
 

 
 

 

MOZSGÓ MEGÚJUL

KÖZLEKEDHETÜNK A MOZSGÓ – ALSÓHEGYET ÖSSZEKÖTŐ ÚTON 

A Mozsgót Alsóheggyel összekötő út építé-
séről folyamatosan beszámoltunk. Öröm-
mel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a szakhatóság által hivatalosan is átvételre 
került, megkaptuk a használatba vételi en-
gedélyt.  

Nem sok település dicsekedhet azzal, hogy 
az anyatelepülést és a szőlőhegyet aszfalto-
zott út köti össze. Több mint 100 éves hiányt 
tudtunk pótolni. Nagyon fontosnak tartjuk, 
a külterületen élők integrálását; érezzék, 
hogy Mozsgóhoz tartoznak.  

Többekben kérdés merült fel az elhúzódó 
átadás miatt, most szeretnék erre választ adni.  2019. telén felkerült az első aszfaltréteg. A tavaszi bejárás 
során minőségi kifogások merültek fel, melyek a nem rendeltetésszerű használatból és építési hibákból 
adódtak. Megállapítást nyert, hogy plusz rétegre van szükség, melynek anyagi fedezete a pályázatból már 
nem finanszírozható. A felmerülő plusz költséget a kivitelező és Mozsgó önkormányzata közösen állta.  

2020. szeptember hónapban újabb 4 cm aszfaltréteget terítettek az útra. A kivitelező a földmunkákat is 
elvégezte, elegyengették az árok melletti partszakaszt. Kijelenthetem, hogy az út elkészült. Kellemes lát-
ványt nyújt a természeti környezetben kanyarogva.  

Az elkészült út 90 %-ban a személyforgalmat szolgálja. Az óvodába, iskolába, munkahelyre napi szinten 
ingázók már használták. Egy teherforgalomra alkalmas minőségű út készítése 300-400 millió forintba ke-
rülne, ez nem az. Ezért csak 5,5 tonna alatt lehet terhelni. Magasságkorlátozó táblákat helyeztünk ki, hogy 
a 3 méternél magasabb gépjárművek, kamionok ne tudjanak behajtani.  Kisebb traktorok, földmunkagé-
pek beleférnek a súlykorlátozásba. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat! Tervezzünk hosszú távra! 

Képviselőtársaim és magam nevében kívánom, hogy örömmel használják! 
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MOZSGÓ MEGÚJUL

 

 ÓVODA FELÚJÍTÁSA 

 

A Magyar Falu program 
keretében az óvoda felújítására támogatást nyert az 
önkormányzat.  

A felújítás során a meglévő teraszt egy előtetővel fedik 
be. A teraszon a jelenlegi mázas kerámia burkolatra egy 
csúszásmentes kültéri fagyálló burkolatot helyeznek fel, 
valamint körbe korlátot készítenek. A terasz fedése és 
burkolása esős időben is biztosítja a gyerekek részére a 
kint tartózkodást.  

A projektből a felújítás mellett a csoportszobákba új 
asztalok és székek is beszerzésre kerülnek.  

A pályázatból finanszírozzuk a műszaki és építészeti 
tervezést, engedélyeztetést, hatósági eljárások költségét is.  

Reméljük, hogy a megújított környezet, az igényes felszereltségű óvoda hozzájárul a gyerekek magasabb szintű 
ellátásához, a településkép javításához.  

 
 

SZOLGÁLATI LAKÁS FELÚJÍTÁSA 

A Kolozsvári utcában található volt rendőr lakás 
felújítására adtunk be pályázatot sikerrel.  

A felújítás során a ház új tetőt kap, a homlokzatot 
hőszigetelik, a külső nyílászárókat lecserélik. A fűtés 
korszerűsítésére is sor kerül: radiátorcsere szerepel a 
tervekben. Az épület fürdőszobája már nagyon 
elhasználódott, új csempét, járólapot és bojlert kap. 

A megnyert összeg a tervek előkészítését, a pályázatírás 
költségeit, az engedélyeztetési folyamatot is magába 
foglalja.  

A projekt által lehetőség nyílik a szolgálati lakás nagy 
értékű megújítására. 
 

Kovács Zsolt Vilmos polgármester
 

MOZSGÓ MEGÚJUL

  

Fotó: Ken Owen 
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Koronavírus adatok  
(2020. 11. 10.) 

 

VILÁGSZERTE 

Fertőzöttek száma összesen eddig: 50.913.451 

Elhunytak száma: 1.263.094 

 

MAGYARORSZÁGON 

Fertőzöttek száma összesen: 118.918 

Elhunytak száma: 2596 

A nagy létszámú fertőzések és a kórházi ágyak telített-

sége miatt a kormányok rendkívüli lépéseket tettek.  

 

A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI 2020.NOVEMBER 10. 

KEDD ÉJFÉLTŐL: 

1. este 8 és hajnal 5 óra között kijárási tilalom 

lesz, kivétel csak a munkába járás, és rendkí-

vüli esetekben lehetséges; 

2. minden gyülekezés tilos; 

3.  az éttermek bezárnak, csak a házhoz szállítás 

lehetséges, kivételt jelentenek az üzemi ét-

kezdék; 

4. az üzletek, fodrászatok, egyéb kisipari szolgál-

tatók este 19 órakor bezárnak;  

5. a szállodák csak üzleti célból érkezett vendé-

geket fogadhatnak, turistákat nem; 

6. általános rendezvénytilalom lép életbe; 

7. családi összejöveteleken és magánrendezvé-

nyeken legfeljebb tízen vehetnek részt; 

8. esküvők csak lakodalom nélkül szervezhetők, 

tanúk, szülők, testvérek részvételével 

9. temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt;  

10. a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet 

megrendezni; 

11. a szabadtéren egyéni sportolás lehetséges, de 

amatőr csapatsport tilos; 

12. a szabadidős létesítmények, fitnesztermek, 

fedett uszodák, múzeumok, könyvtárak, kul-

turális intézmények, színházak, állatkertek be-

zárnak; 

13. felső- és középkorú oktatás csak online for-

mában működhet, a felsőfokú oktatás kollégi-

umait be kell zárni;  
 

 

 

 

 

 

 

bölcsődék, óvodák, általános iskolák nyitva 

maradnak; 

14. oktatási és egészségügyi intézmények dolgo-

zóit hetente célzottan tesztelni fogják (gyors-

tesztekkel); 

15. amennyiben a szállodák nem bocsájtják el az 

alkalmazottakat, akkor a zárás utáni első 30 

napban a november 8- ig. történő foglaláso-

kat, illetve azok 80 %-át az állam megtéríti; 

16. éttermek és szabadidős létesítmények dolgo-

zói után erre a 30 napra nem kell járulékot fi-

zetni, itt az állam a munkavállalók bérének a 

felét megtéríti; 

17.  A maszkviseléssel és távolságtartással kap-

csolatosan eddig bevezetett szabályok to-

vábbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 fő-

nél nagyobb település egyes közterületein a 

maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a 

polgármester feladata. Sporttevékenység so-

rán, valamint a parkokban, illetve zöldterüle-

teken a maszk viselése továbbra sem köte-

lező. 

18. Kutyát sétáltatni lehet maszkban, 8 óra után 

is a lakóhely ötszáz méteres körzetében. 

 

MOZSGÓN 

A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyin-

tézés elsősorban telefonon és elektronikus úton lehet-

séges, a személyes érintkezést a lehető legminimáli-

sabb mértékűre kell csökkenteni. 

Ennek érdekében az ügyfelek nem léphetnek be a hi-

vatali épületbe, kizárólag ügyintéző kíséretében előre 

egyeztetett időpontban, ha a személyes jelenlét feltét-

lenül szükséges. 

Időpontot egyeztetni a 73 544-018 és 20 229 7147 te-

lefonszámokon, illetve a jegyzo.mozsgo@vipmail.hu és 

mozsgopolgarmester@gmail.com email címen lehet. 

 

A könyvtár szintén nem látogatható, de működik. 

A könyveket szívesen házhoz visszük. A kéréseket vár-

juk.  

Elérhetőség: Tel.: +36 73 344 060, 

E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com 

 

  

mailto:jegyzo.mozsgo@vipmail.hu
mailto:mozsgopolgarmester@gmail.com
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SZÜLETÉS 
 

Neiczer Ajsa született 2020. október 23-án (2410 

gr, 50 cm), szülei Neiczer-Győri Zsuzsi és Neiczer 

Richárd nagy-nagy örömére.  

 

 
(Huba, Álmos, Ajsa) 

 

 
 

Micek-Angyal Panka született 2020. október 31-én 

(3950 gr, 53 cm), szülei Micek-Angyal Adrienn és 

Micek Zsolt nagy-nagy örömére.  

 

 
 

Gratulálunk! Kívánunk erőt, egészséget 

babáknak és mamáknak egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Felhívás  

 

A volt jegyző lakásban lévő cserépkályhák szétbontásra 

kerülnek a felújítás előtt. Ingyen elvihetőek! 

Érdeklődni telefonon a hivatalban lehet november 25-ig.  

Telefon: +36 20 229 7147 

 

 
   

                Köszönet 

A községi könyvtár köszönetét fejezi ki Merényi 

Györgyné Katinak, a rengeteg csodaszép felaján-

lott gyerekkönyvekért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bogdán Attila Árpád u. 

 Léránt Kálmánné Árpád u. 

 Perecz László Árpád u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MOZSGÓN 

2020. november 15. vasárnap 11.15 óra 

2020. november 28. szombat 16.00 óra 

 

 

 

 

h 
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ÓVODA A JÁRVÁNY IDEJÉN 
 

Szeptemberben kezdetét vette egy újabb nevelési 

év, de nem a megszokott módon. 

A Köznevelési Intézmények számára Intézkedési 

Terv készült, mely alapján elkészítettük a sajátunkat, 

mely tartalmazza a járványhelyzet miatti szabályo-

kat, változásokat az intézmény dolgozói, gyermekei 

és a szülők számára egyaránt. 
 

Nagy örömünkre nem csökkent a gyerekek létszáma 

az előző évhez képest. Új apróságok népesítik be az 

óvodát szép számmal, a gyerekek fele kiscsoportos. 

Sok-sok tervünk volt-van-lenne erre az évre is, de 

egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudhatjuk, mi fog eb-

ből megvalósulni. Az biztos, hogy egyes dolgok el-

maradnak vagy más formában valósulnak meg.  
 

Szeptemberben a Mozsgó település és térségének 

közösségi fejlesztése pályázaton belül a szabadban 

megtartott játékos délelőtt igazán nagy örömet szer-

zett a gyerekeknek. A következő héten ehhez kap-

csolódóan finom almát és gyümölcsleveket is fo-

gyaszthattak. A pénzbeli támogatásból még játéko-

kat is vásárolhattam mindkét csoport számára, a 

gyerekek legnagyobb örömére.  
 

Az egészséges étkezést támogatva, finom csala-

mádé készült télire. A szükséges alapanyagokat kö-

szönjük a szülőknek, a gyerekek pedig szorgos ke-

zekkel készítették és töltötték üvegbe a finomságot, 

természetesen a higiéniai szabályokat betartva. 
 

Október 23-i megemlékezésünket óvodán belül tar-

tottuk és a gyerekek által készített Nemzeti Színű 

Szíveket elhelyeztük a Kopjafánál. 
 

 
 

 

Sajnos a nagyon várt Őszbúcsúztató Lampionos 

Felvonulás elmarad a járvány miatt, de óvodán belül 

kicsit másként azért elbúcsúzunk az Ősztől „Remél-

jük”, hogy így is lesz. 

Mivel a szülők sem jöhetnek be az óvodába, ezért 

képekben összefoglalva értesülnek a heti tevékeny-

ségekről és a szép számmal készülő munkákról a 

Szülői Facebook-csoport felületén. Ezen a módon 

tájékoztatjuk a szülőket a járványügyi intézkedések-

ről, óvodai hírekről, aktuális eseményekről. 
 

A további tervekről nem tudunk mit mondani, mert 

egyik napról a másikra változások lehetnek. Szeren-

csére az óvoda dolgozói és a gyerekek közül még 

senki sem fertőződött meg, reméljük, hogy ez így is 

marad!!! 
 

Szeretném megköszönni a szülőknek a sok-sok 

gyümölcsöt, amivel támogatták a gyerekek egész-

séges étkezését, szívesen fogyasztják. 
 

De nem csak a gyerekek táplálkozását tartjuk fon-

tosnak, hanem a télre készülődve a madarakét is. 

Sok-sok éve már, hogy télen etetjük a madarakat, a 

múlt télen már az ügyes kezű apukáknak köszönhe-

tően, több madáretetőben lakmározhattak madara-

ink. Októberben sok-sok madáreleség, főként nap-

raforgó mag gyűlt össze az óvodában. A szülők és a 

szülők ismerősei többen is támogatták az óvodát ki-

sebb mennyiségű madáreleséggel, egyik kisgyer-

mekünk családja nagyobb mennyiséget ajánlott fel. 

Nagy örömünkre nem csak a szülők, hanem mező-

gazdasági vállalkozók is támogatták, hogy egész té-

len etetni tudjuk a rengeteg madarat, akik évről-évre 

visszatérnek hozzánk.  

Akik 50-100 kg-ig terjedő mennyiséggel támogattak 

bennünket: Sziget Hús Kft., Utód Agró Kft., Bata Pé-

ter Vállalkozó, Német László – Laci Gazda - Vállal-

kozó. Nagyon köszönjük támogatásukat a madarak 

nevében is!! 
 

Remélem, hogy legközelebb már jobb lesz a helyzet 

a járvány tekintetében! 

Mindenkinek jó egészséget kívánok a magam és az 

óvoda összes dolgozója nevében! 

                                              Gulyás Csabáné    Ica néni 
 

Ui.: A gyerekek remélik, hogy a Mikulás Bácsi nem 

lesz beteg!!! 

 

 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                   2020. november  

6 
 

 
 

R é gi  id ő k ,  ú j  k ih ív áso k  

Elérkezett az új tanév. Nem volt egyszerű a kezdet, 

még a 2019/2020-as tanítási évet sem tudtuk a meg-

szokott módon lezárni.  A kialakult vírushelyzet miatt 

nem volt lehetőség a tanévzáró és ballagás hagyomá-

nyos megszervezésére. Minden évben a hetedikesek 

ballagtatnak és szervezik a tanévzáró ünnepélyt, - ez a 

mi feladatunk lett volna - most teljesen új időpontra 

került. A tanév búcsúztatása és a ballagás egybeesett 

az új tanév kezdetével, amire nagyon sokat készültünk, 

és igyekeztünk hangulatát megőrizni. Úgy gondoljuk, 

igazán szépen sikerült. 

 

 

Alig telt el pár nap szeptemberben és ismételten neki-

álltunk az újabb kihívásnak. Minden évben a nyolcadi-

kosok feladata megemlékezni az 1956-os forradalom 

és szabadságharcról. Ötleteink voltak, többféle szín-

padi előadásban gondolkodtunk verssel, prózával és 

tánccal, eredeti képekkel, dokumentumfilm bejátszá-

sokkal. A helyzet azonban újra átírta terveinket. Nem 

lehet használni a kultúrházat. Nem lehet tömegrendez-

vényeket tartani. Hogyan emlékezzünk meg október 

23-ra, mely minden évben a település számára nyilvá-

nos rendezvény szokott lenni? Olyan volt ez, mint a 

magyar népmesék világa. Csináljunk ünnepélyt, meg 

nem is, jelen legyenek az érdeklődők, meg nem is. Sze-

repeljenek a gyerekek a közönség előtt, meg nem is. 

Következett hát az újratervezés. Ezért úgy gondoltuk a 

„fejszénket most egy új fába vágjuk”. Videót készítünk. 

Csakhogy nincs benne gyakorlatunk. Nem baj, majd 

megtanuljuk! Az interneten és a számítógépen már na-

gyon sok vágó- szerkesztő-összeillesztő program van, 

amit felhasználhatunk a videónk elkészítésére. Kitalál-

tuk az új helyszíneket, felvettük a vonulást, a lelkesítő 

beszédeket, az összekötő szövegeket. Természetesen 

az eredeti felvételek és a tartalmas zenék sem marad-

tak el. A gyerekek nagyon pozitívan álltak az újításhoz, 

ötleteltünk, próbálkoztunk. A megemlékezés napján a 

forradalommal kapcsolatban különféle feladatokkal 

mélyítettük el tudásunkat. Voltak rejtvények, készít-

hettünk lyukas zászlót, rejtvényeket, totókat oldottunk 

meg. Érdekes, interaktív internetes feladatokat is csi-

náltunk, ahol használtuk telefonjainkat és persze, osz-

tályonként több plakát is elkészült az ’56-os esemé-

nyekkel kapcsolatosan.   Igyekeztünk olyan megemlé-

kezést tartani, ami az új helyzethez méltó. Reméljük si-

került! Nem is gondoltuk, hogy ilyen sokan kíváncsiak 

lesznek videónkra a YouTube-on. Nagyon sok dicsérő 

szót kaptunk, ami igazán jól esett nekünk. Köszönjük 

mindenkinek, aki részese volt, és aki megnézte meg-

emlékezésünket!                                                           

 

Bóni Gergő, Hirt Zsófi, Katona Katinka, Kelemen Re-

beka,Ódor Máté, Orsós Gábor, Orgyán Olivér, 

Tormási Feri, Veriga Martina 

 

 

Hegedüsné Szojkó Tünde osztályfőnök 

A video megtekinthető a YouTube-n és Mozsgó 

facebook oldalán:  

Címe: Emlékezzünk 1956 október 23-ra! 
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Kelemen Rebeka és Bóni Gergő 8. osztályos tanu-

lók gondolatai az október 23-i készülődésről 

Rebeka: Nem volt újdonság számunkra, hogy nekünk 

kell a műsort készíteni, mivel minden évben a 8. osztály 

feladata az 1956-os megemlékezés. Kezdetben min-

denki magabiztosan állt a feladat elé, de mikor elkezd-

tünk gondolkodni azon, hogyan is tudnánk kivitelezni a 

COVID-19 nevezetű vírus okozta helyzetben, egy pilla-

natra megtorpantunk, akkor most hogyan tovább? 

Akkor jött az ötlet Tünde nénitől, hogy mi lenne, ha fel-

vennénk videóra. Igen ám, de el kellett gondolkodnunk 

azon, hogy milyen elektronikai eszközzel tudnánk a leg-

jobb minőséget biztosítani a felvétel számára. Próbál-

koztunk először kamerával, csak nem volt túl jó a hang, 

ezért ezt az ötletet hamar elvetettük. Következő ötlet 

a mobiltelefon volt, ami talán jobb minőséget adott, 

mondhatjuk szerintem a legjobbat, amit ki tudtunk 

hozni belőle. Úgyhogy a mobiltelefon kamerájának a 

segítségével vettük fel a mi kis műsorunkat. 

 

Ez a helyzet, hogy most egy kamerába kell beszélnünk 

nagyon furcsa és új volt. Mondhatom mindnyájunk ne-

vében, hogy nem kevés nehézséget okozott, de sokat 

gyakoroltuk a szöveget, na meg a kamerába beszélést 

is. Kétféle gondolat volt a fejemben, az egyik, hogy na-

gyon szuper ez az egész, a másik hogy egy vírushelyzet 

miatt kell így csinálnunk a dolgokat. Szerintem minden-

kinek picit fura volt, hogy nem állunk a színpadon, nem 

láttuk a többiek reakcióját. 

Gergő: Szabadtéren is készült felvétel, amit igyekez-

tünk korhű ruhában előadni. A felvételeket többször is 

megismételtük, amíg egészen jól nem sikerült. A kész 

anyagok összevágásával készült el a teljes műsor, ez 

Tünde néni munkáját dicséri. A közös készülődés alatt 

sokat nevettünk, közösen ötleteltünk egy kicsit össze-

rázódott az osztály. Az ünnepi műsor nem csak az isko-

lába járó diákokhoz jutott el, hanem a facebookon és 

youtubon keresztül minden érdeklődő megnézhette.  

Rebeka: Ami személy szerint nekem annyira tetszett az 

egészben, hogy mi voltunk az első olyan osztály a 

mozsgói iskola életében, akik legelőször tapasztalhat-

tuk meg ezt az érzést. A fura körülmények ellenére na-

gyon, de tényleg nagyon sok dicséretet kaptunk és ez 

mindenkinek nagyon jól esett. Így a végére csak annyit 

mondanék, hogy szerintem az osztályunkhoz és a MI 

osztályfőnökünk (Hegedüsné Sz. Tünde) munkáihoz tö-

kéletesen megfelelt ez a módszer, és ismét egy olyan 

munkát adtunk ki a kezünkből, ami a MI kis közössé-

günket jellemzi.

 

  

ÜNNEPI TISZTELETADÁS ÉS KOSZORÚZÁS MOZSGÓN 

 
Fejet hajtottunk a hősök emléke előtt. Tiszteletünket, a vírushelyzet miatt, egyénileg vagy kis csoport-

ban róttuk le a kopjafánál, a világháborús emlékműnél. A temetőben gyertyát gyújtottunk.  
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Tormási Vyktória: Szerethetetlen 
 
"Már a bevezetőnél ott 
tartottam, hogy akkor 
most hozom az idézetes 
füzetem, mert itt olyan 
dolgokról lesz szó, amiket 
érdemes feljegyezni. De 
te jó ég, hát akár a fél 
könyvedet kiírhattam 
volna! Imádtam! Az első 
mondattól kezdve az utol-
sóig. A leírásokat, a mo-
nológokat, a csípős kis 
párbeszédeket. A hangu-
latokat. Az ízeket, a szago-
kat. A főszereplőket. A sztorit. Az első pofont a tör-
ténetben. Aztán a következő pofont is... pedig az 
már igencsak fájdalmas volt. Volt, ahol hangosan 
felnevettem. Volt, ahol sírtam is. De Vyki, szerin-
tem én még nem olvastam ennyi érzelemről 178 
oldalban. 
   Olvasás közben olyan hangulatom volt, talán a 
már könyvben is említett EKG görbével tudnám jel-
lemezni: szép folyamatos hullámzással kezdünk, 
érdeklődve a történet iránt, aztán ahogy zajlik a 
cselekmény, megy át a görbe erőteljes szívritmus-
zavarba. 
   Nem tudom pontosan mennyi idő alatt, de 
együltömben kiolvastam a Szerethetetlent. Tetszik 
a címe is, de akár így is keresztelhetted volna, mert 
illik rá: LE-TE-HE-TET-LEN 
   Köszönöm szépen Neked ezt az élményt, ez a 
könyv biztos, hogy NEM "egyszer olvasós" 
lesz. (már csak azért sem, mert olvasás után 10 
perccel hiányzik a fent említett főszereplőnk)"  
 

Egy vélemény, vagy könyv értékelés a sok közül, 
melyet Juhász Dalma írt, Tormási Vyktória, a  
„Szerethetetlen” című könyve kapcsán. Október 
31-én jelent meg a NewLine kiadó gondozásában. 
Ennél jobb bemutatása a könyvnek nem is kell, 
mert ez bőven felkelti az ember kíváncsiságát, 
hogy elolvassa ezt a nagyszerű regényt.  
 
A könyv megrendelhető a kiadónál és kölcsönöz-
hető a Községi könyvtárban. 
 

 

„Nem mozdulok 
Olyan megnyugvás borítja be a  
testem, mit rég nem 
éreztem. Talán kezd hatni újra 
a pia? Rég nem éreztem  
magamon se részegséget 
se másnaposságot. Pedig 
mennyire vágynék rá! Az  
alkohol mámorító csókja, s  
utána gyötrelmes pofonja. 
Mindegy melyik, csak üs- 
-sön, harapjon, szedjen szét,  
majd rakjon össze újra. 
Csak alkosson belőlem új 
 embert. Ha csak pár órára is. 
De nem. Az alkohol túl régi 
cimborám ahhoz, hogy  
meglepetést okozzon. 
Folytonos mámorban tart, de  
                se 
jobban, se rosszabbul nem 
érzem magam tőle. Életem  
legstabilabb kapcsolata ez. 
Lelkem rohadását már 
csak a testem múlja felül. 
Savanyodó bűze belengi a  
holnapot, s ébenfekete pacát  
    hagy a tegnapban.” 
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Andy T. Miller:  
Klári és Claire 

 
Megjelent Tamasics Jánosné Tünde második 

könyve, egyelőre e-book formában, a Smaragd 

kiadó gondozásában.  

Gratulálunk! Várjuk a folytatást! 

 
 

Kedvcsinálóként:  

Klári egy képzőművészeti pályázaton utazást nyer 

álmai földjére, Franciaországba. Az utazás előtti 

nyelvi táborban találkozik egy francia fiúval, 

Valentinnel, akihez első látásra irracionális vonza-

lom köti. Soha többé nem tudnak elszakadni egy-

mástól, de talán nem is igazán akarnak... Klári né-

hány héttel a 18. születésnapja előtt megérkezik 

Párizsba, ahol egyszerre találja meg a múltját és a 

jövőjét. A szerelmét, akitől a halál sem tudta el-

választani és a hivatását, melyben szenvedélyes 

művészként önmaga tud lenni. De mindent beár-

nyékol a múlt. Nem tud szabadulni a rémálomtól, 

a tűztől, mely a lelkét égeti…  

Megnyugvást számára csak a bosszú hozhat, ha 

kiegyenlíti a régi számlát… 

 

 
 
 
 
 

Lássuk ősszel is színesben a 
világot! 
 

 

 

 

Egy újabb hónap 

telt el, melynek első 

napjai azzal teltek, 

hogy 

megemlékeztünk 

azon szeretteinkről, 

akik már eltávoztak 

az élők sorából.  

 

 

Mindenki a hite 

szerinti 

mennyországban reméli őket újra látni, vagy épp egy 

szerencsés csillagzat alatt kívánja neki az újjászületést. 

Az ősz hozta borongós időjárás, a hűvös esők, egyre 

hosszabbodó és egyre sötétebb éjszakák kedveznek a 

depresszió kialakulásának, a veszteségérzés 

felerősödésének, és a komor gondolatok 

térnyerésének. A halottaink fontosak, soha ne feledjük 

el őket, de gondoljunk az élőkre is, amíg még velünk 

vannak. Az elveszített lehetőségek, percek, órák és 

napok soha nem térnek vissza, az idő elmúlik felettünk. 

Ne hagyjuk, hogy az élet úgy haladjon el mellettünk, 

hogy visszatekintve csupán elszalasztott, örökké 

halogatott terveink és vágyaink sora szegélyezze csak 

múltunk ösvényeit. Éljük meg a perceket, és küzdjük 

meg a harcainkat, ha kell. Ne hagyjuk, hogy a 

depresszió alattomos szárnyai eltakarják előlünk a 

fényt! A lelket elborító sötétség ellen nem csak azzal 

küzdhetünk, hogy sokat vagyunk a szabadban, bár a 

mozgás nagyon fontos az őszi-téli időszakban is! Apró 

csel, ha nappal is égetjük a villanyt, a mai jó minőségű 

ledes égőknek már alig észrevehető a fogyasztása, alig 

100 Ft havonta, ha akár napi tíz órát is égnek!  

   De nagyon fontos a természetet is becsempészni a 

lakásba. Az élő, zöld, színes, tarka növények nem csak 

a levegőt tisztítják, de nyarat idéző színeikkel a lelket is 

táplálják. A zöldről már sok kísérletben bebizonyították, 

hogy pozitív hatással van a pszichés állapotra, erősítik 

az életkedvet. A piros és a narancssárga vidámabbá 

tesz, a lila bizonyos árnyalatai felfokozhatják az 

érzelmeket. A színek értünk vannak, éljünk velük! Ne 

csak drapériák, kiegészítők szintjén, de az élő 

növények adta lehetőségeket is használjuk ki bátran; 

az üzletek kínálata évről-évre színesebb, gazdagabb e 

téren is. Figyelni kell a növények fény- és hőigényére. 

Ha hidegebb időben vásárolunk, akkor ne vigyük be 

rögtön a legmelegebb helyiségbe a trópusi virágot 

sem, mert hősokkot fog kapni. Egy köztes 

hőmérsékleten hagyni kell néhány órát 

akklimatizálódni, és nem fogja megsínyleni a 

környezetváltozást. 

Köszönöm a figyelmet és a türelmet. Következő 

hónapra igyekszem valami különlegessel jönni, egy 

szép csokorral, köszönetképp mindenki számára azért, 

hogy olvassa az írásaimat. 

Tamasicsné Rigó Tünde 
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S z í n e s  k a l a n d o r  
 

Ősz van, szürkeség, köd, sötétség. 
Ezért egy színekkel, fényekkel dol-
gozó embert szeretnék bemutatni 
Önöknek .A riport apropója, hogy Ta-
kács József, Mozsgó fotókrónikása, 
apai nagybátyám volt. Nyakába 
akasztott fényképezőgépével, csalá-
dunknál, Jedinkán gyakran megfor-
dult. A mostani fotós, Ken Owen 
munkáját és személyét is, érdeklő-
déssel figyelem.  
Az időpontot párjával, Szabó Berna-
dettel, Dettivel egyeztettem a nyelvi 
nehézségeket elkerülve. Hármasban 
beszélgettünk. 
- Köszönöm az önéletrajz vázlatot Ken, amit küldtél. Ebből 
azt olvastam ki, hogy nagyon színes életet éltél. Most is 
ilyen színes az életed?  
K: Most egy pici szürkésebb? 
- Miért vagy itt Magyarországon?  
K: Vettünk egy ház, Gálosfán. Dolgoztam Olaszországban. 
Kaptam egy kis pénz. Egyszer mondtam Dettinek, írtam 
sms: „Kell egy ház”. 
K: Bocsánat, mondom Dettinek, mert nagyon rosszul be-
szélek magyarul, folyékony vagyok olaszból, angolból, a 
japánt pedig elfelejtettem. 
Innét olaszul folytatta. Az olasz nyelv dallamos pergésére 
hangolódni, majd magyarul megérteni a történeteket, 
bár megduplázta időben a beszélgetésünket, mégis hihe-
tetlenül színes és érdekes volt. 
D: Az életesemények egymásból alakultak. Semmit nem 
szabad egymástól elválasztani, külön megemlíteni, egy 
folyamat az egész. 
- Rendben van. Akkor menjünk az önéletrajz vonalán. Hol 
születtél, kik a szüleid? 
K: Szülővárosom: Kobe, Japánban. Brit állampolgár va-
gyok. Édesapám angol diplomata, nagykövet helyettes 
volt Japánban. Édesanyám japán. A követségen dolgo-
zott. Így házasodtak össze. Van egy öcsém, Angliában él, 
újságíró, nyelvtanár. 
- Hol jártál iskolába? 
K: Japánban: Tokióban és Kobéban. 
D: 10 éves korában költöztek vissza Dél-Angliába. Ekkor 
nyugalmazták az édesapját. Ott folytatta tovább a tanul-
mányait, és fejezte be az iskoláit. Egyetemre nem járt. 
- Hol laktál? 
K:Tokió és Ashiya, Japánban. Nagy-Britaniában Lindfield, 
Charmout, Bridport, Bristol. Olaszországban Vicenzában. 
Magyarország, Gálosfa. 
- Van itt még valami, idézőjelben. „ Az Utca”. Ez mit je-
lent? 
K: Az volt a lakásom.  

D: Több, mint 10 évig volt az utca az 
„otthona”. A kezdetekben hálózsák-
kal, később két lakókocsiban az utcán 
élt. Stoppolva, egy 20 kilós hátizsákkal, 
kezében egy gitárral, utcazenészként 
beutazta Európa nagy részét. Zenélt 
Portugáliától Izraelig, de főként Olasz-
országban.  
- Hú, ez elég meredeken hangzik. Hogy 
jött ez? 
D: Bristolban az akkori Sun Life biztosí-
tótársaságnál végzett irodai munkájá-
ból, a barátnője veszekedéséből, meg 
az élethelyzetéből elege lett. Tudta 
belül, hogy neki mennie kell. Az egyik 
ebédszünetben keresett egy utazási 
irodát, megnézte a repülő utakat. 
K: Nem tudom hova akartam menni. A 

legolcsóbbat megkerestem. Róma. Jól hangzik. Megyek. 
Vettem egy jegyet. Akkor, azonnal. 
D: Elővételben megvette a jegyet. Visszament az irodába, 
és közölte, felmond. Eladott minden holmiját, amit nem 
tudott magával vinni.  
- Mit szólt hozzá a család? 
D: Akkor már nem a szüleivel élt, de ők nyitottak voltak, 
hagyták azt tenni, amit ő szeretett volna. Megérkezett 
Rómába és fogalma sem volt arról, hogy mit fog csinálni. 
Az első éjszakát, egy bokorban töltötte, a Constantinus 
diadalív alatt. 
K: Kutyapisi szagú volt. 
D: Nyugtatta a gondolat, hogy a 20. században nem lehet 
éhen halni még az utcán sem. Rómából Firenzébe, majd 
Bolognába utazott, összeismerkedett egy ír férfivel, aki 
meg látta, hogy van nála egy gitár. 
K: Te zenész vagy! Szólalj meg az utcán! Ok. Mentem és 
énekeltem a dalaimat. Hihetetlen, de rengeteg, rengeteg 
pénz lett.  
D: Az olaszok az utcazenészt nem kéregetőnek, koldusnak 
nézik, hanem művésznek, és értékelik az előadását. Az 
életükhöz hozzá tartozik az utcai forgatagban zenélő, 
éneklő, aszfaltra rajzoló, zsonglőrködő, bábozó művész. 
Rengeteg emberrel ismerkedett meg. Gyorsan megtanult 
olaszul.  
K: Olaszország a legkedvencebb helyem. Minden szép. És 
amikor csúnya is, szép. Olaszország után, Izrael, Spanyol-
ország, Portugália. Amikor nem tudtam zenélni, akkor ki-
sebb munka is csináltam. Izraelben hajójavítás, épületja-
vítás is. Strandon összeszedni a nyugágyakat. Mert a 
strand a „hálószobám” volt. Ott voltam minden nap ko-
rán. Mondták, te mindig itt vagy, akarsz dolgozni? 
D: Nem ő kereste a munkát, hanem a munka találta meg 
őt. Maguktól alakultak a dolgok, de mindenre nyitott volt. 
Ami szembe jött vele, azt megragadta, élt a lehetőségek-
kel. Sokkal színesebben, szabadabban élt, mint ahogy azt 
mi képzelnénk. „Kukabúvár”-kodott is. Nem jól hangzik a 
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megnevezés, de nagyon jó szórakozás volt. Olaszország-
ban annyira jó dolgokat dobálnak ki. Volt egy kis táskája, 
amit ő a ridikül helyett bidonkülnek nevezett (bidone-
kuka olaszul), benne a csavarhúzó, a kalapács, a fogó, és 
minden, ami a kis barkácsolásokhoz kellett. Történt vele 
az élet. Különös esetek is. Például, Izraelben a Negev-si-
vatagban három napig gyalogolt víz nélkül, ott nem vet-
ték fel, hiába stoppolt. A hátizsáktól féltek, hogy bomba 
lehet benne. Spanyolországban Salamanca-ban drogosok 
hívták meg az eldugott tanyájukra melegedni. Dél-Olasz-
országban Potenzában a templomból az atya is küldött 
neki pénzt, csak hogy ne énekeljen olyan hangosan, mert 
nem hallották tőle a misét. Portugáliában Porto város-
ában útitársat kapott ajándékba, egy fehér kis orvosi pat-
kányt, Portót, aki igen sok aprót hozott a gitártokba, sze-
rette őt a közönség. Az alsónadrágjába rejtett Portót még 
Angliába is becsempészte, hogy nehogy karanténba he-
lyezzék a kisállatot. A hihetetlen is megtörtént: Egy Adriai 
tengerparti városban egy csóka repült a vállára és a fül-
cimpáját csipkedte a belvárosban. Rapalloban az ellopott 
gitárját meglátta és visszaszerezte a tolvajoktól a vészfé-
ket behúzva a vonaton. Sevilla-ban szendvicshez jutott 
három kopogással azon a „bizonyos” kapun, ahol semmi 
felirat nem volt. A hálózsákjában talált csótányt, skorpiót 
és egyszer Kanári fürdetőporral szabadult meg a beköl-
töző bolháktól. Kipróbálta azt is, hogy milyen hálózsákban 
szabad ég alatt aludni a viharban. Amikor villámlik, érezni 
a hőt a földön – micsoda felfedezés. Elázott gatyáig, de az 
életben egyszer ezt is ki kellett próbálnia.  Nagyobb konf-
liktusba nem keveredett, szerencsére. Azt megtanulta, 
hogy az utcán soha nem tudhatod, mi történik a követ-
kező pillanatban. Kiszolgáltatott vagy sok szempontból, 
de biztonságban is vagy, mert az utca szeme rajtad van. 
Fiatal, erős férfiként lehet élni ezt az életformát, de nők-
nek nem ajánlaná semmiképpen. 
K: Szerencsés voltam. Soha volt semmi szörnyű. Egy-két 
lopás, kisebb zaklatás papoktól, igazoltatások. Ennyi. 
D:Nizzában, egy elhagyott irodaházban működő telefon-
ról hívta anyukáját, így tudta meg, hogy édesapja meg-
halt. Hazautazott, hogy édesanyját támogassa ebben a 
nehéz időben. A TGV francia gyorsvonatra nem váltott je-
gyet, a kalauznak azt mondta, hogy „vészhelyzetben” van. 
Neki az is volt. A kalauz kiállította a büntetést, és jó utat 
kívánt. 
Angliában megvásárolta az első furgont, amit átalakított 
lakóbusszá és visszatért Olaszországba. Újabb három év 
vándorlás és kalandozás következett Európában, már 
sokkal komfortosabb körülmények között. 
K: Minden nap egy kaland volt. 
- Hogy ismerkedtetek meg? 
D:Ken akkor egy bio borgazdaságban dolgozott, zenész 
barátja birtokán Vicenzában, aki búcsú bulit tartott, mert 
Texasba költözött. Pécsi utcazenész barátaim révén én is 
a meghívottak közt voltam. Az akkori munkámból, Rómá-
ból vonatoztam fel a hétvégi bulira. Csak kettőnknek nem 
volt párja, ennek idén van 24 éve. Aztán Róma belvárosá-
ból beköltöztem Ken lakóbuszába. Így kezdődött a közös 

kalandozásunk, majdnem három évig. Megszabadulva a 
négy munkahelyemtől, nem bírtam a tétlenséget, ha-
szontalannak éreztem magam, ezért bőrművességbe 
kezdtem, szütyőket varrtam és árultam, sőt kártyavetés-
sel is szórakoztattam az utca népét, aminek igen nagy ke-
reslete volt a misztikus kelet-európai létem miatt.  Édes-
apám betegsége miatt hazautaztam, Ken pedig kint dol-
gozott tovább. Amikor elromlott a furgon, nem tudott a 
zenéléssel annyi pénzt keresni, hogy egy új lakóbuszt vá-
sároljon. Állást kapott egy NATO-val közreműködő olasz 
cégnél, ami egészen jól fizetett. Európán belül költöztet-
ték a NATO katonákat, ahol tolmács volt, költöztetett, pa-
kolt, sofőrködött, és a navigációs rendszer is ő volt. Gyor-
san összejött annyi pénze, hogy tudott venni egy másik 
buszt egy angol ismerősétől, aki az utcán szentképeket 
rajzolt az aszfaltra. A jól fizető munkáját nem akarta még 
feladni, de a  változás szele már benne volt. Akkor küldte 
az sms-t egy olasz kávézóból, hogy vegyek egy házat. 
K: Megöregedtem. Régen ez olyan volt, mint a terápia. 
D: Egy gitárral hangosan énekelni az utcán, kiadni a gőzt 
magából, neki ezt terápia volt. Most jól van, erre már 
nincs szüksége….és a  gitárt sem veszi a kezébe már. 
- Ez komoly? Elmúlt az érzés? 
K: Hátizsák, első busz, aztán másik busz, aztán változás.  
D: Amíg fiatal vagy, az élet forgatagában élsz, haladsz az 
árral. De egy idő után biztonságra, törekszel.  
K: Nem csak a biztonság. Akartam megint valami mást. 
2004-ben jöttem Magyarországra. 
-Megint eljött az idő, amikor váltani kellett? 
D: A házvásárlás több változást indított el. Munkánkká 
vált az ingatlanértékesítés, ami visszahozta a fotózást is 
Ken életébe. Az utunkat a szerencse is kísérte, mint az 
alku, a házunk megvásárlásakor: a felénél is kevesebbért 
vásároltuk meg. Azóta teljesen átalakítottuk, most egy 
belül modernizált parasztházban lakunk. 20 éve ugyanaz-
zal a céggel dolgozunk ingatlanközvetítőkként. Ken az in-
gatlanokról készít nagyon jó fotókat és a szövegeket is 
fordítja. Ken soha nem manipulálja a fotókat, mindig 
megtalálja a legoptimálisabb módot a bemutatásra. 
-Mióta fotózol? 
K: Japán vagyok. Génekben van a kattintás. :) 
D:Kiskorától volt saját fényképezőgépe. Ez is kíséri az éle-
tét. Régen még a filmes fényképezőkkel kattintott. Az 
utazásokhoz viszont bonyolult volt cipelni, előhívatni, 
nem is nagyon fotózott, csak amikor letelepedett. Az első 
digitális gépét itthon, 1 mpixeles Sony Mavica floppy ca-
merát a cégtől kapta, a házak fotózásához.  Következő egy 
Canon IXUS zsebkamera volt, majd a kifinomultabb Nikon 
D300 megengedte, hogy 100 milliót kattintson. Kattin-
tani, kattintani, kattintani, így lehet tanulni. Jelenleg az 
ikonikus Canon 5D a munkaeszköze.  
Itt cseng össze a munka és a hobbi. Így lett a kalandorból 
társadalmi dokumentációt készítő fotós. Magyarországon 
olyan helyzetekkel, eseményekkel találkozott, amit nem 
látott eddigi utazásai során. Falunapok, helyi összejövete-
lek, karácsony, kulturális helyi rendezvények otthonka, 
stb... Belső késztetésből jön igénye ezek megörökítésére. 
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A szociális dokumentáció az idő múlásával lesz jelentős. A 
jelenben sokszor nem értik az emberek, hogy miért kell 
állandóan fotózni. 5-10-15 év elteltével egészen másként 
tekintünk egy fényképre.  Mindenre vissza lehet keresni, 
kultúrára, öltözködésre, a viselkedésre, a falu környeze-
tére, az autókra, az emberekre, hiszen minden változik, 
idővel minden történelemmé válik. Nagyon fontos szá-
mára, hogy fényképezésnél nem XY személye elkülönítve 
a lényeges, hanem teljes környezetében egy idő pillanat 
rögzítése történik. Hányszor hallotta már, hogy „jaj, nem 
vagyok fotogén”. Nem az a fontos, hogy állt a szoknya, 
meg a blúz, volt-e műkörme vagy sem hanem, hogy 2020. 
január 18-án a hölgy mögött még áll egy fenyőfa, az utcán 
még jártak bizonyos típusú autók, a nők cicanadrágot is 
hordtak, nem volt még kerítés, stb…. A kép összességé-
ben fog információt hordozni a jövő számára. 
- A világlátott embernek a dokumentáció művészi része 
az önkifejezés? 
D: Neki csupán szórakozás látni az idő múlását, elbűvöli. 
Régi fotók nézegetése a világhálón rendszeresen része 
életünknek Elégedettség, öröm tölti el a képeinél, hogy 
ezt ő kattintotta, mindegy mivel, de ő alkotta, és őrzi meg 
az utókornak. Az első Kakasfesztiválra is kíváncsiságból 
keveredett. Azóta több szálon is kapcsolódunk Mozsgó-
hoz. Foglalkoztunk angol nyelven a picikkel, a bölcsiben 
és az oviban. Részt veszünk projektekben, és dokumentá-
lunk, dokumentálunk. 
- A születési éveden elcsodálkoztunk. Mivel tartod Ilyen 
fiatalon magad? 
D: Nem iszik, nem dohányzik, különleges étrendet nem 
követ, húst, halat nem eszik, minden vasárnap böjtöl, ak-
kor semmit sem eszik. Fogalma sincs arról, hogy mitől néz 
ki így. Neki minden nap egy új kaland. Ha nincs miért fel-
kelned, akkor megöregedtél, kívülről, belülről.  

-Kellett küzdened az elfogadással Magyarországon?  
D: Bölcsődés korától külföldinek, „más”-nak tartották. Ja-
pánban angol, Angliában keleti volt. Egész életét kíséri a 
másság. Megszokta. Mert ő valóban más. Magyarorszá-
gon nem tapasztalt negatív dolgokat a mássága miatt. 
K: Ez csak egy furcsa ember kamerával. Csinál, amit akar. 
D: Neki ez a furcsa ember pozíció tökéletes. Nincs vele 
gondja. 
- Hogyan tovább? 
D: Számára fontos, hogy ne legyenek konkrét tervei. Ak-
kor van jól, amikor nem tudja, hogy mi lesz holnap, így 
folytonosan a jelenben tud élni. Arra koncentrál, amit az 
élet naponta hoz, de annak minden percét megéli. 
K: Nekem tetszik az életem itt Magyarországon. Van há-
zunk, szép kertünk. Csak nagyon hiányzik a tenger. 
Köszönöm a bizalmatokat, örülök, hogy dokumentálhat-
tam színes életetek néhány eseményét, történetét. 
Hazafelé menet  a Soulwave együttes dala csengett a fü-
lemben:  
Vesszők helyett néha, pontot kell tenni 
Ha hátrálnál inkább, csak előre menni 
Kéne, mert vágyakból nem épült semmi 
Nem kell csak bátorság, egy kis mákszemnyi 
Hát hajózzunk együtt most, kalandor szívek 
Majd rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet 
De annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer 
Elképzelt hajnalból, valódi reggel 
Hiába átkoznak, hívnak bolondnak 
Inkább bolondként, haljak meg holnap 
Mint megbánjak bármit ha, őszintén tettem 
És nem kell majd szégyellnem azt, aki lettem. 

H.b.B.

 

Mielőtt végleg elmegyek …. 
 
Így hallottak napja előtt örök 
érvényű a kérdés, mi marad 
meg belőlünk? Számomra, 
ami a legfontosabb, az az em-
beri kapcsolatok, a pillanat 
varázsa. Míg jókedvűen elbe-
szélgetsz az utcán egy isme-
rőssel, egy öreg nénivel. Na-

gyon fontos a kapcsolattartás, építés. Az, hogy ez a 
koncepció tudatos legyen. Lásd, a mai világ szelleme 
épp ennek ellentétére irányít, hogy távolságot tarts; 
pedig ha ez beleivódik az emberi tudatba, generációk-
kal később már frusztrációt, elszigetelődést, depresz-
sziót hord maga után, mint a láva után a hamu. Kérdez-
tem magamtól évekkel ezelőtt, ha hatalmat kapnék a 
világ fölött, mit tennék vele, mondjuk egy napra, egy  

 
hónapra. Mindig az volt bennem: egy óriási közös tán-
cot. Gondolkodtam, miért ez jutott eszembe. Mert a 
tánc összehozza az embereket, kapcsolatot alakít ki. Az 
emberi kapcsolatok, értékesek, nagyon értékesek, per-
sze sokszor erre már akkor jövünk rá, mikor nincsenek 
mellettünk. Egyes embereket néha néhány órára ka-
punk meg az életünkbe, de elképzelhető, hogy abban 
a rövid időben egy életre való tanáccsal látnak el. Egye-
seket hónapokra, másokat évekre. Ezekben lehet egy-
mástól egy mosoly, egy ölelés, együttérzés, közös sü-
tögetés. Lényeg az, legyen meg bennünk a kapcsolat-
tartásra és a nyitottságra való hajlandóság, mert így ka-
punk egymástól egy életre való képet… mielőtt azt 
énekelhetnénk, mielőtt végleg elmegyek, kapsz egy ké-
pet rólam…   

                                                             Figura Éva 
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Falusi turizmus  
 
"És ha már nem lehet útját állni a gazdasági fejlődésnek, akkor 
legalább meg kell menteni valamicskét a Föld eredeti képéből, 
egy-egy kis paradicsomi maradékot kell csinálni, hogy a késő 
utódoknak legyen hová elzarándokolniuk, ha látni akarják, 
milyen szép is volt valamikor a világ." 
           (Vasárnapi könyv, 1926. január 26.) 

 
A falusi turizmus, mint fejlesztési lehetőség nem kínál nagymértékű gazdasági fellendülést, sem pedig komplex 
megoldást a súlyos problémákkal küszködő kistérségnek, viszont kellemesebb lakókörnyezetet, fejlettebb környe-
zetkultúrát, vonzóbb faluképet és, nem utolsósorban kiegészítő jövedelemforrást teremthet a helyi lakosság szá-
mára. Mindez pedig nagyban hozzájárul a települések népességmegtartó-képességének javításához. Bemutatjuk és 
helyet adunk a községünkben induló kezdeményezésnek. (szerk.) 
 
 

Bemutatkozik a KISStanyÁCSka… 
 

Tanyánkon közel 30 fajta állat 

kb. 100 egyede található 

meg. 

Vannak simogatható, kézből 

etethető állataink is. Mint min-

denhol, nálunk is kicsiben, az 

állatok szeretetével kezdő-

dött az állattartás. 1 ló, 1 kecske, 1 malac, 1 papa-

gáj. Lassan kicsi lett az udvar, nagyobb helyre lett 

szükség. 

  A „tanya” üres volt, így elkezdtük leköltöztetni álla-

tainkat a Batthyány utcával szemben lévő területünk 

hodályaiba. Sajnos az épületek nem éppen a leg-

megfelelőbbek a mostani elvárásoknak, de régen, 

amire kellett tökéletes volt. Ezek átépítése jelenleg 

az egyik célunk. 

  Több hektár ad otthont, élelmet az állatainknak, és 

persze nem kevés munkát, kitartást nekünk. Mind-

ketten mezőgazdasági végzettségekkel rendelke-

zünk, OKJ-s képzéseken is részt vettünk. Az állata-

ink többnyire magánszemélyektől vásároltak, vagy 

befogadottak, de vannak állatkertekből származóak 

is. Sokáig különösebb cél nem volt velük, magunk 

örömére tartottuk őket. Mára ez változik.  

  Terveinkben szerepel egy állatsimogató létreho-

zása, megnyitása, korszerű kifutók, kennel sorok 

építése. 

  A terület alkalmas szabadidős tevékenységekre, ki-

rándulásra, túrázásra az állatok között, őket megis-

merve. Lehetőséget adhatna az iskolának környe-

zetóra tartására, az óvodáknak természetismeretre 

és nem mellesleg a turisztikai lehetőségek is bővül-

hetnének. 

 Sok éves tervek ezek. Nem megy máról holnapra. 

Segítséget a családunk ad. Támogatás nélkül meg 

szinte lehetetlen ötletek ezek. Sokan érdeklődéssel  

 
 

 

figyelik az életet lent nálunk, ezért gondoltuk meg-

osztjuk terveinket, ízelítőt adunk munkánkból. 

 A tanya területe egyelőre nem látogatható. Ennek 

megértését és betartását kérjük és köszönjük. 

Néhány nálunk élő állat: Kínai csíkos mókus, Karolin 

réce, Fekete 

hattyú, 

„Cross” rókák, 

Minnessotai 

törpemalacok, 

Holland törpe 

kecskék, An-

góra nyulak 

stb. Valamint 

kifutók elké-

szültével, 

Benett ken-

guru 

Szurikáták, 

Mongúzok, Al-

pakka is érkezhetne… 

 

Kiss-Ács Adrienn 

 

ÉLŐ HAL ELADÓ 

November 21-től Mozsgón élő hal (ponty, amur, ká-

rász) eladó. Érdeklődni Kiss Istvánnál lehet.  

Telefon: +36 30 247 1183 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 

Trianon előzményével hagytam abba és Horthy sze-

repével, ezzel folytatom. 

  Trianonról csak pár mondatot írok, mivel a századik 

évforduló okán rengeteg információ jött a médiából, 

a sajtóból és hála Istennek napjainkban ezek már 

többé-kevésbé hitelesek is. Csak a nagy számokat 

írom. Az ország területének kétharmadát elcsatol-

ták. Gondoljunk bele (pontos számot ne kérjenek tő-

lem, mert a központi fűtés szerelése okán a könyv-

táram több mint fele almás ládákban van), a mai Ma-

gyarország úgy 92. ezer négyzetkilométer, az elcsa-

tolt Erdély (nem Románia) 102 ezer. Miről is beszé-

lünk (vagy írok). A felvidéket is elvették. A háborút 

„kirobbantó” Ausztria is területet vett el tőlünk, a 

„hűséges” Sopron megmaradt. Ma az ország kö-

zepe Pusztavacs közelében van, fatoronnyal jelölve. 

Hazát szerető konzervatív, hagyományőrző bará-

taim szerint, azért fából, mert ideiglenes. Bár igazuk 

lenne. A valamikori - Szarvastól délre - kőtoronyból 

van. Azt már írtam, hogy Európa súlyponti közepe a 

Csepel-sziget. Ez a közép megmaradt, és mindig a 

közép határozza meg az egészet. Egy sejtben is a 

sejtmagban lévő kromoszómák határoznak meg 

mindent. Bocsássák meg, hogy elkalandoztam a 

történelemtől, de a teremtett világ egységes egész, 

az egysejtűtől a társadalomig. A természet törvénye: 

törvény (nem kell megszavazni).  

  Visszatérve Trianonra, csak pár mondat erejéig. A 

magyar követségnek lehetőséget sem adtak tárgya-

lásra. Nem szerződés született, hanem diktátum. Az 

„utolsó szó jogán” még Gróf Apponyi szólhatott. Mi-

vel egyik-másik résztvevő bekiabált, hogy nem érti, 

így egymás után négy nyelven elmondta beszédét. 

Meglepetést okozott. A lenézett magyar nép fia négy 

nyelven beszél. Az utolsó mondata megdöbbenést 

okozott. (Nem teszem idézőjelbe, mert hátha pár 

szót tévesztek): Uraim, Önök ma itt megásták Ma-

gyarország sírját, de a magyar nemzet ott lesz az 

Önök temetésén.  

  Nem érdekes, hogy a magyar nemzet évszázado-

kon át védi Európát az iszlám ellen, évszázadokon 

át zajló véráldozatok árán, az első nagy háború után 

harmadára csonkolják.  

 Most büntetni akarják, mert nem akar befogadni 

iszlám terroristákat. Mindezt a művelt keresztény 

nyugat. Az örmények voltak az első katolikus állam-

vallású nép, négyötödét vették el az országuknak. A 

másodikak a magyarok Szt. István óta, akik orszá-

gának kétharmadát vették el a „művelt” nyugat se-

gítségével. 

  Ne politizáljunk, közel negyven éve se sok haszon-

nal járt. Maradjunk a tényeknél.  

  Horthyt kormányzóvá választják. A környező hatal-

mak reménye, hogy Magyarország megszűnik, lé-

tezni semmivé válik. A csonka ország lábra áll. Hely-

reállítják a nehézipart, a meghagyott bányászatot, a 

könnyűipart. Talpra áll az ország. 35.000 katonát en-

gedélyeznek Magyarország számára, de ezt sikerül 

kivédeni azzal, hogy leventéket képeznek. Újra gya-

korlatoznak a Bercsényi huszárok. A mezőgazda-

ságban megindul a gépesítés, a nemesítés. A va-

gongyártás, mozdonygyártás. Öreg „mesterem” 

mesélte, hogy egyengették a mozdonyok alaplapját. 

Ha már itt tartunk, a következő - szintén vesztes- há-

ború után a győztesek a jóvátétel egy részét 424-es 

magyar gőzmozdonyba kérték. (Ami a Horthy érá-

ban lett kifejlesztve.) Én még 40 évvel később Pécs-

Pest közti vonalon utaztam a 424-es vontatta sze-

relvénnyel. A Sárbogárd-Bátaszék közt 324-el, mert 

a nagyobb „testvért” nem bírta el a pálya. Ekkoriban 

lendült fel a magyarországi vetőmagtermesztés. 

Helyre állt a közbiztonság. Volt országos rendőrség 

és helyi hatáskörben tartozó csendőrség. Most kez-

dünk kapálózni ezután. Érdekes, hogy Amerikában 

több mint száz éve így van. Akkor egy ellopott tyúkot 

tudott a csendőr, hogy hol keresse.  

  Isten mentsen, hogy politizáljak - volt belőle bajom 

elég, de a jó Isten működik és mindig megvolt a jó 

oldala is - az egyik könyvespolcomon van egy régi 

fekete-fehér fotó, a sarkain nemzeti szín festéssel. 

Egy paraszt ház faláról való. A képen Horthy, a fia, 

aki hősi halált halt és az unokája. Vajon az a paraszt-

ember valamikor 60-80 éve miért vette meg (lehet a 

búcsúba) és akasztotta fel a tisztaszoba falára? Tán 

csak nem azért, mert biztonságba érezte magát, 

hogy jövőét látta a gyermekének is? 

  Közel húsz év után minden összeomlott, de erről 

legközelebb, és ezzel majd úgy érzem, be is fejező-

dik a sorozat, ha csak nem lesz igény még pár havi 

folytatásra, de mivel azt már megéltem, nem tudom 

elkerülni a szubjektivitást. 
 

 

Mozsgó, Enyészet hava   

                                                             Győri Sándor 
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Az októberben megjelent felnőtt rejtvény helyes megfejtése: Ha kitartunk, a siker bármikor beüthet. Könyvet 

nyertek Váron-Happ Adrienn, Tormási Gyuláné, Bogdán Attila. Gyerekrejtvény megfejtése: Hans Christian 

Andersen. Könyvet nyertek: Paizs Réka, Borbély Heléna.  Gratulálunk!  
 

NOVEMBERI REJTVÉNY  

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő:  

november 23.                     Kántor Éva 
       

Vízszintes: 1. Milyen tű 

van a könyvben? 2. Sör-

márka 3. Ősi magyar 

disznófajta 4. Séf 5. "A 

királyé nem leszek, nem 

leszek. Akkor inkább el-

megyek, elmegyek. 

Soha vissza nem jövök, 

nem jövök már." Ki az 

eredeti előadó? 6. Ma-

gyar tenger 7. Titkon fi-

gyel 8. Pottyantás 10. 

Milyen kör lehet szögle-

tes 11. Popej kedvence 

12. Erkölcstan 13. Se ol-

dala, se feneke mégis 

megáll a víz benne  14. 

Régi hordó mérték 15. 

Sötét ellentéte 16. Or-

szágunkat észak-déli 

irányban átszelő folyója 

17. Teljesen kopasz 27. 

Olcsó ellentéte 35. Sza-

móca  

Függőleges: 18. 7 szé-

narakás meg 5 szénara-

kás együtt hány széna-

rakás 19. Hogyan ne-

vezzük a behajtott, 

meggyűrődött lapot a 

könyvben 20. Hol készül 

a Mozsgó újság 21. Mekk Elek is ez volt 22. Kint is van, bent is van, mégis csak a házban van 23. Örökké 

nyílik, sosem virágzik 24. Téli sporteszköz, havon siklik 25. Ollós állat 26. Alacsony a vízszint 28. Kiről szól az 

esőember című film? 29. Bankkártya kód 30. Hónaponkénti 31. Szádba teszed, mégsem eszed 32. Melyik 

tököt nem lehet megfőzni 34. Nem lát 36. Gyakori férfinév 
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_ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ 
26  27  28  29       30       31  32  33  34   35  36  37      38  39       40  41  42  43  44  45  46   47  48       49  50 

_ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ 

51  52  53  54  55  56   57  58       59      60   61  62  63  64  65  66 
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  9. forduló 2020. 10. 17. szombat Mozsgó BFC – Diana SE 6 – 3 

                Góllövők: Pálfi Árpád Dávid (3), Pintér Patrik Márió, Zubor Kristóf László (2)     

 

10. forduló 2020. 10. 24. szombat Palotabozsok SE - Mozsgó BFC 7 – 1 

                Góllövő: Pintér Patrik Márió 

11. forduló 2020. 11. 01. vasárnap Mozsgó BFC – Töttös SE 3 – 2  

                Góllövők: Storcz Dániel, Pálfi Árpád Dávid, Balogh Barnabás 

12. forduló 2020. 11. 08. vasárnap 13.30 Mozsgó BFC - Pellérd SE 1951 10 – 1 

             Góllövők: Kelemen Krisztián, Pálfi Árpád Dávid (2), Storcz Dániel, Pintér Patrik Márió (3), Lorencz Márk, 

Zubor Kristóf László, Hollósi Péter 
 

 

A kormány döntése alapján az amatőr csapatsport tilos! A mérkőzések határozatlan ideig nem  

tarthatóak meg! Az elmaradt három mérkőzést tavasszal pótolják.     K. É. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

HATÁRON INNEN HATÁRON TÚL     NOVEMBER 
 

November 1. 

1884.11.01. Döntés született a világ időzónákra való felosztásáról. A kezdő délkört Greenwichben, (Angliában) je-

lölték ki. Washingtonban, a Nemzetközi Meridián Konferencián, 25 nemzet képviselője hozta meg a döntést. A dél-

kör elnevezés onnan ered, hogy e hosszúsági kör mentén mindenütt egyszerre van dél.  
 

November 2. 

1960.11.05. A világon elsőként csuklós buszt helyeztek üzembe Budapesten. Olyan buszra volt szükség, ahol a 

vezető és az utasok egy légtérben vannak, de az eddiginél több utast tudott szállítani. Az ITC 600-as csuklós busz-

ból 267 darabot gyártottak, de egyetlen egy sem maradt fenn belőle. 
 

November 6.  

1952.11.06. Az Egyesült Államok, a Csendes-óceánban a Marshall-szigeteken felrobbantotta az első hidrogénbom-

bát. Új fejezet kezdődött a nukleáris fegyverkezésben. A hidrogénbomba vagy fúziós bomba olyan nukleáris robba-

nóeszköz, amely pusztító hatását a hidrogénizotópok (deutérium, trícium) fúziós magreakciója során felszabaduló 

hő és az ezáltal keletkező légnyomás révén fejti ki. A – Nap energiáját is szolgáltató – magfúzióhoz szükséges 

rendkívül nagy hőmérsékletet a hidrogénbombában egy kis atombomba állítja elő. 
 

November 8. 

1895.11.08. Wilhelm Conrad Röntgen egy új sugarat fedezett fel laboratóriumában. Észrevette, hogy egy fotólemez, 

ami az asztal fiókjában egy bőrtokban fekete csomagoló papírban volt, valahogy fényt kapott, mert egy kulcs képe 

jelent meg rajta. A helységben egy kulcs volt, egy kertkapué, ami az asztal fiókjában volt. Kéthetes kísérletezés 

során bebizonyította a rejtélyes sugárnak a létezését, aminek az X-sugarak nevet adta. Crookes-csőben lévő ka-

tódsugárzás lehet az oka a fotólemezen megjelenő képnek.   
 

November 20. 

1893.11.20. A világon elsőként Magyarországon alakult meg a Madártani intézet. Első vezetője Herman Ottó, utódja 

Chernel István volt. A hazai madártani kutatások fellendítésére hozták létre a Magyar Nemzeti Múzeum keretében, 

a Magyar Ornithológiai Központot, az intézet elődjét. Feladata elsősorban a madárvonulás kutatása és a madárfajok 

gazdasági jelentőségének megállapítása volt.      Forrás: ezenanapon.hu 

                                                                 Kántor Éva


