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MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

2021. KÜLÖNLEGES ÉS EMLÉKEZETES NYÁR 

A 2021. különleges és emlékezetes nyár lesz számomra, számunkra. Közeleg a nap, hogy átadhassam Önök-

nek a felújított kápolnát és végre megtekinthessék közös munkánk eredményét.  

Mozsgó frekventált részén található épület jellegénél fogva az egész faluképet befolyásolja. Az idő vasfoga 

nyomott hagyott rajta, nem engedhettük, hogy a Zselic egyik legszebb építészeti emléke ilyen leromlott 

állapotban maradjon. Az itt élőknek, az itt született, de elszármazott polgároknak régi vágya teljesült azál-

tal, hogy felújítottuk és megtartjuk az utókornak. 

Az építési területet körbekerítettük, ezért csak a külső munkálatokat és az elkészült falat láthatták eddig. 

Néhány hétig megálltak a munkálatok, de most ismét felgyorsultak az események. Naponta kell dönteni a 

belső tér kialakításáról: ki kell választani a mennyezet mintáját, a padlólapot, a lámpákat és még sorolhat-

nám.  

Az új funkcióval ellátott kápolnát és környezetét, amely magába foglalja a tavat és a szigetet, az átadó ün-

nepség keretében megtöltjük előadásokkal, programokkal, belakjuk a tereket. Lesznek modern és társas 

tánc előadások, könnyűzenei  és komolyzenei koncertek, kiállítások. A kápolna mérete egy kamaraterem 

befogadó képességével egyezik meg, ezért kisebb létszámú rendezvények megtartására is alkalmas válik.  

Szeretnénk augusztus utolsó hétvégéjén, községünk nagyszabású rendezvényén Önökkel együtt osztozni a 

sikerben, és élettel megtölteni a megújult KÁPOLNÁT. 
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2021. ÁUGUSZTUS 28 - 29. 

KÁ POLNÁÁVÁTO  

 Augusztus 28. szombat 

 
16.00    Style and Passion Dance növen-

dékeinek tánca 
 

17.00    Énekel Kanyar Dzsenifer  
 

17.30    Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvós-
zenekar műsora 

 

18.30    Németh Csenge fuvolaművész és 

Vass Ágnes hegedűművész kon-
certje 

 

19.00    Énekel Kanyar Dzsenifer  
 

20.00    HUSZKA JENŐ:  
 LILI BÁRÓNŐ nagyoperett 

 

 

Augusztus 29. vasárnap 

 
16.00    Kapronczai Alapfokú Művészeti 

Iskola modern tánc gyermekcso-
porttal és társas tánc felnőttekkel 

 

17.00    Tinódi Vegyeskar koncertje 
 

17.30    Rosner Zsolt plébános megáldja a    
kápolnát  

 

18.00     Zenél Rajczi Róbert  
 

19.00     Énekel Simon Krisztina  
 

19.10     Ünnepélyes átadó 
 

19.30     RÁKÁSZ GERGELY  
 ORGONAKONCERTJE 

 
 

2018. 

Kísérő programok: fotókiállítás, kézművesek vására 
 

SZÍNHÁZI BÜFÉ 
 

A programok ingyenesen látogathatóak, védettségi igazolvány nem szükséges.  
 

Szeretettel várjuk, legyen a vendégünk! 
 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
 

 

A rendezvény fővédnöke Nagy Csaba országgyűlési képviselő. 

2021. 
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KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK MINDENNAPJAI 

A faluszépítő brigád nyári tevékenysége: A nyári nagy forróságban is szükséges a fűnyírás, az utcák, utak tisz-
tántartása, sövényvágás, virágos- és a veteményes kertek kapálása, az eszközök karbantartása. 
 

A dolgozók egyik fontos feladata volt ebben az időszakban a sportpálya területének folyamatos karbantartása, 
használhatóvá tétele: faágak levágása, eredményhirdető tábla 
kihelyezése, az ülőhelyek és a lelátók tisztán tartása, labdafogó 
háló javítása és elhelyezése. Az öltöző külső és belső festése, a 
falak javítása is megtörtént, hogy a megfelelő legyen a környe-
zet és a tisztaság a játékosok fogadására, sportmérkőzések lebo-
nyolítására. Szintén fontos a mezek átválogatása, mosása, sport-
eszközök ismételt használatba helyezése, hogy a mérkőzéseken 
a játékosok megfelelő sportruházatban jelenhessenek meg, a 
felkészülésüket a találkozókra ne hátráltathassa semmi. A sport-
pálya öntözésére egy forrás a pálya sarkánál kitisztításra került, 
a búvárszivattyú behelyezésével hat öntőző fej biztosítja a sport-
pályának az öntözését.  Ebben a száraz időszakban különösen 
fontos a fű minőségének megőrzése, a folyamatos vízellátás.  

 

 
 

Az önkormányzati feladatok köre sokrétű, hiszen a fűnyírás, a sövényvágás folyamatos munkát igényel. A virá-
gos területek létesítésével, tisztításával, folyamatos karbantartá-
sával (kapálás, öntözés) a falu arculata szépül, az ide látogatók-
ból pedig pozitív hatást vált ki a megfelelően rendben tartott, 
gondozott környezet. Munkájukhoz hozzátartozik a konyha te-
rülete is, ahol a kerítés drótjának a cseréje, javítása a közeljövő-
ben fog megvalósulni. 
 

 

Ezt követően már kezdődnek az őszi munkálatok is, a termé-
nyek betakarítása, hagyma- és krumpliszedés, majd készülődés 
a hidegebb időre.  A fa összevágása és elszállítása az intézmé-
nyekhez is a feladatok sorába tartozik. 
 
 

Könyvtári tevékenységek: Bár nem látványos az itt folyó mun-
ka, de a háttérben készül az újság, a pályázatok benyújtása, megvalósítása, a rendezvényekre való előkészítés. 
A könyvtár folyamatosan nyitva van, nyáron is várják az olvasókat. A bölcsödében közfoglalkoztatottakkal old-
juk meg a gyermekek gondozását, felügyeletét. Az óvodában pedig a nevelő munkát nagyban segítik. Az önkor-
mányzat fenntartásában lévő konyhában a 40-42 C° melegben készítik a gyermekek és az idősek, a rászorulók, 
az igénylők részére a meleg ebédet. A vágóponton szintén közfoglalkoztatottakkal oldjuk meg a vágásokat, a 
szállítást, a takarítást.  
 

Buszvezető, karbantartó, traktorosok, fűtők, takarítók, szociális gondozók, kisegítők -  számtalan munkakörben 
dolgoznak, teszik a dolgukat. Nélkülük a falu élete nem működne. Munkájukat évről-évre megköszönjük. Eb-
ben az évben kirándulást szerveztünk részükre, melyen nagy örömmel vettek részt.  
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HALÁLOZÁS 

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

 

 

Hegedüs Józsefné Mátyás k. u. 

Horváth Jánosné Alsóhegy 

Kocsis István Árpád u. 

Kovács István Ferencné Árpád u. 

Perecz János Gyuláné Mátyás k. u. 

Szabó István Árpád u. 

Szegedi Gyula Kolozsvári u. 

Tormási Ferencné Petőfi u. 

Török Ferencné Mátyás k. u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

 Augusztus 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

SZENTMISE 

2021. augusztus 8. vasárnap 10.30 óra 
 

Király József plébános 

úr 3 évig szolgált 

Mozsgón. Saját kéré-

sére tartalékos állo-

mányba helyezték. 

Mozsgó lakossága kö-

szönetét fejezi ki lelki-

ismeretes papi tevé-

kenységéért, és a templom felújításáért végzett 

áldozatos munkájáért.  

Az új plébános, Rosner Zsolt,  augusztus 8-án, 

vasárnap 10.30 órakor celebrálja első szentmisé-

jét.  

Perecz László (Mozsgó, 1947.11.04. an.: Vukovics 
Mária) volt Mozsgó, Árpád u. 11 sz. alatti lakos meg-
halt 2021. július 11. napján.  
 

 

BÚCSÚZUNK 
 

Perecz László (1947 - 2021) 

 

Perecz László 

1947. november 4

-én született 

Mozsgón. Tős-

gyökeres mozsgói 

lakos, hiszen 

egész életét itt 

töltötte, ennek a 

közösségnek volt 

aktív tagja.  

Középiskolai ta-

nulmányait a pé-

csi Nagy Lajos 

Gimnáziumban 

végezte. Érettségi 

után irodai mun-

kakörben dolgo-

zott. 1968. évtől 

mozsgói szociális otthonban kezdett dolgozni. 

Munka mellett elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Főiskolát.  

1969-ben megházasodott, felesége Bakonyi Ilona. 

Két lányuk született: Anikó és Ibolya. A család 

mindig első helyen állt nála, unokái Ádám és Virág 

sok időt töltöttek a nagyszülőknél, szívesen foglal-

kozott velük.  

A sportot már gyerekkorában megszerette. Révész 

Dénes testnevelő tanár már az általános iskolában 

biztatta, támogatta, megyei, országos versenyekre 

vitte.  

1988.évtől átkerült az általános iskolába, ahol test-

nevelést tanított és napközis nevelő volt. Szerette a 

gyerekeket és őt is szerették. Mi sem bizonyítja ezt 

jobban, hogy nyugdíjba vonulása után (2005) is sok 

tanítványával tartotta a kapcsolatot.  

Hajdú János akkori igazgatóval a sportot kiemelten 

kezelték. Mind az iskolai, mind a falusi sportélet 

aktív szereplője volt. A birkózás versenyekre 

együtt készítették fel a gyerekeket, „Laci bácsi so-

kat vitte versenyekre a gyerekeket.” 

A kedvenc sportága a labdarúgás volt, több éven 

keresztül játszott a felnőtt csapatban, majd az öreg-

fiúkkal. Térdsérülése miatt nem focizhatott tovább, 

de folyamatosan figyelemmel kísérte a mérkőzése-

ket, lelkes szurkoló volt 

Nagyon híres galambtenyésztő volt, sok díjat nyert 

hazai és nemzetközi szintű versenyeken. Hobbija 

volt még a horgászat, melyet szintén imádott. 

Utolsó útjára július 26-án kísértük. Búcsúzik tőle 

Mozsgó közössége. Gyászoljuk! A családnak 

őszinte részvétünk! 
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SZÁBO  DETTI 

SIKLÓERNYŐS PRÓBA MOZSGÓN 

Járnovics Ferenc "Félix" néven ismert a repülős berkekben, akinek szülői háza Mozsgón az Árpád utcában 
van. Hosszú ideje él Németországban, de immár hazafelé készülődik. Találmányával, a Félix-csörlővel sikló-
ernyősöket, sárkányrepülősöket és ejtőernyősöket húz fel a magasba. Ebből kaptunk egy igen rövid ízelítőt 
július 31-én szombaton a Körtvélyesben. 
 Az eseményre a 18 regisztrált siklórepülősön kívül számos résztvevőt vártak az ország különböző részei-
ből. A kétnaposra tervezett rendezvény második napját az időjárási előrejelzés szerinti heves zivatarok miatt 
törölni kellett. A szombat délelőtti órákban tesztelt szélirány sajnos nem kedvezett a siklásnak a Körtvélyesi-
völgyben, ezért pár felcsörlőzött siklóernyős reptetése után a közös döntés az volt, hogy áttelepülnek 
a Pogányi repülőtérre és ott folytatják a gépi emelést a magasba. Pedig Félix nagyon szerette volna, ha teljes 
egészében Mozsgón valósulhatott volna meg a díjmentes, kedvcsináló csörlőzés. 
 Miért is kell csörlőzni a siklóernyősöket? Hogy ne kelljen felmászni a dombra és onnan leereszkedni, 
hogy rövid pályaszakaszon is a magasba tudjanak pillanatokon belül emelkedni, hogy rövid időn belül azo-
nos helyszínen sok résztvevő repülhessen. 
Hogyan képzeljük el ezt a Félix-csörlőt? Ez egy utánfutószerű, 2 keréken guruló kompakt szerkezet, 
amit egy ülésből irányít Félix. Fontos része a kb. 2000 méteres  Dyneema szálból készült kötél, amit a világ 
legerősebb szálaként tartanak számon, szuper erős, ultra-nagy molekulatömegű polietilén szál, ami maximá-
lis erőt és minimális súlyt kínál. Erre a kötélre csatolja fel magát derekánál a siklóernyős Félix-szel szemben. 
A siklóernyős közelében álló külső irányító sze-
mély rádiókészüléken keresztül adja a jelet a kö-
tél feszítéséhez, majd a starthoz Félixnek. A fel-
emelkedés szinte csupán pillanatokat vesz igény-
be. 
 Félix nagyon kedves, dinamikus, fiatalos sze-
mély, akinek szeme felcsillan, amikor a Mozsgói 
helyszínről kérdezem, hogy miért is pont ide ter-
vezte az eseményt. Ő szereti Mozsgót, ez átjön 
minden rezzenésében, hangjában, szinte a szív-
dobbanása is érződik a falu felé. Bár a szél- és 
időjárás nem kedvezett ma a reptetésnek, a jövő-
ben fog még itt csörlőzni, az biztos. Lelkesen 
említi, hogy augusztus 14-én is találkozha-
tunk vele a Mozgásfesztiválon, mert ő is fog fut-
ni, ahogy korábban is... mi mást is tehetne egy 
Tough Guy Challenge teljesítő, avagy a világ 
legkeményebb egynapos túlélő versenyének si-
keres résztvevője. 

 

5 literes befőttes üvegek és 1,5 literes csatos 
szörpös üvegek ingyen elvihetőek.  

Önkormányzat tulajdonában lévő fekete színű 
Peugeot 508-as, 2011 évjáratú személygépko-

csi kizárólag mozsgói lakosok részére eladó. 
Irányár 1.900.000 forint.  

Érdeklődni Mozsgó Község Önkormányzatán lehet.  

O NKORMÁ NYZÁT 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 
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Tormá si Vykto riá 

MIT JELENT SZÁMODRA  A NYÁR?  

 Mit jelent számodra a nyár?  
A nyár fogalma már gyerek-

ként a tudatunkba ivódva, valami 
különleges élményként vetül fel 
bennünk, ha szóba kerül. Felnőtt-
ként, bár már teljesen mást jelen-
tenek a nyarak, és nem is kifeje-
zetten adnak gyökeres változást az 
évszakok múlásai, mégis még 
mindig bennünk van gyermekko-
runk nyarairól őrzött emlék és ér-
zés, mit is jelent igazán a napfény 
íze. Manapság a nyáriszünetek 
programjai is megváltoztak, és bár 
a perzselő hőség sokszor elvisel-
hetetlen, mégis van benne egy 
olyan varázslat, mely mindannyi-
unk számára különleges. Amikor a 
nap korábban kel és később nyug-
szik, amikor a D-vitamin észrevét-
lenül termelődik a szervezetünk-
ben, ez az az időszak, melyet nem 
feled senki. Nyaralásokat, pihené-
seket szervezünk, tervezünk, de ha 
csak arra gondolunk, hogy koráb-
ban kelve nézhetjük otthonról a 
napfelkeltét, vagy esetleg egy po-
hár bor mellett a naplementét már 
az is ad egy élményt számunkra. 
Több embert megkérdeztem, mit 
is jelent számukra a nyár. Senki 
nem volt közömbös felé, volt, aki-
nek a pihenést jelentette, volt, aki-
nek a több munkát. Mindez függ 
persze a munkakörtől is, és attól, 
mennyire tud vagy akar az ember 
szabadidőt szorítani a nyárba.  

A fesztiválok és hatalmas sza-
badtéri találkozók ugyan idén és 
már tavaly is jócskán elmaradtak. 
Még csak most kezdünk vissza 
rázódni az életbe, ha ez egyáltalán 
lehetséges, de az biztos, hogy min-
denki számára különleges időszak 
ez. 

 

Szukits Bettina:  
Számomra a nyár a legkedve-

sebb évszak. Imádom a meleget és 
a hosszú nappalokat. Imádok a 
szabadban lenni, sok szabadidős 
program tervezhető ilyenkor és a 
legnagyobb kedvencem a hársfavi-
rágok illata és persze egy jó futás 

után a hideg dinnye. 
 

Jusicsné Kátai Zita:  
Nekem a nyár, mint maga a szó 

jelenti a jó meleget és a hűsítő 
vizet legyen az akár tópart vagy 
tenger. Amikor még nem dolgoz-
tam az egyenlő volt a nyaralással, 
emlékezzünk csak vissza 
Balatonmáriára.  Vagy a késő esti 
csavargásokra a faluban. Ma már 
kevésbé élvezetesebb, mert  a leg-
több időt a munkahely  veszi  át. 
De maga a nyár szó egy pozitív 
gondolatok sorozatát fogja össze 
nekem. Emlékek sokasága gyűlik 
össze és jó érzéssel töltenek el. 
Szerettem gyerekként, de ugyan-
úgy szeretem most felnőttként is. 
De persze mindenki máshogy éli 
meg a pillanatot. 

 

Juhász Dalma:  
Fényt, olyan ízeket és illatokat, 

élményeket, amiket nem tudok 
elrakni befőttesüvegbe, mint a 
barackot, hogy egy ködös novem-
beri napon elővegyem a kamrából 
és kinyissam.  

Szeretem a nyári reggeleket, 
hogy a napfény előbb ébreszt fel, 
mint a telefon csörgése.  Szeretem 
azt a fülledt hőséget, amikor tu-
dom, hogy később esni fog, és már 
alig várom, hogy érezzem az illa-
tát. Hogy este kinyitom az ablakot, 
és elalvás előtt hallhatom a park-
ban lakó kuvik hangját, aki éjsza-
ka útnak indul.  

Szeretem annak a paradicsom-
nak az illatát, amit édesanyám 
kertjében a nap érlel 
meg, mert egy bolti 
zöldségnek sincs olyan 
jó illata. A dinnye ízét, 
amit csak ebben az 
évszakban élvezhetek. 
A hideg sört, ami pi-
szok jól tud esni egy 
meleg nyári estén. 

Végtelenül hiányo-
lom a fesztiválok zaját. 
Ha nyár, akkor feszti-
vál...  Együtt a baráta-
immal, koncerteken, 

sátortáborban.  Egy héten belül 
tikkasztó hőséggel és viharral egy-
bekötött dagonyázással. Sajnos az 
utóbbi évek pandémiája alaposan 
keresztbe tett ezeknek a progra-
moknak. Így marad a legközelebbi 
tópart, ahol le lehet vezetni az év 
során felgyűlt feszültséget. 

Tavasszal mindenki kicsit vidá-
mabb lesz. Korábban világosodik, 
később megy le a nap, felmeleg-
szik az idő. De nyáron tetőzik ez a 
hangulat. Augusztus végén pedig 
csak egy valamit várok igazán… a 
következő nyarat. 

 

Szabados Zoltánné, „Magdi 
néni” :  

Számomra a nyár a természetet 
és a kirándulásokat jelenti. Szere-
tek új helyeket megismerni, kint 
bóklászni a szabadban. A nyári 
szünet beköszöntével pedig az 
unokámmal is többet tudok talál-
kozni, jönnek hozzánk nyaralni, 
amit én nagyon szeretek.  

 

Bege Amália: 
Nyár, szabadság, pihenés. Ko-

rai kelés kenyér vagy macaron 
sütésre, (mert hajnalban, amikor 
hűvös van, akkor a legjobb sütni). 
Unokákhoz jövés-menés, játék, 
séta. Esténként kiülni a hintaágyra 
egy pohár borral és csak úgy lenni, 
beszélgetni. Erdélybe menni, ba-
rangolni a hűs fenyvesek közt, 
medvét lesni, kint sütögetni, roko-
nokat látogatni. Utazni és figyelni 
az elsuhanó tájat, majd megérkez-
ni. Számomra ez a nyár. 
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GYO RI SÁ NDOR 

KÉT LAKODALOM 

Nos ennek megválaszolásához egy 
kicsit vissza kell gondolom a gye-
rekkoromra. 

Anno a VAKÁCIÓ, így csupa 
nagybetűvel jelentette a nyarat. 
Szabadságot, úttörő táborokat, 
családi nyaralást, programokat 
barátokkal, sőt később már közös 
bulikat. Az évek múlásával azért 
ez kicsit változott. 

Most már élvezem, ha megjön a 
napsütés és a meleg. Nem kell fáz-
ni, nem kell fűteni. Nem kell fél 
óra hosszat öltözködni mielőtt az 
ember kimegy a szabad levegőre.  

Munkámhoz tartozóan ez az 
esküvők időszaka. Május közepé-
től szeptember végéig majdnem 
minden szombaton van esküvő. 

Nagyon szeretem a munkámnak 
ezt a részét, ugyanakkor ez termé-
szetesen sok időt vesz igénybe. 
Néha a nyaralásra és az unokáim-
mal töltött időre is nehéz megtalál-
ni az elegendő és megfelelő időt. 
Pedig ez fontos számomra. 

Kora tavasztól szeretem nézni, 
ahogy a természet megújul, 
nyárra sötétzöld ruhába öltö-
zik minden. Számomra ilyen-
kor a legszebb. Figyelni szok-
tam a gólyáinkat, hogy visz-
szatérnek-e, kelnek-e fiókák a 
fészekben, lesem ahogy a 
szárnyaikat próbálgatják. 
Ugyanígy a fecskéket, sőt 
még a verebeket is szeretem 
figyelni. 

Nyár közepe, vége felé már 
sajnos a következő őszre télre is 
gondolnom kell. Ez bizony a téli 
tüzifa beszerzését, feldolgozását 
jelenti. 
Igazából minden évszaknak meg-
van a maga szépsége számomra, 
de a nyarat szeretem a legjobban. 

No grá diné  Tukorá Tí méá 

MIT JELENT SZÁMOMRA A NYÁR? 

Boldog az öreg, egy lányát férjhez 
adta, egy fiát megnősítette, kiváló 
házastársakhoz, rendes, jóravaló 
családokba. A házasság nem két 

ember sorsközösségéről szól csak, 
hanem két család egyesüléséről is 
jóban-rosszban. Ahol nem így van, 
azok a házasságok szoktak tönkre-
menni.  

Most a harmadik gyermek követ-

kezik, akinek az esküvője kicsit 
különleges. Ritka, hogy két evangé-
likus (Lutheránus) hitre keresztelt 
fiatal találkozzon, hisz lélekszámuk 
csak pár százezerre tehető. Azután, 
hogy mindkettő a keleti, ősi, egyis-
tenhívő vallásokban búvárkodjon, 

még ritkább, csoda egymásra talá-
lás.  

A lagzit a pár születési helyei közt 
tartják a Tisza és egy holtága közti 
szigeten. Üdülőközpont, ugyanak-
kor időnként keleti kultúrát ápoló 

intézmény, most lakodalmi helyszín 
Szolnok mellett. 

Az esküvő a szolnoki evangélikus 
templomban van. Egy ízig-vérig 
hitének élő és a mai világ szokásait 
is tartó evangélikus lelkész, a PAP 

(csupa nagybetűvel). A szertartás 
alatt nem egyszer gitárt fog, kísérni 

az éneket. 
Az öregnek újszerű, de tetszik 

neki az esküvő. Amikor (biztosan a 
fia által rendelt) felhangzik elhunyt 

bátyja kedves egyházi éneke: Jézus 
Te égi szép tündöklő fényű név, 
látja lelki szemeivel, ahogy testvére 
megrokkant egészségi állapotában 
fölé hajol a Tolnanémedi templom-
ban a harmóniumnak és játssza az 

éneket. Emlékszik, ahogy kísérik a 
koporsóját, énekelve: „Jézus Te égi 
szép…” Végigsírja az első verssza-
kot, megkönnyebbül. A második 
versszakot már énekli. Asz élet száz 
veszély, én lelkem még se félj… 

A templomból már könnyedén 

megy az autóhoz. Boldog.  
A jókedv, a boldogság elárasztja, 

a szigeten keresi a lagzi helyszínét. 
Valahol próbál, hangol egy zenekar. 
No, ez lesz az.  

Bemegy a nagyterembe, az egyik 

végén a zenekar.  
- Uraim, a nászasszonyomnak – 

Szegedi – elénekelném vacsora vé-
gén: „A kanyargó Tisza partján” 
dalt.  

- Bátyám, nem tudjuk. 

- Kapcsoljanak ki mindent, a szin-
tetizátoron csak az a hang szóljon, 

amit lenyomok. 
Tíz perc múlva tudja a zenekar a 

nótát.  
- Bátyám, meg is beszélhetjük a 

vőlegénnyel, ott jön.  
- Ez nem a vőlegény.  
- Dehogynem, ő fogadott meg 

minket. 
- Én meg az apja vagyok, ez nem 

az én fiam.  

Az orgonista a fejéhez kap.  
- Bátyám – szól kedvesen a zenész 

– ma itt két lagzi van a szigeten, 
maga a másikban van.  

Ki gondolta, hogy egy szigeten 
két lakodalomra való helyiséget 
üzemeltet a vállalkozó.  

Az öreg röpke negyedóra alatt 
megtalálja a másik hasonló hely-
színt. Itt is meg kell tanítani a zene-
karnak a dalt. Kicsit ingatja a fejét: 
Tisza parton, lagzis zenészek nem 
ismerik az „A kanyargó Tisza part-

ján” dalt. 
Nagy vacsora, a zenekar közben 

halkan játszik. Vacsora vége felé a 

zenekarral elénekli a dalt. A nász-
asszony szemében megcsillan egy 
könnycsepp. Így telt akkor az új-
kenyér hava.  
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Rigo  Tu ndé 

„SZERETEK ÉLNI” 

A nyár a színek, formák, illatok és 
ízek időszaka, a pörgésé, az életé, a 
barátságoké. A virágok szemet gyö-
nyörködtető színei köszönnek ránk 
a parkokból, kertekből, nehéz, fű-
szeres illatukkal megtelik az esti 
levegő. Az érő gyümölcsök kényez-
tető ízei paradicsomi élvezettel 
ajándékoznak meg minket, ember 
legyen a talpán, aki a fagylaltok 
kimeríthetetlen változatait ne akar-
ná mind végigkóstolni, vagy nemet 
tud mondani egy forró nap után egy 
üveg jégbe hűtött sörre. 

Mások ilyenkor érzik úgy, hogy 
élnek, a nyaralás, szabadság, a bulik 
mámora uralja a napjaikat, az én 
számomra sajnos ez a csendes elvo-
nulás időszaka szokott lenni, mert 
nem bírom a meleget. Ez az év 
most mégis nagyon sok szempont-
ból más, mint az előzőek. Dolgo-
zom két kéziratomon, és közben 
próbálom ellesni a könyvszerkesz-
tés titkait, emellett egy nem min-
dennapi új célt találtam. Sokak szá-
mára a nyár a Balaton, az úszás, a 
kötetlen bulik ideje, de néhányan 
ilyenkor is nagyrészt akadályokkal, 
egyre dühítőbb korlátokkal, gyak-
ran az emberi korlátoltsággal is 
szembesülnek. Egy, a fogyatékos-
sággal élők társadalmi befogadását 
és esélyegyenlőségének megterem-
tését maga elé tűző egyesület tagja-
ként próbálom letenni új életem 
alapjait. Ez a nyár nagyon sok 
szempontból jóval többet adott mint 
reméltem, mert belülről tekinthet-
tem bele egy olyan világba, amit az 
emberek többsége kívülről sem sze-
ret látni, inkább elfordítja a fejét, ha 
véletlenül szembesül vele. Pedig az 
igazi belső emberi erőt és győztes 
lelki küzdelmeket leginkább ott 
tapasztalhatjuk meg, ahol a legke-
vésbé várnánk. Ahol a józan ész és 
a logika feladná, ott a dac és a hit 
segít legyőzni és túlélni mindazt, 
ami sokszor túlélhetetlennek tűnik. 
Nagyszerű embereket ismertem 
meg, akiktől rengeteget tanultam. 
Legfőként azt, hogy az élet által 
ránk rakott terhek ellenére akarni és 
szeretni kell az életet, élni jó, csak 
jól kell hozzáállni mindenhez. "Ne 
azon panaszkodjunk, hogy a nyár 
meleg, örüljünk annak, hogy nem 
fázunk." Az életnek a célok adnak 
értelmet, a célok eléréséhez a lehe-

tőségeket pedig magunknak kell 
megteremtenünk - képességeink 
szerint. Valaki azt mondta nekem: 
Ha mozdulni tudsz, segíteni is 
tudsz, előbb magadon, aztán máso-
kon is. Egyetlen jó szó életet ment-
het, vagy életminőséget javíthat, 
elég erőt adhat túlélni, ha már felad-
ná valaki. Az emberek többségének 
nem a pénz hiánya az, ami a legna-
gyobb teher, hanem az emberség, az 
emberi szó hiánya. Az emberek 
lelkileg izolálódnak, nem törődnek 
másokkal, gyakran még saját ma-
gukkal sem. Új kifejezéseket tanul-
tam, egyik ilyen az inklúzió. A tár-
sadalmi el-, és befogadás. Egyén-
központú, mindenki számára élhető 
közösség és környezet megteremté-
se, amiből nincs kirekesztve senki, 
aki születésétől vagy betegség/
baleset folytán nem tudja hozni a 
szabvány tulajdonságokat. A befo-
gadás ott kezdődik, hogy senki nem 
fordítja el zavartan a fejét, ha meg-
lát valakit - akár gyermeket, akár 
felnőttet - aki láthatóan testi fogya-
tékos, vagy egyéb esztétikai problé-
mával él. Elindult egy folyamat, 
aminek segítségével végre egyre 
nyitottabb lesz a fizikai korlátok 
közé szorított emberek számára is a 
világ. Ehhez mindenki hozzájárul-
hat tettekkel, de akár egy minimális 
összeggel is, aki felkeresi a People 
First weboldalát ahol az 
"Adományozok" gomb segítségével 
akár csak 1.000 ft-tal támogatja az 
akadálymentesítési törekvéseket, az 
akadálymentes adatbázis bővítését, 
és olyan közösségépítő rendezvé-
nyeket, melyeken egészségesek és 
fogyatékkal élők együtt vehetnek 
részt. Az adományozók között ha-
marosan az én két könyvem lesz 
kisorsolva. Akik az egyesület tagjá-
vá válnak, időszakosan ingyen ve-
hetnek részt egyes rendezvényeken, 
és aktívan részt vehetnek az egyesü-
leti életben is. Aki kedvet érez, 
hogy pártolótagként, segítőként 
részt vegyen a munkában, a rendez-
vényeken, azokat szeretettel kö-
szöntjük majd a tagok közt! 

Fontos, hogy mindenki megértse: 
az akadálymentesítés nem egyenlő 
egy megépített rámpával, az csak 
egy nagyon apró, bár lényeges 
pontja. Sok változásra lesz még 
szükség, hogy a gyakran otthonok 

zárt falai közt élő emberek kime-
részkedhessenek a világba, és meg-
tanítsák az egészséges embereket 
arra, mi a valódi erő és elszántság, 
és hogy mennyire értékes az élet és 
az egészség. "Szeretek élni!" Mond-
ta nekem néhány hete egy férfi, 
akinek a keze is csak részlegesen 
mozog. A szemébe nézve láttam, 
hogy valóban így van. Szinte moz-
dulatlanságra ítélve is tevékeny és 
hasznos életet él. Valóban él, sokkal 
inkább mint nagyon sok ép ember. 
Eszembe jutottak a saját, hatalmas-
nak látott problémáim, néha kilátás-
talannak gondolt életem. "Szeretek 
élni!" Ennek a két szónak a titka 
talán az, hogy elfogadjuk ami jutott, 
és legyünk érte hálásak. Ha korán 
kell kelni, és láthatom a napfelkelte 
színeit, arra gondolok, aki soha töb-
bé nem láthatja, csak a képzelete 
vetíti elé a sárgán fénylő gömböt, 
amint felbukkan a fák mögül, a víz 
felett lágyan gomolygó párát, a 
szélben ringó szomorúfűz ágakat. 
Ha fáj a lábam amikor lépek, arra 
gondolok, aki nem is érzi a lábait. 
Ha valamit el kell intéznem eszem-
be jut, aki mindenben mások segít-
ségére szorul, mert kerekesszékkel 
szinte képtelenség szabadon közle-
kedni. Ami az egészségeseknek 
természetes, az egy fogyatékosság-
gal élőnek mindennapi, néha re-
ménytelen küzdelem épített környe-
zetünk akadálypályáján. A nyár 
legyen mindenkinek gondtalan és 
boldog, mindenki vigyázzon magá-
ra, mert egyetlen gondatlan pillanat, 
és az egészségesből már a másik 
oldalon találhatja magát az ember, 
örökre egy kerekesszékhez láncol-
va... Aki egészséges értékelje a sa-
ját csodáját, és legyen tekintettel 
azokra, akiknek mást nyújtott a 
sors. Egy megfelelő hangnemben 
kimondott szó, vagy egy 
"segíthetek?" is nagyon sokat je-
lenthet adott helyzetben, éppúgy, 
mint egy kinyitott ajtó. Apróságnak 
tűnő hatalmas lépések egy empati-
kusabb világ felé, hogy idővel min-
denki számára felhőtlenebb nyarak 
jöhessenek el, és a ma még bezárt 
ajtók számukra is nyitva álljanak. 
Hálásan köszönöm  mindenkinek, 
aki végigolvasta ezt a hosszú mono-
lógot. <3 
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PUSKÁ SNE  HORVÁ TH E VÁ 

ORSZÁGJÁRÁS, KIRÁNDULÁSOK 

„Süt a nap vagy hull a hó, kirándulni mindig jó!” - 
hétágra sütött a nap ezen a nyáron, de a több hónapi 
bezártság után jó volt kimozdulni és együtt lenni. Sze-
rencsére a sikeres pályázatoknak köszönhetően több 
helyre is eljuthattunk.  
 
2021. június 19. Az „Őszikék” Nyugdíjas klub tagjai 
Pécsre kirándultak, ahol megnézték a havihegyi Ha-
vas Boldogasszony-templomot, valamint a bejárata 
előtt álló a több mint 135 éves mandulafát, mely 
2019. évben az Európa fája lett.  

2021. július 1. Meglátogattuk a Nagyharsányi Szo-
borparkot. Jártunk a Kórósi református templom-
ban, ahol meghallgattuk az országos védelem alatt 
álló fakazettás templom és a falu történetét.  A fi-
nom ebéd után pincelátogatáson vettünk részt, ahol 
megtekintettük a szőlőművelés egyedülálló gyűjte-
ményét és finom bort kóstolhattunk.     

2021. július 21. Kirándultunk Ópusztaszerre, ahol 
megnéztük a Feszty-körképet, A magyarok bejöve-
tele” című alkotást. A Szarvasi Arborétumban 
(Pepikert) idegenvezetéssel végigjártuk a park egy 

részét, ahol több különleges növényt is láttunk: a 
hegyi mamutfenyőt, ami 150 éves, 36 méter magas, 
és a törzsének átmérője 5,5 méter. A Mini Magyar-
országnál makettek formájában megtekinthettük 
Magyarország főbb nevezetességeit. Végül a Katalin  
hajó fedélzetén megnéztük a Holt-Köröst és az üdü-

lőövezetet.         

2021. július 08. Közfoglalkoztatottak kirándulása 
Keszthelyre. Megtekintettük Magyarország legláto-
gatottabb kastélyát, a Festetics kastélyt. A Tompos 
Étteremben elfogyasztott ebéd után városnézés és 
balatoni fürdés következett.  
A kirándulást az önkormányzat  saját költségvetésé-
ből finanszírozta. Köszönet érte. 
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MÁRKO  RE KÁ 

A 75 ÉVE BEVEZETETT FORINT TÖRTÉNETE 

FIGURÁ E VÁ 

  MIT ADOTT ÓPUSZTASZER 

Volt részem abban az örömben és különleges élményben részesülni, hogy ellátogathattam őseink, a magyar 
honfoglalók bátor harcának helyére.  
Számomra ez a kirándulás Ópusztaszerre, több volt, mint egy kellemes délután, jó 
emberekkel. Több volt, mint csupán ismerkedés a magyarok bejövetelével, nekem 
ez lement a mélységekig bennem, megerősítette a hovatartozás, a magyar identitás 
tudatomat. Olyan emberek számára, akiket évtizedekig azért egrecéroznak, szid-
nak, elnyomnak, csak azért mert magyarnak születtek, olyan mintha kiengednéd 
Aladint a lámpásból. A román rezsim sajnos mindent megtett azért, hogy kivájja 
belőlünk a magyarságot, például arra kényszerítettek sok családot, hogy románo-
sítsa a magyar nevét. Mi már kicsi korunktól egészen a tini koron át az érettségig, 
mást se halottunk csak, hogy ne beszeljünk magyarul, mert ez román föld és 
bozgorognak csúfoltak, ami annyit tesz, hontalan. Példának okáért még azt is föl 
tudom hozni, hogy a kisfiamat 12 évesen úgy megverték a játszótéren a magyar 
szóért, hogy eltörött a bordája, és még sorolhatnám, természetesen a történelmet is 
egész másképp tanultuk, a magyar történelmet még hírből se halottuk. Nincs ben-
nem harag se, csak a száraz tényeket közöltem. Kb. 5 éve élek Magyarország területen, itt nyílt fel a szemem, 
hogy igazából mi történt, hogy meddig nyúlik el az igazi magyar föld, de még így is nehéz volt megszokni, 
hogy hazaértem. Ez a kirándulás rásegített, nem hogy megértsem, inkább hogy megérezzem, magyar vagyok, 
van, mélységem, van magasságom, van szélességem és hosszúságom abban a bölcsőben, amit őseink vívtak ki 
számunkra. Ezt a kis madarat a képen melyet az írásomhoz csatolok Ópusztaszeren vásároltam, a fészket itt 
találtuk a Zselicben, gondolom kiesett egy fióka és a fészket leverték erősebb nagyobb állatok. Nos, örömmel 
közölhetem a madárka megtalálta a fészkét A NEVE: ÁLDOTT MAGYARORSZÁG. 

A régi öregeink mindig azt mondták, ha van 1 forintod, tegyél el belőle 50 fillért, mert sohasem tudhatod, mit 
hoz a holnap. Tudatosan éltek, gondoltak a holnapra. Miután a 
pengő egyik napról, a másikról elértéktelenedett, minden megvál-
tozott, és elkezdődött a hiperinfláció. 

Már a piacra is bőröndnyi papírpénzt kellett vinniük, hogy 
amit szerettek volna vásárolni, az meglegyen. Nehéz időszak 
volt, ezért sokan úgy döntöttek, hogy a bőröndöt lecserélik azok-
ra a dolgokra, amire szükségük volt a mindennapokban, így jött 
létre a cserekereskedelem. A szakmák átalakultak, a szolgáltatá-
sokért nem pénzt, inkább élelmiszert kértek és kaptak. A tanító is 
tanyasi tanító lett, hogy így a szükséges élelmiszereket meg tudja 
termelni. 

A forintot 1946. augusztus 1-én vezették be, miután a gabona 
már a raktárakban volt. Azért, hogy a mezőgazdászok számára a 
vevők már forinttal tudjanak fizetni. Így tudták elkerülni a gazdaság összeomlását és megerősíteni a forintot, 
hogy az fejlődhessen és stabillá váljon. „Néhány termék ára augusztus első napjaiban: az újburgonya 38 fillér, 
a kenyér 96 fillér, a paradicsom 20 fillér, a káposzta 32 fillér, az alma 36 fillér volt kilogrammonként.” A sta-
bilitáshoz az is hozzájárult, hogy 1946. augusztus 6-án az amerikai hadsereg, a Keleti pályaudvaron visszaadta 
Magyarország aranykészletét, amit a második világháború alatt kihurcoltak az országból. A bevezetés után a 
bankrendszer állami kézbe került, és kialakult az egyszintű bankrendszer. Jelentése, hogy egyetlen bank töltöt-
te be a jegybank és a kereskedelmi bankok szerepét. Magyarországon 1947-1987 között működött. 

A forint megtervezésekor a magyar műalkotásokat, illetve kimagasló teljesítményű magyarok képeit hasz-
nálták fel. 

Forrás: Az infláció hatása és a forint bevezetésének következményei Baranyában - Azok a '40-es évek... 
(google.com)   

https://sites.google.com/site/azoka40esevek/home/inflacio/az-inflacio-hatasa-es-a-forint-bevezetese-baranyaban
https://sites.google.com/site/azoka40esevek/home/inflacio/az-inflacio-hatasa-es-a-forint-bevezetese-baranyaban
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TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

ARATÁSSZEZON 

Az ember életében egy dolog biz-
tos, a halál. Mondják oly régóta a 
nagy bölcsek. Mostanra ezt ki 
lehet egészíteni azzal, hogy a vi-
szály és a veszekedés. Minden 
kornak, minden időszaknak meg-
vannak a maga zsörtölődést kivál-
tó elemei. De ha még ezek csak 
zsörtölődések lennének, azonban, 
mint korábban már oly sokszor 
kifejtettem, a rohanó világ, a tole-
rancia és a szociális érzékenység 
teljes hiánya, mostanra előhívta 
az emberiségből azt az énjét, 
mellyel egyre nehezebb együtt 
élni mindenkinek. Nyilván itt is 
tisztelet a kivételnek, azonban azt 
veszem észre, javarészt mindenki-
nek vannak bosszankodó pontjai 
az életben. Amivel úgy alapjára-
tón nem lenne semmi gond, hi-
szen minden ember más, minden-
kinek más szempontok fontosak. 
Azonban ezek a szempontok, át-
mentek már egy olyan agresszív, 
önző mivoltba mely mostanra 
egészségügyi, illetve fizikai koc-
kázatokkal is járnak. Mi más len-
ne a legaktuálisabb így a nyáron, 
ami miatt felrobban az internet 
(persze az egyéb politikai nézete-
ket félre söpörve, mellyel már 
nem kívánok foglalkozni), mint 
az aratásszezon, és az ezzel járó 
vonuló munkagépek látványa az 
utakon. Megindult az interneten 
folyó harc, mezőgazdászok és a 
folyton rohanó, munkába igyek-
vő, vagy csak úgy szimplán türel-
metlen emberek között. Nyilván, 
nem lenne fair dolog állást foglal-
nom ez ügyben, hiszen természe-
tes módon családi életemből és 
úgy alapjáraton az egész életvite-
lemből és tanulmányaimból kiin-
dulva én is jobban húzok az egyik 
oldal irányába, és őket védeném 
jobban, ha arra módom volna. De 
itt most nem is az a lényeg ki me-
lyik oldalon veti meg a lábát, ki 
tud hangosabban kiabálni a má-
sikkal, ki tud válogatottabb szi-
tokszavakat fröcsögni a másik 
felé. Biztos vagyok benne, hogy 
minden oldalon akadnak bűnba-

kok, rossz döntések, türelmetle-
nebbek vagy esetlegesen keve-
sebb toleranciával rendelkezőek. 
Hiszen mindannyian fáradtak, 
ingerültek vagyunk, úgy amúgy is 
a világ alakulása miatt, hiszen 
rohanunk, hajtunk, nem érünk rá 
azzal foglalkozni, hogy a másik-
nak milyen gondjai vannak, önös 
érdekeink teljesen felül bírálják 
mostanra az emberi érzéseket, 
melyekkel talán könnyebb lenne 
együtt élni, létezni. Ezt nem fel-
tétlenül az egyén hibájának a 
számlájára írnám, úgy alapból az 
életünknek a problémája ez. Re-
mélem, hogy egyszer változni 
fog, mindig szeretnék hinni ab-
ban, hogy ez már rosszabb nem 
lehet. Eddig sajnos minduntalan 
csalódnom kellett, de talán egy-
szer eljön az a jövő is, amire én 
vágyom. Addig is, egy valamit 
tudok csak mondani, és remélem, 
nem csupán süket fülekre talál. 
Tudom, hogy nehéz, tudom, hogy 
mindenki feszült és azt is, hogy 
nincs ideje a másiknak a problé-
máival foglalkozni. Tudom, hogy 
nem érdekel téged, miért megy az 
a mezőgazdasági jármű a köz-
úton, nem érdekel miért van úgy 
felszerelve ahogy, nem érdekel 
miért nem húzódik le, és úgy 
alapból nem érdekel az egész éle-
te, munkája, tevékenysége. Azt is 
tudom, hogy nem érdekel, hogy 
kerül a boltok polcaira az áru, 
hiszen elcsépelt, bagatell érv ez 
már, igaz? Ne 
nézzenek té-
ged gyerek-
nek, tudod 
honnan van a 
kenyér, de 
téged ez most 
nem érdekel, 
hiszen fontos 
tárgyalásra 
sietsz, mert a 
te munkád is 
ugyan olyan 
fontos. És tu-
dom azt is, 
hogy a mező-

gazdaságban dolgozóknak az ara-
tás szezon pont elég stresszes, 
meg úgy az egész év, hiszen nincs 
szünet, megállás nélkül harcoltok 
az elemekkel, harcoltok minden-
nel, ami az utatokba kerül, sok-
szor olyan problémákat kell meg-
oldani, amit fizikai erővel talán 
fel sem tudtok mérni, de akkor is 
meg kell tennetek. Tudom, hogy 
hiába a klíma a traktorban, nem 
csak ültök és kényelmesen vagy-
tok, hogy nem értik meg micsoda 
erőfeszítések árán éritek el azt, 
amire vállalkoztatok. Higgyétek 
el, én mindent tudok, minden ol-
dalt megértek, elhiszek mindent. 
De egyvalamit ti is értsetek meg, 
csak úgy élhetjük túl ez a magunk 
generálta földi poklot, csak úgy 
lehet szebb a jövőnk, az életünk, 
csak úgy lehetnek a gyermekeink, 
unokáink jobb emberek, csak úgy 
válhat a világ szebbé, ha minden 
nehézségek ellenére megpróbál-
juk egy kicsit megérteni a mási-
kat, segíteni, és ha hibázik nem 
egyből a torkának ugrani, hanem 
kedvesen rámosolyogni, bíztatni, 
mert nem tudhatod mi van a hiba 
mögött, hogy előtte mennyi gon-
dot meg kellett oldania, és ez a 
hiba már csak az utolsó csepp 
volt. Emberek vagyunk, és az, 
hogy az emberi jövő kifejezés mit 
fog jelenteni majd egykor, az csak 
azon múlik, most hogyan viselke-
dünk a másikkal.  
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG 
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Á nyá r Mozsgo n ánno 

VOLT EGYSZER EGY VÁNDORTÁBOR 

Az Ormánság vándortábor új állomása Mozsgó 
 
 

Naponta 15-20 kilométert gyalognak  
 

Mondókák és betyárnóták 
 

„Ha mozsgói a kakas, üssed, nem marad majd nyakas!” 
A kakasütés mondókását, valamint Patkó Bandi betyár-
dalát már az első estén betéve tudta a 28 fős esztergomi 
iskolás kiránduló csapat. A gyalogtúrázok Kishárságy, 
Almamellék után érkeztek Mozsgóra az Ormánság elne-
vezésű országos úttörő vándor tábor nemrég átadott állo-
mására. 

 A helytörténeti múzeumunkhoz ilyenkor naponta 2-3 

busz is begördül, nem egyszer külföldiekkel - tudtuk 
meg Vargáné Kékesi Annától, a Kazaliczky Antal Mű-
velődési Ház igazgatójától. -  Lengyeltóti tanár úr még 
akkor is vezeti a csoportokat, hogyha beteg. Országos 
hírű az ő magángyűjteménye is. Immár 11 éve a Zselici-
túra végállomásaként működik a művelődési házunk, 
szívesen vállaltuk az Ormánság vándortábor teendőit is.  

Augusztus 14-ig legalább 15 helyről csaknem 400 
gyerek érkezik Mozsgóra. Főként pestiek, de akad kö-
zöttük bagaméri, fóti, hajdúsámsoni, kömlői, leninvárosi 
és pélyi általános iskolás is. Mozsgóról Zsibótra, Sellyé-
re, Siklósra, majd Égertetőre mennek tovább. 

Kula Józsefné tanácselnök büszkén mutatja, hogy a 
vándortáborba konyhát, zuhanyzót építettek, beton 
ajzattal látták el a sátrakat. Több mint százezer forintot 
szántak a létesítményekre. Jelentős a társadalmi munka, 
főként a fiatalok segítettek.  

 

Forrás: Dunántúli Napló 1985. június 24.  
Péteri Ferenc: Falukrónika, 1989. 
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KE SZI TETTE: MÁRKO  RE KÁ 

GYEREK REJTVÉNY 

A júliusban megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: A siker akkor kopogtat be az ajtódon, ha gondoskodsz ró-
la, hogy pótolhatatlanná válj. A helyes megfejtést 11-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Földi 
Józsefné, Budainé Kovács Dóra. Gyerekrejtvény megfejtése: 18. 5-en küldték be a megfejtést, de csak 2 teli-
találat volt. Könyvet nyert: Götz Petra.  
 
 
AUGUSZTUSI REJTVÉNY 

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő au-
gusztus 31.  

Húzza ki a szavakat az ábrából. A megmaradt szavak egy dal részletét adják ki. Megfejtésben a MESE címét 
várjuk.  

Szavak: Vidámpark, Augusztus, Hátizsák, Labda, Baseball, Strand, Vödör , Kemping, Kar -

nevál, Százszorszép, Búvárkodás, Család, Farm, Óriáskerék, Zászló, Barátok, Frizbi, Játékok, 

Kert, Összejövetelek, Fű, Szöcskék, Kalap, Túrázás, Forróság, Jégkrém, Öröm, Villám, Óceán, 

Park, Piknik, Homokvár, Lapát, Csillagok, Napszemüveg, Úszás, Utazás, Vakáció, Állatkert, Ürge 



 

2021. / AUGUSZTUS / 8. szám 

15 

KE SZI TETTE: MÁRKO  RE KÁ 

FELNŐTT REJTVÉNY 

Vízszintes:  1.  1408-427    4.  1627+6068    8.  601+3466    9.  6046-2918    10.  9+18    
11. 84863-2084    13.  24+21    14.  2109+7810    15.  58-4    17.  420-105    18.  40+946   

19.  219+501    21.  499-15    23.  2+37    24.  401+2294    26.  28+53    28.  23833-11720    30.  62-5    
31.  328+1133    32.  10074-261    35.  2826+3220    36. 142+442 
 

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Azok között, akik június, 
július és augusztus hónapokban helyesen megfejtették a rejtvényeinket, közöttük meglepetés ajándékot is ki-
sorsolunk szeptemberben.  

Végezze el a matematikai műveleteket, a megoldást írja be vízszintesen a megfelelő helyre. A kariká-
zott számok egy dátumot fognak kiadni. Milyen rendezvény volt ezen a napon a településen. Kérjük 

küldje el a helyes választ. 
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A gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatást a Magyar Ál-
lamkincstárnál vehetnek igénybe. A támo-
gatást a felújítási költség felére lehet igé-
nyelni, melyben 50-50 % a munkadíj és az 
anyagköltség. A papírok kitöltése, feltölté-
se kicsit bonyolult folyamat, ezért egy segí-
tő, tájékoztató videót tettek közzé a honla-
pukon. Részletesen bemutatják, hogyan 
kell kitölteni az űrlapokat, a dokumentu-
mok felcsatolását, valamint hitelesítését és 
végül az ellenőrzési folyamatot is.  

A videó itt található:    

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/
lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasa-
elektronikus-uton-kitoltest-segito-
tajekoztato-videok 

TÁMOGATÁS 

OTTHONFELÚJÍTÁSI 

2021. augusztus 31-én lomtalanítás Mozsgón.  
A lomokat reggel 5:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok 
elé. 
KIHELYEZHETŐ HULLADÉKOK: háztartási berende-
zések, használati tárgyak, feleslegessé vált bútorok, kony-
hai felszerelések, szőnyegek, függönyök, karnisok, dobo-
zok. 
NE TEGYENEK KI: elektronikai hulladékot (hűtő, Tv, 
mikro, mosógép), építési hulladékot, autóbontásból szár-
mazó hulladékot (gumiabroncs, szélvédő, stb), zöld hulla-
dékot, üveghulladékot és veszélyes hulladékot 
(növényvédő szerek, olajos kannák, akkumulátorok, festé-
kek, vegyszerek, valamint ezek kiürült göngyölegei). 

LOMTÁLÁNI TÁ S 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

 


