
 

2021. / MÁRCIUS / 11. ÉVFOLYAM / 3. SZÁM  

MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

MÁ RÁI SÁ NDOR: Á NO KRO L Á LTÁLÁ BÁN 

BOLDOG NŐNAPOT 

Gyermekkorom még fekete-
fehérben nézett filmjének címe 
motoszkál a fejemben hetek óta. 
A főszereplő neve hasonlított egy 
honos, védett, nem túl messze 
költöző madarunkra, a stiglicre. 
Stirlitz ezredes volt. A film címe 
nagyon jól hangzott: A tavasz ti-
zenhét pillanata.  Kedves Olva-
sók, a következő tizenhat oldalon 
nem csak tizenhét, hanem igen 
sok tavaszi pillanatot gyűjtöttünk 
össze. Télűzőt, éledőt, megújulót, 
szívet melengetőt, tavaszillatot 
hordozót. Hiszen, mindannyian 
szabadulnánk már a hideg évszak-
tól. Pedig, ez az idei nem is volt 

annyira hideg. Az 1900-as évek 
óta ez volt a harmadik legmele-
gebb tél. Mégsem volt jó, olyan 
nyúlós volt, sötét, borús, ködös, 
szürke, szomorú. Reméljük, ha-
mar túl leszünk rajta, és a népi 
időjóslóknak, no meg a medvének 
is hihetünk, már a kertek alatt jár 
a tavasz, az igazi tavasz.  

 

Előbújt a medve végleg, 
jő a tavasz most már tényleg! 

Ugrál már a szöcskegyerek, 
villanydróton fecskesereg. 

Nézd, a gólyánk kelepel rég, 
fészkéből a fele kell még. 

Bár még a fánk kopaszodik, 
rügy fakad már, tavaszodik! 

 

Nagy Bandó András: Tavaszodik 
című versével kívánunk Önöknek 
szép tavaszi  időt, gyönyörű szí-
neket, madárdalos jó hangulatot, 
kellemes fáradozást az éledő ter-
mészetben, nyugodt időtöltés ol-
vasás közben.  

HORVÁ TH BETTY 

Á TÁVÁSZ, NEM CSÁK „TIZENHE T PILLÁNÁTÁ” 

„Köszönet a nőknek. 

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, 
te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy 
meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos vol-
tam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. 
És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, 
mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, 
mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arco-
mat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tes-
ted meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, 
mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal 
a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas 
voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, 
mert jó voltál, mint az állatok. És neked, mert testednek olyan illata volt, 
mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet”. 
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PUSKÁ SNE  HORVÁ TH E VÁ 

ÚJ FALUBUSZ MOZSGÓN 

A Magyar Falu Program keretében 2020-ban ismét meghirdették a "Falu- és tanyagondnoki buszok be-

szerzése" pályázatot az 5000 fő alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára. A pályázat célja 
az volt, hogy alacsony károsanyag-kibocsátású és takarékos üzemanyag-fogyasztású gépjármű kerüljön be-
szerzésre, valamint mozgássérültek szállítására is alkalmas legyen.   

Mozsgó ismételten nyert a Magyar Falu programban. 15 Millió forint értékben Ford Tranzit típusú, 17 fős 
autóbusz került beszerzésre.  

A busz beszerzésének feltétele volt a D1-es kategóriájú jogo-
sítvány megléte. Mozsgó község ennek is eleget tudott tenni, 
hiszen falugondnokunk az ősz folyamán sikeres vizsgát tett.  

Mozsgón a falu- és tanyagondoki szolgálat 2011. évtől műkö-
dik folyamatosan. A falugondnoki teendőket Hegedüs János 
látja el. Feladata nagyon sokrétű, elsősorban a külterületeken, 
az Alsóhegyen és Jedinkán élők életminőségének javítása, az 
oktatási és szociális ellátásokhoz, az információs szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés segítése. 

   Óvodába, iskolába szállítja a gyerekeket Alsóhegyről és 

Almáskeresztúrról.  

   Az Alsóhegyen lévő gyerekház programjaira, igény esetén szállítja a szülőket kisdedekkel együtt.  

   A koronavírus-járvány miatt most nincsenek programok, de színházba, koncertekre, intézményi rendez-

vényekre rendszeresen viszi az iskolásokat.  

   Házhoz szállítja az ebédet az időseknek, iskolai szünet esetén a gyerekeknek. 

   Bevásárlásokat, gyógyszerkiváltásokat, ügyintézési feladatokat lát el.  

   A szigetvári oltópontokra háztól-házig szállítja az időseket.   

   A községi rendezvények alkalmával (idősek napja, nyugdíjas találkozó, kakasfesztivál) a résztvevők 

rendelkezésére áll.   
 

Hegedüs János sok éves tapasztalatára megyei szinten is számítanak, a Baranya Me-
gyei Falugondnokok Egyesületének elnökségi tagja; aktív részese a falugondnoki szol-
gálatot érintő kezdeményezések kidolgozásának, tapasztalatcseréknek.  
 

A karanténban lévők is számíthattak, számíthatnak segítségére. Akiknek családtagjaik 
messze élnek vagy nem tudják megoldani a beszerzéseket, most is kereshetik.  

Hiszi, hogy a települések fejlettsége elsősorban az ott élők életének minőségén, az em-
berek közötti kapcsolatrendszer gazdagságán, az együttműködésen alapul. Munkáját 
ennek szellemében végzi. Köszönet érte! 

 

KORMÁ NYRENDELET 

Új intézkedések március 8-tól 

 Az üzleteket március 8-tól március 22-ig bezárják, kivéve élelmiszerüzletek, patikák, benzinkutak.     
 

 Március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet.    
 

 Hétfőtől, március 8-tól április 7-ig zárva tartanak az óvodák és iskolák. 
 

 A munkavégzés és a szabadtéri sporttevékenység lehetséges. 
 

 A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező. 
 

 Szigorítják a határátlépést. 
 

 

A NYITÁS ÜTEMEZETTEN INDUL MÁRCIUS 22-ÉN 
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SZÜLETÉS 

„Egy baba. Meglepetés. 

Maga a tökély. A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 

/Pam Brown/ 
 

 

 

 

 

 

2021. 02. 23-án megszü-
letett Lencl Bálint (4550 
g, 56 cm). Szülei Göndör 
Gabriella és Lencl Dá-
vid. Mozsgó Alsóhegyi 
lakosok.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021. 03. 04-én megszületett Németh Gréta (3930 
g, 56 cm). Szülei Győri Dorina és Németh Tibor. 
A család Patosfán él.  

 

 

 

 

2021. 03. 05.-én meg-
született Jusics Dénes 
Benedek (2820 g, 49 
cm) Szülei Kátai Zita 
és Jusics Dénes. A 
család Szigetváron él.  

 

 
 

 

 

 

 

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek, 
hozzátartozóknak. 
 

Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek 
felneveléséhez. 

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u. 

Földi József Árpád u. 

Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u. 

Gergely Ferencné Petőfi u. 

Gorjánácz Józsefné Mátyás k. u. 

Grósz József Kassai u. 

Gyozsán Dávid Mátyás k. u. 

Horváth János Alsóhegy 

Józsa Gyuláné Petőfi u. 

Molnár Terézia Árpád u. 

Papp Józsefné Kolozsvári u. 

Puskás Istvánné Árpád u. 

Ságodi József Mátyás k. u. 

Szentpál Mihályné Mátyás k. u. 

Vusics Józsefné Kolozsvári u. 
 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

 Március 

KÖSZÖNTÉS 

 

HALÁLESET 
 

Bogdán János (Mohács, 1979. 10. 06. an: 

Miskovics Ágnes) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1 

sz alatti lakos meghalt  2021. február 10. napján. 
 

Pápai József (sz. 1941. 01. 17.), volt mozsgói 

lakos, 2021. 02. 10-én meghalt. 2021. 02. 26-án 

Boldogasszonyfán temették el. 
 

 

Nyugodjanak békében! 

 

 

SZENTMISE 

2021. március 14. vasárnap 9.00 óra 

2021. március 27. szombat 16.00 óra 
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2020. márciusában jelentősen 
lelassult az életünk, több időt töl-
töttünk otthon, mint előtte bármi-
kor. 

A 2020. decemberi, 2021. ja-
nuári és februári születésszámok-
ban emelkedő tendenciát látunk 
bele, de pontos adatokat, majd 
csak 2022. év második felében 
történő KSH oldalának tanulmá-
nyozása után fogunk megtudni. 

Bábatársaimmal tapasztaljuk, 
hogy az otthonszülést választó 
párok száma emelkedett. Ennek 
azonban nem a szülések számá-
nak emelkedése lehet az oka, ha-
nem a járványügyi helyzetben 
történt változások, amik jelen-
tősen befolyásolják a szülészeti 
osztályok jelenlegi szakmai 
protokollját. A tavalyi év tava-
szán a szülő nők egy része 
maszkban kellett, hogy szüljön 
és a kórházba nem kísérhette el 
hozzátartozója. Ezt követően 
született meg az a szakmai ál-
lásfoglalás, amely biztosítja, 
hogy a szülő nő egy felnőtt hoz-
zátartozó kíséretében vajúdhat a 
szülőszobán. A járványügyi biz-
tonság miatt a kórházak többsé-
gében csak az apa lehet ez a kísé-
rő, és a legtöbb család minden-
képp ezt a lehetőséget választaná. 
Vannak azonban olyan párok, 
ahol az apa nem tud, vagy nem 
szeretne részt venni a vajúdás 
folyamatában, de a kisbabájuk 
érkezését követően az aranyórát 
(születést követő 2 óra) már 
együtt szeretné tölteni a család. 
Az aranyórát követően nincs le-
hetőség a kórházi gyermekágyas 
osztály látogatására, így az édes-
apák néhány napig nem találkoz-
hatnak a gyermekükkel és párjuk-
kal. Csomagot minden intéz-
ményben lehet küldeni a frissen 
szült anyának, de helyenként 
csak napi két időpontban juttatják 
el a küldeményeket, így a hazai 
koszt nem kerülhet frissen az 

anya elé (a kórházi kosztról pedig 
sajnos tudjuk, hogy nem elégíti ki 
egy szoptató nő tápanyagigé-
nyét). A fent leírtak miatt többen 
terveznek intézeten kívüli szülést, 
ahol a kisbaba érkezését követő-
en a család együtt marad és közö-
sen élik meg az első napok élmé-
nyeit, saját otthonukban. Szak-
emberként ez izgalmas tapaszta-
latot hozott számunkra: mindig 
azt mondtuk, hogy egy nő csakis 
ott tud jól szülni, ahol biztonság-
ban érzi magát; ha otthon, akkor 
otthon, ha kórházban, akkor kór-
házban. Az alapelv megmaradt, 

hisz tényleg a biztonságérzet az 
alapja a komplikációmentes szü-
lésnek (persze egyéb paraméte-
reknek is klappolniuk kell), de 
úgy látszik megváltoztak a biz-
tonságot adó faktorok. Az otthon-
szülést választó párok számának 
emelkedése azonban nem bizo-
nyíték a növekvő születésszámra, 
hisz ezek a számok a kórházból 
átáramló eseteket jelentik. 

Hallani egy olyan feltevést is - 
a sok születendő kisbaba kapcsán 
-, hogy az összezártság kedvezett 
a fogantatások számának. Azt 
gondolom, hogy a felvilágosult 
világunkban csak az vállal gyer-
meket, aki valóban szeretne és a 
fogamzásgátló módszerek hibale-
hetősége sem változott, tehát ez 
nem lehet egyértelmű magyarázat 
a születésszám növekedésére. 
Abban lehet összefüggés, hogy a 
stressz csökkenésével esetleg 
olyan pároknak is fogant kisbabá-

ja, akiknek eddig nem, és meddő-
ként voltak nyilvántartva, de az 
biztos, hogy az ő „csodájuk” nem 
jelenthet extrán több születést, ill. 
azoknak a meddő pároknak, akik-
nek orvosi kezelésre van szüksé-
gük, a járványügyi helyzet hozta 
szigorítások miatt nehezítetté vált 
a helyzetük, vagyis az Ő oldaluk-
ról nézve kevesebb kisbaba szüle-
tése várható. 

Olyan gondolatmenet is szüle-
tett, hogy a családtámogatási in-
tézkedések miatt növekedett a 
szülési kedv, ám ha megnézzük a 
másik oldalt, hogy a covid-

helyzet miatt hány család élete 
lett nehezebb anyagilag, akkor 
a két érték ebben a témában is 
kiegyenlítheti egymást. 
Egyes kutatók szerint a stressz 
negatívan hatott a párok sze-
xuális életére, míg mások az 
együtt töltött idő növekedése 
miatt épp az ellenkezőjére 
tippelnek. Fontos szempont az 
is, hogy a megfogant kisbabák 

közül mennyien tudnak éretten, 
időre megszületni és milyen hatá-
sa lesz a stressznek, romló élet-
minőségnek a koraszülések, veté-
lések kapcsán. 

Találgatások vannak, ám pon-
tos adatokat nem tudunk. 
Utánaolvastam ennek a témának 
régebbi járványok, katasztrófák 
kapcsán, és azt találtam, hogy 
akkor is növekvő születésszámról 
beszéltek, ám hónapokkal, évek-
kel később, mikor a konkrét ada-
tokat elemezték, épp az ellenke-
zőjét találták. Annyi különbség 
volt az országok születési mutatói 
között, hogy az adott változás 
másként hatott a különböző társa-
dalmi csoportokra, és míg az 
anyagilag nehezebb helyzetbe 
került családoknál csökkent szü-
letésszámot találtak, addig a meg-
felelő vagy növekvő életminőség-
be kerülők családok körében ja-
vultak a születési mutatók. 

BO NI TU NDE 

COVID BÁBÁ K 
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Most már végérvényesen itt a ta-
vasz. Rügyek pattannak, sarjad a 
medvehagyma, zöldebb a mező, a 
gazdák a vetőgépeket előhozták a 
gépszínből, szorgosan készülőd-
nek a tavaszi vetéshez. Mozgoló-
dik minden, mindenki. Egyre több 
helyen találkozunk a tavasz meg-
annyi jelképével. 

Az állatköly-
kök a tavasz édes 
és ártatlan szim-
bólumai, amelyek 
az újjászületést 
jelképezik. Példá-
ul a pelyhes kis 
csibék. A kelte-
tésről, a kotlós 
ültetésről beszélgettünk Bilanics 
Sándorral, akik Mátyás király ut-
cai portáján minden évben talál-
kozhatunk apró baromfikkal.  

Sanyiéknál 2000 óta működik 
a háztáji szaporítás. A tudás a szü-
lői házakból ered, mégis inkább 
Sanyi foglalkozik intenzíven a 
keltetéssel. – Édesanyámat figyel-
tem, tőle láttam mit és hogyan 
kell csinálni - kezdi a technológia 
történetét mesélni Sanyi. A kezde-
ti nehézségek miatt, mert a vásá-
rolt, nagyüzemben keltetett csibék 
nem hajlandóak kotlani, keltető 
gép után néztek. Egy félautomata, 
elektromos keltetőgéppel igyekez-
tek pótolni a kotlóst. Az első kel-
tetés sajnos teljes kudarc volt. A 
szerkezet mégsem az igazi, és a 

leírása sem tartalmazza az apró 
fogásokat. Ki kellett tapasztalni, 
hányszor és hogyan kell forgatni a 
tojásokat, mennyi vízzel kell párá-
sítani, le kell takarni a gépet. Ezek 
alapján tudták a kelési arányt 55-
60 %-ra javítani, majd a haté-
konyság további növelését a betett 
tojások darabszámának emelésé-

vel érték el. Így 
ugyanannyi idő alatt, 
több tojás kelt. A hő-
mérséklet ingadozás 
is kisebb volt, a na-
gyobb tömeg miatt, 
bár a forgatás kézzel 
nehezebb volt. Sajnos 
előfordult az áram 

kimaradás miatti fejlődési rendel-
lenesség is. Rájöttek, hogy a költ-
ség és a munkamegtakarítás lehe-
tősége a természetes mód-
szerben rejlik. Az általuk 
keltetett csibék között már 
rendszeres volt a kotlási 
hajlandóság. Így a termé-
szetre bízva és csiszolva a 
tanult módszeren, elérték a 
99-100 %-os kelési arányt 
is. Sanyi kevesebb tojást 
tesz a kotlós alá, 17-19 db-
ot, folyamatosan figyeli a 
kotlós viselkedését. Jó 
fajta tenyésztojást szerez-
nek be. Még Erdélyből is hoztak 
tojásokat, a szakállas tyúk leszár-
mazottjai a mai napig kapirgálnak 
az udvaron. A keltetőgéppel 

ugyan meg lehet előzni a termé-
szet éledését, előbbre lehet hozni 
és időzíteni lehet a csibék kelését, 
de a természetes módszer minden-
képp költséghatékonyabb. A ba-
romfi család elbűvölő látványáról 
nem is beszélve.  

Aki nem a természetben van, 
hanem újdonsült életterünk, a vir-
tuális világ képernyőjét nézegeti, 
online van jelen, az is tudhatja, 
hogy már itt a tavasz. Hiszen el-
árasztották a közösségi oldalakat 
azok a fotók, amikről a természet 
éledése és az újjászületés árad. 
Munkánkból adódóan figyelme-
sen követjük ezeket a felületeket 
is, sajnos csak itt lehetünk jelen, 
mert látogatókat még nem fogad-
hatunk. Így találkoztunk a gazda-
sági udvarok születési híreivel.  

Többek közt Mülner Zoltán és 
Mülner Zoltánné, Tünde híradását 
fedeztük fel, a kisborjúk és a kis-
kecskék születéséről.  

HORVÁ TH BETTY 

TAVASZI SZIMBÓLUMOK 
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MÜLNER ZOLTÁN ÉS TÜNDE CSALÁDI GAZDASÁGA 

A Mülner Sajtműhely facebook 
oldalán örömmel fedeztem fel a 
gazdaság szaporulatát, a borjak és 
a sok-sok kisgida születését. A 
képek láttán az volt az érzésem, 
hogy gazdáik különleges figye-
lemmel kísérik állataik életét, ami 
egyben a családi gazdaság jövőjét 
is jelenti.  
 A régi falusi élethez hozzátar-
tozott a földművelés, az állattar-
tás. Nem volt olyan ház, ahol ne 
tartottak volna baromfit és disz-
nót. Manapság ha végigmegyünk 
Mozsgó utcáin, azt látjuk, hogy 
igen kevés helyen vannak állatok, 
de még a kiskerteket is kevesen 
gondozzák. Olyan család, akinek 
ebből származik a jövedelme, 
elenyésző. Tündénél és Zolinál 
való beszélgetésből kiderült, 
hogy ez nem csak egy életforma, 
hanem szenvedély… csak így 
lehet csinálni. 
 Zolit már gyerekkorában meg-
fertőzte az állatokról való gon-
doskodás, kint a természetben 
végzett munka szeretete. Nyula-
kat, disznót tartottak a szülői ház-
nál, feladata volt a nevelésükben,  
- nagyon szerette a velük való 
foglalkozást. Természetszerető 
embernek tartja magát, benti 
munkát állandó jelleggel nem 
szívesen végezne.  
 Tünde cipésznek tanult, mun-
kahelye megszűnt, közben rok-
kantnyugdíjas lett; a kiadások a 
betegségéből kifolyólag megnö-
vekedtek. Tünde úgy gondolta, 
hogy neki valamit csinálnia kell, 
elegendő erőt érzett magában. A 
véletlen vagy talán a sors úgy 
hozta, hogy a lakodalmuk után 
pár nappal két szoptatós bárányt 
kaptak. Ezzel kezdődött. Talán 
egy jel volt.  
 Felnevelték a két barit – még 
emlékeznek rájuk, az egyik neve 
Pulóver volt. Később kecskéket is 
kaptak, fejni kezdték őket, és  a 

gazdasszonyt egyre inkább érde-
kelte a tej feldolgozása. Emléke-
zetes mozzanat, amikor Hegyháti 
Szilvi megkóstolta és azt mondta, 
hogy ő még ilyen finomat nem 
evett. Ez adta a végső nagy len-
dületet. 2012-ben kezdték a saj-
tok készítését, előtte négy évig 
csak bontogatták a szárnyaikat – 
így mesélték. 
 Milyen a munkamegosztás 
kettőjük között? Zolié az állattar-
tás, Tündéé a feldolgozás. Tünde 
és a fiúk Marci, őstermelő, Zoli 
kistermelő, - kistermelőként tud-
ják a feldolgozott termékeket ér-
tékesíteni. Egymás munkáját is-
merik, a döntéseket együtt hoz-
zák, de minden részletet egymás 
tevékenységéről nem tudnak. 
(Sokszor kérdezik Zolit, hogy 
van-e sajt és mennyibe kerül, de 
nem tud válaszolni.)  
 Kecskéket és teheneket tarta-
nak. 55 anyakecske, 2 bakkecske 
és a tavaszi gidákból, gödölyék-
ből áll a kecskeállomány, vala-
mint 7 tehén, 6 borjú.  

A kecskéknél, tudom meg, a 
természet teszi a dolgát vagyis a 
bak. Az állatok évente egyszer, 
február - március között  ellenek. 
Október - december között fedez-
nek a bakok, a vemhesség 5 hó-
nap.   

Az idén  42 kiskecske született, 
ami nagyon jó arány. Van, hogy 
nem sikerül a fedeztetés, elvétve 

halva születés vagy vetélés is elő-
fordul. Miért is tavasszal szület-
nek a kecskék? Az állat jelentős 
mennyiségű tejet csak akkor ad, 
ha a friss füvön legelészik. A 
kecskék tejére áprilistól, október 
végéig lehet számítani. 2,5 hóna-
pig csak a gidákat szoptatják. 
Néhány liter kecsketejet értékesí-
tenek csak rendelésre, a többiből 
sajt készül. 

A teheneket mesterségesen 
termékenyítik meg, mert a bika 
tartása nagyon nehéz. Az állat 
kiszámíthatatlan, nehezen irányít-
ható, főleg üzekedésnél. A szar-
vasmarha vemhességének ideje 
9,5 hónap, azaz átlagosan 285 
nap. Az ellés folyamatos, így a 
tejtermelés is egész évben bizto-
sított.  
 

Petra  -  Általában a kecskéket nem 

nevezik el. Ezt a kecskét kiskorában 

Götz Petra kényeztette cukorral és 

almával. Kézhez szelídült, mindenki-
hez barátságosan odamegy.  
 
 

 

Kontyos a bakkecske  Zsuzsika, a fejőstehén  
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Tünde nagyon sokat kísérlete-
zett, míg kitanulta a sajtkészítés 
rejtelmeit. Biztos, hogy legalább 
100 kg sajt ment veszendőbe köz-
ben. „De aki mer, az nyer!” – 
mondta. Még a mai napig is elő-
fordul, hogy pocsékba megy az 
áru. „Nem úgy készül, mint a 
kolbász – vágott közbe Zoli – 
hiszen nincs kipróbált recept. A 
tej minősége, az alvadék hőmér-
séklete fontos a sajt készítésekor. 
A múlt héten elromlott a maghő-
mérő, sajt helyett túrós állagú lett 
az egész áru; mehetett a kukába.” 
„A sajt ízesítésével szeretek kí-
sérletezni – teszi hozzá Tünde, 
kapható már fokhagymás, zöldfű-
szeres, chilis, vöröshagymás-
borsos, chilis-natúr-zöldfűszeres, 
azaz „magyaros” sajt.  Mindig 
újítok, a kereslethez igazodok.” 

A három-négy fejős tehén na-
ponta 130-140 liter tejet ad, heti 
szinten ez 1000 liter. Mivel sza-
kaszosan ellettnek, a tej mennyi-
sége nagyjából állandó, a feldol-
gozás tervezhető. A tehéntej egy 
részét értékesítik, a többit feldol-
gozzák, sajt, túró készül belőle. 

Mozsgón, sajnos már tejet is 
egyre kevesebben vásárolnak, 
sajtra minimális a kereslet. A 
hosszú évek alatt kiderült, hogy 
csak nagy mennyiségű áru értéke-
sítése hatékony és kifizetődő. A 
pécsi Búza téri piacra jár Tünde 
minden szombaton. Állandó ve-
vőköre van, ismeri az igényüket. 
Hetente 100-150 liter tejet és 40-
50 kg sajtot ad el. A vevői, ha 
biztosítani akarják árujukat, neten 
előre elküldik rendelésüket. Tün-
de  a piacnapokon hajnali négy-
kor kel, fél hétkor már kezdődik 
az árusítás.  7 órakor már a piac 

közepéig áll sor, örömmel látja, 
hogy nem hiába dolgozott. Egy 
közösség része is lett, megbecsü-
lik a munkáját, tudják, hogy ha 
szombat, akkor jön a Mülner Sajt. 
A kecskesajt nem olcsó áru, de 
Pécsett nagyon nagy igény van rá. 
Vásárlói között sok az orvos, 
ügyvéd, igazgató. Egy kis közös-
séget alkotnak; a hétköznapok-
ban, ügyes-bajos dolgaik megol-
dásában Tündéék  számíthatnak 
vásárlóikra.  
 Zoli foglalkozik az állatok 
gondozásával, a portájukon az 
Árpád utcában. Többször jártam 
náluk, de soha nem éreztem kelle-
metlen szagokat. Zoli avat be a 
titokba: „A gondozás mindennapi 
feladat. A megfelelő takarmányo-
zással, a napi szintű almozással 
nem halmozódnak fel a mellék-
termékek. A tehenek istállója 
nem betonozott, a talaj elszívja a 
nedvességet, az állatok nem a 
vizeletükben állnak. Erre figye-
lünk.” 

 Mit esznek az állatok? – térünk 
rá a gazdálkodás egyik fontos 
pillérére. A takarmány nagy ré-
szét ők termelik meg: 3,3 hektár 

rétet kaszálnak, valamint 18 ha 
kertet művelnek az Árpád utcá-
ban. Hálásak a tulajdonosoknak, 
hogy használhatják a földeket. 
Lucernát és zabot vetnek, mert a 
szarvasok más kultúrákban elég 
nagy kárt okoznak, így a kukori-
cát és a búzát vásárolják.   
 Költségek, kiadások? Folyama-
tosan nőnek az árak. Az abrakon 
kívül fizetni kell az állatorvosi 
felügyeletért, betegségnél és  
inszemináció esetén. (Volt olyan 
állat, melynél csak a 9. alkalom-
mal sikerült a termékenyítés.) 
Villany, víz, kamerarendszer…  
A hatósági ellenőrzések díja: tbc 
vérvétel, termékek bevizsgáltatá-
sa, megfelelő igazolások megléte. 
(Érdekességképpen néhány ösz-
szeg: a nyalósó havonta 40 ezer 
forint, féregtelenítés évente két-
szer 70 ezer.) 
 Nem lehet olyan, hogy nincs 
kedvem. Nincs ünnepnap, nincs 
társasági élet, menni kell. Két 
óránként rájuk kell nézni, figyelni 
kell őket. A viselkedésük sokat 
elárul, következtetni lehet a tej 
mennyiségéből is. „Az ő jólétük, 
a mi jólétünk.” – summázza a 
tényeket Zoli. „Először még az 
ellés is telefonos segítséggel tör-
tént. Vas Péter doktor úr irányí-
tott.” „Megmosolyogtatóan hang-
zik, de a két órás legeltetés szá-
momra a kikapcsolódás, a pihe-
nés. Csak elhivatottan, az állatok 
legnagyobb tisztelete mellett sza-
bad ezt csinálni.” 
 Kívánok kitartást, erőt és 
egészséget a gazdálkodáshoz és a 
termeléshez!  

Búza téri piacon 

Bori és Pókhasú 
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Különös időszak tele ellentmondá-
sokkal. A testi és lelki valónk egyi-
kében megtartóztatás, a másikban 
kiteljesedés. 

 Kezdjük a nehezebbel. Az asszo-
nyok ülte „zabáló csütörtökkel” 
vége a farsangnak. Annak az idő-
szaknak, amikor a mulatság, az 
esküvők, a testi jólét véget ér. Kez-
dődik a böjt időszaka, ami a testet 

illeti. A lélek azonban ilyenkor 
szárnyalhat. 
 Annyit mindahányan tudunk: 
ilyenkor tiltott a húsevés. Azt keve-
sebben tudják, vasárnapokon meg 
lehet törni a böjtöt, leginkább ba-
romfi hússal (szárnyas áldozat). 

Tiltott a mulatság, a nóta (a kivéte-
leket később). 
 Magamfajta protestánsnak per-
sze csak a nagypénteki böjt kötele-
ző. A lelki készülődés viszont min-
denkire kötelező kellene, hogy le-

gyen. Ez a készülődés nem feltétlen 
az imádságban, a magába szállás-
ban kell, hogy kifejeződjön. Persze 
a Teremtővel is az egyik legjobb 
alkalom rendbe tenni dolgainkat. A 
nagyobb s - tán nehezebb - a csa-

ládban, szomszédságban, rokonság-
ban „rendezni dolgainkat”. Pedig ez 
az időszak, amikor rendezni kell 
dolgainkat, - erre még jó alkalom 
karácsony és húsvét másnapja, ami-
kor a magyarázkodás, hibák keresé-
se nélkül, kérés és adás nélkül, bo-

csánatot lehet kapni és adni. Milyen 
egyszerű ahhoz képest, hogy ma-
napság rokonok barátok képesek 
haragot tartani egy életen át, mér-
gezve a maguk lelkét. A harag an-
nak a lelkét mérgezi, aki haragszik, 

nem azét, akire haragszik. Az idő-
szak végét tiszta lélekkel jó megél-
ni. Akinek sikerül nagypéntekkel 
bezárólag elérni, az tudja igazán 
élvezni a húsvétot. Nincs harag, 
bántottság szívében, szeretteivel 
békében töltheti az ünnepeket. Ki-

vel? Sokan vannak, csak ki kell 
használni a lehetőséget. Minél töb-
bet adok, annál többet kapok és 
még nem is kerül semmibe 
„csak”annyiba, hogy nyíljak meg, 
tárjam ki szívem, lelkem. A másik 

is meg fog nyílni. Nagyon ritka 
kivétel, ha nem.  Ha nem most, ta-
lán majd legközelebb. Majd Pün-
kösdkor vagy Advent idején, talán 

jövő húsvétkor. Húsvét Jézusról 
szól, aki úgy szerette a világot, 
hogy életét adta érte és vár. 
   Főleg nagypéntek okán sokak 
értetlenül állnak. Míg Húsvét a fel-
támadás, ez érthető. De főleg refor-

mátusokat éri az érthetetlenség: mit 
ünnepelnek nagypénteken, a kínha-
lálon? Nem a kínhalált ünneplik, 
hanem a megváltást. Azt ünneplik, 
hogy van valaki, aki életét adta még 
azokért is, akik keresztre feszítet-
ték. „Bocsáss meg nekik Atyám, 

nem tudják, mit cselekszenek”. Mi-
lyen picinyke dolog ehhez képest 
megbocsátani, hogy valaki a csa-
ládból türelmetlen volt, vagy a 
szomszéd tyúkja átjött az udvarba, 
vagy nem vette észre, hogy kitere-

gettünk és akkor gyújtott tüzet. 
   A nehezén túl vagyunk, pár sort a 
hagyományokról. Mint írtam, a 
böjti időszak sok megtartóztatással 
járt. Még a télvégi – kora tavaszi 
időszakban vagyunk. Böjt okán a 

különnemű fiatalok nem jártak 
együtt. Azért a lányok és a fiuk 
külön „bandázása” történt. Hétvé-
gén azért „találkoztak”, amennyi-
ben ezt találkozásnak lehet nevezni. 
A lányok a rétre mentek táncolni. A 
Kárpát-medencében nem volt kör-

tánc, kivéve a böjti időben a lányok 
körtánca. (Körtánc Moldvában a 
Csángóknál és délen a Délszlávok-
nál volt, az északi szlávokat, tóto-
kat nem tudom.) A lányok körtán-
cának nézői is akadtak: a legények 

„véletlenül” éppen a réten jártak. 
Lehetett szemeket legeltetni a lá-
nyok derekán, lábikráján, lehetett 
tervezgetni, melyiket locsolják 
majd meg Húsvétkor, hogy az ázott 
ruhán keresztül még többet lássa-
nak a lányból. Melyik legyen, akit 

majd táncba visznek.      
    A böjt, a megtartóztatás ellenére 
a fiatalokban, de a természetben is, 
pezsdül a mindenek. 
 Február már a jégbontó hava. 
Zsuzsanna napkor megszólalnak a 

madarak. Nem tudom, akkor nem 
voltam fenn, de 21-én hajnalban 
már szálltak a madarak a kertben, 
azóta is hajnalban és alkonyatkor 

együtt adunk hálát az ébredésnek, 
az elcsendesedésnek. A cinkék, 
vörösbegy, rozsdafarkú, meg vala-
mi csuszkaféle jobban járják az 
etetőt, mint egy hónapja. Hiába, a 
fészekhez, tojásrakáshoz energia 

kell. A hegyen lakó hollópár már 
néhány hete itt repült a falu felett, 
ők lehet, hogy már költenek. Dög-
evők, nekik akkor már fiókát kell 
nevelni, amikor a télviselte állatok 
elhullnak, és növényi vagy állati 
táplálék lesz belőlük. Valami csoda 

mód vagy nyolc hónapig a gyön-
gyös „csibék” együtt voltak a kot-
lóssal, ami alatt kikeltek. Mindig 
csodáltam, hogy a „vén marhák” 
mit keresnek még mindig a kotlós-
sal? No, múlt héten rájuk köszön-

tött a tavasz, otthagyták egymást, a 
gyöngyösök párosodnak, a kotlós 
elkezdett tojni. Zsendül az élet. 
 
 

    
 

Március 21-én tavaszi nap-éj 

egyenlőség, erőbe kerül a nap. A 
lehető legkorábbi Húsvét esetén 
kerül csak ki Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony (március 25) a böjtből, 
egyébként böjtbe esik. Hogy va-
gyunk? A Szeplőtelen fogantatás 
akkorra esik, amikor a katolicizmus 

és a néphit szerint tilos az együtthá-
lás? Még volna mit tanulnom. Pró-
bálok egyensúlyt tartani a hit, a 
hagyomány és a madárkáim tanítá-
sai között. 
   Így a böjtben ajánlom mindenki-

nek, hogy találja meg lelki békéjét. 
Békességes lélekkel érje meg az 
ünnepeket. 
 

 

2021. kikelet hava 

GYO RI SÁ NDOR 
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Közeledik a Húsvét, barkával, nyuszival és színes festett tojásokkal. Mivel a járványhelyzet az idén nem en-
gedi meg, hogy összegyűljünk, ezért egy játékra hívjuk Önöket/Titeket. A húsvéti készülődés során, minden 
családban közös élmény a tojásfestés. Most ezekkel a tojásokkal lehet nyerni! 
 
 

Több kategóriában várjuk az ötletes, tojásfestés fotóit. Bármilyen 
technikával készülhetnek a tojások, lehet festett, írott, ragasztott. 
A képek mellé kérjük írják oda, hogyan készültek. Mivel nem sze-
retnénk senkit kihagyni a játékból, ezért három kategóriát hirde-
tünk. Gyerek, felnőtt és családi. 
Természetesen megajándékozzuk a legkreatívabb, legérdekesebb, 
vagy a legkülönlegesebb tojás alkotóit.  
 

A Húsvétra megfestett tojásokat fényképezzék le és küldjék el 
nekünk április 6-ig, a mozsgokonyvtar02@gmail.com címre.  
A fotók, névvel ellátva felkerülnek Mozsgó facebook oldalára. 
Eredményhirdetés április 9-én.  

KO ZSE GI KO NYVTÁ R 

ONLINE TOJÁSFESTÉS 

 

BO NI TU NDE 

ÚJJÁSZÜLETÉS 

A napsugarak és bújó hóvirágok 
már jelzik, hogy a természet ismét 
megújul, közeleg a tavasz. Vajon 
csak az erdő, kertünk születik újjá?  

A vírushelyzetben bezáródva, a 
megszorítások között az idei telünk 
lelkileg volt keményebb, nem a 
hőmérséklet szempontjából. Saját 
családunk, szeretteink körében 
igyekeztünk megtalálni az enyhü-

lést hozó, lelkileg feltöltő lehetősé-
geket. Sok területen kellett meg-
újulnunk, a szokásainktól eltérően 
cselekednünk.  

Az újjászületésre gondolva sok-
szor a könnyedség, a pulzáló élet, a 
napsütés, az éledő természet jut 

eszünkbe, megfeledkezve arról, 
hogy ezt megelőzi az elmúlás, a 
korhadó levelek illata, a tél nehéz 
tompasága, fénytelensége. Az em-
beri lélek minden körülmények 
között vágyja a változást, az élet 

lüktetését, a megújhódást, ám vá-
gyakozásunk gyakran egyoldalú. 
Legyek gazdag, de ne kelljen sokat 
dolgoznom, legyek csinos, de ne 
kelljen izzadnom érte, legyek okos, 
de ne kelljen folyton tanulnom, 

legyek erős, de ne érjen baj, kihívás 
az életben. Pedig tél nélkül nincs 
tavasz, befektetett munka, keserű 
pillanatok nélkül, nincs katarzis. 

Mondhatnánk, hogy hány, de hány 
emberről tudunk, aki nem a munká-
ja kapcsán gazdagodott meg - tud-
juk, hogy a háttérben olyan dolgok 
lapulnak, amiket takarni, titkolni 
kell. A valótlanban nincs katarzis, 

nincs valódi büszkeség, stabil belső 
tartás. A látszateredmény olyan, 
mint a gyorséttermi koszt - rövidtá-
von kecsegtető, hosszú távon azon-
ban visszaüt. 

Világunkban a látszat nagy sze-
repet kapott - internetes felületeken 

adhatunk hírt a tökéletesnek beállí-
tott életünkről, napjaink minden 
apró-cseprő mozdulatáról. Vajon 
hova vezet ez, mit táplálunk ezzel? 
Ha bajban vagyunk, kihez fordul-
hatunk? Felvállalhatjuk egyáltalán 

a nehézségeinket? Kimondhatjuk, 
hogy hibáztunk, vagy magunk elől 
is titkolni akarjuk? Hol a fejlődés 
lehetősége, ha kizárjuk a nehézsé-
geket?  

Azt gondolom, hogy az életünk 
minden területén fontos egyensúly-
ra törekednünk. Ehhez el kell fo-
gadnunk, hogy az erősségeink, si-

kereink mellett vannak hiányossá-
gaink, kudarcaink. 

Mindannyiunknak. Van, aki eb-
ben ügyes, van, aki abban – van, 
akinek a sikere látszódik, van akié 
nem. Fontos, hogy a saját eredmé-

nyeinket meglássuk, elfogadjuk és 
legyünk rá büszkék, akkor is, ha 
nem válnak láthatóvá a külvilág 
számára. Például, ha fáradtan még 
leülünk mesét olvasni a gyerme-
künknek, ha meglátjuk a másikban, 
hogy rossz a kedve és számonkérés 

helyett végighallgatjuk… Ugyan-
ilyen fontos, hogy szem előtt tud-
juk tartani a másik ember méltósá-
gát, emberségét akkor is, ha az, 
amit látunk belőle, nem szimpati-
kus a számunkra - emlékeztessük 

magunkat arra, hogy biztos van 
olyan életterület, tevékenység, tu-
lajdonság, amiben előttünk jár. Ha 
csökkenteni tudjuk az elvárásain-
kat, előítéleteinket, máris jó úton 
haladunk az újjászületés felé. 

mailto:mozsgokonyvtar02@gmail.com
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Á HETEDIKES SZEME VEL 
 

A tanárok programot szerveztek a diákoknak, mivel a vírus miatt 
nem lehetett hagyományosan megtartani a farsangot. 
   Első órán az osztállyal és az osztályfőnökkel voltunk. A far-
sangról beszélgettünk, megnéztünk néhány videót a riói és a ve-
lencei karneválról. Második órában farsangi verseket tanultunk, 
amiket a kiszebábu elégetésekor mondhattunk el. Harmadik órá-
ban QR kódos olvasójáték volt a farsangról a Dezső bácsival. 
Nekünk sikerült megcsinálni. Negyedik órában Márta nénivel 
finom fánkot sütöttünk. Miután elkészültünk igen vígan lakmá-
roztunk belőle. Nagyon finom volt. Ötödik órában Tünde nénivel 
álarcot készítettünk. 
   Hatodik órában nagyon izgatottak voltunk, mert elégettük a 
kiszebábut. Minden osztály elmondta a megtanult farsangi mon-
dókát.  
   A farsang vagy talán télbúcsúztató kicsit-nagyon másképp, de 
szuper jól telt. 
 

 

 
 
 

 
 

Á NYOLCÁDIKOS SZEME VEL 

 

Lehet, hogy idén ez a program is más lesz? Ahogy közeledett a 
farsang ideje, egyértelművé vált, hogy igen. Tudtuk, hogy nincs 
buli, nincs közös délutáni szórakozás. 

Aztán tanáraink átértelmezték a farsang lehetőségét, és szervez-
tek nekünk egy télbúcsúztató napot a suliban. 

Az első két órát az osztályfőnökünkkel, Tünde nénivel és Kata 
nénivel töltöttük és 3D busóálarcot készítettünk. 

Következő állomásunk Erzsi néni volt, akinél verset tanultunk 
és zenét hallgattunk. Utána mentünk Márta nénihez fánkot sütni. 
Ezt követően Dezső bácsihoz mentünk, ahol QR kódos feladatot 
csináltunk és kólót táncoltunk.  

A nap végéhez közeledve a Peti bácsi által készített kiszebábút 
elégettük: a rossz dolgokat felírtuk egy lapra, amiktől meg akarunk 
szabadulni és bedobtuk a tűzbe.  

Annak ellenére, hogy a vírushelyzet miatt máshogy alakult a 
farsang, mi nagyon jól éreztük magunkat. 

 

ISKOLA - FARSANG KICSIT MÁSKÉPP 
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A gyerekház minden évben 
megrendezi a farsangi mulatságot, 
nagyon szeretik a szülők is, és még 
a nagyobb gyerekek is visszajárnak 

hozzánk egy kis beöltözős huncut-
kodásra. Sajnos a hatályban lévő 
intézkedések miatt nem tarthatunk 
közösségi rendezvényeket, ezért 
azt találtuk ki, hogy online farsan-
golunk.  

Facebook oldalunkon jelmezver-
senyt hirdettünk három kategóriá-
ban. Gyermek, szülő és baba, csa-
ládi jelmezes fotókat vártunk. A 
beérkezési határidő után kiposztol-

tuk oldalunkon kategóriánkként a 
jelmezes képeket, amikre like-
okkal lehetett szavazni. Azok a 
résztvevők nyertek, akik a legtöbb 

szavazatot kapták. Nyeremény egy 
tálca színes fánk, egy torta és egy 
baba tisztálkodási csomag volt. 
Szép számmal érkeztek képek, 
nagy lájk verseny volt, ami az utol-
só pillanatban is meglepetést oko-

zott. Mindenki mozgósította az 
ismerőseit, oldalunk kedvelőinek 
száma is jócskán megugrott ebben 
az időszakban. Érdekes tapasztala-
tokat szereztünk ezáltal az online 

közösségépítés terén is.  
Nagyon hiányzik a személyes 

találkozás a gyerekekkel. Progra-
mokat ugyan nem tarthatunk, de 

nyitva vagyunk és várjuk a csalá-
dokat! Minden hétköznap délelőtt 8 
és 12 óra között lehet jönni hoz-
zánk játszani, beszélgetni. A falu-
ból kedden és pénteken van lehető-
ség a falubuszt igénybe venni a 

hozzánk való eljutáshoz. 
Mellékelt képeken a nyertesek: 

Vacsora család, Almási család, 
Katonáné Somogyi Barbara kisfia. 

 

Baka Dorisz gyerekház-vezető 

BÁKÁ DORISZ  

GYEREKHÁ Z ONLINE FÁRSÁNG 2021 

2021. 02. 26. 

ÁLARCOS TÉLBÚCSÚZTATÓ AZ ÓVODÁBAN  
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RIGO  TU NDE 

AZ ÉN VILÁGOM - A FÖLD 

Nehezen hoztam össze ezt a cikket, 

így kedves nekem akkor is, ha nem 

oly tökéletesre sikeredett. A szépen 

és kacifántosan megfogalmazott 

előzőleg megírt szösszenetem a 

gép képernyőjének kék 

ernyősödése következtében eltűnt 

egy másik dimenzióba, és nem 

sikerült visszacsalogatnom e földi 

lét jelenébe. 

 Ökológiai lábnyom. Egy mo-

dern mértékegység annak meghatá-

rozására, mennyivel nagyobb kárt 

teszünk a bolygón, mint amennyit 

egy emberöltő alatt helyre tudunk 

hozni. Nagy lábon élünk, azt 

mondják. Meg azt is, hogy hama-

rosan már akkora lesz a lábunk, 

hogy egymásét tapossuk vele, ha 

lépni próbálunk. Előző hónapban 

belekezdtem a környezetváltozás 

témába, amivel kivételesen én nem 

divatból és nem riogatási céllal 

foglalkozom. Keresem az utat, 

hogy mit tudok tenni a magam 

részéről, hogy a most felnövő ge-

neráció gyermekei is emberi életet 

élhessenek egy éltető sugarú Nap 

alatt, egy élhető bolygón. Szeretem 

ezt a Földet. Nincs másik. Ha ösz-

szeveszünk, akkor sem tudok el-

menni róla, ezen kell élni és halni. 

 Közeleg a Húsvét, egy megem-

lékezés és egy ünnep. A föld nagy 

részén egy ember halálát siratják, 

és harmadnapra történő feltámadá-

sát ünneplik. Emberek milliói hi-

szik, hogy volt valaki, aki feláldoz-
ta magát értünk. Valaki önként 

szenvedett. Ugyanezen emberek 

egy részének nehéz lehajolniuk, ha 

meglátnak a földön egy eldobott 

szemetet, mert az már derogáló 

számukra. Ne adj’ Isten, még ők 

maguk is eldobják, mert nekik sen-

ki ne mondja meg, hogy mit csinál-

janak. Kicsinyes dacból a kommu-

nális hulladékgyűjtőbe dobják azt, 

amit a közvetlen mellette lévő sze-

lektívbe is lehetne, mert nem kap-

nak érte pénzt. Ugyanaz a mozdu-

lat. Apróságok, egy pillanat, egy 

mozdulat, az élhetőbb és tisztább 

világért. A szelektív hulladék 

nyersanyag, amit már egyszer meg

-, vagy kitermeltek, feldolgoztak, 

legyártottak. Érték, ha úgy kezel-

jük. Duplán is az, hiszen ha újra-

hasznosítják, akkor nem a szemét-

hegyek növekedéséhez lesz egy 

újabb adalék. Talán ha úgy gondo-

lunk rá, hogy általa válhat majd 

olcsóbbá a karton csomagolás, a 

műanyag kerti szék és az alumíni-

um tetőlemez, könnyebb lesz meg-

tenni azt az egy apró mozdulatot és 

tisztábbá válik a környezetünk.  

 Egy ideje tudatosan figyelem a 

csomagolóanyagok tájékoztató 

jelzését, mert nagyon sok zacskón 

a „dobja a kommunálisba” ikon 

látható, pedig egyértelműen nem 

szennyeződést okozó terméket rej-

tett. Sajnos jelenleg nem minden 

műanyag alkalmas további haszno-

sításra, csak az 1, 2, 4, és 5-ös jelö-

lésűek. Választásainkkal nyomást 

gyakorolhatunk a gyártókra, ha 

azokat a márkákat preferáljuk, me-

lyek gyártói már figyelnek ezekre a 

részletekre is. A nem újrahaszno-

sítható műanyagok egy részének 

esetében viszont akár mi magunk 

is elgondolkodhatunk a további 

felhasználásukról. Nálam sok – 

arra alkalmas – flakonból és té-

gelyből virágcserép vagy kaspó 

lett, de hamarosan néhány egyedi 

felhasználási módot is mutatok 

majd egy kreatív témájú cikkben. 

Végre jön a tavasz, a jó idő, a ker-
tészkedés, virágok és színek vesz-

nek körül minket, az újjáéledő ter-

mészettel kezdjünk mi is bele egy 

új szemléletű életbe. Amint mind-

két kezem újra rendesen tudom 

majd használni, létrehozok egy 

kreatívkodó oldalt a facebookon, 

amin nagyrészt a DIY köré épülve 

az alapanyagtól a megvalósításig 

követhetőek lesznek az ötleteim. 

Fillérekből némi ügyességgel al-

kothatunk valami újat, hasznosat, 

netán még szépet is, hogy a siker-

élmény a mindennapjaink részévé 

váljon. Lesznek nagyon egyszerű, 

gyerekekkel is elkészíthető tár-

gyak, játékok, és a kihívást keresők 

is találnak majd maguknak végre-

hajtandó feladatot. Egy kis vicces 

csavar így a végére: az összegyűj-

tött alapanyagaim egy részét az 

unokahúgom segítség gyanánt ki-

dobta a szelektívbe! Szigorúan 

szelektíven! 
 

Köszönöm mindenkinek, aki elol-

vasta ezt az írásomat is. Mindenki-

nek jó egészséget és gyönyörű 

márciust kívánok!  

 

Az avar– és zöldhulladék égetést 
tiltó Kormányrendeletet a decem-
ber 2-án megjelenő Magyar Köz-
lönyben felülírták. A vészhelyzeti 
szabályozások miatt újból az ön-
kormányzatok döntésére bízták. 
 
 
 

Mozsgón az égetés megengedett. 

HÁTÁ LYOS RENDELET 

ÉGETÉSI SZABÁLYOK  
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GYO RI SÁ NDOR 

AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT 

A II. világháború előszelével fe-
jeztem be legutóbb. Nem kívánok 
a világháború történetével foglal-
kozni, csak néhány elvet, szemlé-
letet, tévhitet, hiteles emberektől 
történetet „mesélek”. 
   Kezdjük a háborúba való belé-
péssel. A szocialista történetírás-
ban egyértelműen idegen hatal-
mak érdekében való belépés 
„csatlósként”. Gondolkodjunk 
kicsit. A szégyenteljes Trianoni 
diktátum után vagyunk nem egé-
szen két évtizeddel. Az ország 
nyersanyagkincsének nagy része 
az idegen nemzetekhez került. Az 
ország területének 2/3-át elcsatol-
ták azok a gyarmattartó államok, 
akik egy évezrede el akarják űzni 
a magyarokat Európából. Most 
jön egy nemzet, – amelyik nem 
gyarmattartó – szövetséget ajánl. 
A magyar kormányzat egy ellen-
szavazattal megszavazza a hábo-
rúba való belépést.  
 Nem szokták emlegetni a szov-
jet bolsevizmus egyeduralkodóvá 
válását a Szovjetunióban (nem 
tudom akkor már annak nevezték-
e). A bolsevizmusból már az or-
szág leckét kapott 1918-19-ben, 
így köszönte, nem kért belőle, „A 
múltat végképp eltörölni… Sem-
mik vagyunk, s minden leszünk” 
szlogenből. Ha ránézünk a térkép-
re – a Trianon utánira – csak egy 
hajszál válassza el Magyarorszá-
got Szovjetuniótól, tehát az orosz 
terjeszkedés Magyarországra néz-
ve valós veszély.  
 Sok vád hangzott el: miért 
mentek idegenbe háborúzni ma-
gyar katonák. Nézzük történel-
münket. Atilla (nem tévesztettem, 
a Tudományos Akadémia is elfo-
gadja az Attila és Atilla írást, ne-
kem az utóbbi lágyabb ejtése mi-
att szimpatikusabb. A Képes Kró-
nikában Atyla írásmód található.) 
Atilla a birodalmát fenyegető ger-
mánok- és más népek ellen nem 
Szkítiában (Hunniában) veszi fel  

a harcot, hanem elébe megy az 
idegen hadaknak, hogy saját népét 
megkímélje a háborús viszontag-
ságoktól. Árpád seregei ugyanezt 
teszik. Egész Európát végigverik, 
több mint ötven sikeres hadjáratot 
folytatnak elrettentésül. Kétszer 
szenvednek vereséget, naná, hogy 
bolsevik akadémikus történetírá-
sunk erről a kettőről emlékezik 
meg a történelem tankönyvekben. 
 Visszatérve a világháborúhoz, 
nem véletlen, hogy az európai 
haderő - köztük a magyarok- , 
elébe megy az orosz támadásnak.  
  Kormányzati vagy katonai ve-
zérkari hiba (mondhatnám bűnnek 
is),  a magyar hadsereg nem kapta 
meg a téli felszerelést arra a klí-
mára, ami Magyarországon szél-
sőséges teleken sem volt tapasz-
talható. A mostoha körülmények 
és a hiányos felszerelés ellenére a 
magyar katonák hősiesen helytáll-
tak. „A mai törvények értelmé-
ben, hősi halott minden olyan 
fegyveres személy, katona, aki 
fegyveres cselekmény, köteles-
ségteljesítés közben veszti életét.” 
Ez alapján nem elvitatható a ma-
gyar honvédek státusza.  
 A Donnál történtekről röviden. 
Az arcvonalon olasz, román, né-
met, magyar haderő vette fel a 
harcot. Milyen „véletlen”, hogy a 
visszavonulási parancsot minden 
hadtest megkapta, csak a magya-
rok nem. Így őket a szovjetek –
oldalvéd híján – át tudták karolni. 
Nagyrészt ennek köszönhető, 
hogy a 200.000 katonából 42 ezer 
halt hősi halált, 28 ezer sebesült 
meg, 26 ezer lett hadifogoly, tehát 
a hadtest fele maradt csak meg. A 
korabeli állapotokról TV soroza-
tot is láthattunk mozsgói szerep-
lőkkel: Lengyeltóti János és Péteri 
Ferenc karpaszományosok mesél-
tek az akkori eseményekről. 
  Nem kerülhető meg, pár epizó-
dot említeni az akkori történések-
ről. Már tudják, hogy a könnyű 

lovasság a gyengém, nevezzük 
őket, ahogy illik huszároknak. Ők 
sem voltak könnyű helyzetben. A 
kemény igénybevétel nem hasz-
nált sem huszárnak, sem lónak. 
Gyakran előfordult, hogy a me-
netben elhangzott a „lóról” ve-
zényszó, mert a lovak már nem 
bírták a terhet. Már korábban ír-
tam, a málha 40 kiló körüli volt, 
ehhez jött egy 60-80 kilós huszár, 
bár később már a kisebb termetű 
katonákat sorozták huszárnak. Ezt 
onnan is tudni, hogy a szablyák-
ból is levágtak vagy 10 centit, 
mert az alacsonyabb embernek 
hosszú volt az eredeti (Szabó Jó-
zsef huszár őrmester). A lovak 
egy-egy erőltetett menetben ki-
merültségükben lefeküdtek, és 
nem lehetett őket tovább menetre 
bírni. A ló utánpótlás sem volt 
könnyű, mivel Horthy kínosan 
ügyelt rá, hogy a hátországban 
elég ló maradjon a mezőgazdasá-
gi munkák elvégzésére. A fentiek 
okán a huszárok egy része lövész, 
mesterlövész, géppuskás átkép-
zést kapott. A megmaradt huszá-
rok azért az egyik legütőképesebb 
alakulat maradt. Olyan ezredek, 
amik például később Debrecennél 
érzékeny veszteséget okoztak egy 
orosz páncélos alakulatnak.  
  Mégsem sikerült befejeznem, 
így még egy szám erejéig találko-
zunk a háborúvégi történetekkel. 

Lengyeltóti János, Péteri Ferenc  
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG 
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KE SZI TETTE: KÁ NTOR E VÁ 

KERESZTREJTVÉNY 

A februárban megjelent rejtvény megfejtése: A kimondott szó, elmúlt nap és az elhalasztott alkalom.  A he-
lyes megfejtést 20-an küldték be; közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Veriga Martina, Győri Brigitta, Budainé 
Kovács Dóra.   
 

MÁRCIUSI REJTVÉNY 

A megadott szavakból kiindulva töltse ki a rejtvényt, a számozott négyzetekből állítsa össze a megfejtést. A meg-
fejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő március 31.  

 

 
 
 
 

 

3 betűs: ács, apó, 
bab, fel eke, ing, láz, 
nem, orr, som, tál, zab 
 

 4 betűs: álom, béka, 
Buda, csen, Duna, 
érem, hajó, Igal, lá-
ma, nyél, perc, pléd, 
Sajó, telt, teke, Zala, 
zöld 
 

 5 betűs: arany, 
árbóc, Bábel, bunda, 
bútor, cinke, csiga, 
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perec, Rábca  
 

6 betűs: áfonya, akác-
fa, alkony, angyal, 
barack, bárány, be-
tyár, bóbita, Cegléd, 
Szamos 
 

 7 betűs: tulipán 
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ÁUTO CITY VOLKSWÁGEN MEGYEI II. O. FFI FELNO TT 2020/21 

LABDARÚGÁS 

13. forduló 2021.05.05. szerda 17.30 Mozsgó BFC - Himesháza KSE 
 

14. forduló 2021.02.21. vasárnap Mozsgó BFC - Magyarbólyi LE 4 - 2  
 

Góllövők: Fehér Ádám Vajk (2), Gáyer Gergely (2) 
 

15 forduló 2021.02.28. vasárnap Közműépker Lánycsók SE - Mozsgó BFC 2 - 7  
 

Góllövők: Pálfi Árpád Dávid (4), Gáyer Gergely, Fehér Ádám Vajk, Balogh Barnabás 
 

16. forduló 2021.03.06. szombat Hosszúhetényi Sport KFT - Mozsgó BFC 3 - 3  
 

Góllövők: Pintér Patrik Márió, Fehér Ádám Vajk, Lorencz Márk 
 

17. forduló 2021.03.14. vasárnap 14.30 Mozsgó BFC -  Focivilág Beremend Sport KFT 
 

18. forduló 2021.03.21. vasárnap 15.00 Kaitz Agro Somberek SK - Mozsgó BFC 
 

19. forduló 2021.03.27. szombat 15.00 Mozsgó BFC - K. Ócsárd SE 
 

20. forduló 2021.04.03. szombat 15.30 Véménd KSE - Mozsgó BFC 
 

21. forduló 2021.04.11. vasárnap 15.30 Mozsgó BFC - PTE  PEAC II.  

Fuvart vállalok billencs teherautóval.  

ÁPRO HIRDETE S 

Az adóbevallással egyidejűleg a magánszemélyek  
rendelkezhetnek adójuk  1+1 %-val civil szervezetek 
és egyházak számára. 

Kérjük támogassa Egyesületünket!  

1 % 

MOZSGO E RT EGYESU LET 


