Faludi Ferenc: Tavasz

Áprily Lajos: Mennék eléd

Királyi mulatság erdőkben sétálni,
Árnyékos utcáin fel s alá járkálni,
Fülemile éneklésén,
Gyönge szellő legyezésén
Örömet nevelni,
Kedve szerint élni...

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.

Aranyosi tetőn a homokbányánál
2014. 02. 11.

Tavaszi szél vizet áraszt
Tavaszi szél vizet áraszt
Virágom, virágom.
A bekötőútnál
2014. 02. 23.

Hóvirágszőnyeg a plébániahivatal udvarában
2014. 02. 27.

A hóvirággal együtt virágzik az ibolya és a kankalin a plébániahivatal udvarában
2014. 02. 27.
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A nőket a szerelem nemcsak érdekessé
teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor
szép igazán, ha boldog, és akkor boldog,
ha érzi, hogy szeretik.
/Rippl-Rónai József/

Mozsgó község hölgy tagjait nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm nőnap alkalmából.

Rajz Horváth Szilveszter

Kívánom, hogy a figyelem melyet megérdemelnek, ne csupán erre az egy napra korlátozódjon,
hanem jusson belőle a hétköznapokra is!
Mozsgó község képviselő-testülete nevében
Kovács Zsolt
polgármester

Címerkiállítás a budapesti WestEnd City
Center bevásárlóközpontban
Szavazzon Mozsgó címerére az alábbi elérhetőségen:
http://smartface.tv/mozsgo

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
március hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Dr. Göttche Viktor, Kolozsvári utca
Józsa Gyuláné, Petőfi utca
Kula József, Kolozsvári utca
Megyesi Józsefné, Mátyás k. utca
Papp József, Kolozsvári utca
Papp Józsefné, Kolozsvári utca
Papp Józsefné, Kolozsvári utca
Puskás Istvánné, Árpád utca
Ságodi József, Mátyás k. utca
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ÁLOM ÉS MEGVALÓSULÁS
Az ember ösztönösen vonzódik a víz iránt, szívesen tartózkodik a folyók, tavak, vízpartok közelében.
A víz mellett nyugalmat és békességet érzünk, vágyunk
a közelségére. A legtöbb ember álma, hogy legalább
egyszer lássa a tengert.

Az önfeledt kikapcsolódás mellett számos új ismeretre
is szert tehetnek a diákok. Elmélyíthetik úszás-, természetismeret-, földrajzi-, biológiai tudásukat. Láthatják a
végtelennek tűnő tengert, a sziklás partokat, a hegyeket, fürödhetnek, úszhatnak a tengerben, megismerhetik a tenger élővilágát.

De csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy
ennek költségét finanszírozni tudják. Ezt az álmot igyekeztünk megvalósítani azzal, hogy minden évben a
nyugdíjas korosztály és a felnőttek részére kirándulásokat szerveztünk az Adriai-tengerhez Triesztbe, Senjbe.
Sokan éltek a felkínált lehetőséggel, és élményekkel
gazdagodva meséltek a látottakról.

Az egyhetes tábor költségeit – utazás, szállás, étkezés
– az önkormányzatok kívánják finanszírozni. A szakmai
munkát pedig az általános iskola pedagógusai, dolgozói
vállalták.
Az önkormányzat anyagi lehetőségei végesek.
Itt vagyunk a megvalósult álom küszöbén, kérem fogjunk össze! A teljes költségmentesség érdekében Jótékonysági bált szervezünk, melyet a „Tengeri tábor” –ra
költhetünk.

Az álmok folytatódnak. Iskolánk felső tagozatos diákjait
szeretnénk felejthetetlen élményben részesíteni. A tanév utolsó hetét június 7-14-ig nem az iskolapadban,
hanem az ADRIAI TENGERPARTON TRIBUNJ-ban töltenénk gyermekeink, tanáraikkal. Számítunk pedagógusaink segítségére, szakértelmére, elkötelezettségére.

Ennek érdekében Jótékonysági bált szervezünk, melyre
nagy-nagy tisztelettel meghívjuk Önöket!
Elegáns, svédasztalos vacsorával és élő zenével egybekötve, töltsünk el együtt egy szép estét a nemes cél
érdekében!
A belépő tartalmazza a vacsorát, egy pohár pezsgőt.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Kazaliczky Antal Művelődési Ház
(Időpont egyeztetés alatt)

Zene, tánc hajnalig!

Belépő: 2500 Ft

Kérjük, gondolja végig kezdeményezésünket, miszerint
gyermekünk, unokánk vagy akár a szomszéd kisfiú, kislány 2500 Ft-ért egy egész hetet tölthet el az Adriai
Tengerparton!

Elegáns svédasztalos vacsora
Tombola
Élő zenével egybekötött bál

Támogassa ezt a nemes ügyet! Megjelenésükre, támogatásukra számítunk!

Várunk mindenkit egy
hangulatos zenés estére!

Kovács Zsolt
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Bögödei Istvánné szül.: Mester Anna (Mozsgó,
1931.06.17. an.: Vörös Julianna) régen volt mozsgói
lakos meghalt 2014. február 14. napján.

MEGHÍVÓ

Gróti László (Szigetvár, 1954.12.10. an.: Sebe Ilona) volt Mozsgó, Batthyány u. 21. sz. alatti lakos
meghalt 2014. február 17. napján.

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 17-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel testületi
ülést tart a Rendezvényteremben, melyre tisztelettel meghívja a község lakosságát.

Csonka Ferenc (Pécs, 1964.02.03. an.: Bogdán
Anna) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
meghalt 2014. február 26. napján.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
lakásfenntartási támogatás) március havi kifizetésének
időpontja:
2014. április 4. (péntek) 10.00-12.00 óra

Nyugodjanak békében!

Gróti László emlékére
(1954-2014)

De ő javasolta a Dunántúli Napló szerkesztőségének,
hogy ismert személyeket mutassanak be, melyeket a
Korzó rovatban olvashatunk.

Szomorúan értesültünk róla, hogy 59 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Gróti László kereskedő.
1954. december 10-én született, tősgyökeres mozsgói
lakos volt. Az általános iskolát is itt végezte, a középiskolát Pécsett, de mindig Mozsgón élt.
1981. június 30. üzletet nyitott Mozsgón a Batthyány
utcában. Feleségével, Margitkával – egy rövid kitérő
után – egy életen át vezették családi vállalkozásban.

Nehéz elhinni, hogy nincs többé. Én még mindig azt
mondom, ha szükségünk van valamire, hogy vegyél a
Laci boltjában. Lívi ne sértődj meg, de sokunk emlékezetében Laci boltja fog maradni. „Nem hal meg, akit
nem felejtenek el.” Emlékét megőrizzük.
2014. február 22-én kísértük utolsó útjára.

Közéleti szerepet is betöltött. 1991. október 25-én, az
első önkormányzati választások alkalmából, képviselő
lett a Kula Józsefné polgármester által vezetett testületben. Két cikluson keresztül töltötte be ezt a pozíciót.

1. szombat 14.45 óra
9. vasárnap 11.30 óra
15. szombat 14.45 óra
22. szombat 14.45 óra
29. szombat 14.45 óra

Szerette faluját. Történeteket, anekdotákat mesélt. A
Mozsgó újságban 2011. októbertől 2012. májusáig olvashattuk írásait, visszaemlékezéseit. Még voltak tervei,
témái a cikkekkel kapcsolatban.

SZENTMISE
RENDJE
Március
9. vasárnap 11.30 h
15. szombat 14.45 h
22. szombat 14.45 h
29. szombat 14.45 h

Sokat beszélgettünk, szívesen hallgattam. Jó előadó
volt. Elmesélte, hogy egyszer régen, mikor hallgatta a
rádiót (talán a Kossuth Rádiót említette) énekelték a
„Kék nefelejcs” kezdetű dalt, a szerzőt nem említették.
Nem hagyta nyugodni, betelefonált, elmondta, hogy
Mozsgón írta ezt a dalt Kazaliczky Antal, „a tó partján”.
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EMBERPALÁNTÁK KERTÉSZE

Itt ismerkedtem meg férjemmel, aki a mezőgazdasági
főiskolán tanult. A környező kis településeken kezdett
dolgozni agronómusként. Patosfán, Ladon, Magyarlukafán, Somogyhárságyon dolgozott a TSZ-eknél, Somogyhárságyon laktunk. Itt születtek meg gyerekeim,
Zsuzsi 1972-ben, 73-ban Tomi, Évi 1977-ben. Szép,
nyugalmas évek voltak. Befogadtak a falusiak. Sokat
tanultam tőlük, a háztartásban, a kertben, még libát is
tömtem, megmutatták a csínját-bínját a dolgoknak. Tomi születése után, amikor hazaértünk a kórházból, még
komatálat is hozott nekem a szomszédasszony. Rántott
csirkét krumplipürével, salátával, meg húslevest. Olyan
finom húslevest tán még nem is ettem.
A gyerekek mellett dolgoztál is, a végzettséged szerint,
a mezőgazdaságban?
– Nem, attól a rövid időtől eltekintve, amikor magtáros
voltam, egyáltalán nem. Az alakult ki, hogy az agronómus feleségek az oktatás területéhez közelítettek akkoriban. Lehetőség volt képesítés nélküli pedagógusként
dolgozni. Természetes volt a gyerekekkel való foglalkozás. Otthon is volt sok gyerek, az óvodában is. Palánta,
palánta, a gyerek is az, emberpalánta. Én is így kerültem Ladra, az óvodába. Aztán tanultam is, elvégeztem
a pedagógiai főiskolát, így az éppen akkor nyíló, egy
csoportos kishárságyi óvodában lettem vezető óvónő.
A TSZ-ek összevonása miatt egyesítették a gazdaságokat, Mozsgón volt a központ. A férjem ide járt át dolgozni. 1987-ben szolgálati lakást kaptunk, és fájó szívvel ugyan, de átköltöztünk. A fiatalságom szép emlékei
fűződnek oda. Még visszajártam az óvodába is dolgozni. Aztán megszületett Enikő 1992-ben. Mikor visszamentem volna dolgozni, már nehezebb lett volna az ingázás a kicsi gyerekkel. Ekkor, a már említett módon,
Csertőn folytatódott a pályafutásom.
Milyen változásokat hozott az életedben ez az új munkakör?
– Ez nem csak munkakör volt a számomra. Ez volt a hivatásom. Van egy olyan képességem, hogy más gyerekét is tudom szeretni. Belevetettem magam a lakásotthonok kialakításába. Kiválaszthattam melyik házakat
vegyék meg, milyen legyen a berendezés, az akkori
csoportommal, 12 gyermekkel együtt költözhettem be
az új, otthonos légkörű házba. Hihetetlenül elhivatott
emberekkel dolgozhattam itt együtt a gyerekek jobb
életkörülményein fáradozva. Négy lakásotthon tartozott
a felügyeletem alá. Így 48, néha 53 gyermeknek voltam
a gyámja. Ez sok mindennel járt együtt. Néha éjszaka
riasztottak, ha valakiért menni kellett, mert szökésben
volt, vagy rendőrségi kihallgatáson. Sok gyerek a legszemélyesebb titkait is rám bízta. Jó emlékeket őrzök
róluk. még a problémásakról is. Mindig úgy gondoltam,
hogy a legrosszabb gyereket kell a legjobban szeretni.
Ezért vonzottam magam köré ezeket a gyerekeket. Néhány esetben lehetett fordítani a sorsukon, de volt, amikor nem. Még itt helyben is vannak ilyen neveltjeim.
Jó érzéseket hordozok magamban velük kapcsolatban
is. Néhánynak ismerem a mostani életét is, hol él, mer-

A volt rendőrlakásban járok, ami jelenleg a Biztos kezdet gyermekháznak ad helyet. A vezetőt keresem, egy
kedves hölgyet, Pölcz Istvánnét, Évát. Szeretnék vele
beszélgetni. Már régebbről ismerem. Megismerkedésünk egy hajmeresztő eseménynek köszönhető. 4 évvel ezelőtt megtalálta Jedinkán az erdőben csellengő
gyermekemet. Azonnal telefonált, kiderítette, hogy kihez
tartozik a kétéves forma, szöszke apróság, és haza
szállította.
Úgy tudom ez nem egyedi eset volt az életedben?
Gyakran kerültél csellengő, csámborgó, elszökött
gyermekek közvetlen közelébe?
– Igen, hosszú éveket töltöttem gyermekvédelmi intézményekben, vezető beosztásban. Legkisebb leányom,
Enikő születése után adódott a lehetőség számomra,
hogy megpályázzak egy nevelői állást Csertőn. Az akkor
klasszikus állami nevelő otthonként működő intézményben. Nevelőotthon, hatalmas szobák, egy szobában
huszonkét gyerek, meg ami még ezzel jár. Az akkori vezetőnő tervei viszont mégis megfogtak. Épp átalakulások voltak a rendszerben, újdonságként az állami gondozottak korszerű, lakásotthonos elhelyezésére kapott
lehetőséget az intézmény. A térségben kialakított 5 lakó
otthon tervezésében, kialakításában, működtetésében
vehettem részt.
Eredetileg is erre a pályára készültél?
– Nem. Egyáltalán nem. Eredetileg mezőgazdasági
végzettségem van. Mezőgazdasági technikusként végeztem Kaposváron.
Itt a környéken születtél?
– Nem. Budapesten.
Akkor hogy kerültél ide, honnét a mezőgazdasági eredet? Tán külvárosban, családi házban éltél?
– Nem. Bicskén, kertes házban éltünk. Megsirattam
hosszasan egy muskátlink letört virágját, ezért édesanyám úgy gondolta, jó leszek kertésznek. Így kerültem
Pesten egy kertészeti szakközépiskolába. Problémás
kamaszkorom miatt, hogy lenyugodjak, 15 évesen irányítottak tovább, csendesebb, vidéki légkörbe Kaposvárra, a nagybátyám felügyeletére bízva. Mezőgazdasági technikumban tanultam. Itt talált rám a szerelem.
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re jár. Van, hogy a nyakamba ugrik valaki váratlanul a
Zrínyi tér kellős közepén.
A családod hogy viszonyult a munkádhoz?
– Megértették. Volt, hogy velem jöttek éjszaka, ha gyerek után mentünk. Tudták, és azóta is tudják, hogy anya
ilyen.
Mikor fejeződött be ez az időszak az életedben, és miért?
– Sajnos megváltozott a gyermekvédelem valamikori
szellemisége, és a körülményei is, egyre szűkült az állami támogatás. Nem voltak meg a nevelési szintek, és
közben változtak a gyermekek is. Sokkal durvább lett
minden. Az elhivatottság is drasztikusan lecsökkent a
gondozók között. A folyamatos megszorítások, átszervezések következménye lett, hogy 2011-ben megszűnt
az állásom. Nyugdíjba vonultam. Még sok minden bennem maradt, nem úgy vonultam nyugdíjba, mint aki már
eleget dolgozott és vágyik a visszavonulásra.
Ez az oka annak, hogy most itt beszélgetünk?
– Igen. Ez is. Amikor 2012-ben Kovács Zsolt polgármester megkeresett egy ajánlattal, ezért mondtam
igent. Az akkor induló, Gyerekesély Program megvalósításába való bekapcsolódást lehetőségnek tartottam, és
tartom ma is, arra, hogy pályámat jó érzéssel zárjam. Itt
még meg tudom valósítani azokat a dolgokat, amiket
úgy érzem meg kell tennem. Ez egy preventív tevékenység. Most már a családokkal foglalkozunk, a még
meg nem született gyermekekkel is, ha szükséges, aztán tovább. Segítünk, óvunk, védünk, példát mutatunk,
ha szükséges. És bizony szükséges. A mai világban
mindig szükség van a gyermekek védelmére.
És milyen terveid vannak még?
– Természetesen a közhelyes dolgok, tudod, a családom körében boldogan élni, ecetera, ecetera…
No, meg van még egy, Jedinka. Érzelmi okokból kerültem oda, de ott még azért szeretnék kertész lenni, igazi
kertész, igazi palántákkal.
Hálásan köszönöm Éva a beszélgetést. És azt is, hogy
az én csellengő gyermekem esetében is jókor voltál, jó
helyen!
H.b.B.

Szigetvári Kistérség
Gyerekesély Programja

Farsangi mulatság
a Levendula Közösségi Házban
Idén február 22-én került sor a farsangi rendezvényre a
közösségi házban. Tíz órakor vette kezdetét a program,
de már a hivatalos megnyitó előtt a reggeli sürgésforgás idején is lehetett találkozni a ház környékén
Törppillával, hercegnőkkel és még ügyvédekkel is.
Jelmezes felvonulással nyitottuk meg a remek
hangulattal kezdődő napot, amelyen a kisebbek
fantaszikus jelmezei mellett voltak nagyobbacska
beöltözők is, és nemcsak a zsűrit nyűgözték le, hanem
minden jelenlévőt.
Mivel a pontozóknak volt dolguk bőven a frappánsnál
frappánsabb jelmezek értékelése során, így az
eredményhirdetés előtt beiktattunk egy hosszabb
játékos blokkot, ekkor lufis tánc, limbóléc, székfoglaló,
fánkevő verseny és még sok más játék szórakoztatta a
gyerekeket, mely tovább fokozta a hangulatot.
A svédasztal megsemmisítése után a zsűri kihirdette
döntését, mely szerint a legjobban sikeredett maszka
holt versenyben …Vivien és xy volt, aki olyan
szerencsés, hogy a tombola főnyereményét is elvitte.
Összességében elmondható, hogy egy remek farsangi
mulatság részese lehetett, aki eljött a rendezvényre,
továbbá itt szeretném megköszönni minden munkatárs
és segédkező odaadó munkáját, mert nélkülük ez a
nap nem jöhetett volna létre.
Rajnai Zoltán
k. h. vezető
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zett: Farkas László – vak hangya 6. o., 2. helyezett:
Tóth Levente – Besenyő Pista bácsi 5. osztály, 3 helyezett holtversenyben: Doszpod Dávid – öngyilkos merénylő 6. osztály, Kovács Márton – like 5. osztály. A
csoport kategóriát a Római katonák – Julius Caesar és
kísérete 5. osztály) nyerték meg, de a közönség tetszését is ez a csapat nyerte el. A Legaktívabb osztály kategóriáját a 3. osztályosok nyerték. Szülői munkaközösség díj: Paizs Réka- tavasztündér és Steiger Alexandra
- tavaszi rét.

Kazinczy Szépkiejtési Verseny
febr. 6. : Szigetvár
Iskolánkat két tanuló képviselte: Viljovácz Kitti 7., Horváth Virgínia 8. osztályos tanulók. A versenyen szépen
szerepeltek, de helyezést nem értek el. Felkészítő tanáruk: Orbánné Matus Erzsébet

Labdarúgó torna
febr. 23. : Kozármisleny
Iskolánk leány focicsapata egész napos labdarúgó tornán vett részt. Nagyon jól szerepeltek, 4. helyezettek
lettek. Egy kupával és egy Adidas focilabdával tértek
haza. Edzőjük: Kovács Dezső testnevelő tanár.

Látogatás a Tudásközpontban

5. osztály

febr. 26. : Pécs
Az 5. osztályosok a régió legnagyobb könyvtárával ismerkedhettek meg, majd ezt követően a Varázspadlás
c. gyűjteményt tekintették meg. Szervező: Puskásné
Horváth Éva iskolai könyvtáros.

Pályázati siker
febr.26. : Szeged
A Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület vezetőségi
tagjai egy megnyert pályázat révén az U15-s leány focicsapat számára mezeket és sportfelszerelést vásároltak. A lányok egyforma melegítőket, két garnitúra mezt,
lábszárvédőket, sípcsontvédőket, ünneplős pólókat
kaptak. Az edzésekhez 10 focilabda is megvásárlásra
került. Reméljük ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tavaszi
szereplésük még jobb legyen.

Birkózóverseny
febr. 27. : Nagydobsza
Iskolánkat 8 birkózónk képviselte. A versenyen nagyon
szépen szerepeltek, minden tanulónk éremmel tért haza. Felkészítő tanáruk Tomsics István birkózó edző.
Paizs Réka, Steiger Alexandra

Farsangi bál

A jelmezesek után táncos produkciót mutatott be
Viljovácz Tünde és partnere Tálosi Péter Alex. A büfében szendvics és sütemény, valamint üdítő várta a
vendégeket.
A tombolasorsoláson értékes nyereményeket lehetett
megnyerni.
Ezután szeretnénk megköszönni azt a rengeteg ajándékot, felajánlást, segítséget, mellyel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez! Rendező: Szülői munkaközösség,
iskola.
Hajdú Szilvia ig.

márc. 1.
A jelmezesek felvonulásával kezdődött a farsangi bál.
Nagyon sok osztály öltözött be az idei farsangon, majd
őket követték az egyéni jelmezesek. A négy fős zsűri
elsősorban az ötletességet, a megvalósítást értékelte.
Több kategóriában hirdettek nyerteseket, a zsűri mellett
a közönség is szavazhatott a legjobbra, valamint a szülői munkaközösség díját is átadták. Alsós kategóriában
első helyezett: Kelemen Cintia – méhecske 4. o., 2. helyezett: Merényi Márk – madárijesztő 3 o., 3. helyezett:
Radák Bertalan – apáca 4 o.. A felsősök közül 1. helye7
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Látogatás a Szigetvári Várba és a parkerdőbe

ismerik és szeretik a magyar nyelvet, a magyar népdalokat, néptáncokat.

febr. 28.

A fellépők között gyerek-, ifjúsági- tánccsoportok és
asszonykórus szórakoztatták a nagy számban megjelent közönséget.

Lebedy János, a szigetvári vár vezetője kalauzolt végig
bennünket a vár külső és belső részein. Lenyűgöző
előadása nyomán megelevenedtek az 1566. évi várvédő csata jelenetei. Hallhattunk Zrínyi Miklós és katonái
hősiességéről, a hazafiasságról, az elkötelezettségről.
Hallhattunk az újabb kutatási eredményekről, a dzsámi
fényjelenségéről, a felújítási munkákról.
Ezt követően Szabados Zoltán vezetésével egy rövid
sétát tettünk a vár mögött. Zoli 2011. áprilisától a Szigetvári Parkerdő szakirányító erdésze.
A kezdetekben az volt a feladata, hogy a látogatók
számára használhatóvá tegye a parkot, hogy a pihenést
és a kikapcsolódást szolgálja. Ennek érdekében az
eredeti határokat visszaállították, az elvadult aljnövényzetet kivágták, összeszedték a szemetet, takarítottak, a
járműforgalmat kizárták. A parkerdő területe 27 ha erdő
és 32 ha tisztás. További cél – tudtuk meg – a természeti környezet megőrzése, bővítése, bemutatása.
Köszönjük mindkét előadónak a szakszerű és élmény
dús beszámolót.

Szeretnénk a településsel a kapcsolatot fenntartani, bővíteni, hiszen mindkét falu sokat tanulhat egymástól.
Ígéretet kaptunk arra, hogy a Mozsgói Kakasfesztiválon
bemutatják az ottani kakasütés egyes elemeit, valamint
megnézhetjük a Várdaróci Ifjúsági Tánccsoport fellépését.

Szociális otthon farsangi bálja
febr. 19.
A derű, a jókedv, a felhőtlen szórakozás jellemezte a
február 19-én megtartott programot.
A mozsgói és a turbékpusztai lakók – a tavalyi évhez
hasonlóan – vidám jelenetekkel, zenés, táncos programokkal szórakoztatták a közönséget. A dolgozók is készültek, egy színdarabbal tisztelték meg a megjelenteket.

Várdaróci kakasütés
márc. 4. Húshagyókedd
Második alkalommal látogattunk el a horvátországi Várdarócra. 12. alkalommal rendezték meg a hagyományos kakasütés népszokására épülő rendezvényüket,
melyet már a magyarországi Hungarikum Értéktárba is
felvettek.
Az itt élő magyar kisebbség mindent megtesz annak
érdekében, hogy megőrizze magyarságát – tudtuk meg
Micheli Zsolt polgármester úrtól. Törekednek arra is,
hogy hagyományaikat és szokásaikat átadják a következő nemzedéknek.
Öröm volt látni, hogy a hétszáz lelkes településen a legapróbbaktól, az ifjúságon át, a nyugdíjas korosztályig

Az oldalt összeállította Puskásné
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TIPPEK, TRÜKKÖK, PRAKTIKÁK
Medvehagyma
A tavasz mindig meghozza a reményt, hogy újra
sütni fog a nap és meleg lesz. Ismét jókedvűek és
vidámak vagyunk, örülünk az első kizöldellő növényeknek, mint pl. a "Medvehagymának".

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az óvodai télbúcsúztató
ünnepségre, melyet 2014. március 8-án 15.00 órai
kezdettel a kultúrházban tartunk.

Erőteljes fokhagyma illatát már messziről megérzi
az ember, még mielőtt meglátná. Nincs a földön
még egy olyan növény, amelyik ennyire hatásosan
tisztítaná a gyomrot, a bélrendszert és a vért, mint
ez a növény. Az egész testet megtisztítja, kihajtja
belőle a megrekedt, káros anyagokat, egészségessé teszi a vért, kiűzi és elpusztítja a mérgező
anyagokat. Jó étvágyat!
Forrás: Maria Treben (Egészség Isten patikájából)
Erdei zöld szőnyegszúrós illata,
Barna medvének ízletes vacsora.
Megtépáz bizony kirándulók hada,
S leszel te saláták pikáns zamata.
Forrás : Radnai Eva Mi fán terem?
(találós kérdések növényekről)

MEDVEHAGYMA PESTO (2 kis üveghez)
kb. 15 dkg medvehagyma
10 dkg parmezán vagy egy karakteres sajt
4 evőkanál dió
100 ml hidegen sajtolt olaj
só, bors

Készítette Doszpod Bálint

MEGHÍVÓ
Megemlékezés az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharcról

1 - a frissen szedett medvehagymát megmossuk
és megszárítjuk
2 - konyhakéssel durva darabokra vágjuk
3 - a sajtot lereszeljük
4 - a diót meg a többi hozzávalót összeturmixoljuk
5 - az állagának sűrűnek kell lennie (ha túl darabos, akkor még öntünk több olívaolajat hozzá
6 - só & borssal utána ízesítjük

Szeretettel várjuk a község lakóit a koszorúzással
egybekötött emlékünnepségre 2014. március 14-én
(pénteken) 11.00 órai kezdettel a kopjafánál (rossz idő
esetén a Művelődési Házban).
Rendező: Általános Iskola

Nagyon finom spagettivel vagy pirítósra kenve
vagy sült húsokhoz.
A pesto bontás után a hűtőben akár 2 hétig tárolható. Arra ügyeljünk, hogy mindig olajjal legyen takarva.
Simone & Lamin Kaba

Értesítjük az Érdeklődőket, hogy a 2014. évi
programtervben meghírdetett Mozsgói Egészségnapok
rendezvényünk egy későbbi időpontban kerül
megrendezésre.
Az új időpont április 26. szombat 14.00 – 17.00 óra
Mozsgóért Egyesület

(a mozsgói termelői vásárban ezt a terméket vásárolhattuk meg)
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IPAROSOK
MOZSGÓN
Modenszieder
János,
cipészmester

vább próbálkoztam, és most már a cipő oldalát is tönkretettem. Hát így sikerült új cipőt kapnom, mellyel természetesen az akkori nevelési elvek szerint szert tettem néhány pofonra is, mikor mindenre fény derült.

(1912. okt – 1970.
jan.)

Azáltal, hogy Mozsgó uradalmi központ
volt, sok iparost a
községbe vonzott.
Az uradalmi iparosok igyekeztek önálló egzisztenciát teremteni. A környékbeli falvak közül csak Mozsgón tekintették az iparosságot önálló társadalmi rétegnek. Az újság 2012.
januári számában Gróti László gyűjtötte össze az
1930-as és 1960-as évek között az itt élő iparosokat.
A felsorolásban Modenszieder István és János cipészek nevét is olvashattuk. A leszármazottat,
Modensieder Istvánt kérdeztem.
– A család mindig is Mozsgón élt?
– Tősgyökeres mozsgói a Modenszieder család. Már a
dédnagyapám is itt élt. Nagyapámék kilencen voltak
testvérek, szétszóródtak Baranya megyében, a szigetvári Modenszieder József nyomdász nagypapa testvére volt.
A nagyapám István volt, ő is már cipészként dolgozott,
mint édesapám. Édesapámat Modenszieder Jánosnak hívták, ő nemcsak javította, hanem készítette is a
cipőket. Ügyesebb volt, mint a nagyapám, talán nem
kis túlzással, cipészmesternek nevezték. Az édesapjától leste el a mesterség fortélyait, de ő már járt iparos
iskolába is Szigetvárra.
A műhelye itt volt bent a házban. Az egyik szobát nevezte ki műhelynek.
A környékbeli falvakból is kapott megrendeléseket. Kiszabta, majd varrógéppel elkészítette a felsőrészt. Különleges kéréseknek is eleget tett, Mátyás Ferenc vendéglősnek (az alsó kocsma volt az övé) ortopéd cipőt
készített. Sajnos az egyik lába rövidebb volt, így olyan
lábbelit kért, amelynek az egyik fele vastagabb talppal
rendelkezett. De készített bakancsot, lakkcipőt is. Amit
elkészített az minőségi volt.
– Ezt megerősíthetem én is. Láthattuk és megfoghattuk
azt a cipőt, melyet a mennyasszonyának készített. (A
fényképe az előző lapszámban volt látható.) Pontos,
precíz kidolgozás, minőségi anyag. Nem néhány év
használatra készült.
– Valóban, amit elkészített az több éven, nem túlzással,
évtizeden át használható volt. Gyerekként sajnos én
ezt nem értékeltem eléggé. A család második gyermekeként én mindig csak a bátyám levetett cipőit kaphattam meg. Újat nekem nem készített édesapám. Nagyon vágytam rá, ezért cselhez folyamodtam, és addig
rugdostam a Biedermann család ekevasát, amíg a cipő
orra megsérült. Még mindig nem lyukadt ki, ezért to-

Tankovics Etel, Modensieder
Modensieder István
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János

cipészmester,

– Megélt ebből a munkából a család?
A család ez mellett gazdálkodni kényszerült, csak az
iparból nem lehetett megélni. Volt földünk, szőlőnk,
meg tudtuk termelni a boron, szőlőn kívül a konyhakerti
növényeket, állatokat is tartottunk.
– Pista bácsi, úgy tudom maga nem folytatta a mesterséget, szakácsnak tanult. Nem akarta továbbvinni a
családi hagyományt?
– Kisgyerekként mindig ott tébláboltam apám körül,
gyakorlatiasabb ember lévén mindig is érdekelt a kétkezi munka. De az 1950-es évek végén látni lehetett,
hogy kisiparosként ebből a szakmából nem lehet megélni. Édesapám a műhelyt felszámolta, a varrógépet, a
felszerelést eladta. A megalakuló Cipész Kisipari Termelőszövetkezetben dolgozott Mozsgón, majd később
Szigetváron.
Én pedig a szakács mesterséget választottam. Szerettem ebben a szakmában dolgozni, versenyeken helyezéseket értem el, jutalmul még Moszkvába is elmehettem kirándulni.
Szívesen nézegetem a régi fotókat, és emlékszem
vissza a régi életformára. Nagy utat tett meg a családom, részese volt társadalmi, gazdasági változásoknak.
Adatközlő: Modenszider István 73 éves
P. É.
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NÉPI HÓNAPSOROLÓ – MÁRCIUS
Nevét a háború római istenéről, latin Martius, azaz a
Marsról kapta. A népi kalendárium március havát böjtmás havának, Kos havának, tavaszelő hónak nevezi.
„Nárcisz, hunyor, iringó,
tavasz vizén elringó!
Virágzik a domboldal,
szedj össze egy csokorral.
Elolvad a hóember,
nem bír a nagy meleggel.
Március néz: merre jár
a kedves napsugár? „

Március 21. Benedek nap
Ez a nap a tavasz első napja és a napéjegyenlőség
napja is egyben. Ha ezen a napon dörög az ég, akkor
száraz lesz a nyár.

Csukás István: A kedves kis napsugár
Március 4. Húshagyó kedd
A húshagyó kedd, a farsang utolsó napja. A húsvét
előtt ezen a napon szabadott utoljára húst enni. Jászdózsán megfigyelték, hogyha csillagos az ég, akkor az
évben sok tojást tojnak a tyúkok.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony nap
Ezen a napon oltják be a fákat. A hiedelem szerint ezt
az oltott fát nem szabad letörni, mert abból vér folyik,
de levágni sem lehet, mert aki ezt megteszi, megvakul.
Ha ezen a napon megszólalnak a békák, akkor még
40 napig hideg lesz.

Március 5. Hamvazószerda
A húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. A
templomban a mise után a pap az előző évi szentelt
barka hamuját megszenteli, s azzal rajzol keresztet a
hívek homlokára. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A néphit szerint, aki hamvazkodik,
annak nem fog fájni a feje. A néphagyomány szerint
ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Volt ahol
napjában csak egyszer ehettek.

Forrás: Magyar néprajz www.mwk.niif.hu
www.jelesnapok.oszk.hu, www.hoxa.hu

TUDTA-E?
Az év fája 2014-ben a mezei juhar
A mezei juhar egész Európában közönséges; főleg az
irtásokon, legelőkön feltűnő.
A mezei juhar kisebb termetű, lombhullató fa, ritkán éri
el a 10-15 méternél nagyobb magasságot, de kivételes esetekben akár 25 méterig is felmagasodhat. Koronája sűrű, szabályos gömbölyded, sokszor terebélyes. Kérge mélyen repedezett, apró pikkelyekben
hámlik. A frissen levált pikkelyek helyén a kéreg narancsbarna, később vörösbarnára sötétül. Az első éves
hajtások kérge még zöldesbarna, és sárga
paraszemölcsök tarkítják. A többnyire görbe törzs keskenyen bordás, a vesszők gyakran vastagon
paralécesek. Fiatal hajtásai kissé szőrösek.

Március 12. Gergely nap
Gergely-járás: az iskoláskorú gyerekek színjátékszerű
játéka. A diákok ezekből az adományokból teremtették
meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket.
Ismert mondás, miszerint ha ezen a napon esik a hó:
„Megrázza még szakállát Gergely”.
Március 15. Nemzeti Ünnep
1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten, és
ekkor nyomtatták ki az első szabad sajtó termékeit, a
12 pontot és a Nemzeti Dalt.
Március 18, 19, 21 Sándor – József - Benedek
A néphit úgy tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a
hosszú hideg télnek és ekkor veszi kezdetét a termékeny tavasz: „Sándor, József, Benedek zsákban hozza
a meleget.” „Ám ha üres ez a zsák, nem kapod csak a
harmadát”. Ha Sándor, József és Benedek napokon
süt a nap, akkor hosszú meleg nyár várható, ha nem
süt, akkor hosszú lucskos ősz lesz.
Március 19. József nap
Ekkor érkeznek meg a fecskék, és ez idő tájt várják a
gólyákat is, amelyek tollazatának tisztaságából jósoltak.
Ha tiszta fehér a tolluk, akkor szűk esztendő várt rájuk,
viszont ha koszos, akkor bő termésre számíthattak.

Kántor Éva
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI

pelenkázandó, sokszor éjjel bömbölő gyerek költségén
évente el lehet menni az Adriára (ha nem messzebb)
nyaralni. A hajdan volt ember hitte és tudta, hogy legfontosabb dolga a földi tereken az egészséges élet továbbadása, hogy a nemzettség földi léte is „örök” maradhasson. (Nyelvünk – ami a miénk, nem átvett, talált,
lopott, világos választ ad: nemzedék. Azonos gyökű a
nemzéssel és a nemzettel. Vajon a sajtóban és a médiában, miért szinte csak generációt hallunk helyette. A
házasságban gyermeket váró asszony miért nem „várandós”, vagy „áldott állapotban” van. Miért terhes?
Ha tovább nyelvészkedek (pedig helyesen sem tudok írni, bezzeg elemi iskolát végzett édesanyám tud)
szólni kell a házasságkötés utáni ruha viseletéről, ami
szorosan összefüggött a viselkedéssel. Főleg nőknél a
viselet sötétebb színű lett. A kibontott haj, vagy copf
helyébe a konty kerül. (Előző számban írtam a lakodalmi kontyolásról.) Férfiaknál nem ennyire szembetűnő a
változás, sőt öregkorra egyre világosabb, végül szinte
fehér a viselet, közelit a szűz jegyhez. Viselkedésben
az asszony nem jár kocsmába, csak a hamvazószerdát
követő „zabáló csütörtökön” és az új menyecskék beívásánál. A házaspár egyházi és egyéb ünnepekre, köszöntőkre együtt járt.
A nagyobb szabadság az embernek jutott. Ő eljárhatott kocsmába pinceszerre.
Az asszony élete változott meg gyökeresen: idegen
helyre került, ahol nem csak urának, hanem legtöbbször apósának, anyósának, férje férfitestvéreinek is engedelmeskedni kellett. Ma már az egyenjogúság és a
demokrácia megcsúfolását láthatjuk ebben, s nem ok
nélkül. A várandóság (áldott állapot) idején volt kedves,
és kedveztek neki. A fiatalok hálóhelye legtöbbször a
hálókamra, ha több fiú van, a házhoz annyi kamrát ragasztanak. Egyes vidéken a hálókamra az asszonyok
helye, a férfiak a tornácon, hideg időben az istállóban
alszanak. Ha a család jobb anyagi viszonyok közötti, az
ifjú párnak szoba-kamrás lakást építenek a ház végébe. Egyes vidékeken így lettek a „hosszú” házak. A
földrajzi adottságok miatt ugyanez fölfele való építkezéssel történik a többnemzedékes osztrák nagycsaládokban.
Ismert volt a befogadott vő intézménye. Ha a lány
egyetlen gyermek volt, a pár a lányos házhoz költözött.
A vőlegény otthonából pénzben, jószágban kikapja részét. Ettől kezdve felesége családjának teljes jogú tagja.
Székelyföldön, ha szülői házba nem volt mód költözni, a rokonság, komaság és a falu a lagzi után nagyjából egy hónapon belül házat épített. (Akkoriban nem
volt divat 2-300 m2.)
A hagyományhoz és nyelvünkhöz visszatérve, legközelebb a házzal kezdem. Elöljáróban annyit, a szógyökökben a lényeg (titok): a házaspárnak háza kell legyen, attól házas, és akinek háza van, valahol ott van a
hazája!
2014 Kikelet hava
Győri Sándor

A múlt havi cikkem az áldozat előrevetítésével fejeződött be. A házasélet „áldozat”. A teremtett világban
minden élőnek, legyen az növény vagy állat, két nagy
feladata van: táplálkozni, fenntartani önmagát – az
egyedet –, és utódokról gondoskodni, hogy fennmaradjon a faj a nemzetség.
Az embernél ez kicsit (vagy nagyon) bonyolultabb.
Az ember kultúrára, élvezetre és még ki tudja mi mindenre vágyik, és ahogy az alapvető feladatát és kultúráját felváltja a civilizáció (és a pénz), úgy válik önpusztítóvá. No, de nem filozofálni és riogatni szegődtem kis
falunk újságjához. Az emberélet szakaszait fordulóit
(„szentségét”) kell megírnom, ahogy az a régiségben
volt.
A gondom, hogy az elmúlt pár hónapban már harmadízben kell az életről írnom úgy, hogy közben számomra kedves emberek halála árnyékolja be a gondolataimat. Egy gyönyörű, művelt, a házasélete előtt álló
lány elvesztésétől még fel sem ocsúdtunk, amikor elvesztettünk egy köztiszteletben álló, manapság ritka,
gondolkodó, unokák nevelésére érett falunkbélit. Én
meg írjak az élet deléről.
Hát írok, mert Jóska, öreg barátom, akiknek az írásaira és előadásaira nagyrészt támaszkodok a sorozat
írásakor (Molnár V. József, akinek előadását hallhattuk
novemberben Mozsgón) a következőket mondta:
Nincs időtartama – de legalább is nem azzal mérik –
sem a fájdalomnak sem, a boldogságnak. Lehet egy
repeső szívű jegyben járó huszonéves lány olyan boldog életében, ami a másiknak nyolcvan év alatt nem
adatik meg. Ugyanígy hatvan éves korig lehet egy családot felépíteni, gyerekekről gondoskodni boldog házaséletben, ami valakinek soha nem sikerül.
Most már kezdem, amire szegődtem.
A régiségben a házasságkötés után gyökeresen
megváltozott a férfi és a nő élete. (Főleg a nőké.) A házassággal a földbevetett mag áldozat szerepét vállalták
fel. A magét, ami a csíra, növény – régi nyelvben „növevény” – az emberélet szentségében a gyermek. Ő
érte – inkább értük – történik minden, még ha ez nem
is mindig egyértelműen látszik. Az önmegvalósítás, a
karrier, a kényelem helyett fészekaljnyi gyerek anyjának
lenni. Ma egy „okos” nő fejben kiszámolja, hogy egy
12
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NYEREGBE AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS
A KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGÉRT!

harmóniában kell lennünk a ló mozgásával. Másrészt
erősíti a combokat, a hátizmokat, javítja a tartást és
csökkenti az izmok görcsösségét. Szóval egy lovaglással töltött órával kiválthatod a gerinctornát és a testerősítő gyakorlatokat. Mindezt úgy, hogy nem is figyelsz arra, hogy a tested izmai folyamatosan dolgoznak.
Pszichológiai előnyét nem biztos, hogy részletezni
kell. A tény maga, hogy egy ilyen hatalmas állattal
összhangban tudunk lenni, olyan sikerélményt ad, mely
növeli az önbizalmat. Elvonja a figyelmét a lovaglással
töltött óra a napi gondoktól, mert lehetetlen lovaglás
közben nem a lóra koncentrálni. A szabad levegőn való
tartózkodás javítja a közérzetet.
Szociális hatásai sem elhanyagolhatók. Az ember a
lovaglás során nyitottabbá válik, ami már aznap észlelhető, hisz elmesélik élményeiket a környezetüknek. Türelmességre tanít. A lovaglás nem megy egyik napról a
másikra. A ló nem mindig érti, hogy egyértelműen mit
szeretnénk tőle, ezért amíg a ló és lovasa egymásra
hangolódik, közben megtanulnak odafigyelni a másikra.
És ez még mindig csak töredéke azoknak a pozitív
hatásoknak, amit a lovaglás nyújthat akár a kicsik, nagyok, idősek és fiatalok számára.
A lovaglás fejleszti az egyensúlyérzéket és a koordinációt. A lovak irányítása testi, fizikai és szellemi munkát igényel, melyeket tudatosan használunk. A lovaglás
sok izmot igénybe vesz, leginkább a láb-, a has-, és a
hátizmokat. A legtöbb új lovagló szembesül azzal, hogy
a belső comb izmai megfájdulnak, de az izmok hamar
megnyúlnak és megerősödnek. A lovaglás során égnek a kalóriák is. A ’ Body for Life for Women’ című
könyv szerint egy 70 kg- s nő esetében egy átlagos
lovaglás percenként 5 kalóriát éget. Ha növeljük a lovaglás sebességét és távolságát, akkor növeljük az
égetés intenzitását. Nem is beszélve a különböző emelő, és nyújtó gyakorlatokról, amivel a lovaglás és a lótartás együtt jár. Melyek megelőzik a gyengülést és a
csontsűrűséget.
Oldalakat tudnék még írni a lovaglás és a lovazás
jótékony hatásairól. Azt hiszem ezek a jó dolgok is elegendőek ahhoz, hogy megértsük miért is előnyös ez a
kezdeményezés, amelyet az általános iskolákban akarnak bevezetni. Természetesen nem élsportolókat és
versenyzőket akarnak nevelni. Az csak egy kellemes
plusz, ha valaki ezáltal annyira beleszeret ebbe a
sportba, hogy később lovassá válik.
„Engem lehet vádolni azzal hogy elfogult vagyok a
lovaglással és a lovas oktatással kapcsolatban, de
Goethe-t nem, és ő azt mondta nincs szabadabb és
boldogabb érzés, mint a ló hátán” - nyilatkozta Dallos
Gyula a Magyar lovassport örökös bajnoka.
Remélem, nemsokára többen megértik mit is jelent a
mondat: "A ló két szeme között van a világ minden kincse.”
Tormási Viktória

„A lelkünk arra vágtat, hova hajtanak a vágyak,
Ahol győz a remény és a baj menekül,
Ülj fel egy lóra s repülj. „

Hamarosan elkészül az a kormányrendelet, amely szerint 2014 szeptemberétől a jelenleginél több általános
iskola lehetőséget kap a lovas oktatás bevezetésére.
A pátyi általános iskolában már olajozottan működik
ez a kezdeményezés, melyet a mindennapos testnevelés keretein belül valósítanak meg. Mint minden sportágnak, így a lovaglásnak is vannak veszélyei. Szakképzett oktatók gondoskodnak a lovaglás oktatásáról, nem
állhat be akárki órákat tartani. Páty község polgármestere a Lovasok.hu internetes portálnak adott interjújában azt nyilatkozta: szemmel látható a különbség a
diákok viselkedésében mióta lovagolni járnak. A nehezen kezelhető gyerekek nyugodtabbak, így a tanulás is
könnyebben megy. Az örökmozgó diákok, akik öt
percre nem tudtak nyugton maradni, most a tanulmányi eredményeikben és viselkedésmódjukban előnyre
tettek szert.
A tervek szerint idén ősszel az általános iskolák harmadik, negyedik és ötödik osztályában indulhat el a lovas oktatás központi költségvetési forrásból. A tantárgy
a tanulók számára választható lesz, azonban aki választja, annak kötelező a részvétel.
A nemzeti lovaskultúra oktatás főbb célkitűzései között a lovas kultúra, a magyar lovas hagyományok, a
lovaglás gyakorlati alapjainak megismertetése, valamint
a környezettudatos és egészséges életmódra történő
nevelés szerepel.
Sokan szkeptikusan állnak ehhez a kezdeményezéshez. Ezért szeretném megmutatni a lehetőség jó
oldalát.
Kívülről úgy tűnhet, hogy a lovaglás során a lovagló
csupán ül és olyan egyszerű utasításokat ad a lónak,
mint például, gyí, hó vagy fordulj. Végül is a ló végzi a
munkát azzal, hogy hordozza a lovast, nem igaz? Nem,
nem igaz. A lovaglás sokkal többet jelent, mint azt egy
átlagos megfigyelő hinné.
A lovaglás főbb jótékony hatásait három csoportba
tudnám sorolni. Fizikai, pszichológiai és szociális hatások.
Fizikailag megerősödik az, aki lovagol. Egyrészt javul
az egyensúlyérzék, mivel lovaglás során folyamatosan
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Néhány éve járok heti egy alkalommal Szigetvárra.
Mindig várom az alkalmat! Teljesen kikapcsol! Eltereli
a gondolataimat a mindennapi problémákról! Megnyugtat, kellemesen elfáraszt! Abban az egy órában
nincs más, mint az oktató (Joó), a megnyugtató zene, a gyakorlatok és én.
Ha van kedved rendszeresen járni heti egy alkalommal, akkor megteheted Mozsgón is!
Első foglalkozás 2014. március 13. (csütörtök) 17 00
órakor.
Helye: Mozsgó, Kultúrház
Térítési díj: 500-600 Ft (1 alkalom/ 1 személyenként)
Az oktató Szabó József (Joó) Szigetvárról járna ki.
Csak abban az esetben tudja vállalni a fenti térítési
díjat és a kijárást, ha rendszeresen lenne 8-9 fő minden alkalommal.

A jóga olyan ősi esemény, mely szellemi, fizikai és lelki harmóniára törekszik. Azt vallja, hogy ha a három
összetevő összhangba van egymással, az ember a
lehető legjobb egészségnek örvend. Ugyanúgy,
amint az ízületek mozgékonyságát, az alakot és az
önmagunkról alkotott képet javítja, fel tudjuk oldani a
stressz és az ideges feszültség okozta fejfájást és fáradtságot.
Sokféle jóga létezik, de mindegyik a helyes légzésen
és testhelyzeten, a test tudatos érzékelésén és a saját képességekhez mért tevékenységen alapszik.
Ennyit általánosságban a jógáról.

Jelentkezés az alábbi telefonszámon, az esti órákban:
Matusné Bakos Éva 06/73-344-157
Ha úgy döntesz, hogy csatlakozol hozzánk március
13-án, hozz magaddal szőnyeget!
Kényelmes, sportos ruházatban gyere!

Mi az én véleményem?

Várjuk a helyszínen a jelentkezőket
3 fős csapatokkal vagy egyénileg!
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XIV: Zselic Kupa
2014. március 1-én, Somogyhárságyon asztalitenisz
páros bajnokság és sakk csapatverseny volt, melyen
Mozsgó is képviseltette magát.
A rendezvényt Somogyhárságy Község Önkormányzata és a Kishárságyi Sportegyesület szervezte.

Szigetvári Kistérség
Gyerekesély Programja

A sakk csapatversenyen, melyen 8 csapat vett részt
Mozsgó csapata az előkelő 3. helyen végzett. A csapat tagjai Bóni István, Pintér Szabolcs, Perecz László.
Amatőr asztalitenisz párosban (8 páros részvételével)
Csapó- Kolovics 2. helyezést ért el.
Hegyháti- Csizik páros 5. lett.

KEDVES GYEREKEK!
A Levendula Közösségi Ház

Profik párosban (13 páros részvételével) Matus- Kovács 4. helyet szerzett.

„JÁRJATOK NYITOTT SZEMMEL” fotópályázatsorozatot hirdet, melynek első témája
„A Tavasz”
E sok lehetőséget nyújtó témakörben várjuk a fényképeket. Az elkészített fotóknak nemcsak a minősége lesz értékelve, hanem az ötlet, a meglátás és a
kompozíció. Egy pályázó, egy képet küldhet be!
Az alkotások beküldésének határideje március 25-e,
melyet a sultan.rajnai@gmail.com e-mail címre tudtok
eljuttatni.
A legjobb pályaművek az iskola faliújságán és a
Mozsgó újságban lesznek közzétéve. A győztes fotó
készítője az alkotás öröme mellett egy Pendrive-val
lesz gazdagabb.
Rajnai Zoltán
Levendula Közösségi Ház

Csapó József, Hegyháti József, Kovács József, Csizik Zsolt,
Kolovics Tamás

EBOLTÁS!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az eb tulajdonos köteles minden három
hónapnál idősebb ebet veszettség ellen évenként beoltatni!
2014. évben már kizárólag CHIP-pel ellátott kutyákat szabad beoltatni!
Háznál történő kutyaoltást vállalok!
Hívjanak telefonon 06/306-362-980
A háznál történő oltás ára: 3.500,- Ft./eb
Dr. Göttche Viktor állatorvos
15

MOZSGÓ

2014. március

Baranya megyei III. osztály felnőtt Czibulka csoport
2013/2014. évad
tavaszi forduló

Márciusi mérkőzések
19. forduló 2014.03.22. 15:00 (szombat)
Mozsgó – Csertő

16. forduló 2014. 03. 02. (vasárnap)
Magyarszék – Mozsgó 1-1
Góllövő: Horváth Benjamin

20. forduló 2014.03.29. 15:30 (vasárnap)
Mozsgó – Mágocs

17. forduló 2014. 03. 08. 14.30. (szombat)
Mozsgó – Görcsöny

21. forduló 2014.04.05. 15:30 (szombat)
Mozsgó – Lakócsa

18. forduló 2014.03.16. 15:00 (vasárnap)
Drávafok –Mozsgó

Az őszi fordulóban első helyen zárta a tabellát a Mozsgó SE. Az idei szezont újult erővel kezdték meg. Elindult a tavaszi bajnokág, az első mérkőzés döntetlen lett, amelyet Magyarszékkel játszottak. A csapat három új taggal folytatja az idényt: Wágner Zoltán, Csanádi Ákos (Szigetvár), Fodor Márió (Szigetvár). Az öltözőkben folytatódnak a felújítások, hangtechnika beszerelésre került sor, valamint új berendezés is (asztalok, székek, kanapé, szekrény).
A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető.

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.; Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;
Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva;
Szerkesztő: Bege Amália, Horváth Bernadette Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi Telefon: +36 (73) 344-060; +36 (20) 329-0590
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
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