Jő a tél
A hajnali nap fénylő sugára,
bekívánkozik az álmos szobába.
A szépen zöldellő fenyvesek,
téli széltől kopaszon derengenek.
A zordan kopár pusztán állva,
lágy téli szellő csapja meg a lábam.
Égen suhogó hatalmas szárny,
a reszkető hűstől félve tovaszáll.
Mert hórengeteg jő, tomboló,
a hosszanti utcákat elborító.
Mert jő a tél, fagy és kopár föld,
körénk zárul a fénylő, téli hógömb.
Viljovácz Kitti
Fotó: Balogh Bea
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ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA, KÉSZÜLJÜNK
A KARÁCSONYRA! (NOVEMBER 30.)

Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk, nem
kell beérnünk a bolti „műanyag” változattal. A lényeg, hogy természetes anyagokat, illetve növényeket használjunk. A koszorún három szín dominál: a zöld, ami a termést, a piros, ami az életet, és
a sárga vagy arany, ami a fényt szimbolizálja.
A négy gyertya a világosságot jelképezi, amely
Jézus születése révén szétárad a Földön, egyben a
hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt fejezi ki.
Magyarországra osztrák közvetítéssel került az
adventi koszorú. Idehaza körülbelül húsz éve
terjedt el ez a hagyomány. Hagyományosan három
lila és egy rózsaszín gyertya van rajta. Utóbbit a
harmadik, úgynevezett örömvasárnapon kell meggyújtani. Az öröm liturgikus színe a rózsaszín. A lila
pedig a bűnbánatot, a szent fegyelmet és
összeszedettséget jelképezi.
Pár évtizede szemfüles kertészek újítást vezettek
be, így a koszorúk megjelentek az ajtókon és ablakokon is.

Az advent napjainkban már nem kizárólag
tény, hanem világi ünnep. Ezen a hétvégén az üzletek kirakata is megújul, hiszen kezdetét veszi a
karácsonyi forgatag, az ajándékok beszerzése.

Adventi naptár

Az ünnep eredete
Advent szó, Adventus Domini= az Úr eljövetelét
jelenti. Az adventi időszak a Krisztus utáni V. századtól ismert. Jeruzsálemben eleinte csak egy adventi vasárnapot ünnepeltek a keresztények, a VII.
században Nagy Szent Gergely pápa már négyben
állapította meg számukat. A XI. századtól kezdve
az adventi liturgia jelentősége Rómán kívül is megnőtt, a négy vasárnapból álló adventi időszakot
1570-ben V. Pius pápa tette kötelezővé az egész
egyházban.
Advent kezdete, első vasárnap
A keresztény hagyományok szerint ekkor kezdődik
meg az új egyházi év és a felkészülés a karácsonyra. A szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebbi első vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig, december 25-ig tartó időszak a keresztény kultúrkörben az előkészület ideje. A katolikus
templomokban ebben az időszakban nem díszítik
virággal az oltárt, az orgona csak az ének kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát használ.

Ezt a szokást egy édesanya találta ki. Rosszul
esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel fordult hozzá: „Hányat kell még aludnunk, hogy
megjöjjön a Jézuska?” Egy nap fogott egy kartont,
huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre ráfűzött
egy bonbont. Kisfia mindennap lecsíphetett egyet.
A kisfiúból idővel felnőtt lett. Eszébe jutott egyszer
az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy más
gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért
elhatározta, hogy adventi naptárakat készít és árusít. Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora foglalkozott adventi naptárak készítésével. Gerhard
Lang, az adventi naptárak atyja, 1974-ben hunyt el.

Adventi koszorú
Az adventi koszorú története nem olyan régi mint
gondolnánk. Kitalálója XIX. században, egy Johann
Heinrich Wichern német evangélikus lelkész. Az
árvaházban készített először függő koszorút, amely
a csillárról lógott, és annyi gyertya volt rajta, ahány
nap volt advent első vasárnapja és karácsony között. A szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma mára négyre csökkent.

Kántor Éva
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„Ünnepvárás”
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen…
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies… mindenek fölött legyen
benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolódásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.” Márai Sándor

December 19. (péntek) 13.00 óra
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
KARÁCSONYI MŰSOR
előadják az általános iskola 1. és 8. osztályos tanulói
közreműködnek az "Őszikék" Nyugdíjas Klub tagjai, a szociális otthon lakói
Összeállította: Orbánné Matus Erzsébet

December 20. (szombat) 13.00 óra
Római katolikus templom
ADVENTI KONCERT
14.45 óra Szentmise
Gyújtsuk meg együtt advent utolsó gyertyáját
15.30 óra a szigetvári Tinódi Vegyeskar adventi műsora
Karnagy: Vucskics Anett
Nagyon nagy szeretettel várjuk a község lakóit, vendégeinket!
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HÉT TELEPÜLÉS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mozsgó, Almáskeresztúr, Szulimán, Somogyhárságy, Magyarlukafa és Vásárosbéc közös önkormányzati
hivatalt működtet 2013. január 1.-től. A hat település mellé Csertő község csatlakozott, így már 2015. január 1-től hét település Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal néven látja el a közigazgatási feladatokat,
Mozsgó székhellyel.

ÓRIÁSI ÖSSZEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
- 11 MILLIÓ
11. 000. 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott, működésének zavartalan ellátásához,
Mozsgó Község Önkormányzata.
ÚJABB PÁLYÁZATI SIKER - VADONATÚJ
FALUBUSZ
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
meghirdetett pályázaton új falubuszt nyertünk 12,5
Millió forint értékben. A busz nagy segítséget jelent
a lakosság számára, továbbra is állunk szíves rendelkezésükre.

KARÁCSONYI CSOMAGOSZTÁS

TŰZIFA TÁMOGATÁS
1.600.200 értékben kaptunk lakossági tűzifára támogatást, melyből 84 m3 tűzifa vásárolható. Az
elosztást a szociális igazgatásról szóló törvény szerint fogják elbirálni.

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Ugyan
az idén nem kaptunk még értesítést az élelmiszersegély pályázaton, de az önkormányzat, saját költségvetése terhére minden család részére ajándékcsomagot állít össze.
A csomagot kiszállítjuk, minden házhoz egy csomagot juttatunk el.

A kérelmet kérjük írásban december 10-ig eljuttatni
a hivatalba!

4

MOZSGÓ

2014. december

ÉRTÜNK, ÉRTED...

árkok rendbetételét. Úgy gondolom a polgármester
úr ebben a négy évben rengeteg dolgot tett a faluban, a faluért. Rendkívül jónak tartom, hogy vannak
különféle szervezetek Mozsgón, ismét van foci,
illetve nagyszerű dolognak tartom azt is, hogy különféle rendezvényre is sor kerül, ilyen régebben
nem volt.

Beszélgetés Megyeri Kázmérné Icával
Ica néni otthonában
fogadott, mondhatnám úgy is, vendégül
látott. Nagyon kellemes környezetben
sok fontos dolgot
sikerült megtudnom
róla, családjáról, a
pályájáról, mely szerintem,
nyugodtan
kimondhatjuk, a szíve csücske.
Akik ismerik őt, tudják, hogy imád fiatalok körében mozogni, hisz ő is még fiatalnak érzi magát – megjegyzem le is tagadhatja a korát -. Mindemellett fontosnak tartja azt is, hogy az öregekről gondoskodjon, főként 87 éves édesanyjáról, akinek ő a
legfőbb támasza.
Tősgyökeres Mozsgóiként szívügyemnek tartom kis
falum sorsát. Szeretek itt élni, most már nem is
tudnám elképzelni, hogy más helyen éljek. Az emberekkel is szívesen beszélgetek, legyen az öreg
vagy fiatal. Érdekel minden lakos gondja, problémája, amelyeken, ha tudok, segítek. Ez is a fő oka
annak, hogy már másodszor indultam képviselőként, illetve már háromszor polgármesterként is.
Ezúton is szeretném megköszönni a község lakosságának, hogy újra megválasztottak. Én arra esküdtem fel, hogy minden tőlem telhető módon
igyekszem a falu érdekeit képviselni.

Az elkövetkező öt évre vonatkozólag mik azok a
dolgok, amiket megfogalmazott?
Elsősorban az intézmények zavartalan működését
tartom nagyon fontosnak, illetve, hogy a közös
fenntartású hivatal megmaradjon, lehetőség szerint,
itt helyben.
5 év alatt nagyon sok mindent meg lehet csinálni,
kimondottan azt szeretném, hogy a lakosságnak
könnyebb legyen. Úgy gondolom, mindenkin nagyon nagy teher van, a lakosok nagy része nyugdíjas, és kisnyugdíjból élnek. Fontosnak tartom, hogy
karácsonyra kapjanak valami utalványt vagy egyéb
csekélységet, mellyel segíteni tudjuk őket is.
Ön számára, ahogy említette is, nagyon fontos,
hogy a lakosok merjenek felszólalni, bátran bemenni a hivatalba bármilyen jellegű kérdésük,
kérésük van, illetve nyugodtan állítsák meg a
képviselőket is. Mit gondol, hogy lehetne még
könnyebben bevonni az embereket, illetve megszólítani őket?
Elsősorban ha tehetik, jöjjenek el a testületi ülésekre. Sajnos úgy veszem észre ilyen szempontból
közönyösek az emberek. Emiatt is jó ötletnek gondolom a lakossági közvélemény kutatást, melyből
megállapítható lenne, mi az, aminek még mindenképp meg kell valósulnia ebben az öt évben az itt
élők szerint. Egy kérdőívre gondoltam, melyből sok
mindent le lehetne szűrni. Például azt, hogy mik az
elképzelések, mit lehetne másképp csinálni stb.

Hogy látja ennek a testületnek az összetételét?
Könnyű lesz az együttműködés a testületi tagokkal és a polgármesterrel?
Azt gondolom, hogy ez a csapat nagyon jó, az arányok is egyenlők. Maximálisan megbízunk egymásban, azért indultunk, hogy együtt tudjunk dolgozni,
a faluért. Ebben a négy évben jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a polgármester úrral, az elmúlt
választási időszakban leírt programom sok ponton
egyezett az ő elképzeléseivel, örülök, hogy sok
megvalósult belőle.
Nagyon örülök, hogy végre két nő is van a tagok
között, úgy vélem, mi nők érzékenyebbek vagyunk,
más oldalról közelítjük meg a dolgokat, jobban meg
tudjuk az embereket győzni.

Hiába lett nyugdíjas, ennek ellenére is még mindig sokat dolgozik. Több önkormányzatot ismer
és hallja azok véleményét Mozsgóról, amelyek
elmondása szerint mind nagyon pozitívak. Milyen érzés olyan falu képviselőjének lenni, amiről ennyi pozitív véleményt hall?
Nagyon jó. Munkámból kifolyólag más önkormányzatoknál is tevékenykedem, ezért tudok különbséget tenni. Úgy látom, hogy Mozsgó nem csak saját
magát igyekszik fejleszteni, hanem motiválja a környező településeket a fejlődésre.
Milyen elképzelésekkel vág bele az elkövetkező
időszakba?
Mindenben támogatni fogom a polgármester urat,
mert jó elképzelései vannak. Továbbra is azt szeretném, ha segíteni tudnék az embereken, közvetlen kapcsolatot velük fenntartani. Az én ajtóm bármikor, bárki előtt nyitva áll.

Említette, hogy az Ön ötletei is megvalósultak.
Miket javasolt?
Főként a faluképhez hozzájáruló dolgokon szerettem volna változtatni. A régi buszvárók helyett újakat, internet elérhetőséget az egész faluban és az
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Igen fontosnak tartom a már oly híressé vált szlogenünket, melyet én is szívesen használok. „Csak
egy számít Mozsgó!”
Mozsgó gyönyörű szép, szívesen dicsekszem vele,
hogy itt élek. Szerintem nem véletlen lettünk benne
az 53 település között 2013-ban, ez a teljesítmény
sok áldozatos munka eredménye.
Váci Mihály gondolataival zárnám beszélgetésünket:
"Nem elég a jóra vágyni: A jót akarni kell!
És nem elég akarni: De tenni, tenni kell!"
Köszönöm a beszélgetést!
Kovács Norina

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) december
havi kifizetésének időpontja:
2014. december 29. (hétfő) 10-16 óra.

SZENTMISE RENDJE
December 14. vasárnap 11:30 óra
December 20. szombat 14:45 óra
December 25. csütörtök 11:30 óra karácsony
December 27. szombat 14:45 óra

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük,
azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
december hónapban
ünneplik születésnapjukat!

Január 1. csütörtök 11:30 óra
Január 3. szombat 14:45 óra
Január 5. hétfő 16:00 vízszentelés

Eisenberger Györgyné, Kolozsvári utca
Illés Józsefné, Árpád utca
Megyer Józsefné, Kassai utca
Pap József, Mátyás kir. utca
Pap Imréné, Petőfi utca
Puskás István, Árpád utca
Stadler Jánosné, Árpád utca
Varga Jánosné, Petőfi utca
Tromp Tineke, Pozsonyi utca

VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE
Véradókat köszöntöttek 2014. november 26-án
Szigetváron. A vöröskereszt által szervezett ünnepségen Huszti József ötvenszeres véradó kitüntetésben részesült.

MEGHÍVÓ
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 18-án, csütörtökön,
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a
rendezvényteremben.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát!

MESEMONDÓ VERSENY
2014. november 20. Rózsafa
Garai Nimród 3. osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus Jancsarevic Erika
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megtisztelő volt számomra, és régi vágyam is teljesülni látszott. De újabb csavar az életembe, Magyarországra jöttem. Egy Magyarországon szolgált
pap barátom vetette fel, hogy miért nem jövök ide,
hiszen itt nagyon kevés a pap, és nagy szükség van
rám. Elintézte, hogy Pécsett tanulhassak. 2006-ban
a pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán és Szemináriumban kezdtem. Ugyan anyanyelvem csángó
magyar, de nagy eltérések vannak a szavakban, a
tanulmányaim mellett önállóan tanultam a magyar
nyelvet is. Nehéz időszak volt, de így is jó eredményeim voltak. 2009-ben diakónusként végeztem és
2010. júniusában szenteltek pappá.
Honnan ez az elkötelezettség a papi hivatás
után, hogy nem adta fel és tíz év után teljesült a
vágya. Már gyerekkorában is pap szeretett volna lenni?
Az elkötelezettségem nagyon mélyről jövő. A családom mélyen vallásos életet él. Már az 1860-as
évektől kántorok, papok voltak a felmenőim, adták
át a vallásos életfelfogásukat. Nyolcan vagyunk
testvérek, két lánytestvérem apáca lett, nagybátyám szintén plébános volt, ő a példaképem. A másik ok, ami miatt kitartottam, úgy éreztem, az Isten
engem kiválasztott, megoldhatatlannak tűnő szituációkban jeleket küldött nekem.
Hol szolgált elsőként?
2009-ben, diakónusként kerültem a tolna megyei
Gyönkre, majd plébánosként még két éven keresztül. Olyan emberek közé kerültem, akik gyakorolják
vallásukat. Szerettem itt dolgozni, én szerveztem
meg a gyerekek hitoktatását is.
Majd Szentlászló következett.
2012. augusztustól a Szentlászlói Plébániára neveztek ki, mellette ellátom a Mozsgóit, Ibafait és az
Almamellékit is. Bár 2014. január 1-től hivatalosan
csak Szentlászlói Plébánia működik, így a Mozsgó
is a szentlászlói filiája lett, tizenegy falut látok el.
Milyen a hitélet a közösségekben?
Baranya aprófalvas település, nincsenek nagy közösségek, kevés a hívők száma, ez jól látszik a
templomba járók számából. Néha elkeserít, és
megkérdezem magamtól, hogy szükség van-e rám,
amikor 3-4 embernek tartok szentmisét. Az idősek
kihaltak, ők nagyon őrizték még a hitüket. Az emberek az anyagi létükre koncentrálnak, akinek kevés ,
az a mindennapi létért küzd, akinek meg sok, az
eltávolodott az Istentől, máshol keresi a lelki békéjét. De örökké reménykedek, nem adom fel. Remélem, hogy az emberek visszatérnek Istenhez, hisz a
történelem során ez számtalanszor megtörtént már.
Már említette, hogy tizenegy településen látja el
a papi teendőket, hogyan lehet összeegyeztetni
a teendőket?
Tizenegy település mindegyikén nem tarthatok vasárnaponként szentmisét, az egyházi jog előírja
ugyanis, hogy három szentmisét szabad tartani

A REMÉNY EMBERE VAGYOK

Benchea Celestin plébános két év óta, 2012. augusztusától látja el a hivatásával járó feladatokat a
Szentlászlói Plébánián és annak fíliáin.
Hogyan került Magyarországra és azon belül
Szentlászlóra?
Ez egy hosszú, és fordulatokkal teli történet. 1964ben Romániában, Moldva tartományban, Rekecsin
faluban születtem. 1990-ben kezdtem teológiai tanulmányaimat a lasi egyházmegye szemináriumában. A papi hivatást ott nagyon sokan választják,
én is több alkalommal jelentkeztem, de nem vettek
fel. A rendszerváltás után kerülhettem csak be; később megtudtam a felvételi eredményeim nagyon
jók voltak, tehát nem az volt az akadály. Az első
évben felmérték, hogy alkalmasak vagyunk-e a
pályára. Négy év után eltanácsoltak, mert a fiatalos
lendületemet, megújulási szándékomat nem fogadták el, szigorú rendszerben tanultunk. – Megjegyezném, hogy most már nagyon jó a kapcsolatom
velük. – Akkor a kezdetben beiratkozott 45 főből
több mint húsz tanulót elküldtek.
Ezt követően kerestem a helyemet. A hitemet megtartva, abból építkezve, Európa több országában is
dolgoztam, Franciaországban, Belgiumban,
de
mindig visszatértem szűkebb hazámba. Bukarestben az "Congregatio Jeso" apácák által fenntartott
szociális otthonban és óvodában dolgoztam, sofőrként, betegszállítóként, kertészként, ami munka
adódott. Az ottani papnak is segítettem, felolvastam, adminisztráltam, sekrestye szolgálatot láttam
el, közelebb kerültem leendő hivatásomhoz.
Már a lasi tanulmányaim alatt kiválasztott a bukaresti érsek, távlati céljai voltak velem ill. többedmagammal, de akkor nem élhettem a lehetőséggel. Itt
ért az a megtisztelő felkérés, hogy folytassam Rómában a teológiai tanulmányaimat. Ez nagyon
7
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vasárnap, szombaton délután is tartok vasárnapi
szentmisét. A nagy ünnepeknél, pasztoráli okokból
(húsvét, pünkösd, karácsony, újév) túl léphetem,
élek is ezzel a lehetőséggel, öt misét is megtartok.
Vannak közösségek, ahol havonta egy-két mise
van, ahol nincs templom ott is megtartjuk a szentmisét az orvosi rendelőben, polgármesteri hivatalban. Terecsenyben az a helyszín megszűnt ahol
tartottuk, legutóbb egy fa alatt gyűltünk össze; bár
kicsi a falu, mégis a szentmisén részt vevő hívek
száma tíz volt.
Szentmisén kívül vannak házasságkötések, keresztelések, temetések, családlátogatások, ellátom a
betegeket lelkileg.
Ez mellett ellátom az adminisztratív feladatokat.
Nagyon fontos a hitoktatás a gyerekek számára, ez
is rendszeres felkészülést jelent, ugyanúgy mint a
liturgiára való felkészülés. Ennyire széttagolt településeken nagyon sok tanórát jelent, erre a feladatra
hitoktatókat alkalmazunk.
Mit tud tenni, hogyan próbál segítséget nyújtani?
Sokat járok az emberek közé, beszélgetek velük,
megismerem a problémájukat, ha tudok segítek.
Csebénybe, Horváthertelendre hetente többször is
megyek, azon a környéken nagyon sokan élnek
szegénységben, bevásárolok, viszem a legszükségesebbeket. Fontosnak tartom, hogy a lelki béke
mellett a napi létfenntartás is biztosítva legyen.
Tudom, hogy gondot fordít Isten házára is.
Már Gyönkön is előkészítettem egy olyan pályázatot, melyből az udvari templom újult meg. Itt is figyelem a hozzám tartozó épületeket, konzultáltam
a püspökség építészével, felmértük a templomok
állapotát. Almamelléken, Almáskeresztúron újítottuk
fel pályázat segítségével a templomokat, de előkészítettem Ibafa, Szulimán és Mozsgó község felújítási munkálatait is. Várom a pályázati kiírásokat.

Szeretnék addig itt teljesíteni szolgálatot, míg megújulnak a templomok, az Isten háza fogadni tudja az
embereket.
Mi a véleménye a mozsgói hívekről?
A lakossághoz viszonyítva meglátásom szerint a
hívek száma kevés. Aki vallásosnak mondja magát,
az sem jön el a szentmisére. Az itt élők zárkózottak,
sajnos a templomon kívül nincs módom találkozni
az emberekkel, persze ez abból is következik, hogy
nem itt élek. Néhány családot meglátogattam,
elbeszélgettem velük.
Próbálok közelíteni, minden évben hirdettem már
házszentelést, de kevesen jelentkeztek. Szívesen
megáldom a családok lakhelyét. A betegeket, öregeket, akik nem tudnak eljönni a szentmisére, szívesen meglátogatom, minden hónap első péntekjén, és nagy ünnepek előtt lelki támaszt nyújtok;
gyónásra és áldozásra is van lehetőség. Kérem,
keressenek! Benchea Celestin +36 73 354 332, +36
30 389 5735
Karácsonyhoz közeledve mit üzen a híveknek?
Nyissák meg az ajtókat Jézus előtt. Ne féljenek
tőle. Fogadják be lelkükbe, életükbe, családjukba
és ő betölti életüket szeretettel, békével, örömmel.
A karácsony örömét osszák meg másokkal, látogassák meg egymást. Ne hagyják ki a templomot,
ne felejtsék el, hogy igazi karácsonya csak annak
van, aki befogadja lelkébe. Nem lehet karácsonyt
ünnepelni Jézus nélkül. Áldott karácsonyt kívánok
az újság Olvasóinak!
Köszönöm a beszélgetést, további munkájához
Isten adjon erőt!
Puskás Éva

Feri bácsi 22 éven keresztül, 1963-tól nyugdíjba
vonulásáig 1985-ig volt Mozsgón iskolaigazgató.

ŐRI FERENC, 90 ÉVES
1924. december 8-án
született. 90. születésnapja alkalmából volt és
jelenlegi kollégái, iskolaigazgatók, polgármesterek köszöntik december
8-án Szigetváron. Ebből
az alkalomból Kovács
Zsolt polgármester úr a
község nevében köszönti
őt.

Gratulálunk és erőt, egészséget kívánunk neki!
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MÁSHOL, MÁSKÉPP…
Ez alkalommal nem receptet szeretnék megosztani önökkel, hanem néhány hagyományt, szokást, amelyet
mai napig is ápolnak a szülőfalumban. Ezek mind a karácsonyhoz kötődnek, de szeretném leszögezni,
hogy én nem mint egy hagyományápoló írok ezekről, hanem az én személyes élményeimen keresztül.
Csomafalván az emberek vallásosak, ezért is nagy ünnep ott a karácsony. Tudom, hogy elcsépelt szavak,
hogy együttlét, szeretet, de ott tényleg erről szólt az ünnep és nem ajándékokról. (Persze ott is változik a
világ) Gyerekként nem voltunk nagyon gazdagok, nem voltak drága ajándékok, de volt fenyő, töltött káposzta és sok móka, kacagás. Szenteste a gyerekeké volt, nemcsak a szépen feldíszített fa és az ajándékok miatt, hanem azért is, mert sötétedés után elindultak megénekelni az ismerősöket, rokonokat, szomszédokat. Ez úgy nézett ki, hogy a csukott ajtó előtt megálltak, és énekeltek. Miután befejezték, megkérdezték a házigazdát, hogy bemehetnek-e és ha igen volt a válasz, akkor bent minden gyerek kapott valamit (pénzt, gyümölcsöt, cukrot, csokit). Mai napig nagyon sok karácsonyi ének itt van a fejemben, talán el
is tudnék énekelni egyet-kettőt. Másnap este a felnőtt fiatalok és a házaspárok vették nyakukba a falut,
ugyanúgy, mint a gyerekek. A fiúk csoportokban gyűlve eladósorban lévő lányokhoz mentek, és miután
megvendégelték a háziak, és kikísérte a leányzó, akkor tudta meg, hogy melyik fiú szeretne vele járni, mert
mindig az ment ki a kapun utoljára. A házaspároknak jó szórakozási lehetőség volt, mert találkoztak rég
nem látott barátokkal együtt lehettek. A következő napokban köszöntötték az Istvánokat és Jánosokat,
majd jött az aprószentek (dec.28.) Gondolom, az
idősebb generáció tudja, miről beszélek. Mondóka
kíséretében gyengéden megveregették, megcsapkodták a lányokat, asszonyokat vagy a gyerekeket
egy fűzfából font korbáccsal.
„Aprószentek szent Dávid, szekerezik, szánazik.
Elromlott a korcsolyája, nincsen, aki megcsinálja.
Fúrja, faragja mégis a hátán hordozza.”
Fizetségül a lányok, asszonyok színes szalagot kötöttek a korbács végére. Az volt a cél, hogy minél
több szalagot gyűjtsenek a fiúk.
Ezzel a végére is értem az ünnepnek, már csak a
szilveszter van hátra de az ugyanolyan mint itt vagyis
a bulizásé a főszerep.
B. A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŐSZBÚCSÚZTATÓ
november. 19
Az óvódások hagyományos Márton napi lampionos felvonulásukat november 19-én tartották. Az Árpád
utcai gyülekező után közösen meggyújtották a lampionokat, majd versekkel, énekkel elbúcsúztatták az
őszt és köszöntötték a telet. A felvonulás a Mátyás király utca elején ért véget, ahol Őszanyó megajándékozta őket finomságokkal.
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lányokat a bűntől, mivel három egymást követő
éjszakán egy-egy zacskó aranyat dobott be a házuk ablakán. Innen ered az egész világon elterjedt
szokás, hogy Szent Miklós napján a szülők megajándékozzák gyermekeiket, mondván, ez a Mikulás ajándéka. Az időjárással kapcsolatos hiedelmek
szerint ilyenkor már havazik, mire azt mondják: Miklós megrázta szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra következtettek.

NÉPI HÓNAPSOROLÓ – DECEMBER
Csukás István: A kedves napsugár
„Hull a hó a dombra, fára,
öltözzetek hó-ruhába,
teszek reá aranygombot,
barna diót, sárga makkot!
Betlehemi istállóban
kisded fekszik a jászolban!
December szól: gyere már,
te kedves kis napsugár!”

December 13 – Luca napja
Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozni.
Számos történet szól arról, hogyan büntette meg
Luca azokat, akik szőni, fonni, varrni, mosni mertek
az ő ünnepén. Luca büntetésből a fonó asszonyhoz
hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja
a tyúkok tojókáját.
Luca napján kezdik készíteni a Luca széket, amelynek segítségével Karácsony estéjén felismerik a
boszorkányokat. Alig van olyan falu, ahol ne ismernék a Luca székről szóló babonás történeteket.
Luca széket 9-féle fából faragják: kökény, boróka,
jávor, körte, akác, jegenyefenyő, rózsa, som, cser,
amelyet karácsonyig be kellett fejezni, úgy, hogy
mindennap csupán egy-egy műveletet lehetett rajta
elvégezni. Karácsony este elvitték az éjféli misére,
készítője ráállva megláthatta, kik a falu boszorkányai. Utána haza kellet menekülnie, nehogy a boszorkányok széttépjék. Legjobb, ha mákot szór el
az úton, mert a boszorkányok kötelesek a mákot
felszedni, s így a történet hőse megmenekül a
bosszújuktól.
Luca-búza. Az asszonyok egy lapos tálba búzát
csíráztattak a kemence mellett, és ha az szentestére szépen kihajtott, bő termés volt várható. A zöld
búzával aztán egyes tájakon a karácsonyi oltárt,
máshol az ünnepi asztalt díszítették, de volt, ahol
az állatokkal etették meg, tej és tojásrontás ellen.
A hajadonok gombócokat főztek, minden gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött a
víz tetejére, az lett az illető férjének keresztneve.

A latin őskalendáriumban a 10. hónap volt. A meteorológusok télelőként tartják számon, a régi Székely- Magyar naptár szerint Álom havának nevezik,
a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig karácsony hava.
Rengeteg ünnepet, népszokást tartogat számunkra
a hónap. A mind rövidebbé váló nappalok, és a
hosszabbodó, sötét éjszakák kedveznek a titokzatosságnak, a rejtelmes jóslatoknak, közöttük az
időjóslásnak is. Ez a hónap a pihenés, megbékélés
és a jó hangulat jegyében telt el, az emberek a családi tűzhely köré húzódtak, és élvezték a jól végzett
munka megérdemelt gyümölcseit.
December 1 – Elza napja
A gazdaasszonyok rendszerint ekkor fogták be hizlalásra a karácsonyi pulykát, míg az időjárás megfigyelői a gallyakat rázó, szeles Elza-napból végleg
szeles decembert jósoltak. „Elza-napi éles szél,
négyheti széllel jár.”
December 4 – Borbála napja
Szent Borbála emléknapjához évszázadokon át sok
hiedelem fűződött. Ha a Borbála napján vízbe helyezett cseresznyefaág, a „borbálaág” karácsonyra
kivirágzott, az eladó lánynak közeli házasságra volt
kilátása. A hiedelmek ilyenkor tiltották a varrást,
fonást, söprést. Ám ha női látogató tévedt a házba,
egész téli ünnepkörben szerencsétlenséget jelentett. Idegen férfit sem láttak szívesen, mert az is
elveszi a ház szerencséjét, akárcsak az ajándékozás és a kölcsönkérés.

December 21 - Tamás napja
Hitetlen Tamás nevén emlegetett apostol napja. Ő
volt az a tanítvány, aki az evangélium szerint kételkedett Jézus feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként vonult be a vallásos történelembe, viselkedése pedig „tamáskodásként a köznyelvbe. Tamás napjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg
disznóvágással kapcsolatosak.

A Tamás napján vágott sertésháj, a „tamásháj” nem avasodik meg, gyógyításra alkalmas. Főleg kelések, nehezen gyógyuló sebek, kisgyermekek kiütéseinek kezelésére használták.

Ha 21-e reggelére frissen esett hó borította
a tájat, a hiedelem szerint békés, boldog karácsony
ígérkezett.

December 6 – Szent Miklós napja
Legismertebb talán az
a
történet,
amelyben
egy gazdag
nemes hirtelen nagy szegénységre
jutott, és úgy
akart magán
segíteni,
hogy 3 lányát
erkölcstelen
életre adja.
Miklós mentette meg a
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bácsra, az édesanyák pedig becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután
visszatérnek a kocsmába s a szabadban felállított
tűzhelyen megfőzik az összegyűjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legények avatása történik.

December 24 – Ádám és Éva napja
Dolog tiltónapnak tartották, csupán a takarítás és a
sütés-főzés volt engedélyezett. A férfiak ellátták az
állatokat, a ház körül rendet raktak, a nők a konyhában tevékenykedtek. A karácsonyi asztalt ünnepélyesen megterítették, az abroszt csak ezen a napon használták. Ennek mágikus erőt tulajdonítottak,
ezt használták a következő évben a gabona vetésénél, valamint ezzel takarták le a beteget. Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt, első fogásként
általában fokhagymát ettek, melynek egészségmegóvó hatást tulajdonítottak, mindenki kapott egy
gerezdet, s miközben elfogyasztották, egymásra
gondoltak, ezáltal az elkövetkezendő évben sem
feledkeznek meg egymásról. Az ünnepi vacsorához
tartozott még az alma is, amelyet annyi gerezdre
vágtak, ahányan ültek az asztalnál. A vacsora közben keletkezett morzsát megőrizték, amit rontás
ellen, orvosságként használtak.

December 31 – Szilveszter napja
Szent Szilveszter pápa (314-335) ünnepe. Az év
búcsúztatásának vidám éjszakája. Számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni. Sokan készítettek
szerencse pogácsát, melybe egy érmét vagy egy
tollat sütöttek. Aki megtalálta az érmét, annak nagy
szerencséje lesz. Akinek a tolla megégett, az már
nem érte meg a következő tollaspogácsa-sütést. Az
év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek.
Leggyakrabban malacsült került az asztalra, tilos
volt azonban a csirke, a pulyka fogyasztása, hiszen
ezek az állatok elkaparják a szerencsét.

Köszönöm szépen egész éves figyelmüket.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek.
Forrás: www.jelesnapok.oszk.hu
www.hoxa.hu
Kántor Éva
----------------------------------------------------------------OPERETT ELŐADÁS
December 25 – Karácsony napja
E nap a téli napforduló ideje. Dologtiltó nap volt.

A Mozsgóért Egyesület és a szociális otthon szervezésében november 19-én a Látványszínház művésze, H. Varga Tamás látogatott hozzánk. Ismert
operett és örökzöld slágerekkel szórakoztatta a
megjelent közönséget a Kazaliczky Antal Művelődési Házban. A szociális otthon lakói sokan vettek
részt az előadáson, és remekül érezték magukat, az
előadás végén táncra is perdültek.

December 26 – István napja, karácsony másnapja
Karácsony másnapján 26-án kerül sor a regölésre
és újévig tart. Ilyenkor a legények vagy felnőtt férfiak házról házra járva bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre.
December 27 – János napja
Szent János evangélista ünnepnapja. E napot a
harmadik karácsonyi napnak, valamint patkányűző,
óvó, védő napnak is tekintették. De ezen a napon
bort is szenteltek, minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott, majd ebből a
szentelt borból minden hordóba tettek, hogy a hordók tartalma meg ne romoljon.
December 28 – Aprószentek napja
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emléknapja. A korbácsolás GyőrSopron megyében a legényavatással kapcsolódik
össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat,
és szép, régies dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a kor11
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI

kis kévét szednek, egyébként dologtiltó nap. A kéve neve: Jézus vagy Jézuskéve, kevés helyütt
„Szent –György vitéz”. (Az utóbbi eredetét nem
ismerem.) Az asszonyok piros szalaggal kötik át a
kicsi kévét. Helye a háznak kitüntetett helyén van. A
szemek egy részével „szentelik” a vetőmagot. Ők
Húsvét táján elkorhadva válnak áldozattá, feltámadva az új - a következő évi - búzanövényben.
„Mag, mag búzamag, benne aluszik a Nap”- így a
régi mondóka. (ajánlom óvónőknek, szép mesét
lehet köré szőni az életet adó napról és búzáról az
ovisoknak.) Szalmájával a karácsonyi asztal alá
terítenek Jézusnak. Maradjunk Máriával, aki Erzsébethez érve köszöntötte őt. Amikor meghallotta a
köszöntést, ő is köszön: „Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy az aszszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus.” Ugye milyen ismerős? Mondjuk az
imát templomban, temetőben és sokan nem ismerik történetét.
Két Mária ünnepről - mivel nem tartozik szorosan ide – két mondatban. Kisasszony vagy
Kisboldogasszony (szept.8.) Mária születése (természetesen Jézus születése előtt). Nagyboldogaszszony (aug. 15.) Mária halála, majd mennybemenetele (Jézus halála és feltámadása után).
A születéstörténetre nem sok időm maradt,
de karácsony okán mások tollából biztosan sokat
olvashatnak az újságban. Én a történetet csak vázként használom a hozzá kötődő - nagyobb részt
nem tőlem származó - gondolatokhoz, melyekért
előre elnézést kérek, nem akarok velük sérteni sem
hívőt, sem ateistát.
Mint minden születést, Jézusét is nagy várakozás
előzi meg. Az egyházi esztendőkörben ezt a várakozást szimbolizálja az adventi idő. Ekkor már nagyon rövidülnek a napok, egyre sötétebb és hidegebb van, mindenki várja a fény, azaz a Jézus születését: böjttel, imádsággal. (Jóska bátyám advent
hetében csak napi egy almát és egy pohár bort
fogyaszt.) Régen ilyenkor már tilos volt mulatni. Ma
tovább folyik a mulatozás, kiegészülve a nagy bevásárlásokkal (sokszor hitelbe). A betlehemi történet mindenki előtt ismert, de miért akkor született?
Megint a nap: téli napforduló utáni 3-4. napon vagyunk! Megszületett a fény (hosszabbodnak a napok). A történészek szerint a tavaszi időszakban
születés valószínűbb. Miért oda, hiszen az akkori
világban erre érdemesebb földrajzi helyek is voltak.
Mert ott van szükség fényre ahol sötétség van (hacsak a fejekben is). Ki ő?
Megint felvet kérdést, hiszen a biblia József
családfáját vezeti le, de ő nem apja Jézusnak csak
nevelője, bár annak a legjobb. Ezzel a kérdéssel
máris a minket érintő témánál vagyunk. Emesét,
Álmos anyját a Turul „szállja” meg. Manapság mi
Árpád házi királyokat tanulunk, de a középkori kró-

A múlt havi nyomdai előkészítés során nem tudtam
javítani távollétem miatt a cikken. (Édesanyám, aki
elmúlt 87 éves, állapota abban a pár napban kicsit
rosszabb volt a kelleténél, és elutaztam hozzá.)
Legalább látszik, hogy a könyvtáriak kézírás után
gépelve, milyen kevés hibát vétenek. Alkalmanként
pár betű. Ennyi országos lapokban akad. Amiért
utólag mégis egy hibát javítok, azért teszem, mert
két betűhiba megváltoztatta a szó, illetve a mondat
értelmét: az orvos…elmondta 24 óráig nem kell az
apját elsírni. Helyesen: nem kell elvinni. Pontosan
azért, hogy otthon, akik szeretnénk, akár egy napig
sirathatják, virraszthatnak mellette.
Most pedig jöjjön az ígért születés. Erről a
születésről többször tettem említést az elmúlt három évben, de nem állhatom meg, hogy egyszer
folyamatában, ha engedi a terjedelem, emberi, népi, paraszti összefüggéseiben leírjam.
Az előzményekkel kell kezdeni: Gyümölcsoltó Boldogasszonnyal (márc.25.), Szűz Mária fogantatása
napjával. A keresztény hit szerint Mária a Szentlélek
által megfogan. Ebben az időben kap erőre a nap
(márc. 21.) (Írtam már, hogy a napfordulóknapéjegyenlőséghez képest az ünnepek pár napot
késnek, amikor közösségek kezdetleges eszközeikkel több ezer évvel ezelőtt is látták a nap-út változását.) Mi köze ehhez a napnak? A régi ember hitében a nap személyesítette meg a Teremtőt. Archaikus és hagyományőrző vidékeken a mestergerendába szárnyas napot faragnak, ő szállja meg a befogadót. Magyar vonatkozása, hogy a Magyarok
Ősanyjának tartott Emesét álmában az ősi madarunk a Turul szállja meg, termékenyíti meg. (A Turult
a kerecseny sólyommal lehet azonosítani. A tegnapelőtti rádióadás szerint 2-400 db van hazánkban.) Nem véletlen, hogy Mária gyermeke az Álmos
nevet kapja. (Árpád vezér apja.) Aki nem hisz a Turul és Emese nászának legendájába, figyelmébe
ajánlom a nagyszentmiklósi arany kincsleleten való
ábrázolását. (Korábban avar eredetűnek tartották
az ellentétet viszont jól feloldja László Gyula "kettős
honfoglalás" elmélete.)
Attól lesz Turul a kerecsenből, hogy füllel vagy koronával ábrázolják.
A természetben a napfény, a meleg hatására
minden bimbózik, feszül a csira, törekednek a föld
fölé a füvek. Minden utánozza a „mennyei csírát”.
Most ugorjunk egy nagyot: Sarlós Boldogasszony. Tíz nappal vagyunk túl a leghosszabb
napon. Legmagasabb, leghosszabb járása után
elnehezedve lefelé ballag a Nap. Nehézkes Mária
megy e napon Erzsébetet látogatni: a mindenkori
határ minden búzafeje ilyenkor nehézkes. Mind érni
kezd: nehezedik a kalásza. Ez a nap a régiségben
az aratás képletes kezdése, bár csak egy maroknyi
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nikákban ők a Turulnemzetség. A Turulmadár a
honfoglalás kori ábrázolásokon egyértelműen sólyom, nagy valószínűséggel kerecsen. Akkor pedig
nem állja meg a helyét, hogy karácsony szavunk
szlávból átvett jövevényszó.

Megjegyzem csak Kárpáthonban nevezik az ünnepet karácsonynak, az angolszász és szláv nyelvekben leginkább - magyarra fordítva - Krisztusünnep ,
Jézusünnep,stb.
Bárhogy is legyen, kívánok békés, boldog
csonyt, különösképp azoknak, akik megtiszteltek
cikkeim olvasásával.
Győri Sándor

KÖZÉPKORI HISTÓRIA 2. rész

Az irgalmatlan ítéletnek tehát a Zopa család csaknem áldozatul is esett. Zopa Pál fiait: Jánost és
Miklóst, egy birtokperből kifolyólag 1341-ben megvádolták, hogy tulajdonképpen nem is a Szák-, hanem a Záh-nemzetségből származnak, s ezért az
1330. évi ítélet értelmében őket is ki kell irtani.
Nagymartoni Pál országbíró, élvén az alkalommal, a
királytól elkérte Szentgyörgy és Domonkoslaka birtokaikat, melyek Hárságytól éjszakra feküdtek.
Azonban Somogy vármegye szembehelyezkedett
az országbíró ítéletével. Somogy nemességét különben felháborította már az 1330. évi ítélet is, így
azután Zopa Pál fiai kikerülték a megbélyegző halálbüntetést, s megmaradtak ősi javaik birtokában.
Zopa Jánosnak és Miklósnak egyébként sikerült
tisztázni a névhasonlóságból eredő tévedést, s
többé nem háborgatták őket, sikerült bizonyítani
ebbéli vétlenségüket és a birtokaikat sem vesztették el. 1346-ban igazolták származásukat, így a
Szalók nemzetségtől ekkor visszakapták az akkor
már Szentegyednek nevezett plébániával is rendelkező, Töttös földet Mozsgó határában. 1364-ben
pedig éppen az 1183-as fent említett oklevél másolatával is igazolták, hogy nem a Zách, hanem a
Szák nemzetséghez tartoztak, így Töttös földet is,
mint Szák nemzetségbeliek ősi jogon birtokolták.
A Zopa család túlélte az Anjouk korát, 1446-ban
Hunyadi János kormányzó az egész hedrehelyi
uradalmat Emekei Miklósnak és Berekfalvi Zopa
Péternek adta, majd 1448-ban az adományt kierjesztette Zopa Péter rokonaira, a Berekfalviakra is.
Hunyadi János 1448-ban nádorválasztó országgyűlésre hívta egybe a rendeket. Ez országgyűlésen
Somogy vármegyét többek között Berekfalvi Zopa
Péter képviselte. Az írások a somogyi követek közül
kitüntetik Zopa Pétert, a ki a törökök elleni harcokban is vitézül megállotta helyét. Hadi érdemeit a
kormányzó, 1448-ban, több birtokra szóló adománnyal (köztük Kaposújvár uradalmával) jutalmazta.
A két történet egyazon család-nemzetség Mozsgó
határához is kötődő, de évszázadok közé ékelődött
emléke. Valahol itt pihen a Zselic szelíd lankái között, talán a Messzelátón, ahová körültekinteni a
végtelenbe simuló tájat, feljöttek valaha a szereplői.
Lebedy János

A történet második része a
Szák
nemzetségről,
annak
kifejezetten
Mozsgó határában is birtokos,
Zopa
ágával
foglalkozik.

A Szák nemzetség a régi magyar nemzetségek
egyike. A név mögött van olyan, aki a szaka/száka/szákja régi iráni szkíta népcsoport elnevezését látja. A későbbi századok során a nemzetség
több ágra szakadt. Leghíresebb tagja volt az a Barc
fia Miklós, aki nádorságig is feljutott és részt vett II.
András király oldalán a Szentföldön való hadakozásban és onnan haza is tért. Miklós nádor családfáját jelenleg nehéz egyaránt Nagylábú Pállal, vagy
akár e nemzetség történetünk szempontjából lényeges, a Zselicségben birtokos Zopa ágával öszszekapcsolni, de talán egyszer erre is nyílik mód.
Ennek az ágnak első oklevelekből ismert tagja a
család névadó őse Zopa Pál, aki 1310-ben a Boldogasszonyfa melletti Nyírakol szomszédbirtokosa.
Pál fiai János és Miklós 1341-ben nagy bajba kerülnek, mivel egy hamisan értelmezett oklevél alapján rájuk fogták, hogy nem Szák, hanem Zách nemzetségbeliek, mint ilyenek halált érdemelnek - Zách
Felícián merényletét követő harmadízigleni megtorlásban.
Záh Feliczián Károly Róbert király elleni merénylete
és az azt követő könyörtelen ítélet, mely az egész
nemzetségét sújtotta, felkavarta a szenvedélyeket a
vármegyében. A vérbíróság tagjai között helyet foglalt a somogyi birtokos, Szécsényi Tamás erdélyi
vajda, Károly király egyik legodaadóbb híve is.
Hosszas tanácskozás után hozták meg az ítéletet,
hogy a Záh-nemzetség egyenes ivadékai harmadíziglen, tehát Felicián nővérei és leányainak gyermekei kiirtassanak, a nemzetség többi tagja pedig
javait veszítse és szolgaságra vettessék.
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nélkül adhatjuk le a rendelésünket. Én egy éve bukkantam rá erre a spórolási lehetőségre, és nagyon
megörültem neki, hogy ennyivel is csökkenthetem a
ráfordítást. www.zoldhetfo.com

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT AZ INTERNETRŐL?
Többéves tapasztalat alapján csak biztatni tudok rá
mindenkit. A hipermarketek, a plazák a sajtóban, a
tévében-rádióban ontják csábító ajánlataikat. Tudom, nagy élvezet, amikor az üzletekben válogatva
a kezünkbe vehetjük, megtapinthatjuk, megszagolhatjuk az árucikket. Ugyanazért az interneten beszerzett árucikkért 10-20%-kal vagy még többel
fizethetünk kevesebbet, és akár a szállítási költséget is megspórolhatjuk.

Az ember kételkedik: "Honnan tudom, hogy nem
csapnak be?" Épp a napokban figyeltem fel arra a
hírre, hogy sok online üzletben 1-2 napos szállítási
határidőt ígérnek, holott lehet, hogy csak egy hónap elteltével jut el hozzánk az áru. Ilyenkor vonjuk
vissza nyugodtan a rendelésünket. A már említett
árösszehasonlító helyeken a boltokat is értékelhetik
a vásárlók, akik az ilyen helyeken elnyerhető "Megbízható bolt" megtisztelő címért küzdenek, és webhelyeiken büszkén közzé is teszik ezt a logót.

Az e-kereskedelem Magyarországon is virágzik.
Még tavaly hallottam a tévében, hogy egyre többen
vásárolnak a világhálón. Nem csodálkozom rajta.
Én nem csak azért szeretem évek óta a netről beszerezni a termékeket, mert időt és fáradságot takaríthatok meg, hanem mert tudatosabbá tehetem
a döntéseimet azáltal, hogy a kiszemelt árucikkekről elolvashatom a többi vásárló értékeléseit és minősítéseit. Ez tartós fogyasztási cikkeknél fontos
különösen a számomra, de érdekel az is, hogy mi a
véleményük másoknak testápoló vagy egyéb szépségápolási termékről is.

Az áru ellenértékét a legtöbb esetben készpénzzel
fizethetjük ki átvételkor a futárnak, azonban néhány
e-kereskedő lehetővé tette a bankátutalással vagy
bankkártyával történő fizetést is, sőt, egyes helyeken már PayPal-en keresztül is fizethetünk.
Ezen kívül nem árt tudni arról, hogy idestova tíz éve
létezik a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület. A röviden SzEK.org
nevű szövetség célja az e-kereskedők támogatása.
"Vedd a neten!"www.veddaneten.hu programjukban összegyűjtötték az online vásárlással kapcsolatos legfontosabb információkat, a Vedd a neten!
ugyanakkor egy webbolt minősítő rendszer is. Érdemes ezt a logót is keresni a webáruházakban.

Az árösszehasonlító helyekről, mint az Olcsóbbat.hu, az ÁrGép.hu vagy
az Árukereső.hu szoktam
kiindulni. Ezek a helyek
több száz webáruház ajánlatait összesítik. Itt egyrészt tájékozódhatunk az árakról, másrészt elolvashatjuk a vásárlók olykor tanulságos visszajelzéseit.
Innen már csak egy kattintásnyira van a kiválasztott
áru webáruháza, ahova nagyon ajánlatos ellátogatni, és még a vásárlás előtt kinyomozni a szállítási
feltételeket.

Az Európai Unióban törvény adta jogunk a vásárlástól való elállás, ha az árut az internetről szereztük
be, vagy csomagküldő szolgálattól, esetleg telefonon rendeltük. Idén június 13 óta már az átvételtől
számított 14 napunk van arra, hogy meggondoljuk
magunkat.

Ha ugyanazt a terméket más webáruházak is kínálják az árösszehasonlító helyen, akkor keressük fel a
többi webáruházat is, és mérlegeljük a szállítási
feltételeket. Az egyik helyen lehet, hogy pár száz
forinttal kevesebbet fizethetünk a kiszemelt termékért, viszont a szállítási költség annyival többe kerül
ott, hogy ugyan egy másik helyen picit drágábban
szerezhetjük be a terméket, azonban ezressel lehet
kevesebb a szállítási díj.

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/sho
pping-abroad/returning-unwantedgoods/index_hu.htm

Némely webáruházban azt is megadhatjuk, hogy
melyik napra kérjük a szállítást. A kézbesítés általában munkaidőben történik, ezért ha a rendelés során mód van rá, azt a címet adjuk meg, ahol napközben elérhetők vagyunk és át tudjuk venni a
csomagot.

Végezetül adhatnék tippeket, hogy mit hol lehet
olcsóbban beszerezni, de ez a cikk nem a reklám
helye, azt a Google vagy a Bing segítségével gyorsan kideríthetjük. Bízom abban, a fenti praktikákból
sikerül bátorságot meríteni az internetes vásárláshoz.

Az e havi Zöld Hétfőről már lemaradtunk, de elárulom, lesz jövőre is. Mi a fene ez a Zöld Hétfő? Egy
kaposvári cég szolgáltatásának a lényege, hogy az
eseményhez csatlakozott webáruházakban minden
hónap első hétfőjén szállítási költség felszámítása

Herczeg József Tamás

Akinek van dombornyomott bankkártyája (Visa,
MasterCard), vásárolhat külföldön is, amennyiben
beszéli a webáruház nyelvét (egyes helyek globalizációs törekvéseinek köszönhetően a rendszer támogathatja a magyar nyelvet). Ezeknél a vásárlásoknál legyünk tisztában az adózási szabályokkal.
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Asztalitenisz siker
FACEBOOK avagy a
közösségi oldalak
"szakszerűen"

Megyei csapatunkat 3 személy képviselte
2014.október 25-én, a „Mágocs Kupa” meghívásos asztalitenisz versenyen. A 70 résztvevővel
lezajlott versenyen az alábbi versenyszámokban
szerepeltünk sikeresen:
Férfi páros II. kategória: 3.helyezés: Pataki János
– Tóth Lajos ( Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület)
Férfi egyéni Megyei-városi kategória: Matus Attila
( Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület ) a legjobb 8 közé jutott

A világhálót böngésztem egyik nap, főleg azokat a
megosztós, közösségi oldalakat, amiket én is használok. Nagyon sok észrevételem volt saját magammal kapcsolatban, ezért gondoltam, hogy
részletesen átnézem a facebook adatlapom.
Először végignéztem az üzenőfalam: kinek - mitmikor osztottam meg, majd a képeim és egyéb
dolgaimat visszamenőleg a regisztrációmig. Észrevettem, hogy a megosztásaim 80 százalékának
nincsen értelme. Nem találtam többségükben értelmes, megfontolt gondolatmenetet, de találtam
sok helyesírási hibát. Ezeket gondosan átválogattam, töröltem, megszerkesztettem. Folytatva a
gondolatmenetem, kíváncsi lettem ismerőseim
adatlapjára.
Nagyon sok kérdés merült fel bennem, amikre
megpróbáltam választ találni.
 Mire jó az oldal?
 Hogyan kellene helyesen használni?
 Milyen hatással van a kapcsolatokra?
 Hogyan, milyen módon lehetne javítani rajta?
Meglátásom szerint nem csak én, hanem nagyon
sok ember rossz irányba használja , mint a
facebook-ot mint más közösségi oldalakat. Az emberek közel 70%-a vagy értelmetlen dolgokat oszt
meg vagy esetleg negatív megnyilvánulásokat próbál kibontakoztatni több-kevesebb sikerrel, sok
helyesírási hibával.
Zárnám soraim pár hasznos gondolattal, és bocsánatot kérek, ha valakit megbántok ezzel a cikkel.
Kérném, ha nem is mindenki de főleg azok akik
egyetértenek velem, térjünk vissza a valóságba.
Továbbra is osszuk meg fényképeinket, zene és
média alkalmazásainkat és örüljünk egymás boldogságának, ne keressük másokban magunk hibáit. Beszélgessünk továbbra is az emberekkel, de
privátban. Ne okozzunk másoknak problémákat,
kérem gondoljátok át, mit és kinek, mielőtt irtok
vagy hozzászóltok valamihez.
Menjetek ismerőseitekkel ki a szabadba gyakrabban, menjetek el szórakozni, sétálni, vegyetek,
könyveket, olvassatok. Létesítsetek új kapcsolatokat, amit a való életben folytattok. Ne hagyjátok,
hogy egy weboldal döntsön helyettetek! Ne a weboldal irányítson tieteket, ti irányítsátok az oldalt. Az
élet és társadalmi kapcsolatok nem egy közösségi
weboldalból és világhálóból állnak.
"Élj minden órában, Facebook-ozz percekben."
Brown G Earl

Férfi egyéni Megyei-városi kategória: Pataki János ( Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület ) a
legjobb 16 közé jutott
Gratulálok csapattársaimnak az elért eredményekhez, és köszönöm, hogy együtt öregbíthettük
a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület sikereit!
Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető

Sakk klub
Kedves Érdeklődők!
Minden sakk kedvelőt, aki fejleszteni szeretné
tudását, vagy csak kikapcsolódna egy-egy izgalmas parti alkalmával, szeretettel várom péntek
délutánonként 18:00 órai kezdettel a rendezvényteremben. Gyermeket és felnőttet egyaránt várok,
a program ingyenes.
Bóni István, klubvezető

APRÓHIRDETÉS
Őrölt pirospaprika eladó!
Ára: 2.800 forint/ kg
Érdeklődni: Szűcs Mária
Mozsgó, Aradi utca 1.
Telefon: +36-70 517-0445
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Baranya megyei II. osztály U21 B csoport bajnokság 2014/2015.
évad őszi forduló

Baranya megyei II. osztály férfi
felnőtt bajnokság 2014/2015.
évad őszi forduló

Novemberi mérkőzések

Novemberi mérkőzések

10. forduló 2014.11.08 (szombat)

13. forduló 2014.11.09 (vasárnap)

Mozsgó-Felsőszentmárton 4-6

Kétújfalu – Mozsgó 3-2

Góllövő: Bogdán Kálmán (4)

Góllövők: Horváth Benjamin, Megyesi József

11. forduló 2014.11.15 (szombat)

14. forduló 2014.11.15 (szombat)

Vajszló-Mozsgó

Mozsgó-Pellérd 1-2
Góllövő: Benkő István

12. forduló 2014.11.22 (szombat)
Mozsgó-Harkány 1-3

15. forduló 2014.11.23 (vasárnap) 13:00

Góllövő: Rózsa Ádám

Palotabozsok-Mozsgó 3-1
Góllövő: Szili Péter

U15 lány focicsapat
Ibrix Alexandra, Horváth Ramóna, Tormási
Noémi, Szécsényi Petra, Szécsényi Dzsenifer, Kovács Dezső
Gelencsér Mercédesz, Nemesics Hajnalka,
Cseh Bernadett, Orgyán Olívia, Ignéczi Éva
Balogh Petra
3 forduló után "A" csoport eredménye
1. Pécsi MFC
2. Mozsgó SE
3. Pécsi VSK

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, Kántor Éva Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi Telefon: +36 (73) 344-060; +36 (20) 329-0590
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
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