Boldog
Új Évet
Kívánunk!

– VI. évad
Év végén lezárjuk az óesztendőt, végiggondoljuk, hogy mi történt velünk az
egy év során, mérleget vonunk. Minden évkezdet az új kezdetét, az előrehaladást, a megújulást jelenti számunkra.
A Mozsgó információs lap hasábjain hónapról-hónapra beszámolunk a
községben történtekről. Az elért eredményeket, az éves munkát összegezte a
polgármester úr a közmeghallgatáson, ezt az újság képes beszámolójában
mutatjuk be. Ezt követik a 2016. év tervei, elképzelései. Rózsa Gergely okleFotó: Balogh Bea
veles kertészmérnök egy kiadványhoz készített riportot Kovács Zsolt polgármesterrel. A beszélgetés hűen tükrözi a falu első emberének hitvallását, megérthetjük belőle munkájának
mozgatórugóit, betekinthetünk a "kulisszák" mögé.
Új rovattal is jelentkezünk Vidéki élet címmel. A falusi létben rejlő lehetőségeket kívánjuk bemutatni, ötleteket, javaslatokat olvashatnak, információ elérési lehetőséget adunk.
Látható, hogy sokan törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb embernek segítsük megteremteni a
jobb, értelmesebb életet. “Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát.” - tartja egy afrikai szólásmondás.
Ne féljünk a jövőtől, bízzunk abban, hogy az előttünk álló év még több örömöt és szépséget rejt
magában. Teli energiával és elképzelésekkel vágjunk hát neki az új évnek! BUÉK!
Puskásné Horváth Éva
felelős szerkesztő

2016 első napján a természet is az új arcát mutatta felénk, az idei év első hóesésében gyönyörködhettünk.
Fotók: Kántor Éva
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A PROBLÉMA UGYANAZ, A MEGOLDÁS MEGVÁLTOZOTT.
Maga az ember nem egyszerű lény. Mindig voltak megpróbáltatásai és lesznek a jövőben is. Sokszor csak
nehézségek árán tudják elérni a kitűzött céljaikat és van, amikor akadályokba ütköznek. Ezeket vagy ledöntik, vagy feladják, de mégis mi történik, ha nem sikerül.
A mai rohanó világunkban, ahol jelen van a technika és internet mindenki életében és egy percet sem
nélkülözhetünk ezek nélkül, sok ember nehezen dolgozza fel, ha veszít az élet valamilyen területén. Maga az
ember egy küzdő szellemmel rendelkezik, aki mindig egy kitűzött célt állít maga elé, és többé-kevésbé el is
akarja érni. De sajnos találkozunk olyan esetekkel, amikor az feladja vagy meghátrál.
Néha saját gyávaságunk, néha mások gyarló-irigy természete miatt elbukunk. Ezt nehezen dolgozzuk
fel. Van, aki beleroskad, van, aki könnyen tovább lép, de lehetséges, hogy csak elfojtjuk magunkban a gyászt
esetleg dühöt. Minden korosztályra igaz, hogy vannak gondjaik csak éppen a méretük nem azonos. A felnőttek néha gyerekes gondokat emelnek ki maguknak így elfelejtve azokat, amikkel kellene foglakozniuk. A
gyermekek – mondhatjuk a "tinik" – felnőtt problémákat építenek maguknak.
Sosem baj, ha valaki kihívás elé állítja magát csak a bukás lehetősége is jelen van.
Azt próbálom elmondani, hogy döntsük le a falakat, amik elénk állnak, ha esetleg a fal erősebb, mint
mi akkor keresünk egy másik falat. Sose ragadjunk le a múltban mindig nézzünk előre. Sose veszítsük el a
hitünket magunkban, másokban, az életben. Hallgassunk a szívünkre, de vegyük figyelembe az agyunk által
küldött üzeneteket is. Az ép észérveket vegyítsük az érzelmeinkkel, és ezek után cselekedjünk. Ne hagyjuk,
hogy befolyásoljanak minket.
Madách Imre : Az ember tragédiája könyvének egyik idézetével zárnám a soraimat.
"Ember küzdj és bízva bízzál."

Brown G Earl

2

MOZSGÓ

2016. január

CSAK EGY SZÁMÍT, MOZSGÓ
KÉPES BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL
40 Millió Ft összértékű beruházás Alsóhegyen

22 Millió Ft Napelemes rendszer

2015. őszén adták át Alsóhegyen a 100 %-os
támogatású pályázatból megépült Biztos Kezdet
Gyerekház és Közösségi Ház nevű intézményt a
közösség részére
35 Millió Ft értékű pályázat családi napközi
kialakítására.

100%-os támogatottságú pályázat
5 Millió Ft – Wolksvagen crafter 20+1 személyes autóbusz

A tíz férőhelyes bölcsődei szolgáltatást nyújtó
létesítmény igen népszerűvé vált a szülők körében. A környező településekről, így Szigetvárról is
fogadják a kisgyermekeket. A projekt lehetőséget
adott az épület felújítására is, ebből a pályázatból
10 Millió Ft-ot fordíthattak e célra. A pályázat
támogatottsága 100 %.

Saját erőből vásároltuk meg az 5 éves járművet
3 Millió Ft - Citroen Jumper hűtőautó

KÖZFOGLALKOZTATÁS
2015. ÉV
240 közfoglalkoztatott (átlag)
300 Millió Ft anyagköltség +
bér járulékokkal együtt
Beszerzés a közfoglalkoztatásból
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MOZSGÓ
írta: Rózsa Gergely okleveles kertészmérnök.
A riport a vidéki jó gyakorlatok témájú könyvhöz készült, a kötet várható megjelenése ez év tavasza.

Csak egy számít; Mozsgó, és
az emberek, akik
benne élnek! –
ez
Kovács
Zsolt,
Mozsgó község
polgármesterének és mára az
egész
településnek a jelmondata. Még a
falu buszain és
szállítójárműveinek oldalán is
olvasható.
Az
identitástudat
erősítése
egy
Fotó: Balogh Bea
nagyon fontos
dolog,
nem mellesleg a reklám mellett - tudtuk meg
Mozsgó első emberétől, bár mindennemű országos sajtóorgánumban való megjelenéstől tartózkodik a település polgármestere, és tartja távol
magát több televízió-csatorna könyörgéssé fajult
felkérése ellenére is a közszerepléstől.
A sikert már ez is tükrözi és persze az a miniszteri elismerő oklevél is, amelyet már 2013
novemberében kaptak a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréséül mindjárt
a második közmunkaprogramban eltöltött év lezárásakor.
Az önkormányzat lassan egy nagyvállalatként
működik, több különböző tevékenységgel, és
több mint kettőszázhatvan közfoglalkoztatottal. A
közmunkaprogramokban dolgozók a környék tíz
településről járnak át Mozsgóra dolgozni, tehát
nem csak a mozsgói lakosok kaphatnak lehetőséget a településen értelmes munkára.
A kérdésünkre, hogy mi a település fő tevékenysége, hogy mi a profilja, azt a választ kaptuk
a polgármester úrtól, hogy a fő tevékenység a
vállalkozás, külön fő profil nincs. A tevékenységek az évek során folyamatosan változnak, fejlődnek, a stagnálás elképzelhetetlen. Ami megy,

azt fejlesztik, ami nem megy, vagy már nem rentábilis, abbahagyják, és új utakat keresnek. Mindig mindenben az elsők akarnak lenni, amit kitalálnak, azt véghezviszik, megvalósítják, és mire a
többiek már észbe kapnak, addigra ők azt már
elfelejtik, túllépnek rajta. Ilyen volt például a betonüzem is. Az egész településen és a környező
falvakban is szinte minden vízelvető árok ki van
mederburkoló elemekkel bélelve, így nem kell
többet évenként ásóval és lapáttal kipucoltatni az
árkokat, lehet értelmesebb munkát adni az embereknek.

A településen építettek egy sertés vágópontot,
ahol a saját hízlalású, évi százötven hízót levágják, és ahol bérvágást is tudnak végezni és végeznek is. A mozsgói vágópont már egy kisebb
vágóhídnak is megfelel, mivel egy hagyományos
vágópont, amelyet a leggyakoribb esetben egy
kisebb gazdálkodó vagy őstermelő létesít, sokkal
egyszerűbb, és kevésbé szigorúbb előírásoknak
felel meg, mint ahogy ez mozsgói vágópontnál
került kialakításra. Mivel rendhagyó módon egy
önkormányzat indult egy ilyen létesítmény kialakítására, így a hatóságok is szigorúbbak voltak,
sokkal több kritérium elé állították a település
vezetését. De nem is baj, mert így a bérvágató
ügyfelek is nagyobb kedvvel fordulnak az önkormányzathoz, a kapacitás is lényegesen nagyobb,
mint egy hagyományos vágópont, és a higiéniás
feltételeknek is könnyebb megfelelni, sokkal nagyobb az élelmiszerbiztonság is, minden fél disznó állatorvosi pecséttel hagyja el a vágópontot.
Egy nap akár tíz hízót is le tudnak vágni, meg
tudnak kobozni, és hasított fél-testekben tudják a
további feldolgozásra átadni egy nyolc órás műszak alatt. A saját nevelésű disznókat a környező
konyháknak, illetve a térségben és helyben élő
lakosoknak tudják eladni, sőt sokszor kevés is a
beállított állomány.
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Az üzemben szakképzett hentesek dolgoznak, akik
szintén közmunkaprogramon keresztül vannak
foglalkoztatva. A húsárut a saját hűtős kisteherautójukkal tudják a végső felhasználókhoz kiszállítani.
A sertéshízlalás és vágás mellett foglalkoznak
még zöldségtermesztéssel, gyógynövénytermesztéssel, építőipari tevékenységgel, van egy asztalos-üzeme az önkormányzatnak, gyűjtenek makkot
az erdészetnek, fát termelnek bérmunkában, gépi
munkát szolgáltatnak traktorokkal, vagy a földmunkagépükkel, méhészkednek, natúrleveket készítenek az iskolásoknak, az óvodásoknak vagy
végeznek a lé üzemmel bérmunkát, bölcsödét és
családi napközit üzemeltetnek közfoglalkoztatottak
segítségével, ültettek gyümölcsfákat kisebb felületen, személyszállítással is foglalkoznak a saját buszaikkal. A helyieknek önköltségi áron, vagy az
alatt lehetőségük van három és fél tonnás platós
kisteherautóval árut fuvaroztatniuk és még számtalan mással is tevékenykednek az közmunkaprogram dolgozói.
Azt kérdeztük a polgármester úrtól, hogy mi a
sikerük titka a vállalkozói szemlélet mellett, hogy
mi az, amivel az embereket motiválni tudja, hiszen
a közmunkaprogramokban köztudott, hogy nagyon
alacsonyak a munkabérek, illetve, hogy megtegyék
azt, ami megfelel az ő elképzeléseinek. A válasz
több részből épül fel. Elmondta, hogy igen, a vállalkozói szemlélet nagyon fontos. Egy vállalkozásban nem lehet demokrácia, itt diktatúrának kell
lennie, a vállalkozónak igazi, megingathatatlan,
ellentmondást nem tűrő vezetőnek kell lennie,
hogyha sikeres akar lenni. Nem lehet ellenszegülés. Aki nem dolgozik, annak mennie kell. Aki dolgozik, az pedig gyarapodni fog. A motiváció pedig
nem lehet csak a pénz. Az egyik legfontosabb, ha
nem a legeslegfontosabb, amellett, hogy nincs
demokrácia a vállalati struktúrában, az nem más,
mint az emberségesség, az, hogy a dolgozók emberszámba vannak véve. Igyekeznek mindig a dolgozók személyiségének, képességeinek, és érdeklődésének megfelelő feladatot adni. Ha valaki jó
valamiben, vagy ha van szakképesítése valamihez,
vagy ha nincs is, mindig megbeszélik, hogy mit
csinálna szívesen. Ha valaki inkább az állatokkal
szeret foglalkozni, akkor a sertéshizlaldában kap
munkát, aki inkább a konyhában érzi jól magát,
akkor azt a zöldség-gyümölcslé üzemben, illetve a
savanyító üzemben helyezik el.

Az öt traktort, illetve a földmunkagépet is mind
szakképzett gépkezelők vezetik. Az építőbrigádot
is szakképzett kőművesek, asztalosok, ácsok, lakatosok, festők, stb. alkotják. Az évek során a legtöbb önkormányzati épületet fel is újították, rendbe
tették, vagy éppen most dolgoznak rajta.

Készül a kultúrház melletti konyha

Azt is megtudtuk, hogy nemsokára kezdik négy
önkormányzati lakás építését, ahova olyan helyi
vagy nem helyi fiatalokat várnak, akik tíz évig lakhatnak benn nagyon kedvezményes lakbér mellett,
de ha a tíz év letelt, akkor is vállalják, hogy végleg
letelepednek Mozsgón.
A másik fontos dolog, a rugalmasság. Ha
az önkormányzatnál feladat van, akkor az a legelső, de ha egy szakképzett szakembernek éppen
nincsen testhez álló feladata az önkormányzat berkein belül, akkor kiveheti a szabadságát, és intézheti a saját dolgát. A szabadságtervezésnél és a
munkaszervezésnél figyelembe van véve a dolgozó
kérése is. A harmadik dolog, ami szintén elengedhetetlen, az a naprakészség, a napi kontroll, az,
hogy a polgármester úr mindenről, mindenkiről
mindig mindent tud. Ahogy elmondta, ugyan ez
nagyon sok idő, és nagyon sok információ, de muszáj tudnia mindenről, különben nem mennek a
dolgok.
Ezen felül megtartják minden évben augusztus végén a közfoglalkoztatottak napját, amikor is egy vacsorára megvendégeli az önkormányzat a dolgozókat a helyi művelődési házban egy
nagy közösségi rendezvény keretében. Karácsony
előtt is tartanak mindig a dolgozóknak egy ebéddel
egybekötött közösségépítő összejövetelt.
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A sikerekhez fontos még természetesen a jó
menedzsment csapat is, az önkormányzaton dolgoznak nagyon jó és ügyes kollégák is, akik sokat
dolgoznak a pályázatokkal, figyelik, elő- és elkészítik azokat. Évente harminc-negyven pályázatot
nyújtanak be, ebből általában tízet mindig meg is
nyernek. Legutóbb a napelemes pályázatot nyerték
meg, az összes középület tetején napelem termeli
a megújuló energiát.
Amit sokszor hallottunk más település vezetőjétől, hogy szakember hiányban szenvednek, azt itt
nem hallottuk. Mozsgón, a közfoglalkoztatottak
javarésze valamilyen szakképesítéssel rendelkezik,
és mindenkit végzettségének és természetesen
érdeklődésének megfelelően igyekeznek elhelyezni
a vállalkozás rendszerében. Ha valamit nem tudnak, akkor segítséget kérnek külső forrásból. Így
volt ez például a sertéshízlalással is. Ugyan a takarmányt megtermelik saját, illetve bérelt földjeiken
a jószágoknak, de nem tudták pontosan, mitől hízik az a disznó a megfelelő ütemben, így a
szentlőrinci mezőgazdasági szakiskolába viszik el
a megtermelt gabonát, ahol az iskola szakemberei
elkészítik nekik a megfelelő összetételű takarmányt. A malacokat is az iskolából vásárolják, mert
a kezdeti próbálkozások során kiderült az is, hogy
a tenyésztés az megint egy külön szakma, külön
szakembert kíván, így inkább csak a hízlalásnál
maradnak, mert a malacozás nem lett túl eredményes.
A közmunkaprogramon kívül sok mindent kap
az ember, ha Mozsgón él. Hűen a jelmondatnak
minden a mozsgói emberért történik.

Dolgozók karácsonyi köszöntése

Az ingyenesen vagy kedvező áron elérhető szolgáltatásokkal Mozsgó sok nagyobb várost is megszégyenít. Ilyen szolgáltatások például az iskolások,
óvodások, civil szervezetek, úgymint a labdarúgó
csapat, vagy a nyugdíjas népdalkör, vagy a nyug-

díjas klub ingyenes szállítása a különböző vidéki
eseményekre, vagy az ingyenes családi napközi,
és bölcsőde, a helyiek ingyenesen mehetnek
edzeni a konditerembe, kedvezményes áron kérhetnek teherfuvart az önkormányzat kisteherautójával. Az önkormányzat rendszeresen támogatja az
óvodásokat, iskolásokat, nyugdíjasokat az ünnepek körül is.
Amiről még nem szóltunk, de most már összeforr Mozsgóval, a nyár legnagyobb eseménye a
térségben a Mozsgói Kakasfesztivál. A neves, idén
már ötödször megrendezett kulturális és szabadidős eseményen a sok színes és érdekes program
2015-ben már több, mint tízezer embert csalogatott Mozsgóra. A kakassal kapcsolatos programok
mellett vannak hagyományos szabadtéri dzsembori elemek is, úgymint a kakasra alapozott főzőverseny, ügyességi, népi vetélkedők, sportprogramok,
a helyi és térségi népdalkörök fellépései, az esti
sztárénekesek műsorai, tűzijáték, kirakodóvásár,
és a kakaskukorékolásig tartó táncos vígasság.

Még ha a televízióból és más erőteljesebb sajtóorgánumból nem is értesülünk ennek a remek kis
falunak az életéről, Mozsgó működése és élete
feltétlenül figyelemre méltó és példaértékű, tanulásra és okulásra és természetesen életre való kis
hely.
2015. december
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Ingatlanok építése, felújítása
Kultúrház tetőcseréje

Családi napközi 0-3 éves
korosztálynak önköltségi
áron

Kápolna felújítása elkezdődik,
2016. évben tető kerül rá

Térfigyelő kamerák központja a vágóponton

Újabb ingatlan –
200 m alapterületű géptároló
2

Kápolna kultúra - koncertek,
előadások
Éves szinten 500-600 félsertés vágása - Iskolai
konyhák ellátása
Kinti nyári konyha a kultúrház mellett - lakodalmakra a
főzés megoldható

Húsbolt a fodrászat mellett friss hús hetente háromszor
- árengedmény Mozsgói
Lakosoknak

6. Mozsgói Kakasfesztivál
Programok két napon keresztül
2015. évben a Baranya megyei értéktárba került

Közfoglalkoztatás folytatása
Nagy értékű fejlesztések
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Kula József (Zsibót, 1942.03.21. an.: Illés Mária) volt
Mozsgó, Kolozsvári u. 34. sz. alatti lakos 2015.12.14.
napján meghalt.
Horváth
Margit,
falunk
legidősebb
lakója,
(Drávapálfalva, 1922.12.05. an.: Vrányos Anna) volt
Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 2015.12.18.
napján meghalt.
Drobnik Erika (Baja, 1965.08.18. an.: Esztergomi Terézia) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
2015.12.24. napján meghalt.

Vidéken élni sok mindent jelent számomra. Jelenti
egyrészt, hogy közel vagyunk a természethez,
hogy lehetőségünk van saját magunk által megtermelt zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani a
konyhakertünkből, valamint állatokat tenyészteni.
Gyerekként ez természetes volt számomra, hiszen
falun éltem. Ha visszajönnének azok a régi idők,
amikor nem holmi műanyag és félkész ételeket
ettünk, talán rájönnénk mennyivel jobban és
egészségesebben éltünk.

Hegedüs Margit (Homokszentgyörgy, 1962.05.03.
an.: Németh Etel) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz.
alatti lakos 2015.12.25. napján meghalt.
Bató Tamás István (Pécs III., 1966.04.08. an.: Bércesi
Mária) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
2015.12.23. napján meghalt.
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS
2015.12.11. napján házasságot kötött Gazdag Tünde
és Horváth József, mindketten mozsgói lakosok.
Séllei Gyula Mozsgó, Árpád u. 45. és Megyesi Melinda Horváthertelend, Fő u. 46. szám alatti lakos házasságot kötöttek Mozsgón 2016. január 9. napján. A
feleség házassági neve: Séllei-Megyesi Melinda.
GRATULÁLUNK, SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

A falusi élet régen a megélhetést is jelentette. Egyre többen ismerik fel az ebben rejlő lehetőségeket.
Keresik a megoldási módokat. Ezzel a rovattal
azoknak szeretnénk segíteni, akik megélhetést
keresnek falun, és próbálják kihasználni a természet adta lehetőségeket. Mivel sem kertészeti, sem
jogi, sem gazdasági végzettséggel nem rendelkezünk, ezért segítségül hivjuk az ezzel foglalkozó
weblapokat, és megadjuk az intézmények elérhetőségét.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
Január hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Horváth Ferencné Alsóhegy
Pápai József Árpád u.
Bálint Árpádné Árpád u.
Povolni Józsefné Árpád u.
Bartha Józsefné Batthyány u.
Marosi Lajosné Batthyány u.
Szijártó László Batthyány u.
Gulyás Józsefné Kolozsvári u.
Ihász Józsefné Mátyás király u.
Módenszieder János Mátyás király u.
Szubotics György Pozsonyi u.

A következő lapszámban a mezőgazdasági őstermelő témakörben adunk információkat.
Várjuk segítő szándékú hozzászólásaikat, tanácsaikat!
Puskás Éva
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Az óvodások családias, meghitt hangulatban ünnepelték a karácsonyt. Az ünnepi hangulatot fokozta, hogy Mozsgó Község Önkormányzata minden gyerek részére szabadidő együttest vásárolt,
ezen felül az intézmény 100.000. Ft-ot kapott, melyet tetszőleges célra használhatnak fel.
Az ajándékokat Kovács Zsolt polgármester adta át.
A gyerekek nagyon örültek, ők kézzel készített rajzokkal kedveskedtek a polgármester úrnak.
K. É.

Karácsonyváró mézeskalács sütést szerveztünk a
Mozsgó- Alsóhegy lakosai számára.
Meglátogattak minket a felső tagozatosok a
mozsgói általános iskolából, segítettek az ünnepi
dekoráció elkészítésében.

Mozgalmas hónapot zártunk decemberben, rengeteg programunk és közösségi rendezvényünk volt,
melyek sok látogatót vonzottak a Biztos Kezdet
Gyerekházba Mozsgó Alsóhegyen.
Nagy érdeklődés fogadta a mikulás ünnepségünket, ahol a Dúdolda zeneműhely egy manója énekelt a legkisebbeknek, emellett mikulás csomaggal
is kedveskedtünk a gyerekeknek.

Kibővített team ülést tartottunk a Gyermekjóléti és
Családsegítő- és védőnői szolgálattal közösen.
Sikeresen elnyertünk egy fejlesztési pályázatot,
amely keretein belül megújítottuk játékkészletünket
és a Biztos Kezdet Gyerekházat is még szebbé
varázsolhattuk.
JANUÁR HAVI PROGRAMJAINK:
Gyermekorvos látogat el hozzánk, akitől sok új
információt szerezhetnek a szülök gyermekeik
egészségével kapcsolatban.
A hónap végén Farsangi mulatságot rendezünk.

A mozsgói általános iskola alsó tagozatos diákjainak karácsonyi kézműves foglalkozást tartottunk,
amelyen aktívan közreműködött a Gyermekjóléti és
Családsegítő- és védőnői szolgálat is.

Részletes programjainkat a facebook oldalunkon
folyamatosan hirdetjük:
Facebook: Biztos Kezdet Gyerekház Mozsgó
email: bkgyhmozsgo@gmail.com
Baka Dorisz
gyerekház-vezető
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címe Menjünk együtt Betlehembe. A gyerekeknek
nagyon tetszett a színdarab.

„Ilyen a jazz”
Ebben a tanévben is lehetősége nyílott tanulóinknak eljutni a pécsi Kodály Központba. Ifjúsági
hangverseny sorozatunk első állomásaként „Ilyen a
jazz” című előadást tekinthettük meg 2015. december 16.-án. A hangverseny igazi érdekessége a
sok-sok hangszer és kiváló művészek megismerésén túl az volt, hogy mi magunk is részesei lehettünk egy egyszerű zenedarab alkotási folyamatának. A gyerekek és felnőttek így vidáman és aktívan töltötték el a tanév első bemutatóját.

Matematika verseny
Iskolánk néhány tanulója részt vett Szigetváron a
Zrínyi kupa matematika versenyen. Tanulók:
Gelencsér Mercédesz, Kelemen Krisztián, Mates
Dávid, Tóth Levente, Hegedüs János, Héthy Dzsenifer. Felkészítő tanár: Matus Attila
Karácsony

Mikulás
2015. december 4.-én ellátogatott hozzánk a Mikulás és krampuszai. Minden osztályba betért, a gyerekek dalokkal köszöntötték, ezért a Mikulás a
krampuszai segítségével mindenkit megajándékozott.
Bozsik
2015. december 4.-én iskolánk néhány tanulója a
Szigetvári Bozsik tornán vett részt, ahol 3. helyezést értek el. Tanulók: László Dávid, Hegedüs János, Tormási Márk, Bori Richárd, Doszpod Dávid,
Hegedűs Péter, Zilai Zalán, Orsós Jenő.
Felkészítő tanár: Kovács Dezső
Csoko-Láda Kft.
Iskolánk tanulóinak lehetősége nyílott, hogy ellátogassanak Pécsre a Csoko-Láda Kft.-be. Két csoportban történt a látogatás 2015. december 8.-án
a felső tagozatos diákok mentek, lehetőségük volt
csokoládéöntésre. Mindenki készített magának egy
saját készítésű csokit. Nagyon élvezték a programot. Az alsó tagozatos diákjaink nagyon várták
már, hogy ők is elkészíthessék a saját csokoládéjukat. Erre december 11.-én került sor. Nagyon
örültek, hogy elmehettek. Minden diák, legyen az
alsós vagy felsős, egyaránt élvezte ezt a napot, és
sok új élménnyel tért haza. Ezeken a napokon egy
kis betekintést nyerhettek a tökéletes csokoládé
készítésébe.
Futsal
2015. december 8.-án néhány tanulónk részt vett
Szigetváron a Futsal Diákolimpián, ahol 6. helyezést értek el: Farkas László, Radák Ádám, Radák
Éva, Mates Dávid, Tóth Győző, Tóth Levente,
Tormási Márk, Orsós Jenő. Felkészítő tanár: Kovács Dezső
Alsós Színház
Az alsós diákok 2015. december 9.-én a bérletük
utolsó színházi előadásán vettek részt, melynek

Az idei tanévben is - most már hagyományosan az általános iskola szervezésében került sor a karácsonyi ünnepségre a téli szünet előtti utolsó
tanítási napján 2015. december 18.-án. A műsort a
mozsgói szociális otthon lakói kezdték tánccal,
betlehemi játékkal, verssel. Majd az első és a nyolcadik osztályosok műsora következett versekkel,
színdarabokkal, a karácsony történetével. A műsor
zárásaként, a jókívánságok után, a gyerekek közösen elénekelték Halász Judit Karácsony ünnepén
című dalát. Felkészítő tanárok: Farkasné Józsa
Mária, Papp Orsolya.
Köszönjük az Önkormányzatoknak és a Szülői
Munkaközösségnek tanulóink ajándékait.
Az iskola konyháján ünnepi ebéd készült, amit a
karácsonyi díszbe öltöztetett ebédlőben osztályonként fogyasztottak el a diákok.
Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető
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KARÁCSONYI SÜTÉS
Együtt lenni jó, de együtt sütni még jobb. Kihasználva a lehetőséget, december 11-én összejöttünk
a művelődési házba egy jó kis sütögetésre és receptcserélgetésre. A háziasszony Hegyháti Szilvi
volt, és mi a kukták. Köztudott, hogy Szilvi nagyon
jól süt, és mi szerettünk volna ellesni a titkait. Kedvet csinált mindenkinek, hisz olyan szeretettel beszélt a süteményekről és receptekről, hogy öröm
volt hallgatni. Először egy sütés nélküli sport szeletet készítettünk, majd következett a bonyolultabb
habos krémes, a madártej szelet. (Megjegyzem
nagy sikere volt.) Mindnyájan, akik ott voltunk,
hasznos praktikákkal lettünk gazdagabbak. Az
apró sütiknek is örvendtünk, mivel abba mi is be
tudtunk segíteni. Szó esett sok sütési fortélyról és
valaki előhozta a piskóta témát is, de jól tette.
Szabados Magdi megmutatta, hogyan kell egy
igazi hamisítatlan vizes piskótát sütni. Pompásan
sikerült a férfitársaság nagy örömére, morzsa sem
maradt belőle. Egy jó beszélgetés és sütizés azt
hiszem bármikor belefér az időnkbe, úgyhogy ezután is tervezzük a folytatást. Azok kedvéért, akik
szeretnék, közreadjuk a recepteket. Jó sütizést!
Bege Amália

2016. január

Pillangó keksz
Hozzávalók: 50 dkg liszt, fél cs sütőpor, 20 dkg
porcukor, 1 cs van cukor, 2 egész tojás, 20 dkg
margarin, 1 evőkanál kakaó a barna tésztához.
Összedolgozzuk a tészta hozzávalóit és félbe választjuk, az egyik felébe hozzáadjuk a kakaót és
alaposan beledolgozzuk!! Két egyforma lapra nyújtjuk, egymásra fektetjük a fehér és a barna lapot,
szorosan feltekerjük, formázzuk!! 180 fokon világosra sütjük!!!
Madártej szelet
Hozzávalók: 8 tojás, 12 evőkanál cukor, 13 evőkanál liszt, 2 csomag vaníliás cukor, 4 dl tej, 18 dkg
margarin, 10 dkg porcukor, 1 teáskanál sütőpor,
4 dl tejszín
A tésztához 8 tojásfehérjét 8 evőkanál cukorral
habbá verünk. 8 evőkanál lisztben elkeverünk 1
teáskanál sütőport, a kemény habhoz adjuk, öszszeforgatjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, és előmelegített sütőben megsütjük.
A krémhez 8 tojás sárgáját, 4 evőkanál cukrot, 5
evőkanál lisztet, 2 evőkanál vaníliás cukrot 4 dl
tejben elkeverünk. Sűrűre főzzük és kihűtjük. A 18
dkg margarint 10 dkg porcukorral alaposan kikeverünk, a kihűlt krémhez adjuk, majd a tésztára
simítjuk. Tetejére 4 dl tejszínből kemény habot
verünk, majd olvasztott csokival díszítjük.
Jó étvágyat!

Meghívó
Kedves Egyesületi Tagok!
Kedves Vendégeink!
Szeretettel várunk mindenkit 2016. január
22-én, pénteken, 16.00 órakor a Kazaliczky
Antal Művelődési Házba, ahol betekintést
nyerhetünk a kelt rétes sütésének rejtelmeibe.

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

Vészhelyzetben
bohózat két felvonásban

Kedves Bérletesek!
2016. február 21-én (vasárnap) délután 15.00
órakor színházlátogatás a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínház termében.
Indulás 13.30 órakor
Sport szelet
Hozzávalók. 500 g keksz - háztartási (darált), 4
evőkanál kakaópor, 250 g vaj, 80 g kristálycukor, 2
dl tej, 1,5 evőkanál rum. A tetejére: 1 tábla étcsokoládé, 1,5 evőkanál étolaj.
A kockára vágott vajat egy lábasban megolvasztjuk,
mikor már majdnem folyékonyra olvadt, hozzáadjuk a cukrot és a tejet, majd az egészet felmelegítjük. Ezt követően hozzáadjuk a kakaóport, majd a
darált kekszet és az egészet jól összedolgozzuk. Egy
tálba simítjuk és a tetejére olvasztott csoki kerül. A
hűtőbe két óra alatt összeáll és lehet szeletelni.
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KEDVES OLVASÓ!
Ahogy szoktam a múlt havi cikkek kiegészítésével
kezdem. Az írás megjelenése után láttam egy műsort a magyar mangalica spanyolországi feldolgozásáról sonkává. Bár egyik szigetvári ismerős is
csak száraz sóban tartja füstölés előtt a húsárut,
meglepődtem, hogy több hétig sóban-szárazontartják a sonkákat. Több hét után kefesorral letisztítják a rajtuk maradt sótól, és 6-8 hónapig (!) érlelik
+5 fokon. Persze, mint sok egyebet, a későbbi
füstölés részleteit sem árulták el. Becsületükre legyen mondva, ugyan spanyol márkanévvel forgalmazzák, de feltüntetik – jól láthatóan - a sertés
magyar származását. Mindezeket azért írtam le,
hogy aki tart az általam múltkor leírt meglehetősen
mérsékelt sózástól, használjon nyugodtan 1-2%kal többet.
Pár mondat erejéig – ahogy szoktam - kötözködnöm kell a sajtóval és médiával is az elmúlt
hónap félreinformálása miatt. Azon nem lepődtem
meg, hogy december elején a bulvársajtó Szt. Miklós püspök által alapítottnak írta a mikulás ünnepet, de hogy a közmédia is ontotta, miszerint Szt.
Miklós püspök alapította a mikulás ünnep szokását, ami osztrák közvetítéssel jutott hozzánk a tizennyolcadik században. Ekkora csúsztatás már
meglepett.
Nem akarom magam ismételni, valamelyik
előző sorozatban leírtam, mi a különbség a Szent
püspök és mikulás, valamint egy püspöki süveg és
piros bohócsipka között. Mindegyiket a maga szerepében szeresse, ki melyiket akarja. Áldozzon ki ki a hagyomány vagy az üzlet oltárán. Közmédia
szintjén az ekkora csúsztatást azonban már nem is
csúsztatásnak hívják. A püspök a negyedik-ötödik
század fordulóján élt. Nem ő alapított magának
tisztelgő hagyományt. Akkoriban nem volt még
divat az öndicséret. Élő személyről is csak a huszadik században lett divat utcát elnevezni. Ezenkívül mit csinált majd ezer évig szegény püspök,
hogy utána alapítson magának hagyományt. Helyesebb lett volna az ő tiszteletére – az utókor általalapított hagyományról beszélni és írni. Persze ez
sem lett volna igaz, hiszen a püspök emlékére kb.
a tizenhatodik-tizenhetedik században vált szokássá a láncos miklós járás. Hagyományőrző
vidékkeen, de Mozsgó 50 km-es körzetében is,
több helyen ápolják ezt a hagyományt.
A mikulást kb. kétszáz évvel ezelőtt egy
cseh cukrász találta ki kimondottan üzleti céllal. Az
osztrák közvetítés megint sántít, hiszen akkor Magyarország az Osztrák-Magyar monarchia része.
Akkor ki, kitől, kinek közvetít, amikor egy birodalom részei? No, persze nekünk a földműveléstől,
nyelvig, kultúráig mindent a nálunk „okosabb”
szomszédainktól kellett átvenni.

2016. január

Az idei sorozatban – remélem olvasmányos formában - sikerül a múlt években leírt mérsékeltövi
egyetemes, ha úgy tetszik Eurázsiai történelem,
kultúra után most a Kárpátmedencei történelemről,
kultúráról, az ezt megelőző, megalapozó Szkíta,
Hun történelemről írni. Egy-egy körből csak megvillantva pár érdekességet, hiszen az erről szóló
több száz kötet könyv sem teljes.
Manapság már megjelenhetnek olyan kutatási anyagok, amik megjelenése ötven éve még
elképzelhetetlen lett volna. Persze ma sem szabad
mindent. Anonimus írásai mai napig nem tanulmányozhatóak. A Szentkoronát legnevesebb ötvöseinek, aranyműveseinek csak fényképen és üvegen
keresztül tanulmányozhatják. Mai keletkutatóink
gyakorlatilag nem anyagi, de erkölcsi támogatást
sem kapnak. Adományokból dolgoznak. A korábbi
kutatók, mint Vámbéri, Kőrösi Csoma Sándor,
Almási gróf eredményei nehezen hozzáférhetőek.
Megemlítem a múlt, közelmúlt, vagy napjaink kutatóit, akik írásait előadásait fel kívánom forrásnak
használni. A teljesség igénye nélkül: Képes krónika, Kiszeli István, Bakai Kornél antropológus, régész, őstörténet kutatók, Nagy Kálmán, Zachar
József hadtörténészeket, zenei kutatást végeznek
Csajághy György, Juhász Zoltán. Meg kell említeni
még Papp Gábor művészettörténészt és Szántai
Lajos, Varga Tibor történészeket és még sokan
mások, a kimaradt neves kutatókat egy–egy írás
alkalmával említem meg. A sorozat során írni szeretnék Attila Hun királyról, az Árpád honfoglalásról,
István királyról, egyik – másik Árpádházi királyról,
az őket követő dinasztiákról, török időkről, Habsburg korról, szabadságharcról, bezárólag a huszadik század elejéig a huszadik század vége ingoványos, nem feltárt, a különböző táboroknak meg
egyikével sem kívánok vitatkozni (véleményem
egyébként van).
Mindegyik korból próbálok valami érdekeset kiemelni, ami azért tényszerű. Nem akarnék
tudományoskodni és évszámokkal untatni. Jövő
hónapban belevágunk, addig gondtalan, vidám
farsangolást kívánok mindenkinek.
Győri Sándor

SZENTMISE REND
január 16. szombat 14:45 óra
január 23. szombat 14:45 óra
január 30. szombat 14:45 óra
február 06. szombat 14:45 óra
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OLVASNIVALÓ
ÚJRAKEZDETT ÉLET
Mindkettőjük előző házasságából fiú, lányok. A
szolgálat során meglátják egymásban az értéket:
az Embert. A pesti világ nem embernek való, gyilkolja a lelket. Amikor összemelegednek, úgy érzik,
menekülni kell a nagyvárosból, mert különben újra
összeomlik minden. És menekülnek, menekülnek
egy zselici faluba: gyógyulni. Házat vesznek, elkezdik toldozni-foltozni. Az elképzelések szépek, a
pénz kevés, a hit nagy. Ősz van.
Megáll az autó a ház előtt:
- A gazdát keressük.
- Adjon Isten, megtalálták.
Bemutatkoznak, elmondják honnan jöttek (pesti
rendőrök), itt szeretnének megtelepedni. Az öreg
agyán átvillan: láttam én már éjjeli őrt nappal meghalni, majd visszamennek.
- Itt nem messze vettünk házat.
- Legyen hozzá szerencséjük!
- Úgy mondták, épít kemencét.
- Nem tudok én építeni, csak csinálok mások és
magam örömére évente egyet-kettőt, félig- meddig
hobbiból, barátoknak, jó ismerősöknek.
- Mi szeretnénk kemencét építtetni, kettőt.
- Idén már nem építek. Én paraszt vagyok, itt az
őszi munka utána meg már fagy.
- De mi ide akarunk költözni és nincs mivel fűtenünk - mondja az asszony.
Az öreg sajnálkozik egyet magában, de sok az
egyéb dolog: idén már nem.
Az asszony agyán átsuhan: így kezdődik az új élet.
Az orvosok azt mondták, nem lehet többé gyermeke: le kell mondjon új párjával közös gyermekről,
és most ez az ember sem akarja, hogy legalább a
meleg kemence mellett összebújjanak.
Nem jól érzi magát, elönti a tehetetlen forróság.
Kibontja kardigánját, hogy levegőt tudjon venni,
megmondani ennek a parasztnak, mi a véleménye
róla. A teremtő Isten közbelép: a gazda meglátja a
kibontott kardigán alatt az asszony nyakláncát,
rajta a szkíta, hun, magyar csodaszarvast, az előre
nézőt.
Ami csoda! Talán nem is annyira rendőrök, talán
nem is annyira pestiek? Tán Magyarok!
Átvillan az agyán, hogy férne az idejébe, és mielőtt
az asszony megszólalna, megérinti a csodaszarvast, elérzékenyülve megszólal: megcsinálom!
Következő héten elkezdődik. Vígan megy a munka,
ott a kőműves is, néha megjön dolgozni a pár faluval arrébb lakó festő szakmát tanult fiatal cigányember. Van enni-innivaló, ha úgy adódik, segítenek
egymásnak.
- Nem lehetne a fürdőszobában is fűteni vele?
- Lehet, Szigetváron a Pali bácsi talán csinál hőcserélőt.
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- Pali bácsi! Tudja nem igen szoktam sürgetni, de
most sürgős lenne.
- Mennyire?
- Nagyon.
- Lerajzolta?
- Le, itt van.
- Nem ígérek semmit, de holnap déltájt jöjjenek be.
Minden készül, a fal, a burkolás, a kemence. Mindenki jól van tartva, pontosan kifizetve. Nincs az,
ami el ne fogyna: reggel megbeszélés.
- Eddig tartott a pénzünk, tovább nem tudunk fizetni, egyelőre abbahagyjuk, míg nem lesz pénz.
- Hogy hagynám már abba a kemencét, akkor mivel fűtenétek? – mondja az öreg.
- Nehogy két falat hagyjak vakolatlan, amikor itt az
anyag – szól a kőműves.
Elkészül minden, ki van takarítva, friss illat a falakról, a kemence üvegajtaján keresztül világít a tűz.
A házaspár kimerült. Az elmúlt hónapok fizikai
megterhelése, az anyagi gondok, a munkahelyi
bizonytalanságok felőrölték energiájukat, idegeiket.
Még rendes ágyuk sincs, az új házban matracra
fekszenek.
- Életem, szól az asszony: alig élünk, nem kell udvarolj, de én úgy érzem talán most?!
A következő télen már egy gyönyörű kislány – a
közös – érinti a meleg kemencét, a „ ház anyaméhét”.
Győri Sándor
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SPORTPERCEK
A Mozsgói „Csizik Mihály”
Sportegyesület
újonnan
megválasztott elnökével,
Kovács Zsolttal beszélgetek a jövőbeni tervekről.
Kovács József lemondása után te lettél a
sportklub elnöke. Mióta
töltöd be ezt a pozíciót?
Október hónaptól szavaztak bizalmat nekem a tagok. A cégbírósági bejegyzés folyamatban van,
ismerve a Pécsi Törvényszéket, eltelhet 3-4 hónap
is a hivatalos bejegyzésig, addig a volt elnök úr ír
alá. De természetesen a döntéseket már én hozom
a tagokkal egyetértésben.
Horváth István 2011 óta volt a focicsapat edzője, az eltelt öt évben sikeresen irányította a focistákat. Az évzáró összejövetelén lemondott.
Miért?
Valóban, több elfoglaltsága van a munkahelyén,
jelezte a gyűlésen, hogy nem tudja edzői teendőit
ellátni. A csapat irányításban, szervezésében, életében aktívan részt fog venni ezentúl is, de nem
edzőként, hanem technikai igazgatóként fog a
csapat mellett állni.
Lehet tudni már hogy, ki lesz az utódja?
Hozzánk került egy fiatal, edző végzettséggel rendelkező futballista, Pfeiffer Bence. Ő jelenleg is a
kaposvári Rákócziban az utánpótlás edzésével
foglalkozik, őt kértük fel, hogy a felnőtt csapatot
irányítsa. Már nálunk focizik, és január elsejétől
tölti be edzői teendőit az egyesületben. Most kezdik az alapozást, az új játékosokkal a felállást. Segítsége is lesz, leigazolunk egy játékost, aki szintén
edzői végzettséggel rendelkezik. Jelen pillanatban
Somogy megyében Somogyjád csapatának edzője, szakmai szempontból lesz az edző segítsége.
Jönnek új játékosok?
Igen, január-február az átigazolások időszaka. Célunk, hogy megtartsuk a játékosokat, mert már jó
az állomány, de új játékosokat is le kívánunk szerződtetni. Az új játékosok: Zsebe Attila Szentlőrinc-,
Tóth János Sellye-, Olasz Renátó Szentlőrinc-,
Török Sándor Szigetvár csapatától érkeznek. Régi
játékosok közül Varga Ervin visszaigazol, Miczek
Zsolt, az U19-es csapat edzője, felépült sérüléseiből, így újra játszik. Még három játékossal folynak
tárgyalások.
Mi a cél a csapatok számára?
A felnőtt csapat nagyon jól játszik, négy ponttal
vagyunk lemaradva a harmadik helytől. Hivatalos
elvárás az idei évben az 5-8. hely, de titkon a harmadik hely, a dobogóra feljutás.
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Az ifi most a 6. helyen van, cél, hogy ne legyünk
kieső helyen. A csapat összetétele sokrétű, 13-14
éves gyerekek és 18-19 éves fiatalok, szép eredmény ez tőlük. A középmezőnyt szeretnénk, ha
hoznák a fiúk.
A Magyar Kupa augusztusi mérkőzésén továbbjutottunk, áprilisban lesz a következő mérkőzés.
Helyt kell állnunk a kupában és a bajnokságban is.
A téli időszakban is lesznek mérkőzések?
Műfüves bajnokság indul január 16-án Szentlőrincen, beneveztünk. Már most folyamatos a felkészülés a csapatoknál, kedden és pénteken edzés,
hétvégén pedig kupamérközések.
Tavaly a közmeghallgatáson említetted, hogy
szeretnél plusz egy csapatot indítani a megye
IV. osztályban.
Felismertük, hogy két mederben kell folytatnunk a
sportot, profi és amatőr szinten. Minden mozsgói
nem kerülhet bele egy megye másod vagy első
osztályú csapatba. Kitaláltuk, hogy megye IV. osztályában is indítanánk egy csapatot, ide azokat a
mozsgói fiatalokat várjuk, akik ugyan már kiöregedtek az U19-ből, de még nem akarnak a nagy
csapatban focizni, nem profi módon, csak kedvtelésből, a mozgás öröméért, a foci szeretetéért ill.
egy jó csapathoz való tartozásért játszanának.
Fontos szerepet szánunk az utánpótlásnak is,
U15-ös lánycsapatot is szervezünk, és a Bozsik
programot is egyesületi, nem pedig iskolai szinten
indítjuk el szeptembertől.
Asztalitenisz csapataink is eredményesek.
Két csapatunk a megyei bajnokságban játszik. Cél
az, hogy minél jobb helyezést érjenek el. Elnökségem alatt maximális támogatásban részesítjük
őket, stabil középmezőnyt szeretnénk. Tavaly a 8.
helyen voltak, ez tisztességes helytállás. Ígéretet
tettünk, hogy tavasszal versenymezt kapnak Joola
márkájút, Mozsgó felirattal, és a további feltételeket is igyekszünk biztosítani a játékhoz.
A Csizik Mihály sportegyesületnek vannak fociés asztalitenisz szakosztálya. Szeretnél másik
fajta sportágakat is?
Igen. Bóni István szervezésében van már sakkozásra is lehetőség az iskolások körében. A távlati
terveink, hogy fel szeretnénk építeni egy csapatot,
egy megyei szintűt.
A tervek megvalósításhoz, hogyan teremted elő
az anyagi hátteret?
Minden esélyt, lehetőséget meg kell ragadnunk az
anyagi feltételek mind kedvezőbb kihasználása
érdekében. A sportolásra, ma Magyarországon sok
pénzt áldoznak.
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Mozsgó mindenképpen szeretne pályázatok útján
(TAO, LEADER), valamint a közfoglalkoztatást kihasználva egy dinamikusan fejlődő, XXI. századi
kritériumoknak megfelelő, sportegyesületet. Az
önkormányzat évi 1 Millió forintnál többet nem tud
adni ezentúl sem, maximum a pályázatokhoz szükséges önerőben tud segíteni és az utazásban.
Olyan pénzekre kell pályáznunk, melyekkel a fenntarthatóságot és a béreket tudjuk biztosítani.
Az idei év második felére szeretnénk egy felújított
konditermet, új kondigépekkel felszerelve. A különböző sportágak versenyzői is igénybe vehetik.
Focipálya feletti területen, már elkezdtük építeni az
edzőpályát. Egy pályázatunk vár elbírálásra az
MLSZ-nél a 20x40 m2-es műfüves pályára.
Lelátokat is tervezünk, a földmunkákat még ebben
az évben elkezdjük, távolabbi tervek között szerepel a hozzá kapcsolódó vasszerkezet építése, a
megvalósítási részét 2016/17. évre szeretnénk.
Nyáron próbálunk az öltözőkhöz egy bírói öltözőt,
egy csapatfürdőt, egy stúdiót hozzáépíteni. Tavasszal körbekerítjük a pályát vaskordonnal, hiszen
a megyei szintű játéknál ez már előírás. Ez a két
nagy projekt 40-50 Milliós beruházás.

Felnőtt férfi csapat, 2015. június

Hitvallásom: „A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
Kántor Éva
Felnőtt férfi focicsapat edző: Pfeiffer Bence
Labdarúgás szakosztályvez.: Horváht Beatrix
Ifi focicsapat edző: Miczek Zsolt
Asztalitenisz szakosztályvezető: Matus Attila
Sakkoktató: Bóni István

Ifi csapat, 2015. április

ASZTALITENISZ SIKEREINK
2015.november 28. Sásd - Nagy Lajos Asztalitenisz DC Emlékverseny:
A Davis Kupa (DC) lebonyolítású versenyen Keresztes József (Dombóvár) és Matus Attila (Mozsgó) alkotta csapat a 3.helyen végzett.
2015.december 27. Mohács – Karácsony Kupa:
A versenyen, 2 ország (Magyarország és Horvátország), 15 településének 54 versenyzője vett
részt. Egyesületünk legjobb eredményét NagyHalas Géza csapattársunk érte el Csizmadia Károllyal (Pécsi TÜKE SE) az oldalán: párosban az
előkelő 2.helyen végeztek.
Egyéni versenyszámban Pataki János és Matus
Attila a legjobb 8 közé jutva búcsúztak a további
küzdelmektől.

Gratulálok csapattársaimnak a szép eredményekhez!
Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető
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ÉSZSZERŰ AZ ÚJ HELYESÍRÁS???
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Jelentésváltozás miatt szeptembertől egybeírjuk a
nagyratörőt és a tenyérbemászót – ezeket eddig raggal jelölt határozós kapcsolatnak tekintette
a szabályzat, és különírta, mint például azt, hogy
eszébe jut vagy fején talál.
A legmegfoghatatlanabb szótári változás azokhoz
a szavakhoz kapcsolódik, amiket mostantól azért
írunk a szabályzattól eltérően, mert a szaknyelv
máshogy írja, így lesz az első fokú ítéletből
elsőfokú ítélet. A fekete dobozból mostantól feketedoboz lesz, paraolimpiából
paralimpia (a szövegszerkesztők beépített helyesírás-ellenőrzője eddig is az utóbbit fogadta el), a
szabad versből szabadvers, a vegyes úszásból meg vegyesúszás.

A helyesírás eddig ésszerű volt, most észszerű
lesz, legalább is az új szabály szerint mostantól így
kell írni. Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia által szerkesztett helyesírás szabályai 12. kiadása.
Amikor elkészül az újság, akkor többen is átnézzük
és kijavítjuk a helyesírást. Mivel nem vagyunk sem
újságírók, sem kitűnő helyesírók, ezért segítségül
hívjuk a jó öreg szótárt, amelyből tájékozódunk.
Most, hogy megjelent a legújabb kiadás, mi is beszereztünk egyet, hogy képbe legyünk az új szabályokkal. Szemezgettem néhány fontos tudnivalót.
Könnyebben használható, rugalmasabb, sőt, megengedő szabályokat hoztak létre a mostani kiadásban. A cél az volt, hogy jobban alkalmazkodjanak a
köznyelvi beszédhez és íráshoz, ami elvileg sikerült
is. A jelszó: igazából minden csak lehet, semmi
sem kötelező.
A főbb változások a tulajdonnevek toldalékolásában lesznek, ugyanis már nem érvényesül az egyszerűsítés, így a Mariannal ezentúl Mariann-nal
lesz. Nem tulajdonneveknél azért még megmarad
az egyszerűsítés.
Megengedőbb lett a szabályzat abban is, hogy ha
nem írják ki a teljes intézménynevet, akkor is a
kezdőbetűket lehet nagybetűvel írni. Ezentúl írhatunk mindent nagybetűvel, ha intézményekről, bizottságokról vagy rendezvényekről van szó.

Voltak szavak, amiket eddig egyszerűen hibásan
írtunk, ha a szótárakra hallgattunk, ezeket most
újraszabályozzák:
ezért
az örökkönörökké mostantól örökkön örökké, kötőjel nélkül,
a setesuta szintén megszabadul a kötőjeltől, mostantól egybe kell írni.
Még szerencse, hogy 2015 szeptembere és 2016
szeptembere között a 11. és a 12. kiadás is érvényben marad majd, úgyhogy az ésszerűt egy
évig úgy írjuk, ahogy akarjuk.
Bege Amália
Forrás:
http://index.hu/tudomany/2015/06/26/az_uj_helyes
irasi_szabalyzat_csak_mismasolas/

Mozsgón, leválasztott nagy fehér húsjellegű malacok eladók. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni a
Mátyás király utca 12-es címen vagy a +36 70
6753351-es telefon számon.

Néhány példa, amit másként kell majd írni!
A kiejtéshez igazodva lesz mostantól a burából
búra, árbocból mostantól árbóc.
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