Tóth Árpád: Februárius
Februáriusban alighanem tél lesz,
Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,
Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,
Békebelibb színt már sápadt háborúsnál…

Február hónapban szeszélyes volt az időjárás. Hol
olyan volt az idő, mintha máris itt lenne a tavasz,
hol pedig a hó esett.
Fotóink erről tanúskodnak:
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Humán szolgáltatások fejlesztése Mozsgón
és környékén

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ NYERTES
PÁLYÁZAT MOZSGÓN
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NŐNAP ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET!

MOZSGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN
KOVÁCS ZSOLT VILMOS
POLGÁRMESTER

Születés
Szilber Luca megszületett 2018. február 17-én
Szigetváron 2870 gr. súllyal és 49 cm-hosszal
szülei Szilber Ferenc és Molnár Márta
nagy-nagy örömére.

Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u.
Földi József Árpád u.
Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u.
Gergely Ferencné Petőfi u.
Józsa Gyuláné Petőfi u.
Megyesi Józsefné Mátyás k. u.
Papp József Kolozsvári u.
Puskás Istvánné Árpád u.
Ságodi József Mátyás k. u.
Szentpál Mihályné Mátyás k. u.

Gratulálunk!

Halálozás
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Gyümölcsfa metszési bemutató
- Bár Ölbei Misi mindig azt hangoztatja, hogy milyen
egyszerű, de ezt a kijelentését teljes egészében
megcáfolom.
Megnézhettük a körte, meggy és alma metszési technikáit. Tanárunk, nagy türelemmel többször is bemutatta, elmagyarázta melyik fán milyen
rügyek keletkeznek és milyen termőrészeken képződnek gyümölcsök. A gyakorlattal rendelkezők is
érdeklődve hallgatták, és számos kérdés záporozott előadónk felé. A gyakorlatot Győri Sándorék
gyümölcsösében sajátíthattuk el.

Tavaly tavasszal ifj. Ölbei Mihály szaktanácsadással összekötött bemutatójával bepillantást nyerhettünk a helyes gyümölcsfa-metszés rejtelmeibe.

Ebben az évben márciusban két gyakorlati
bemutatást terveztünk: március 19. hétfő és 20.
kedd. Találkozzunk a gyümölcsös bejáratánál
hétfői nap 15.30 órakor! Elsőként megtekintjük az
előző évi metszés hatását. Majd folytatjuk szilva,
kajszibarack, cseresznye metszésének a bemutatásával.
Természetesen néhány óra nem elégséges a művelet elsajátítására.

Várjuk az érdeklődőket!
Puskás Éva

Szociális otthon farsangi bálja
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Generáció vagy nemzedék

"Y-generáció„: 1980-1995
tagjai magabiztos, energikus, tehetséges, kreatív személyek, akik már a korábbitól jelentősen eltérő viselkedést
mutatnak a tanulás és a munkavégzés területén.
digitális nemzedék első hulláma, magánéletükben nap,
mint nap jelen van az internet
szívesen dolgoznak társaikkal közösen
de jellemző rájuk a céltalanság és a kiszámíthatatlanság
is
"Z-generáció - IT-generáció„: 1996-2010
beleszülettek a digitális világba, bátrak, kezdeményezőek, kevésbé kételkednek saját képességeikben, korlátaikban, praktikus szemléletűek
beleszülettek az internet világába, mely emberi kapcsolataikat és kommunikációjukat is átalakítja
konfliktuskezelési készségeik hiányosak
Alfa generáció 2010csendes generációként is említik, mivel óvodai és családi
viselkedésükre a csendesebb, visszafogottabb viselkedés
jellemző vagy a másik véglet: az agresszió erősödése is
megfigyelhető.

Október hónapban időseket köszöntünk, életfát ültetünk az újszülöttek részére. Generációk napjának neveztük el ezt a különleges napot. Kedves Ismerősöm,
aki ragaszkodik a hagyományokhoz, némi rosszallással
a hangjában megjegyezte, hogy miért nem nemzedékek napjának nevezzük. Számomra a két szó ugyanazt
jelenti, de kutakodni kezdtem.
Elsőként megnéztem az idegen szavak szótárát: generáció = nemzedék, emberöltő, tehát ott szinonimaként használják. Tovább tájékozódtam.
Kétfajta megközelítésben használják a generáció szót: A hagyományos, biológiai meghatározás szerint a generáció „a szülők és utódaik születése közötti
átlagos időintervallumot” jelöli, mely kb. 20-25 évet
ölel fel. A generációk együttélésén a 3 generációt - a
nagyszülők, szülők és gyermekek –együttélését értjük
hagyományos értelmében. A családi lét ez a formája
manapság már igen ritka.
Szociológiai megközelítés értelmében a generáció olyan személyek csoportja, akik ugyanabban a
korszakban születtek, akiket sajátos események, trendek alakítottak és kötnek össze. Tehát történelmileg és
földrajzilag sok az azonosság, így a gondolkodásmódjuk hasonló.
Manapság a biológiai és szociológiai megközelítés más-más időintervallumot határoz meg. Közelítsük meg szociológiai szempontból most a generációkat. Ezeket a felosztásokat, elnevezéseket már hallhattuk számtalanszor, a felosztás időtartamában természetesen vannak eltérések.

2020-ra várhatóan a munkaerőpiac felét a két legújabb
felnőtt nemzedék, az Y- és a Z-generáció tagjai teszik
majd ki. Az új generációk a korábbitól eltérő értékrendet,
elvárásrendszert és mentalitást hoznak magukkal, és
ezek a változások nyomot hagynak, sőt átformálják a
gazdaságot, a munkaerő-piacot, sőt a munkavégzés
módját is. >

Miért szenteltem ekkora figyelmet a korszakok bemutatásának? Ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni a fiatalabb generációval, párbeszédet folytassunk, értenünk kell a gondolkodásmódját, a viselkedését. Sőt,
hogy segíteni tudjuk a pályaválasztását, figyelembe kell
venni a rá jellemző tulajdonságokat (de ez már egy másik történet).
Visszatérve a kérdésfeltevésemhez, a generáció és nemzedék szó ugyanazt jelenti, de mint láthattuk, a generáció szavunkat más megközelítésben is
használjuk, mint a nemzedék szót. Ezért bánthatja némelyek „fülét” a generáció szó és javasolják a nemzedék kifejezést.

< Jelenleg 6 generációra osztják az 1920 után született
nemzedékeket:
"Veterán generáció„: 1925-1945
magánéletükben a családi értékek kiemelt fontossággal
bírnak
magatartásukra a biztonságra törekvés jellemző
idős korban találkoztak először a számítógéppel, így nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival
„Baby-boom„: 1946-1964
munkavégzésükre a megfelelés, a mély szakmai tudás, a
sokoldalúság igénye a jellemző
életük derekán találkoztak az internettel, melyet munkavégzésükbe és hétköznapjaikba egyre nagyobb intenzitással építenek be
"X-generáció„: 1965-1979
átmeneti generációnak is nevezik, fiatalkorát a relatív
béke és jólét korszakában töltötte
megbízhatóság, kontrolláltság, elmélyült szakmai igényesség, magas motiváció, kooperativitás, karrierizmus
jellemzi őket

Kedves Olvasók, engedjék meg, hogy követve a divatot, továbbra is Generációk napjának nevezzem a számomra oly kedves eseményt, mely összeköti a legkisebbeket a legidősebb korosztállyal itt Mozsgón, és
mindezt teszi a „középkorú” vidám csajok és fiúk segítségével.
Forrás:
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/index.html
Komár Zita: Generációelméletek. Új Köznevelés. 2017. 8-9.

Puskás Éva
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VÁLASZTÁS, ÚTVONALAK, KITÉRŐK…

Viljovácz Tünde

Február hónapban már minden általános- és középiskolás eldöntötte, hogy hol folytatja tovább, el is
küldte a felvételi jelentkezését. Kíváncsi lettem
azokra is, akik már befejezték iskolájukat.

2016-ban
végeztem Barcson
gimnáziumban.
A gimi után szerettem
volna
egyetemre
menni, de sajnos
18 évesen képtelen voltam eldönteni,
hogy
mivel szeretnék
életem
végéig
foglalkozni.
A
Pécsi
Tudományegyetem
dietetikus szakán kötöttem ki,
ahonnan viszont
egy félév után eljöttem, mert túl megterhelőnek éreztem az alapképzésen tanult tantárgyakat, nem éreztem magamhoz
elég közel a szakot.
Ezek után dolgozni kezdtem itt a könyvtárban. Tavaly októberben elkezdtem rendezvényszervezést
tanulni, ami gyerekkori álmom volt. Most már a kezemben tarthatom a kulturális rendezvényszervezői
bizonyítványom. Az idei év elején találtam egy olyan
egyetemi szakot, amelyet elég közel érzek magamhoz, így jelentkeztem rá és reménykedek, hogy júliusban, amikor kézhez kapom az SMS-t, az egyetem
azt fogja írni, felvettek.
Fogalmam sincs, hogy mit hoz majd a jövő, de remélem, valami olyannal foglalkozhatok egy életen át,
amit szeretek csinálni.

Megkérdeztem néhányukat és kiderült számomra,
hogy nagyon sokan teljesen más irányba indultak el,
nem abban a szakmában dolgoznak, amit tanultak.
Kiindulva az én gyerekeimből, a négy közül csak
egyedül a lányom dolgozik a mai napig abban a
szakmában, amit anno választott. Szóval azt a következtetést vontam le, hogy tizenhat, sőt tizennyolc
évesen kevés gyerek tudja még, hogy igazán mit
akar, ezért szükség van az útmutatásra; és még így
is mellé lehet „lőni”.

Kovács Gábor
Amikor Gábor fiam nyolcadikban első helyen a Nagy
Lajos Gimnáziumot jelölte, de mivel kellett még
kettő, jött a barcsi Dráva völgye és még egy, de már
arra nem emlékszem. A Nagy Lajosba nem vették
fel, így maradt Barcs. Miután elvégezte a gimnáziumot, még mindig nem tudta, hogy merre tovább. Mivel nagyon jól rajzol, a Pollackra jelentkezett ipari
formatervezőnek. Fel is vették, jól sikerült a felvételi,
de az utolsó pillanatban mégis fizika szakra ment.
(Most tudtam meg, hogy csak a mi kedvünkre akart
tenni az ipari formatervező szakkal.)
Szépen elvégezte, állás sehol, úgy nézett ki nem
tud mit kezdeni ezzel. Mivel volt ideje bőven, elkezdett tanulni önszorgalomból a SolidWorks 3D-s tervezőrendszerét, és mit ad Isten, két hónap után már
a tervező asztalnál találta magát és tervezett. Ismét
iskolába iratkozott, most már célirányosan. Fejlesztette a meglévő tudását, elvégzett egy informatikai
technikus képzést.
Ma egy egyedi gépgyártással foglalkozó cég műszaki vezetője, különleges gépeket tervez. Sőt van
egy vállalkozása másodállásban, műszaki rajzokat
kivitelez. Úgy érzi megtalálta a neki való foglalkozást, amelyben nagyon jól érzi magát, és a saját útját
járja.

Jusics Dénes
Az általános iskola után a Szigetvárra a Zrínyi Miklós
Szakközépiskolába mentem kereskedelmibe, majd
az érettségit megfejelve pedig Pécsen a Comenius
Szakiskolába pénzügyi és számviteli ügyintézőnek.
Megbántam az első választásomat. Munkám során
rájöttem, hogy mindig is informatikát akartam tanulni. 14 éves koromban szüleim nem láttak benne
nagy lehetőséget, így nem engedték.
A pénzügyi és számviteli szakot nagyon szeretem
és szívesen is foglalkoznék vele, de mindenhol legalább három év tapasztalatot kérnek. Nem értem,
hogyan lehet akkor tapasztalatot szerezni, ha nem
adnak rá lehetőséget?
Jelenleg van érettségim, pénzügyi és számviteli
ügyintéző szakmám és Argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztő szakmám, de az az igazság,
hogy legszívesebben informatikával szeretnék foglalkozni.
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Nehéz a fiataloknak elindulni és
megtalálni azokat
a lehetőségeket,
amelyek passzolnak
hozzájuk.
Sok kitartás és
eltökéltség kell
hozzá. Szívesen
képezném magam informatikából, csak sajnos
nincs lehetőségem rá.

Sok új tevékenységbe kapcsolódtam be, megtapasztalhattam a rendezvényszervezés alapjait, a
műsorok levezetését. Nem hittem volna, hogy erre is
képes vagyok. Volt lehetőségem megtanulni a képszerkesztést, plakátok, meghívók szerkesztését,
honlap kezelést. Most elkezdtem levelezőn az ECDL
tanfolyamot, hét vizsgát kell tennem, és akkor már
papírom is lesz a tudásomról.
Hogy mi leszek, ha nagy leszek? Erre nehéz megmondani a választ. Sok mindenbe „belekóstolhattam”, sokat tanultam, és még biztos, hogy sokat is
fogok tanulni…. majd az idő eldönti.

Figura Éva
Abban a korban, abban az időszakban végeztem tanulmányaimat, amikor az akkori rendszer a szocializmus gazdasági programját, a termelés fontosságát emelte ki, nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok
szakképesítésére, a haza építésének érdekében.
(Románia)
Ugyanezen időben történt egy családi tragédia is,
édesapánk elvesztése, ami egyébként is befolyásolta továbbtanulásunk lehetőségeit. Édesanyám
három tini korúval maradt özvegyen, így ha akarta
volna se tudta volna támogatni magasabb fokú tanulmányainkat - gondolok itt főiskola, esetleg egyetem elvégzését. Mi az elméleti líceumot végeztük el,
amely középfokú oktatásnak minősül és kötelező 18
éves korig elvégezni. Szakképesítésről lévén szó
hármunk közül mi a két lány készruhák ipari előállítása felé vettük az irányt, egy szem bátyánk útja pedig előadói művészeti körök felé irányult, így vált fővilágosítóvá a Nagyváradi Színháznál.
Engem
mivel
vonzott a
vendéglátó ipar,
így elvégeztem
munka
mellett
egy
eladói és
felszolgálói tanfolyamot,
ami által
volt szerencsém ebben a munkakörben óriás palacsintát készítenem az arra vágyóknak. Ez volt az egyik kedvenc munkahelyem életem során, nagyon finomak
és íncsiklandozóak voltak a különböző ízesítésű palacsinták, mint pl. tejszínhab ananásszal, csoki banánnal vagy sonkás sajtos kukoricás ízek.

Kántor Éva
A nyolcadik osztály elvégzése után a Hevesibe jelentkeztem földmérő szakra Pécsre. Érettségi után a
Pollackon a technikusi minősítést is megszereztem.
Egy teljes évet dolgoztam a földhivatalban, amit
nagyon szerettem csinálni, csak sajnos helyettesítő
munkakörben voltam. Miután visszajött a kolleganő,
el kellett jönnöm. Ismét beiratkoztam tanfolyamra,
de sajnos nem tudtam vizsgázni belőle, rajtam kívül
álló okok miatt. Más lehetőség nem lévén, az
Elqotec-nél helyezkedtem el, ahol nagyon sok munkakörben dolgoztam. Hat és fél évet töltöttem ott.
Aztán 2011-ben adódott egy lehetőség: Mozsgó
önkormányzata jóvoltából elvégeztem egy tanfolyamot (családi napközi otthon működtetése, családi
napközi vezető). Bekerültem az iskolába és kellemesen csalódtam benne. Szerettem gyerekekkel foglalkozni. Ott töltöttem két évet, két csoportom volt,
és amikor kellett helyettesítettem is.

Az iskola után a könyvtár következett, ahol sokat tanultam. Mikor idejöttem azt hittem csak egy "könyvtár" a hagyományos értelemben, pedig nem az. Anynyi minden mást csinálunk, hogy egyáltalán nem
unalmas.
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Meglepetésemre az élet hozott újabb fordulatot,
amikor nem tudatosan készülve, Hollandiában egy
virágkertészetbe pottyantam. Ez elég meghatározó
időszak volt számomra, mert ezzel alkalmam nyílt a
Keukenhof-ban lévő, a világ legnagyobb virágoskertjében ellátogatni, amit nem mellesleg éppen
nagysága miatt Európa kertjének is neveznek.
Futásomat még nem végeztem el, a koronát még
nem kaptam meg, de hiszem, hogy az élet
tartogat még babérokat számomra.

ZXYZXYZXYZXYZXYZ
Pályaválasztás a Z-generáció gyermekével
Visszatérek, mint ígértem, a Z-generáció szülöttjének
pályaválasztásához.
Képzelete szárnyal, vágyai, álmai messzetörőek.
Lelkes, eltökélt, de nem tudja, hogy milyen utat kell végigjárni. Számára minden könnyen megoldható, - a
játékban (számítógépes) is mindig van megoldás, csak
végig kell menni a pályákon.
Sokat beszélgettünk, próbáltam, próbálgattuk irányítani. Nem akartuk álmait letörni, hagytuk, hogy
maga jöjjön rá, keresse meg a maga útját.
Néha jelezte, hogy ez tetszik neki (mármint ez a
munka). Figyeltem a kommunikációját, a párbeszédeit.
Az idegennyelvet is más módon tanulta meg, mint
én vagy a nagyok. Nem is értettük. Ült egész nap a gép
előtt és angolul csetelt. Ez lenne a tanulás? Persze a
suliban is van angol óra, de nem láttam szavakat magolni, nem láttam szöveget fordítani, nyelvtant biflázni. Akkor hogyan? Hogyan tanult meg angolul?
Megvan a középfokú! Ilyen létezik?
Már több mint egy éve nyúztuk a felvételivel. Javasoltam valamit, a nagyoknak nem tetszett, ő a „Z”
nem szólt semmit. Kértem, olvassa el az iskoláról, a
szakról írtakat… még mindig semmi nem történt.
Kezdtünk kétségbeesni. Kutakodtam, elolvastam az
oktatók véleményét a szakról, megnéztem az egyetemek bemutatkozó videóit, a hallgatók hozzászólásait.
Elolvastam a továbbtanulási lehetőségeket, az elhelyezkedési esélyeket, a várható fizetést. Kiszámoltam a
pontjait (még a tavaly év végi jegyekre sem emlékezett).
Eljött a beadás ideje. Hétközben telefon: - Anya, jó
lesz, amit választottál. – közölte „Z” közönyösen. – De
hát fiam, nem én akarok választani. – Anya, nem örülsz,
hogy egyetértek veled? (Jézus!)
Hétvégén elektronikusan jelentkezni kellett. Egész
nap készültem rá. Nem volt még 3. választásunk.
KATT… KATT… KATT… gyors döntés, még gyorsabb
adatfelvitel, mellékletek feltöltése, lezárása. (Őrület,
gyakorlott vagyok ezen a területen, de mégis, mintha
csak a hűtőajtót nyitná ki, olyan egyszerű és természetes számára a felület kezelése.)
Éjszakai gondolatok: Pályázat esetén is egy napig
még nyitva hagyjuk, megadjuk a lehetőséget a javításra. De hát mi véglegesítettünk.
Reggel: Fiam, az a 3. választás nem tetszik. Minden
pécsi lehetőséget megnéztünk? – Igen. - Ezt is? - Igen. –
Azt is? – Igen.
Nincs visszaút. De vajon jót választott(unk)?
P. É.

*****************************************************************
Végül, de nem utolsó sorban szeretnék megosztani
egy bejegyzést, melyből kiderül, hogy igen, van, aki
megtalálta a céljait és a helyét az életben.
Tormásiné Tünde a Pécsi Szociális és Egészségügyi
Iskola Szociális Gondozó és Szervező Szak részére
írt záró dolgozatának bevezetőjét olvasva, remélem
Önök is így gondolják.

Értelmet az életnek
„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen,
tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha
olyannak vesszük őt, amilyennek lennie kell,
akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”
/Goethe/
Nagy próbatétel ez a terület, szokatlan körülmények
között kiépíteni e munkát.

A szaktudáson túlmenően kivételes egyéniség és érzék segíthetnek abban, hogy teljes mértékben sikerüljön.
E tevékenység jól illeszkedik ahhoz a törekvéshez,
hogy a szorosabban vett orvosi, gondozói munka
mellett több figyelmet fordítsunk az érzelmi és lelki
világra, mert az ember kétségtelenül éveket hozhat
fel arra, hogy lehet parkban tett séták nélkül, vagy
zene, vagy nevetés, vagy más remek kis plusz dolog
nélkül élni, amelyek nem elsődlegesen biológiai eredetű szükségletek…
DE ÉRDEMES?
Számos esetben meggyőződhettünk arról, hogy ellátottaink számára maradandó élmény a számukra
nyújtott foglalkozás, és mennyire közvetlenebbé válik a velük való kapcsolatunk. Célunk, hogy olyan
megoldásokat találjunk, ahol maguk az ellátottak
megajándékozhatnak bizalmukkal, megtaníthatnak
mindarra, amit nem tudunk, és elmondhatják, kifejezhetik: SZÁMUKRA MIRE VAN SZÜKSÉG.
„Mondott szóból ért az ember – ha ez igaz sokat kell
beszélnünk – szépen, világosan, értelmesen…
Ez a legnehezebb.”

ZXYZXYZXYZXYZXYZ

Összeállította: Bege Amália
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Farsangi bál 2018. február 10.

házat, igazi farsangi hangulatot varázsolnak a terembe. A Szülői Munkaközösség vezetője Hegyháti Szilvia és a szülők is sokat készülődnek, hiszen sok mindenre szükség van egy jó délután
megszervezéséhez. Legyen valami jó kis zene, innivaló, torta, süti, szendvicsek. A farsangi bálon a
jelmez verseny mellett a leginkább várt program,
a tombola. Ennek megszervezése igen nagy feladat. Az adakozók megkeresése, a rengeteg felajánlás összegyűjtése, a szép csomagolás bizony
több napig is eltarthat. Sok-sok ajándék gyűlik
össze, így a szülők, vállalkozók és önkormányzatok felajánlásaiból egy óra hosszat is eltart a tombolasorsolás. A sorsolás végén többen ajándékokkal megrakottan mások csalódottan indulnak
haza, vagy ropják tovább a táncot.

Iskolás gyerekek, testvérek, szülők, nagyszülők,
pedagógusok számára az év egyik legviccesebb,
legszórakoztatóbb programja a farsangi bál. Immár hagyomány iskolánkban, hogy ezen a napon
kicsik és nagyok jelmezt öltenek. Ki egyedül, ki
csoportban és van olyan is, hogy az egész osztály
hetekig készül erre az alkalomra. A gyerekek körében vannak örökösen kedvelt témák, mint pl:
boszorkány, szuperhős, bohóc, tündér, madárijesztő vagy egy kedvelt mesefilm aktuális hőse,
hősnője. De az sem árt, ha van egy jó ötlet, ami
egy kicsit más! Vagy a régi új köntösben. Honnét
meríthetünk jó ötleteket? Színes fantáziánkból,
olvasmányainkból, filmekből, mások által már kipróbált jelmezekből, interneten látható képekről,
videókból. Egy csoportos jelmeznél, persze nem
árt, ha mindenkinek egyaránt tetszik. Ha ez is meg
van, akkor indulhat a jelmezhez szükséges anyagok beszerzése. A szervezkedés, telefonálás, vásárlás, az otthoni holmik közötti kotorászás, a
szomszédoktól, ismerősöktől való kuncsorgás. És
a pedagógus mellett kell egy-egy segítő szülő,
akivel jól együtt lehet működni és mindig tettre
kész. Aztán jöhet az órák közötti szünetekben és
ebéd utáni közös jelmezkészítés, a mozgás és a
tánc koreográfiájának összehangolása valami jó
zenére, ami most éppen menő. Közben eltelik 3-4
hét, lassan összeáll minden. Kicsit csetlünk-botlunk tánc közben, de fogjuk rá, hogy jó lesz!

Most lássuk, hogy
kik voltak az idei év
díjazottjai!
Egyéni jelmezesek
között I. helyezést ért
el Doszpod Bálint
/4.o./ ördögi jelmezével és táncával.
II. lett Szörnyella de
Frász, aki egyenesen
a 101 kiskutya c.
filmből lépett elénk,
őt Tóth Klaudia /4.o./
személyesítette
meg.
III.
helyen
Schludt Abigél /3.o./
Ördöglány I. hely
bagoly
jelmezben
kápráztatott el bennünket. Mindegyik jelmezen
látszott a sok munka, az ötletesség. Egyéni jelmezesek közül a Szülői Munkaközösség különdíját a
Titkos ügynök kapta, aki egyedi karakterével
azonnal feldobta a hangulatot. Milichovszki Patrikot /1.o./ismerhettük fel napszemüvege mögött.
A csoportos jelmez kategóriában mi, 5. osztályosok lettünk az elsők. UV Struccok jelmeze és produkciója nem csak a zsűrinek, de a közönségnek
is nagyon tetszett, így a közönségdíjat is mi nyertük el. Köszönjük ezt az eredményes, elismeréssel
teli szép farsangi élményt!
5. osztály tanulói és Hegedüsné Szojkó Tünde
osztályfőnök

A diákönkormányzat is sokat dolgozik. Nagyné
Rajna Mónika tanító vezetésével, megtervezik a
pontos programot, kik legyenek a zsűri tagjai, milyen játékokkal szórakoztassák a gyerekeket a jelmezes felvonulás után. Szépen feldíszítik a kultúr
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Farsang Farsang Farsang Farsang Farsang
Már január elején elkezdtünk gondolkozni azon,
hogy milyen jelmezbe öltözzünk a farsangi bálon.
Sok ötletelés után végül az UV struccok mellett döntöttünk, mivel azt gondoltuk, hogy ez lehet a leglátványosabb. Osztályfőnökünkkel, Tünde nénivel közösen csináltuk a jelmezeket és közben már gyakoroltuk a tánckoreográfiát. Nagyon sokat próbáltunk.
Eljött a fellépés napja, mindenki nagyon izgult.
Utolsó előttiként léptünk fel a színpadra, mivel a 39es számot kaptuk. Nagyon megtapsoltak bennünket
s mi izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Meglepetésünkre csoportos kategóriában az UV struccok nevét mondta ki győztesnek a zsűri.

Farsang Farsang Farsang Farsang
Február hónap a Gyerekházban ismét mozgalmasra
sikerült. Két farsangi mulatságot is tartottunk, kicsiknek hétköznap, a nagyobb gyerekeknek szombati
napon. Mindkét rendezvényen nagyon jó hangulat
volt.
Jótékonysági jelmezkészítést is szerveztünk a Varró
Klubunk keretein belül a Bázis Gyermek és Ifjúsági
Egyesülettel közösen, amely kapcsán a Dunántúli
Napló is írt rólunk. Beteg gyerekek számára készítettünk a hozzánk járó édesanyákkal közösen jelmezeket, amelyeket személyesen vittünk el Pécsre, a Pécsi Gyermekklinika Oncohematológiai osztályára,
hogy a bent fekvő gyerekeknek is tudjanak farsangot
tartani.
Fejlesztési pályázatunk is nyert, amelynek keretein
belül új bel- és kültéri játékokkal bővülünk, redőnynyel, szúnyoghálóval szereljük fel a házat.

De ezzel még nem ért véget örömünk, mert a közönségszavazatok alapján is mi végeztünk az első helyen. Mindenki nagyon örült. Tortát, pezsgőt, bonbont nyertünk. Boldogan fogyasztottuk el a pezsgőt
és a finom tortát. Eztán sokat táncoltunk és nagyon
jól éreztük magunkat. Szeretnénk megköszönni
Tünde néninek a sok munkát, Veriga Klári néninek
a gyönyörű osztálytortát és hogy segített a jelmezkészítésben, valamint Hegedüs Jani bácsinak, Veriga
Lajos bácsinak a sok segítséget.!!
Kelemen Rebeka, Hirt Zsófia 5. osztályos tanulók

5. osztály: Hátsó sor: Kelemen Rebeka, Hirt Zsófia,
Orgyán Olivér, Kalányos Zsolt Brankó, Tormási Ferenc Marcell,
Első sor: Orsós Gábor László, Veriga Martina,
Flibert Gitta, Katona Katinka
Osztályfőnök: Hegedüsné Szojkó Tünde

Baka Dorisz
gyerekház-vezető
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„Mindig kell egy barát”

MEGHÍVÓ

A közösségi oldalon találkoztam azzal a szöveggel,
hogy most van a jóbarátság napja. Olyan sokféle
barátság van, nem is tudom mindent annak lehete nevezni.
Mi is a barátság számomra?
Két vagy több ember szövetsége, akik jól érzik magukat egymás társaságában, és megtalálják a másikban azokat a tulajdonságokat és értékeket, ami
szimpatikus nekik. Azt mondják, a gyerekkorban
kötött barátságok a legtartósabbak és egy életre
szólnak. Van benne igazság, nekem is a gyerekkori barátaim voltak a legkedvesebbek és legigazibbak. Nem tagadom, a felnőttkorban kötött barátságok is lehetnek őszinték, érdeknélküliek és
tartósak. Engem nem kényeztetett el az élet túl sok
baráttal. A régiek ott maradtak Erdélyben, és nagyon ritkán találkozom velük, ezáltal mondhatni
megszakadtak.
Pedig de jó, ha van kivel megoszthatjuk az örömöt, bánatot, elmenni kávézni, tanácsot kérni, nevetni. Mert a barátságot ápolni, törődni, pátyolgatni kell, mint egy virágot, különben elsorvad,
elhervad. Most már én is büszkélkedhetek egy-két
jó baráttal, és ez nagyon nagy öröm nekem. Közel
húsz évig nem volt igazi barátom, ezáltal sivár
volt az életem. A mai rohanó világban igazán
szükség van rájuk, ezáltal leszünk jobbak, többek,
toleránsabbak, megértőbbek. Amikor történik valami az életedben (jó vagy rossz, bármi) és alig várod, hogy másnap megoszthasd a legjobb barátoddal, na ez az amit én barátságnak nevezek.
Mert azért vannak a jóbarátok, hogy átsegítsenek
a nehéz időkön, valamint együtt örüljenek veled.
Remélem én is kiérdemeltem ezt a címet.
B. A.

Az óvoda télbúcsúztató ünnepségét 2018. március 10-én szombaton 15.00 órai kezdéssel
tartja. Szeretettel várják a falu apraja-nagyját!

MISEREND
MOZSGÓ
03.17. szombat 16.00 óra
03.21. szerda 17.00 óra
keresztútjárás
SZENTLÁSZLÓ
vasárnaponként 9.00 óra
SZIGETVÁR
vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra
SZULIMÁN
03.17. 15.00 óra
Király József plébános
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Mátyásnak - először Európában - jól fizetett 40 ezer fős
állandó hadserege volt. Háború esetén ez a bandériumokkal 200 ezer főre bővült. Ez lehetővé tette az ország védelmét, belső rendjének fenntartását, sőt a Balkán egy részéről a török kiűzését. Mátyás erős kézzel teremtett meg egy
új, büszke Magyar államot. Uralkodása vége felé rá kellett
jöjjön, hogy Magyarország legnagyobb ellenségei Nyugat- Európa hatalmai. Később ezért fordult szembe III.
Frigyessel, ezért kívánt cseh és itáliai király lenni. 1458
június 1-én bevonul Bécsbe. (Merüljünk el a történetírás
rejtelmeibe: jóval korábban írtam, hogy hamisították történelmünket. No, nem állt ez meg az Árpád-korral. A Thuróczy-krónika sokszor forrásmunka. Mátyás nyolc ezer
fős elit sereg élén bevonul Bécsbe, amely tény a Thuróczy
Krónika német fordításából egy az egyben ki van hagyva.)
Az akkori kulturális életről még pár sort. Olaszország
után először Magyarországon terjed el a reneszánsz. Az
akkori történetírók Bonfini, Ransanns, Thuróczy. Főpapok közül Vitéz Jánost kell említeni. A leírók bemutatják
a visegrádi palota pompáját. Visegrádon víz és szennyvízrendszer épül, amikor Párizsban még az utcán folyik a
szennyvíz. Szobrok, képek tömkelege készül. Zenekarok
alakulnak, amik külföldön is fellépnek, ugyanakkor külföldiek jönnek hozzánk. Mátyásnak 2500 kötetes könyvtára van. Megalapítja a pozsonyi és budai egyetemet, de
ifjak járnak Bécs, Prága, Krakkó egyetemeire. A magyar
udvarban megfordul Leonardo da Vinci is.
A virágzó ország felett csöppnyi árnyék mozdul, ami
azonban egyre terebélyesedik. Az ereje teljében lévő fiatal
király ígéretet tesz - amit már később nem képes visszavonni - III. Frigyesnek, hogy ha fiú utód nélkül hal meg
Frigyesre hagyja a királyi méltóságot. Talán a több, mint
egy éves ismertetőm után sejtik a végkimenetelt. Mátyás
ifjú felesége a cseh királylány Podjebrad Katalin és fia
szülés közben meghalnak. (Tán nem véletlen…) Második
felesége Beatrix nem szül gyermeket. (Szaporodnak a véletlenek…) Ami ezek után nem véletlen a korona a Habsburg házra szállt. Nyugati források írták a király 1490-es
halálát követően: „meghalt Mátyás király, oda az igazság!”
Búcsúzzunk el a róla szóló számtalan monda, mese, legenda közül egy Baranya megyéhez kapcsolódó legendával.
Pécstől keletre a hegyek között harcolt Mátyás, fekete
seregével, amikor két oldalról hatalmas túlerő fogta közre.
Menekülni nem lehetett. Ekkor a hegy megnyílt és befogadta a halálküzdelem előtt álló sereget. Később - tán évszázadokkal - egy pásztorfiú járt a hegyen s a hirtelen kitörő vihar elől menedéket keresett. Csakhamar egy barlang szűk bejáratát találta. Beljebb merészkedve egy hatalmas terembe terített asztalnál találta a királyt és a hadi
népet. A király megvendégelte, majd azzal engedte útjára,
ha igazság lesz a földön, megzendül a hegy, megnyílik és
a fekete sereg élén kivonul.
(Mindenesetre szebb legendát nehéz lenne találni a
Zengő-hegy nevéhez.) Szeretném, ha a médiában többet
találkoznék Mátyás királyról szóló mondával, mesével,
hogy már a gyermekek ne a folytonos siránkozással, hanem dicső múltunkkal találkozzanak.
Győri S.

Ami a történelemkönyvből kimaradt…
A Hunyadiak sorát az 1407 táján Havasalföldön született
Hunyadi Jánossal kezdjük.
Egyes források szerint Zsigmond király és Morzsinai Erzsébet házasságon kívül született gyermeke. Mindenesetre
pályája tüneményes gyorsasággal emelkedik. Az ország
egyik leghatalmasabb földesura lett.
1440-ben már erdélyi vajda, temesi ispán, majd Nándorfehérvár várkapitánya is. 1441-től haláláig harcol a török
ellen. A negyvenes évek elején diadalmas hadjáratot vezet
a Balkánon. Az évtized második felében több vesztes csatát szenvednek a magyarok. Ilyen előzmények után kezdi
megszervezni Nándorfehérvár védelmét. Hunyadi látva a
nemesség hadi erejének végzetes csökkenését, zsoldos
hadsereget állít fel. és egyúttal az időközben megjelenő
Kapisztrán János segítségével népfelkelést szervez. Nyugat-Európa, mint annyiszor, hallgat, várva az ország elvérzését. II. Kallixtusz pápa elrendeli a déli harangszót Európában a magyarok megsegítésére, de katonát nem ad.
1456. július 3-21. között folyt le az ostrom. (Valamikor
egy éve ígértem, nem untatom, terhelem az olvasót évszámokkal, most azért teszem, hogy lássuk, szinte évente változott a helyzet.) A nándorfehérvári ostromkor történt,
Dugovics Titusz önfeláldozó hőstette is, amikor a török
zászlóvivőt magával rántja a mélybe. Az örömöt beárnyékolta, hogy augusztusban mind Hunyadi, mind Kapisztrán
pestisben meghal.
Hunyadi Jánosnak két fia született, Mátyás 1443-ban.
Nevelője az európai hírű Vitéz János révén Mátyás - apjával ellentétben - hatalmas humanista műveltségre tesz
szert. Talán ez menti meg a kivégzéstől, de bátyját, Lászlót - az opera és drámairodalomból ismert módon - kivégzik. Mátyást a király - V. László - előbb Bécsbe, majd Prágába viszi fogolyként. Talán valami átnevelési szándékkal? A fiatal király azonban hirtelen meghal. Újra feléled
a köznemesekben és a népben a királypártiakkal szembeni
felháborodás. Korábban Hunyadi 4 millió hold földet, 28
várat, ezer falut tudhatott magáénak. (Közel Dunántúlnyi
területet.) Mátyás komoly támasza volt nagybátyja (anyja
férje) Szilágyi Mihály, aki kiegyezett a rivális Garai és Újlaki családdal.
Ennél talán még nagyobb támasza volt a 15 ezer fős
fegyveres erő felállítása, melynek jelenlétében Mátyást királlyá választják. Ne feledjük azt sem, hogy egyes források szerint Mátyás, Zsigmond unokája.
Mátyás 1458-1490 a magyar történelem egyik legfényesebb csillaga. Megmutatta, hogy az ország sorsát csak
rendkívüli tehetségű, akaratú és elszántságú, tisztakezű államférfi képes alakítani, védelmezni és képviselni. A bárók öt évre Szilágyit teszik meg kormányzónak, Mátyás
azonban sem ő, sem más nagyurak gyámkodását, befolyását nem tűri. Jó ideig nem tudja magát a magyar törvények
szerint megkoronáztatni, mert a Szent Koronát III. Frigyes
birtokolta. A Frigyest behívó urak seregét legyőzi, majd igaz 80 ezer aranykoronáért - visszaveszi a Szent Koronát.
(Emlékszik az olvasó, már írtam: királyt koronázni, csak
az esztergomi, vagy kalocsai érsek és a Szent Koronával
koronázhatott.)

13

MOZSGÓ

2018. március

Értékőrzés – Receptjeink
Az utolsó Mozsgóért Egyesületi közgyűlésen sok mindenről beszélgettünk, többek közt a különböző értékeink megőrzéséről.
Megemlítettem, hogy én elkezdtem összegyűjteni a Mozsgói családok kedvenc ételreceptjeit. Amikor nyugdíjas lettem, kerestem magamnak egy hasznos elfoglaltságot, kb. 2003-2006-ig gyűjtöttem.
A/4-es lapokat vittem a házakhoz és kézírással, aláírással ellátva kértem vissza a receptlapokat, amiket mappába
raktam és azóta is őrzöm. Biztos vannak, akik még emlékeznek rá.
Jó érzés volt most belelapozni, látni Sarlós Magdi néni gyönyörű kézírását, Őri Panni néni kedvenc receptjeit, és
visszaemlékezni Ács Bözsi nénire, aki mentegetőzött, hogy „jaj, Marikám az én uram kedvence a szegények kajája”.
A receptet ugyan én írtam le, de Feri bácsi reszkető kezekkel aláírta nekem.
2005 januárjában átvettem a Nyugdíjas Klub vezetését, és egyre hanyagoltam a gyűjtemény kiegészítését. Így aztán
más tennivalóim miatt abbahagytam.
Puskás Évi javasolta, hogy próbáljuk meg feléleszteni ezt a kezdeményezést. Én őszintén örülnék neki, mert az utókor számára maradna egy-egy emlék. Az eltelt idő alatt 18 családban már csökkent a létszám, sőt kihaltak is vannak,
de emlékük ezeken a lapokon is továbbélnek /Papp Erzsike, Őriék/.
Gajákné Peszmeg Mária
Pirospaprikás, sült szalonnás túrós tészta
A házilag gyúrt tésztát hosszúkásra metélve sós vízben kifőzöm.
Tálaláskor apró kockára vágott
füstölt szalonnával, tejföllel és
piros, őrölt paprikával szórjuk
Puskás Éva
meg.
Mozsgó, 2005. dec. 6.
Kedves Mozsgóiak, valaha Mozsgón élők!
Kérem, ne lepődjenek meg, ha Önöket is felkeressük,
hogy írják le, diktálják le kedvenc receptjüket!
Ma úgy gondoljuk, hogy ezeket az ételeket mindenki
főzi, ugyan miért kellene ezt leírni? Nézem az Ízőrzők
müsorát, és mindig felfedezek, rácsodálkozom egyegy ételre. Kicsit másképp, kicsit más összetevőkkel,
tudunk újat tanulni. A hagyományos magyar konyha
ízeit őrizzük meg.
Kedvenc receptjeit hozzák el, vagy küldjék el
e-mailben: mozsgokonyvtar@gmail.com.
Köszönjük!

Puskás Éva
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Tavaszi dalok

tők az akkori Jugoszláviában gyűjtöttek magyar népdalokat az elcsatolt-Dráván túli területen.
Négyezerötszáznál abbahagyták, mert saját angol
hazájukban csak pár ezret találtak (angolt), míg a
Kárpát-medence töredékében a négyezerötszázat.
Kétszázezer magyar népdalkincs birtokosai vagyunk, és nem veszünk róla tudomást, nem használjuk. Még táncházban, ünnepeken a népesség töredéke dalol, de ahogy régen szüretkor, vagy egyéb
munkák során már szinte senki. Az örökség pedig
örök, megtartó lehet, ha élünk vele. Emlékezzünk a
„Jóóó reggelt Vietnám” című filmre. Koreában, Irakban hasonlóan működött a „hódítás”. A megszállt
városokban itt-ott még ropogtak a fegyverek, de már
szerelték az utcai hangszórókat, terjesztendő a nyugati zenét és kultúrát, elnyomva a helyi Keletit.
A Gresham törvény pénzügyi, de az élet más területeire is igaz: ha valahol kétféle valuta van forgalomban, mindig a rosszabb győz. Megint megszakítom a gondolatmenetet, vissza az én kis madaraimhoz és a népdalhoz.
Irkálhatok én még évtizedekig, nyomába nem
érek zalai Szalay László sorainak. Az egyik írásában
egy poézis órára nem készült kisdiák szájába adja a
sorokat az alföldi kisvárosban:
„Egyszer csak Vince hátracsapja bozontos fejét,
előrelép és elkezd beszélni. Először csak úgy bizonytalanul, ingadozva, mint a kisgyerek, mikor járni tanul. Majd mindig határozottabban, gördülékenyebben, mintha tükörlapon golyó gurulna.
„Száll a madár ágrul-ágra
Száll az ének szájról-szájra…”
Balajthy nagy szemeket mereszt, némelyek meg hátul csöndesen röhögnek, de Vince elszántan folytatja:
Ez a nép ajkán dalos madárként szépen szálló,
szóló, röpdöső ének: a népdal.
Hm,- mondja az öreg Balajthy,- folytasd…
Hogy honnét jön? Nem tudja senki. Hogy hova
megy? Ki tudja?”(részlet)

A minap volt Mátyás napja, kiosztásra kerültek a furulyák a madarak között. Ki fuvolát, ki tilinkót, ki rekedt hangú kürtöt kapott. Akik délre vonultak csivitelni, majd később veszik át hangszereiket, úgy József vagy Szt. György nap táján. Mostantól nem
szűnnek meg a próbák, majd csak, ha a zenekari tagok már fiókát nevelnek. Ma hideg van, hordja a szél
a havat, de mégis a kertből hallatszik néhány bátortalan madárdal.
A dalról és az elmúlt pár hétről számtalan esemény jut az ember eszébe. Kezdjük a médiákból
áradó Dal versennyel, ami hivatott volt kiválasztani
a dalt, amelyikkel ringbe szállunk Európa számos
országával. Nem tisztem véleményezni a csillogóvillogó műsort és a dalokat. Engedtessék meg azonban a vetélkedőt elemezni. Ha még az általam pár
éve ismert szabályok szerint zajlik, nevezetesen,
hogy a nemzetek közötti versenyben a fellépő országokon kívüli országok közönsége szavazhat. Hogy is
van ez? Nem vagyok én ezektől a daloktól elragadtatva, de mennyire számít a dal? Történelmi örökségünk, hogy a Habsburg és a Szovjet időkben a környező nemzetiségeket – sikerrel – ellenünk hangolták. Mikor fog ránk szavazni egy osztrák, egy tót
vagy szerb. Mikor ölel keblére egy román és a vele
szövetkezett francia. A másik a pénz. Mennyivel nagyobb a média bevétele egy hermafrodita, meleg,
vagy nemiségében átműtött embert favorizál. Nem
is gondolom tovább, inkább a szintén nemrég befejeződött Repülj, pávára gondolok. Igen ezek a gyerekek hasonlítanak az én kis kerti madaraimra. Néha a
zsibongóra, a már szerepelt, vagy szereplésre váró
több tucat gyermeket mutatja a kamera.
Csillogó tiszta gyermekszemek figyelik a színpadon lévőket drukkolva, izgulva az ellenfelek sikeréért is. Nincs kiborulás, irigység, megbántottság (kérem ez nem megasztár). Nemsokára indul a komolyzenei vetélkedő is. Ők később jönnek, mint a költöző
madárkák.
Szintén friss hír egy énekes kapcsán. Február 14.én Mátyásnap az operaénekesnő Pitti Katalin pár tucat embernek (zömmel fiatalok) előadást tartott Budapesten.
Számomra legfontosabb az előadásából: felgyűjtötték a kettőszázezredik magyar népdalt! A média
soha nem írta le, mondta el. Persze nagyobb a hírértéke, ha valaki agyonvertek. A kétszázezer hihetetlen, de igaz. Akkor is igaz, ha német népdalt, eddig
hatezret gyűjtöttek. Az ötvenes években angol gyűj-

Győri Sándor
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MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2017/18. évad tavaszi forduló
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS
18. forduló 2018. 03.11. vasárnap 14.30
Mozsgó – Töttös
19. forduló 2018. 03. 17. szombat 15.00

Bicsérd – Mozsgó
20. forduló 2018. 03. 25. vasárnap 15.00

Mozsgó – Drávaszabolcs
ÁPRILISI MÉRKŐZÉS
21. forduló 2018. 04. 01. vasárnap 15.30

Somberek – Mozsgó
22. forduló 2018. 04. 08. vasárnap 15.30

Mozsgó – Véménd

A Csapat a 9. helyről folytatja.

Hajrá Mozsgó!

MEGYE IV. OSZTÁLY. B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

MEGYE II. OSZTÁLY U19 B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS
12. forduló 2018. 03.11. vasárnap 14.30
Szentlászló – Mozsgó
13. forduló 2018. 03. 18. vasárnap 15.00

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS
11. forduló 2018. 03.16. péntek 10.00
Mozsgó – Nagykozár
12. forduló 2018. 03. 24. szombat 10.00

Mozsgó – Hetvehely
14. forduló 2018. 03. 24. szombat 15.00
Szentegát – Mozsgó

Kétújfalu – Mozsgó
13. forduló 2018. 03. 31. szombat 10.00
Mozsgó – Bükkösd

ÁPRILISI MÉRKŐZÉS

ÁPRILISI MÉRKŐZÉS

15. forduló 2018. 04. 01. vasárnap 15.30

14. forduló 2018. 04. 01. vasárnap 10.00

Mozsgó – Baksa
Mozsgó csapata a tavaszi szezon folytatását
a 10. helyről kezdi.

Bicsérd – Mozsgó
Mozsgó csapata a tavaszi szezon folytatását
a 6. helyről kezdi.
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