig. Nem számít, ádvent, 
böjt, semmi. Hanem pár hónap után, minden szórakozó-
hely „uncsi” vagy rossz lett. Pár hónapig megpróbálta 
valamennyit, én sajnáltam, hogy öccsei és nem bátyjai 
voltak, akik elkísérhették volna. Becsületére legyen 
mondva, éjjel, hajnalban, ahová megbeszéltük, pontosan 
ott volt, mire mentem Szigetvárra. Megfordult minden-
hol, a Monacoban, a Labirintusban, a Kerekerdőben. 

- Apa, nincs egy rendes szórakozóhely. 
- No? 
- Nincs, ahol jót lehetne bulizni. 
- Kislányom, jövő héten kezdődik a nagyböjt. Ez 

nem a szórakozás időszaka, nem mész sehova. 
A húsvét utáni bálból boldogan jött haza a kislány: de jó 
volt. Ja kérem, ha van böjt, van buli is! 

   No, elértünk a húsvéthoz, szenteljünk neki egy bekez-
dést. 
   A böjti időszakban a „kiéhezett” legények, akik végig-
nézték a karikázó lányokat, már pirkadatkor, húsvétkor 
mentek locsolni. A hatheti böjt után – amikor még kalá-
kában sem lehettek együtt legények, lánnyal húsvétkor  
– locsolni lehetett. Nem büdös kölnivel, szappanos víz-
zel, még jó, ha szódavízzel. Locsolni régen vízzel illett, 
ahogy a mítosz szerint Tündér Ilonát keltették életre. 
Több mint hat hét böjt után, micsoda élmény, gyönyör 
lehetett, amikor az ágyból hálóingben kihúzott lányt ki-
vitték az udvarra és leöntötték egy vödör vízzel vagy 
megmártották az itató vályúban. (Egy sem kapott tüdő-
gyulladást.) Hat hete nem lehettek együtt és most a böjt 
végén, húsvétkor láthatta a legény a választottját ráta-
padt hálóingben. Van ennél szebb menyasszonyi 
ruha??? 
   Mindezt elfeledtük. Nincs megtartóztatás, nincs böjt. 
Adventbe, nagyböjtbe, pénteken is bulizunk. Nincs rit-
musa, szokásrendje az életünknek. Ráadásul fogyasz-
tókká váltunk. Nem tudunk a bálban énekelni, megvaló-
sítani a magunk szórakozását. Szolgáljon ki bennünket 
egy elektromos eszköz. 
 Hál ’Istennek évente még párszor tudok olyan mulat-
ságba lenni, ahol a zenekarnak nem kell konnektor, aki 
ott játszik, mestere hangszerének (ha van kezdő, segíti a 
többi). Ami a számomra legszörnyűbb, már a temetés 
sem emberi. Temetésen elvárják a hozzátartozók, imád-
kozzon, énekeljen a pap, a kántor, hisz kifizették neki, a 
gyülekezet semmit nem hajlandó. A Miatyánkot legtöb-
ben nem mondják. Hova fejlődtünk – vissza -. A legször-
nyűbb, szülőfalumban már a lélekharangot is villany 
húzza. Nincs a gyászoló gyülekezetben, aki megfogja a 
harangkötelet.  
   Jön egy vírus, ami megváltoztatja többek közt az idei 
húsvétot is. Nem akarok benne szakértő lenni, van belő-
lük bőven. Ami rám tartozik, hogy államilag elrendelt 
böjt vált szükségessé. Bezártak a kocsmák, otthon ma-
rasztalják a jónépet. Egy ilyen pici szabad szemmel nem 
látható jószág kell ahhoz, hogy észhez térjen az ember? 
Az egész évben bulizó emberiségnek ilyen figyelmezte-
tés kell? Ez kellett ahhoz, hogy emberek egymást keres-
sék, egymásnak segítsenek, hogy kedveskedjenek az 
egészségügyi dolgozóknak, megtapsolják őket és min-
denkit, aki most helytáll. Minden tiszteletem az övék. 
Akik nem ebbe a körbe tartoznak, tőlük azt kérem, vi-
gyázzanak magukra, és ha túljutunk ezen a krízisen, 
utána még jobban szeressék egymást. 
   Húsvétról vajmi keveset írtam. Vagy talán minden erről 
szólt? Talán úgy tehetem jóvá, ha azzal fejezem be az 
írást, amit Jézus mondott: Úgy szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek titeket.  
 
2020 nagyböjt 5. vasárnapja  

Győri Sándor 
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NE LISZTET VEGYÉL, HANEM EMBER-
SÉGET 

Nincs olyan ember jelenleg a földön, akit ne 
az újonnan kialakult koronavírus-járvány foglalkoz-

tatna. Ki így, ki úgy. Vannak az összeesküvés elmé-

letet gyártók, kik szerint politikai illetve gazdasági 
hadviselés. Vannak a pánikolósok, akik teljes védő-

felszerelésbe burkolózva hagyják csak el biztonsá-
gos otthonaikat, és vannak az örök Buddhák, akiket 

semmi és senki nem pusztíthat el, meg különben is, 

mi baj lehet. Nem megyek bele egyik nézet boncol-
gatásába sem, és az sem számít én melyik nézetet 

osztom, és melyikkel nem értek egyet. Most nem ez 
a téma, hiszen ezt már szerintem az is kivesézte, akit 

úgy különben hidegen hagyott eddig az egész mé-
dia. Arról nem is beszélve, hogy úgy gondolom, hogy 

mindenkinek joga van a saját lelkiismerete szerint el-

járni válságos helyzetben, de kiemelném, addig a 
pontig, amíg ez a nézet a saját maga igényeit elégíti 

ki és nem veszélyezteti a környezetét és embertár-
sait. 

Most valami olyanról szeretnék beszélni, ami 
túlmutat a járványon, ami kikukkant a szemellenzők 

mögül és belátást enged egy olyan páratlan lehető-

ségbe, amit a pánik vagy éppen harag és érdekte-
lenség ködfelhőjén át talán nem is veszünk észre. 

Kaptunk egy új esélyt. Egy lehetőséget arra, hogy 
jobbak legyünk. Hogy többek legyünk egyszerű 

pusztítóknál és pusztulóknál. Látom az embereket, 
ahogy ölik egymást egy tekercs wc papírért és ez el-

szomorít. De tovább nézek. És látom, ahogy össze-

fognak. Látom, hogy valaki a húspult előtt a négy da-
rab csirkemellet, ami maradt nem önző mód felvásá-

rolja, hanem egy darabot vesz és mosolyogva en-
gedi át a helyét a mögötte lévőnek, hogy neki is ma-

radjon. Látom az embereket, akik felajánlásokat 

tesznek ki így - ki úgy, kisebbet, nagyobbat, mindenki 
tehetségéhez mérten. Látom, ahogy unokák, gyere-

kek aggódnak a nagyszüleikért, szüleikért és otthoni 
számítógépezés helyett bevásárolnak neki, hogy ne 

essék semmi baja idekint. Himnuszt teli torokból da-
loló magyarokat látok. Üzletembereket, munkásokat, 

akik a nagy hajtásból megállnak egy kicsit és észre-

veszik milyen csodálatos asszony is a feleségük, mi-
lyen fantasztikus gyermekük van. Látok nőket, akik 

most már megbecsülik a párjuk keze munkáját és 
tudják értük, nekik dolgozik naphosszat. Egymásért 

koszos a kéz, egymásért vannak a pillanatok, egy-

másba olvadnak a szívek és a lelkek. Reményt látok, 
egy új lehetőséget hogy újra emberek legyünk egy 

embertelen világban, melyet mi alkottunk. Hogy eh-
hez a változáshoz az emberekben ilyen drasztikus 

eszközök kellettek, az talán a makacsság számlájára 

írható. Jók és rosszak mindig lesznek. Harcok min-
dig akadnak. Sorsok mindig fordulnak. Ez nem válto-

zik soha.  
 

 

De vajon mi megváltozunk valaha? 

És hogy mit látok még? Hattyúkat látok Ve-

lencében, delfineket úszni a tiszta víz tükrében. A 
légszennyezés vészjóslón vöröslő foltjai a térképről 

halványulnak. 
Isten fogalma számomra mindig is a képlékenység 

határait súrolta. Hittem benne mikor kellett, s elfeled-

tem mikor nem volt rá szükségem. De akár Isten, 
akár a véletlen műve ez, rajtunk múlik hogyan is 

használjuk fel a lehetőséget melyet kaptunk. Ra-
gaszkodunk-e régi megkeseredett gyarló önpusztító 

életünkhöz, vagy nyitunk egy új fejezetet és végre 
belátjuk, az élet értünk van és mi érte. Hogyan élünk 

eztán, mikor véget ér ez az egész, az csak rajtunk 

múlik. Nevezzetek örök optimistának, szivárványon 
táncoló bolond idealistának, de hiszek az emberek-

ben. Hiszek a jóban, a szépben. Hiszem, hogy újra 
szeretjük majd a tavaszt. És hiszem, hogy sok szívet 

ez a balsors most összetapaszt. Tudom, hogy most 

nagyon fáj, és azt is, hogy sovány vigasz ez most a 
betegeknek, pláne azoknak, akik hozzátartozót ve-

szítettek el. De higgyétek el az esőfelhők mögött ott 
a szivárvány. És azt mi festjük majd ezer színre is 

akár. 

Tormási Vyktória 

 

 

Ez a kis fa a megújulás jelképe, ugyanis két évvel ez-

előtt kivágták a fát metszés helyett. A tuskó új életre 
kelt, most már virágzik.   
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AREÁN 

MAGAM VAGYOK A TŰZ 

 

 
Tamasics Jánosné Rigó Tünde izgalmas és misztikus 

regényéből ajánlok egy részletet. 

Mivel olvastam a könyvet, és szeretem, támogatom a 

magyar és főleg helyi írókat, ezért veszem a bátorsá-

got, hogy jó szívvel ajánljam a Kedves Olvasóknak.  

 

 „Alig két nap telt el, iskola után egyenesen Karl házá-

hoz ment. Megbeszélték, hogy akkor is bemehet, ha a 
fiú nincs otthon. Furcsa érzés fogta el a kapuban, a ki-

lincshez érve tudta, hogy valaki van a házban. Egy 
hallhatatlan! Két tenyerét a kapunak támasztva össz-

pontosított, majd idegesen felnevetett, amikor felis-

merte a Jelet. Eric! Ez nagyon gyors volt. Körülnézett, 
majd kinyitotta a zárat, és bement. Eric a kőasztalnál 

ült, ugyanúgy nézett ki, mint ezer éve, mint a rajzon, 
amelyet át akart adni Karlnak, csak most világos, mé-

retre szabott öltönyt viselt, és a haja is rövidre volt 
vágva, a válláig sem ért. 

   Hirtelen megszeppent, vajon illik-e tegezni egy több 

mint ezeréves személyt? Aztán csak döntött, Akiram 
már türelmetlenül mozgolódott. 

   Eric egyik karja az asztal masszív lapján nyugodott, 
nem szólt, csak kérdőn nézett a belépő lányra. Érezte, 

hogy közéjük tartozik.. 
  - Szia, Eric! Areán vagyok. Én hívtalak ide, ne hara-

gudj, nem találtam más módot, hogy felvegyem veled 

a kapcsolatot. Akiram azt mondja, a barátja vagy, vagy 

legalább az voltál századokon át. Még a barátjának 

tartod magad? 
  - Honnan tudod, hogy ki vagyok? Honnan tudod a 

nevem? 

  - Akiramtól – mosolyodott el. 
  - Akiram eltűnt, nagyon sokáig kerestem, nem talál-

tam meg. Miért higgyek neked? 
  - Ismerem az arcodat, Akiram emlékeiből. Láttalak 

lovagolni Bizánc mellett, mikor üldöztek titeket, a ha-

lántékodon lévő seb nagyon gyorsan begyógyult, ne-
kem ilyesmihez még sokkal több idő kell. Te fordultál 

előbb vissza, aztán Akiram követett téged. – Elővette 
táskájából az összehajtott papírlapot, és Eric szétnyi-

totta az éjjel készült rajzot. Önmagával nézett farkas-
szemet. Csak az öltözék volt más, és a hajviselet.  

  - Mit tudsz még? – nézett rá feszült érdeklődéssel. 

  - Amit akarsz? Miről beszéljek? Akiram itt van – mu-
tatott a halántékára. – Örül neked, hogy láthat, hogy 

élsz. 
  - Te… Te Kötésben vagy Akirammal? Az lehetetlen! 

Mennyi idős vagy?  

  - Tizennyolc leszek. Tudom, túl fiatal vagyok. 
  - Még senkiről sem hallottam, aki ilyen fiatalon túl-

élte volna az összekapcsolódást – nézett rá csodálat-
tal Eric. – Neked bele kellett volna halnod, ha egy 

olyan idős elmével összekapcsolódsz, mint Akiram. Ő 
soha nem kockáztatta volna ezt! 

  - Nem ő keresett meg, én találtam rá, véletlenül. 

Nem tudta ki vagyok, sem azt, hogy mennyi idős. 
   Eric elgondolkodva figyelte. Érezte az erőt a lány-

ban, de annak mértékét nem tudta felmérni. 
  - Mekkora erőd van? 

  - Nagy. Aklram szerint közelítem az övét, hacsak a sa-
ját belső erőt számoljuk, a külső forrásokat még nem 

tudom használni, túl sok koncentráció kell ahhoz, 

hogy kordában tartsam magam, és kevés lehetősé-
gem van tanulni. Az első komolyabb dühkitörésemmel 

tönkretettem a város melletti kiserdőt, utána nem na-
gyon mertem próbálgatni, hogy mire vagyok képes. 

  - Leült Erickel szemben és várakozóan nézett rá. 

  - Akiram hol van? Miért nem tud jönni? 
  - Elfogták, amikor eltűnt, majdnem ezer éve, meg-

próbálták megölni, de túl öreg volt hozzá. A lelke ké-
pes a test nélkül is élni… de én újra testet tudok adni 

neki, ha segítesz őt kiszabadítani. Egy hegy mélyében 
van bezárva, egy fekete kristályban, ami ónix lehet, ha 

jól sejtem.  

   Eric döbbenten nézett a lányra. 
  - Hol találtál rá?  

  - Megéreztem a Jelet egy dobozon, és megszerez-
tem, egy éve. Benne volt a naplója, amit fogság alatt 
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írt, és a tőre. Nem tudtam mit teszek, még azt sem, 

hogy ki vagyok, mi vagyok. A naplóban láttam a nevét, 
és a tőrt felvéve hívtam. Rögtön éreztem. Ez lassan 

egy éve történt. Eleinte nem tudtunk beszélni, csak 

amikor rájöttünk, hogy működik ez az egész, és meg-
tanultam a nyelvét. 

  - Még tizenhat sem voltál, amikor összekapcsolódta-
tok? –fürkészte Areán arcát, képtelen volt elhinni, 

hogy fiatalként túlélhette a Kötést. – Mit éreztél? 

  - Első alkalommal csak sok emlékképet láttam, vélet-
lenszerűen, meg az érzéseit éreztem. Második alka-

lommal, amikor már láttam a nevét a naplóban, már 
szándékosan hívtam. Akkor rögtön érzékeltem, hogy 

megérinti az elmém. 
  - Mennyi idő telt el a kettő között? 

  - Talán egy óra, vagy kicsit kevesebb. 

  - Nem ő kezdeményezte az összekapcsolódást, ha-
nem te! 

Soha nem fordult még elő ilyen. Miért tetted? 
  - Nem tudom. Csak ezt kellett tennem. Egyszerűen 

nem tehettem mást, nem dönthettem másként. Néha 

úgy érzem, azért születtem, hogy őt megtaláljam. 
Mintha már akkor is az övé lettem volna, amikor még 

azt sem tudtam, hogy létezik. 
  - Nagyon fáradt, kimerült voltam, és betegnek lát-

szottam, ez úgy másfél hónapig tartott, de előtte is 
gyenge voltam, ez csak rosszabbodásnak számított. 

Akkoriban napi közel húsz órában tanultam, meg ol-

vastam. Utána viszont rohamosan erősödtem és nem 
csak fizikailag, szellemileg is gyorsabb lettem. Nagyon 

könnyen tanulok, mindent megjegyzek. Már alig van 
szükségem alvásra. 

  - Akiram most is itt van veled? 
  - Igen. Folyamatosan együtt vagyunk. 

  - Kérdezd meg, mi hiányzott neki legjobban az évek 

alatt? 
  - A szabadság, vágtatás, úszás, vívás és a beszélgeté-

sek veled – mosolyodott el Areán. 
  - Te nem? 

  - Engem nem ismert, nem hiányozhattam. Nem is él-

tem még. 
  - Hogyan akarsz testet adni neki? 

  - Ezt nem szeretném elmondani. Csak arra kérlek, ha 
sikerül őt kiszabadítani, és valami rosszul sül el, legyél 

mellette! 
  - Mi sülhet el rosszul? 

  - Belehalhatok.” 

  

GRATULÁLUNK! 
A könyv megvásárolható! 

 
 

Tamasics Jánosné Rigó Tünde 
 

Lélekszaggató 
 
A költészetnek napjára, 
szavak a fehér lap aljára. 
Olvassátok versemet, 
csak apró kis szösszenet. 
 
Hangokból lesz a szó, 
megnyugtató, vagy felkavaró, 
Betűk hadából az írás, 
Min átcseng nevetés vagy sírás. 
 
Hangulatok lebbenő fátylain, 
érzések szikrázó lángjain, 
lelkünk egy darabja szakad ki, 
hogy megláthassa mindenki. 
 
Születő szavak fájdalmas sikolya; 
a sors kegyetlen, gúnyos vigyora; 
kacagó dallamok vidám ritmusa- 
tomboló lelkünknek cinkosa. 
 
Mi nem mondható el szóban, 
kikiáltható rímekben, rigmusban. 
A fehér papír mint jótékony fátyol, 
Megvéd, és mindentől elhatárol. 
 
Költőink, nagyjaink szabad lélekkel, 
vészek idején is gúnnyal, reményekkel, 
de írtak ők, mert nem írni nem lehet, 
ha a világ őrületbe kergeti az értelmet. 
 
A költő szabadsága legyen örök, 
sose korlátozzák hatalmi körök! 
S bár mindig akad, ki fizetett tollnok, 

Ki igazat szól, azt követik a gondok. 
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HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL 

Március hónap 
 

György-nap előtt, ha nem esik, 

György-nap után sok is esik. 

Hogyha Vitális didereg, 

Tizenötször lesz még hideg. 

Áprilisnak szárazsága 

Jó gazdának bosszúsága, 

Áprilisnak nedvessége 

Fáknak termőképessége. 
 

április 2 

 1972.04.02. Az Egyesület Államokban egysé-

ges fizetőeszközként bevezették a dollárt. 
  

április 4  

 1949.04.04. Washingtonban aláírták a NATO 

(Észak-Atlanti Szerződés Szervezete) szerződést. A 

NATO Nyugat-Európa és Észak-Amerika 29 államát 

tömöríti, mint biztonsági szövetség. Hivatalos nyel-

vei az angol és a francia. Évente kétszer tart ülést 

(tavasszal és ősszel). 

 1975.04.04. Budapesten felállították a „0” ki-

lométerkő szobrot a Clark Ádám téren, a Budavári 

Sikló előtti parkban. A „0” kilométerkő szobor a Bu-

dapestről induló főutak kilométer-számozásának 

kezdőpontját szimbolizálja. Borsos Miklós alkotása, 

80 cm-es talapzaton áll, három méter magas mész-

kőszobor. A szobor szabályos tipográfiai 0 karaktert 

formáz meg, és összesen két betű van rajta: „KM”, 

a kilométer rövidítése. Innen számítják a magyaror-

szági egyszámjegyű főútvonalak kilométereit (az 1-

es és a Székesfehérvárról induló 8-as főút kivételé-

vel), de a 10-es, a 11-es és a 31-es főutak kilométe-

reit is innen számolják. 

 1974.04.04. Átadták a Pécsi tévétornyot.  A 

torony 18500 tonna vasbetonból épült, Vízvárdy Ist-

ván, Söpkéz Gusztáv és Thoma József tervei alap-

ján. Eredetileg 191 méteres volt, de 1995-ös anten-

nacserét követően, 6 méterrel lett magasabb, 197 

méteres magasságával jelenleg is hazánk legmaga-

sabb épülete. 
 

április 6 

 1952.04.06. Jan van Riebeeck holland orvos 

megalapította Fokvárost, a Dél-afrikai Köztársaság 

fővárosát. Nevét a közeli a Jóreménység fokról 

(Cape of Good Hope) kapta. Jan van Riebeeck hol-

land orvos, gyarmati ügyintéző élelmiszer-ellátó 

központként hozta létre a város alapjait a Holland 

Kelet-indiai Társaság részére, hogy az Európából 

Kelet-Afrikába, Indiába és Ázsiába tartó hajók itt 

tudják feltölteni készleteiket.   

 1974.04.06. Az ABBA együttes Waterloo című 

számával megnyerte az Euroviziós Dalfesztivált. 

ABBA együttest 1972-ben alapította Agnetha 

Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-

Frid Lyngstad. 1974-ben váltak világszerte ismertté, 

amikor Waterloo című dalukkal megnyerték az Euro-

víziós Dalfesztivált és attól kezdve éveken át uralták 

a különböző országok toplistáit. Hosszú szünet után 

a Mamma Mia! című musicallel, majd a filmváltozat-

tal tértek vissza. 
 

április 15 

 1963.04.15. A TV Maci első vetítése. Október 

23-án van a TV 

Maci hivatalos 

születésnapja, 

ami nem az 

első tévés sze-

replése, ha-

nem Bálint Ág-

nes születés-

napja, aki az Esti mese eredeti forgatókönyvét írta, 

valamint a maci karakterét is ő találta ki. „Szép ál-

mokat, gyerekek!” – ezzel a címmel kezdődött a mű-

sor, amiben először jelent meg a képernyőn a Maci.   
 

április 18 

 1982.04.18. Ópusztaszeren felavatták a Nem-

zeti Történeti Emlékparkot, ahol a Feszty körkép lát-

ható. A Nemzeti Történeti Emlékpark szabadtéri 

néprajzi múzeum és skanzen. A legismertebb kiállí-

tott mű Feszty Árpád: A magyarok bejövetele című 

körképe.  
 

április 23 

 1956.04.23. Felrobbantották a Nemzeti Szín-

házat. ”7-re ma várom a nemzetinél, ott, ahol a 6-os 

megáll." A korabeli dalszöveg jól kifejezi azt az élet-

érzést, amelyet a Blaha Lujza téren álló színház je-

lentett a budapestiek számára. Tájékozódási pont, 

találkahely, kulturális intézmény. A hivatalos indok-

lás szerint a metróépítés útjában állt, de korszerűt-

lennek és balesetveszélyesnek is minősítették, fel-

újítása sokba került volna.  
 

április 30 

 1961.04.30. Leonid Rogozov orosz orvos si-

keres vakbélműtétet hajtott végre saját magán.  A 6. 

szovjet antarktiszi expedíció orvosa, a 

“Novolazarevszkaja” állomáson megállapította, 

hogy sürgős vakbélműtétre van szüksége, de az idő-

járási körülmények miatt repülőgép nem tudott fel-

szállni, és másik orvos nem volt az állomáson. Tükör 

segítségével eltávolította a gyulladt féregnyúlványt. 

A műtét közben fél óra elteltével rosszul érezte ma-

gát, szünetet tartott, de végül összesen 1 óra 45 

perc alatt a műtét befejeződött, az orvos pedig fel-

épült.  

Forrás: ezenanapon.hu, wikipedia 
 

Kántor Éva  
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Márciusban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Clifton krónika. A helyes megfejtést 9-en küldték be, 

közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Földi Józsefné. Gratulálunk!  

 

ÁPRILISI REJTVÉNY:  

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

várjuk. A megfejtés telefonon is leadható Kántor Éva 30 577 9129. Határidő: április 24-ig. A két rejtvényt 

megfejtői között külön-külön fogunk könyvet kisorsolni. 

 

A járványhelyzetre tekintettel, mivel mindenki otthon marad és filmet néz, ezért mi is egy filmes kereszt-

rejtvényt készítettünk. Egy-egy régi magyar film címe van elrejtve minden sorban. A megfejtés is egy 

nagyon híres film címe. 

 

       1                 

 2                       

        3                

        4                

       5                 

        6                

7                        

 8                       

        9                

 10                       

     11                   

         12               

         13               

           14             

     15                   

     16                   

 

1. Gyula tanév végén küzd, hogy matekból megkapja a négyest, mert ez a feltétele, hogy a nyári vakáci-

óját szabadban tölthesse. 2 „Az oroszok már a spájban vannak.”. 3. Karádi Katalin első filmje. „Ezt lett a 

vesztünk, mind a kettőnk veszte” dalolják a végzet asszonyának első filmjében. 4. Szép szolgálólány, akit 

igazából mindenki kedvelt, de mégis a gazdái ellen fordult. 5. „Mint a szélvész száll a gépünk, mint a 

táltos úgy repülünk, itt a csillagokkal élünk egy-egy felhőn megpihenünk.” 6. Vándorszínész és a gyám-

leány egymásba szeret. 7. Misit lopással és csalással vádolják a lutri szelvény miatt. 8. Ausztráliába Ma-

gyarország vízilabda csapata az oroszok ellen 4-0 győzött. Szó szerint a vérüket adták érte. 9. „Az egész 

területet elveszik tőlünk! Veszélyben a grund!” 10. Melyik filmben siratják el Sanyikát? 11. „Ha eltudod 

csábítani tiéd az autó, ha nem az esküvőtök napján alsógatyában végig megyek az Erzsébet hídon.” 12. 

Hol hangzik el ez a mondás, hogy: „a hagymát is hagymával eszem”.  13. „Jöjjön, meghívom egy kolára 

kolléga úr.” 14. A matulások lányok a szoborba rakják a kívánságukat. 15. „Föld a földhöz házasodik.” 

„Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út.” 16. Fiatal fiú este a Románokkal. 
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