Mindhárom pályázat pozitív elbírálásban részesült, most a megvalósításuk folyamatának részleteibe szeretném Önöket beavatni, megmutatva,
hogy a megírástól a megvalósításig milyen anomáliákkal találkozunk.

KÜLDETÉS - CÉLKITŰZÉSEK - JÖVŐKÉP
A decemberi közmeghallgatáson Kovács Zsolt Vilmos polgármester értékelte a 2018. évet. Az év
legfontosabb pályázatairól, eseményeiről és a
2019. év feladatairól, terveiről beszélt:
Azt az időszakot éljük, hogy rengeteg pályázati lehetőség áll a rendelkezésünkre. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Ezek mögött több
évi előkészítő munka, tervezés, ötletelés áll. A pályázatok megírása és benyújtása a következő lépés. A megnyert projektekről az újságon keresztül
folyamatosan beszámoltunk.
Jelenleg három nagy pályázatunk van folyamatban: Alsóhegyi- és Jedinka-szőlőhegyi utak rendbe
tétele, valamint a sírkápolna felújítása. Ezek nagyságrendileg 120, 10 és 90 Milliós beruházások.

Sajnos azzal a problémával szembesültünk, hogy a
pályázati kiírás alapján betervezett összegek, az
eltelt két-három év után már nem tudják fedezni
a megvalósítást. Az aszfalt négyzetméter ára, hogy
egy konkrét példát említsek, a másfélszeresére
nőtt. A tervezéskor listaárakkal kell dolgozni, tehát a felültervezés nem lehetséges. Az utak esetében az önrész összege is magas, így azzal a problémával szembesültünk, hogy a betervezett összegnél jóval magasabb összeget kell előteremtenünk.
Felkerestem az erdészet vezetőjét és az országgyűlési képviselő urat az Alsóhegyi út támogatása
ügyében, ígéretet kaptam az anyagi hozzájárulásra. Reméljük, tavasszal elkezdődhet az útépítés.
A Jedinka-szőlőhegyi út esetében olyan problémával találkoztunk, hogy a kiíró szervezetet sokáig
nem lehetett elérni, nem tudtunk kérdezni, ügyet
intézni. Örömmel mondhatom, hogy az út építésére az előleg már megérkezett.
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Sokan érdeklődnek, - szívügyüknek érzik a kápolna
felújítását -, milyen szakaszban van a pályázat. A
támogatói határozatot két évvel ezelőtt már megkaptuk. Mivel a jegyzői lakás kiállító térré való átalakítása is szerepel az összetett pályázatban, a
két ingatlan felújítását együtt kell kezelni. Első körben hiba történt a pályázat értékelésében, melyet
megfellebbeztünk, és meg is nyertünk. A pozitív
határozatra ennek ellenére egy teljes évet kellett
várnunk. Tehát mindkét épület felújítására nyertes pályázatunk van. Ennek ellenére mégsem felhőtlen az örömünk. A kiküldött határozatban megjelölt összeg eltér az általunk beadott költségvetéstől. Ez azt jelenti, hogy újabb fellebbezés, újabb
bürokrácia, újabb időhúzás. Már fél éve várunk a
végleges döntésre. Ebben az esetben csaknem 90
millió a megpályázott összeg, az önerő 10 %. A hatóság újbóli értelmezésében 98 millió forintot
nyertünk, és az önerő 36 millió. - Hát számolni
tudni kell! Hadd éljek a népmesei hasonlattal:
nyertünk is meg nem is, kaptunk is meg nem is.
Legalábbis így érezzük.

Fotó: Kovács Gábor

Községünkbe egyre több fiatal család költözik – a
két év alatt 12 ingatlan talált gazdára. Több családdal is beszélgettem, akik a Szigetvár környéki falvak megtekintése után, Mozsgót választották. Hiszen Mozsgó, mint bebizonyítottuk élhető, fejlődő
falu. Jó a hírünk a környéken, jó a hangulat, közösségi életünk pezsgő, számos rendezvényünk van,
szociális és oktatási ellátottságunk nagyon jó.
Megérett a falunk arra, hogy az évekkel ezelőtt
megálmodott lakóparkot kialakítsuk. A letelepülők már nem csak használt ingatlan megvásárlásában gondolkodnak, reméljük az építkezési kedv is
megindul az egyre magasabb támogatásoknak köszönhetően.

Ezzel a részletes beszámolóval érzékeltetni szerettem volna, hogy a színfalak mögött tesszük a dolgunkat, képviseljük a moszgóiak érdekeit.

Önk. kiegészítő támogatása

Beszéltem már a közösségi programjaink, kulturális életünk pozitív hatásáról. Az eddig megálmodott rendezvényeinket ebben az évben is megrendezzük. Kitérnék legújabb kezdeményezésünkre,
az adventi gyertyagyújtásra. Sokan eljöttek a közös együttlétre, a beszélgetésre; a karácsonyi várakozás érzésének átélésére. Megtisztelő volt számomra a nagy érdeklődés.

Belügyminisztériumi döntés értelmében
MOZSGÓ község 3.900.000.- Ft rendkívüli
támogatásban részesült 2018. december
hónapban.

Már nyolc éve élvezem az Önök bizalmát. Az eltelt
időszakban új üzemeket építettünk, felújítottunk,
bölcsödét, gyerekházat hoztunk létre, vágópontot
működtetünk. Üzemeltetjük a konyhát, munkát
adunk, rendezvényeket szervezünk, és még folytathatnám a sort. Ez a fejlődés nagymértékű szellemi, fizikai és anyagi erőforrást igényelt. Úgy érzem, hogy a befektetett energia meghozta gyümölcsét. Most a folyamatos fenntartás és működtetés időszakát éljük. Higgyék el, ez szintén óriási
energiát és összehangolt munkát igényel.
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Köszönet illeti a rendezvényeink szervezésében,
lebonyolításban résztvevő személyeket, az egyesületeket.

A kormányzati szándékkal összhangban célunk,
hogy értékteremtő munkát végeztessünk. Fontos
szerepük van a község életében, hiszen hiába vannak programjaink, össze kell szedni a szemetet, le
kell vágni a füvet, ki kell az árkot tisztítani, sorolhatnám. Intézményeink működtetésében is meghatározó a szerepük: fűtés, takarítás, gondozás,
konyhai kisegítő munka, karbantartás, hogy csak a
legszükségesebbet említsem. Legnagyobb bevételi forrásunk továbbra is a vágópont. Bár nagy a
nyomás, hogy szociális szövetkezetté alakítsuk, de
amíg engedik, marad ez a foglalkoztatási forma.
- Gondoljanak csak bele, a bevételből két főt tudnánk csak foglalkoztatni, akkor nem lenne nyereséges. - Fejlesztést, ingatlan vásárlást már nem
enged a munkaügy 2019. évre betervezni.

Karácsony az ajándékozás időszaka is, 2018-ban is
kaptak élelmiszercsomagot a felnőttek és a gyermekek egyaránt. December hónapban kiosztottuk
a 440 m3 szociális tűzifa nagy részét. A testület úgy
döntött, hogy minden nyugdíjasnak és közfoglalkoztatottnak juttat a tűzifából, hiszen ők szorulnak
rá a legjobban.

Fotó: Kántor Éva

A sportéletünk két meghatározója a labdarúgás és
az asztalitenisz. Felnőtt focistáink most nem szerepelnek olyan jól, de a fiatalok lelkesek, jó eredményt értek el az őszi bajnokságban. Ugyancsak
jól szerepelnek asztaliteniszezőink, akik szintén
megyei szinten győzedelmeskednek.

Fotó: Kántor Éva

2019. önkormányzati választás: Ragaszkodom
Mozsgóhoz, hiszen mindig is itt éltem, mozsgóinak
vallom magamat. Igaz a hír, hogy volt egy megtisztelő felkérésem, de maradok szülőfalumban, az itteniek érdekeit képviselem. A mostani testülettel
együttműködve, csapatként dolgozunk. Több érdeket is képviselnek, hiszen van köztünk pedagógus, nyugdíjas, aktív dolgozó, továbbra is szeretnék velük együtt tevékenykedni.

A sportegyesület két új sportolási lehetőséggel bővült: terepíjász és akadály- és terepfutó szakosztállyal. Mindkét sportágban nemzetközi versenyeket is fognak rendezni Mozsgón. Várják az Önök
csatlakozását!

A közfoglalkoztatás értékelésekor már a jövő év
feladataira is utalnék. A közfoglalkoztatás öt-hat
éven keresztül nagyon jól működött. Minden lehetőséget kiaknáztunk. Szükség is volt rá, hiszen
olyan nagymértékű volt a munkahelyek hiánya,
hogy ezzel tudtunk az itt élőknek segíteni. Jövő évtől a támogatás nagymértékben csökkenni fog. A
közfoglalkoztatottak napján is elmondtam, hogy
aki tud, helyezkedjen el. Jelenleg az építőiparban
nagy a munkaerőigény.

Számítok az Önök támogatására is munkám során,
véleményükkel, ötleteikkel, továbbra is bármikor
felkereshetnek.
Boldog új évet kívánok erőben, egészségben!
KOVÁCS ZSOLT VILMOS
POLGÁRMESTER
Lejegyezte Puskásné Horváth Éva
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Karácsonyi gyertyagyújtás

A harmadik gyertya meggyújtásakor a havas téli táj,
a szaladgáló gyerekek és a beszélgetések hozták közelebb az ünnep hangulatát. Minden alkalmat bearanyozott az Önkormányzat és a Mozsgóért Egyesület tagjainak önzetlen vendéglátása, a kedves kínálások.

Eljött az új esztendő, de még elevenen élnek bennem a karácsonyi ünnep emlékei. Győri Sanyi bácsi
emlékeztetett bennünket arra, hogy fogadjuk a szívünkbe Jézust, ne engedjük felőrölni a lelkünket az
ünnep múló ragyogásaival. Ennek fényében keresgélek az emlékeim között- mi volt az, ami kinyitotta a
szívemet most, karácsonykor.

Köszönöm, köszönjük! Jó Mozsgón élni, mert ahol
közösség van, ott élet van.
B. T.

Egyik fontos élményem a gyertyagyújtáshoz kapcsolódik, amit immár hagyományként minden adventi
vasárnapon megélhetünk együtt, beszélgetve, teát,
forralt bort kortyolgatva, mézeskalácsot, pogácsát
majszolva. Jól esett várni ezeket a találkozásokat,
érezni, hogy részesei vagyunk egy faluközösségnek
és jól esett vendégeskedni a hétköznapok teendői
közt. Számomra idén a legemlékezetesebb a negyedik gyertya meggyújtásához kapcsolódó közös éneklés volt. Ahogy körbeálltunk és a régi szép énekekben kapcsolódtunk, vagy amikor a lánykáink csilingelő hangját hallgathattuk egy kisebb csodát éltem
meg, ami visszarepített a gyerekkoromba, összekötött a felmenőimmel és megérkeztetett a jelen ünnepi hangulatába.

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, AKIK
JANUÁR HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLETÉSNAPJUKAT!

HALÁLOZÁS
Gulyás József (Szulimán, 1938.11.30. an.: Kohár
Anna) volt Mozsgó, Kolozsvári u. 3. sz. alatti lakos
meghalt 2018. december 12. napján.

Bálint Árpádné Árpád u.
Bartha Józsefné Batthyány u.
Bihari Andrásné Mátyás k. u.
De Boer Henderika Geertruida Alsóhegy
Gulyás Józsefné Kolozsvári u.
Horváth Ferencné Alsóhegy
Ihász Józsefné Mátyás k. u.
Marosi Lajosné Batthyány u.
Módenszieder János Mátyás k. u.
Pápai József Árpád u.
Povolni Józsefné Árpád u.
Szubotics György Pozsonyi u.

Kis-Hegedüs István György (Berkesd, 1948.10.10.
an.: Kovács Rozália) volt Mozsgó Mátyás király u.
1. sz. alatti lakos meghalt 2018. december 14.
napján.
Pápai Józsefné született Schmidt Gizella (Kórós,
1941. 04. 30. an.: Szolykó Mária) volt Mozsgó, Árpád u. 9. sz. alatti lakos 2018. december 24-én
meghalt.
Nyugodjanak békében!
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MEGHÍVÓ
XII. POROVICA KUPA
ASZTALITENISZ VERSENY
A verseny célja: Az asztalitenisz sportág népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása.
A verseny rendezője: Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület asztalitenisz szakosztálya.
A verseny ideje és helye: 2019. január 26. (szombat) 8.30 óra, Mozsgó, Kazaliczky Antal Művelődési Ház (Mátyás király utca 2/a.)

Versenyszámok:
1. Férfi páros megyei-városi versenyzők részére. Nem indulhat, aki jelen, vagy elmúlt bajnoki
szezonban szerepelt magasabb osztályban.
2. Férfi páros amatőr versenyzők részére. Nem indulhat, aki jelen, vagy elmúlt bajnoki szezonban szerepelt magasabb osztályban.
Nevezési díj: 2000 Ft / páros

A versenyszámok lebonyolítása: csoportselejtezők után az 1-2. helyen végzett párosok körmérkőzéses formában döntik el az I-III. helyezéseket. (Megjegyzés: a versenyen résztvevő párosok számától függően változhat a döntőbe bejutó párosok száma.)
Díjazás: Az I-III. helyezett párosok serleg, oklevél díjazásban részesülnek.
A nevezéseket az alábbi elérhetőségekre lehet leadni: Matus Attila 30/607-1631 telefonszámon,
vagy a matusattila@freemail.hu e-mail címen.
Nevezési határidő: 2019. január 19. ( A rendezőség kéri, hogy a részvételi szándékot előzetesen jelezzék, mert az étkezést mindenki számára biztosítani szeretnénk!)
A versenyen, mindenki a saját felelősségére indulhat! Az öltözőben hagyott tárgyakért nem vállal
felelősséget a rendezőség!
Valamennyi résztvevőnek jó felkészülést kíván a Mozsgói „Csizik Mihály”Sportegyesület!
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HELYIT HELYBEN

Miután megtudtam, hogy vállalkozó vagy és nem
őstermelő, kíváncsi voltam, mi ez, hogyan működik. Beszéljünk egy kicsit erről!

Beszélgetőpartnerem
ifjabb
Győri Sándor fiatal gazda (egyéni
vállalkozó). Bár
mindenki ismeri,
valójában nagyon
sok mindent nem
tudunk róla. Amikor leültünk beszélgetni, szinte
nem is kellett kérdeznem tőle, beavatott őszintén a
munkájába, nem fényezte önmagát, sőt azt is elmondta, hogy amit csinál, azt lehetne jobban is
csinálni. Nagyon tetszett a hozzáállása, az alázata, ahogyan beszélt.

Mivel egy kicsit sok volt nekem a közmunkaprogram és a gazdaság együtt, úgy éreztem váltanom
kell. Egy ideig itthon voltam és próbáltam pályázni, mint fiatal gazda vállalkozó. Többszöri elutasítás után 2015-ben megnyertem a fiatal gazda
pályázatot, amely 40 ezer euró támogatással járt
és 5 évet írt elő, hogy egyéni vállalkozóként a családi gazdaságot vezessem. Ez azért is volt jó, mert
nem írták elő, hogy forintra elszámoljak a támogatással, egy volt a lényeg, hogy a gazdaságra fordítsam a támogatást. Négy plusz nyolc hektár a
gyümölcsös, alma és meggy. Az ültetvények 1517 évesek.
Köztudott, hogy a mezőgazdaságban nincs 8
órás munkarend, ha munka van, akkor este későig is ott kell lenni. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a családdal?
Néha nehéz és vannak is viták ebből, de mivel
nem kötött a munkaidő, van előnye is, ha netán
beteg Anna lányunk (aki 4,5 éves), én vele tudok
lenni anélkül, hogy a feleségem táppénzre menjen. Azt mondanám, hogy inkább a munkával töltött hétvégék rosszabbak, mert azt a családommal tölthetném, de a mezőgazdaságban a munkát
akkor kell elvégezni, amikor az idő is kedvez.
Tény, hogy tavasztól őszig sokkal intenzívebb a
munka, mint télen, de azért télen sem lehet ölbe
tett kézzel ülni. Sok segítséget kapok Brigitől,
Szüleimtől, Anyósomtól és Apósomtól, így könynyebb…

Nem vagy tősgyökeres Mozsgói, honnan jöttetek,
milyen iskolákat végeztél?
Pincehelyen születtem, aztán laktunk Simontornyán, majd 1992. augusztusában költöztünk
Mozsgóra. Az általános iskola elvégzése után Kaposváron a Pannon Lovasakadémia és Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Az
érettségi után ugyanott 1 éves technikusi képzést
végeztem, képesített gazda lettem. A technikusi
képesítés mellett egy időben még elvégeztem egy
méhésztanfolyamot és a „zöld könyves” tanfolyamot (növényvédőszer vásárlására és felhasználásra jogosító kiskönyvet) is. 2009-ben végeztem
a Kaposvári Egyetemen állattenyésztés szakirányon, agrármérnök szakon. Ez mellett párhuzamosan tanultam az agrár-mérnöktanári és a felsőfokú vadgazdálkodási ismereteket is. Így öt és fél
év után három felsőfokú képzésből tettem sikeres
vizsgát. A diplomákat viszont csak 2011-ben, a sikeres nyelvvizsgám után vehettem át. Az egyetem
után még annyira nem tudtam, hogy mi lenne az
ideális munka számomra, ezért Kaposváron a
Prillinger Hungária Kft-nél kezdtem dolgozni.
Emellett persze benne voltam már akkor is a családi gazdaságban. Később, Kovács Zsolt Polgármesternek köszönhetően, Szigetváron a Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnál, mint szakmai
irányító (mezőgazdasági munkatárs) dolgoztam,
majd részt vettem a közmunkaprogramban is
Mozsgón.

Szereted a munkádat? Milyen volt az idei évetek?
Ha nem szeretném, akkor nem csinálnám, ezt
nem lehet ímmel-ámmal csinálni. Minden év más,
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ki vagyunk téve a fagykároknak, az időjárás viszontagságainak. A tavalyi évhez képest az idén a
Január
szárazság ellenére jobb évünk volt a termésmenynyiséget tekintve. Most már a 600 vásárlás felett  1973. 01. 01.: A postai irányítószámok bevezetése
vagyunk, előző évben meg sem közelítette. Az
Magyarországon.
árakban is nagyon nagy különbségek vannak, pl.
Magyarországon az irányítószámok első számjegye ál40 forintos különbség a léalma között és 120 Ft a
tal jelölt területek közül az 1-es Budapestet, a 2-es Bulémeggy között tavalytól – az idei évig. A munka
dapest környékét jelöli, a továbbiak az óramutató jásem egyforma, míg tavaly elvitték az összes almát
rásával megegyező irányban körbejárják az országot
egyszerre és nem volt gond vele, az idén pedig
(3: Észak-Magyarország, 4: Tiszántúl északi része, 5:
még mindig van alma, és decemberig folyamatoAlföld középső része, 6: Dél-Alföld, 7: Dél-Dunántúl,
san jöttek szedni, így hosszabb a szedési idő is.
8: Balaton környéke, 9: Nyugat-Magyarország.
Az almából csak a hagyományos (valamint néhány ősi fajta) magyar fajták vannak; hozzávetőleg  1887. 01. 10. : Elindult a londoni földalatti vasút
A Metropolitan Railway vonaton néhány hónap alatt
2000 fa, és meggyből körülbelül 2500 db. A színaponta szállított utasok száma elérte a 26000 főt. A
vemhez a meggy áll közelebb.
szerelvényeket 1890-ig gőzmozdonyok vontatták. Az
alagutat a földszintről nyitott munkagödörből építették és a tetejét több helyen nyitva hagyták, hogy a
mozdonyok füstjét elvezessék.

Érdekességek a nagyvilágból

Fotó: Ken Owen

Hosszú távra tervezel?

1863. 01. 26.: Megkezdték az Eiffel-torony építését

A pályázat jövő év végén lejár. A hosszú távú tervezés alatt azt értem, hogy megéri-e újratelepíteni. Ez szükséges, mert a fagyok károkat okoztak
és okoznak. Ha esetleg tovább csinálom, akkor
bele kell kalkulálni, hogy mik lehetnek a veszteségek és mik az előnyök. Legalább tíz év, amíg megtérül a befektetett pénz és munka.

Párizsban
Tornyot Gustave Eiffel tervezte. Az eredeti tervek szerint 1889 világkiállítás után lebontották volna. 300
méterével a legmagasabb épület volt a világon a New
York-i Building 1930-as felépítéséig (319 méter)

Azt látom, hogy egyre többen odafigyelnek arra,
hogy honnan vásárolnak, szívesebben vesz mindenki hazait, mint külföldit. Nem gondolod, hogy
egyre jobban meg lesz becsülve a magyar gazdaság? Gondolok itt támogatásokra, felvásárlói
árakra.
Nem hiszem, hogy több lenne a támogatás a jövőben, az átvételi árakat pedig nagytételben a felvásárlók diktálják. Ugyanakkor valóban elmondható, hogy egyre több a tudatos vásárló.

Képek: Pixabay
Összeállította: Kántor Éva

Bege Amália
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Másnap október 26-án, már újra a gyerekeké volt a
főszerep. Csertőn a nagycsoportosok köszöntötték
az időseket versekkel, dalokkal. Ezúton is szeretném
kifejezni köszönetemet a szíves vendéglátásért az
este folyamán.
Nem is olyan régen volt szeptember 1-e, amikor ismét benépesült a Mozsgói Óvoda mindkét csoportja
és hipp-hopp már végére is értünk a 2018-as évnek.

„Márton Napi Őszbúcsúztató” - Lázas készülődés
folyt a Lampionos felvonulás előtt: készültek a lámpások, libás fejrevalók, sültek a finom libaformájú
sütemények, két dajkánk pedig szemet gyönyörködtető töklámpásokat faragott – ezúttal is szeretném
megköszönni a szülőknek a sok-sok tököt, amivel támogatták a programot.

Az elmúlt néhány hónapban igyekeztünk színessé
tenni a gyerekek amúgy sem egyhangú óvodai életét.
„ A tüskéshátú jóbarát” - Van egy színház az országban, mely a maga nemében páratlan, műfajában
egyedülálló. A Szegedi Látványszínház tagjai járják az
országot, az egészséges életmódra és környezettudatos életre nevelik a felnövekvő generációt, soksok mókával és kacagással, interaktív mesedarabokon keresztül.
Szeptember 25-én az oviban sem volt hiány mókában és kacagásban, hiszen már sokadik alkalommal,
ismét ellátogattak hozzánk.
Igaz Sün Samu rosszkedvű volt, mert a kirándulók teleszemetelték az erdőt. Pötyi, a gyermekek kedvenc
háziállata megtanítja neki, hogyan gyűjtik a szemetet az emberek, majd együtt kitisztítják az erdőt.
Közben Samu is tanít néhány dolgot új barátjának.
Mindehhez a gyerekek okos segítségét is kérik, így
mindannyian sokat tanulnak, és közben nagyon jól
érzik magukat.

A gyerekek segítettek nekem abban, hogy a kedvenc
őszi verseiket, dalaikat összegyűjtöttük és November 14-én sötétedés után, azokkal búcsúztunk az
ősztől. Gyülekezés közben bárki megkóstolhatta a
gyerekek által készített süteményeket, az utolsó darab is elfogyott – úgy gondoljuk, az idei évben többet
kell majd sütni. A gyerekek számára mindig nagy élmény a felvonulás a faluban a lámpásokkal kivilágított óvoda előtt elhaladva. „Őszanyó” pedig most is
kedveskedett egy kis őszi finomsággal a gyerekeknek.

Szervesen kapcsolódott a történet a szept. 28-i programhoz, ahol a gyerekekkel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy még tisztább legyen ez a szép falu (ehhez
hozzá kell tennem, hogy sokkal kevesebb szemetet
találtunk, mint évekkel ezelőtt, ugyanis minden évben a Föld napján szemetet szedtünk a gyerekekkel).

A hónap utolsó napján pedig ismét megérkezett a
Szegedi Látványszínház. Segítségül hívták a gyerekeket abban, hogy megtanítsanak egy kismalacot a Mikulás Bácsi Manójával együtt, hogy hogyan kell viselkedni ahhoz, hogy ő is kaphasson ajándékot. Nagyon
büszkék lehettünk az óvodánkra – gyermekeinkre,
mert a gyerekek nagyon aktívak és okosak voltak,
még az előadókat is meglepték. Nagyon élvezetes és
vidám volt az előadás, mi felnőttek is nagyon jól mulattunk.

Október 19-én a nagycsoportosok részt vettek a magas színvonalú, általános iskola által szervezett Október 23-i megemlékezésen, a gyerekeket Cziberéné
Nagy Mária készítette fel az ünnepségre.
Október 25-én délután a szülők népesítették be az
óvodát, közös lámpáskészítés volt a program. Már
évek óta hagyomány, hogy a lámpások alapját a szülők készítik el gyermekeiknek – a gyerekek nagy örömére - mi az óvoda dolgozói pedig befejezzük. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan megtiszteltek bennünket, jóval több szülő gyűlt össze, mint az elmúlt
években. Sajnos még mindig van néhány szülő, aki
még egy alkalommal sem vett ebben részt.

Fel kellett eleveníteni, hogyan is várjuk a Mikulást,
mert december 6-án már meg is érkezett az óvodába, sok-sok ajándékkal megrakodva. Az ajándékok
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hegedűjátékával, méltó előkészítése volt az otthoni
ünnepnek.

egyrészt a Szülői Munkaközösségnek köszönhetők,
másfelől pedig a Roma Kisebbségi Önkormányzat örvendeztette meg a gyerekeket.

Ajándékozással folytatódott a nap, a Mozsgói Önkormányzat ajándékait Puskásné Horváth Éva adta
át a gyerekeknek, valamint a csoportok is szép ajándékokat kaptak: játékokat, CD lejátszót a gyerekek
zenehallgatásához, valamint új vetítővásznat a diavetítéshez, mesenézéshez.
Búcsúzóul a vendégekkel együtt énekeltük a Kiskarácsonyt és közben gyertyákat és csillagszórókat gyújtottunk, méltó módon kívánva mindenkinek békés,
meghitt ünnepeket.
A napot koronázta az ünnepi asztalnál elfogyasztott
finom ebéd és persze a gyerekek a saját készítésű
mézes süteményt fogyasztották desszertnek.

„Adventi készülődés” - Mindeközben pedig folyamatosan szépült az óvoda, díszbe öltözött Mikulásra,
majd pedig Karácsonyra készülődve. Mindenki lelkesen munkálkodott, gyermek és felnőtt egyaránt. Készültek az Adventi koszorúk, ablakdíszek, asztali díszek, szépültek a termek, készültek a gyerekek családjuknak szánt ajándékai. Arra szeretnénk nevelni a
gyerekeket, hogy a saját készítésű ajándéknak különösen nagy értéke van.

Ezúttal Kívánok Jó Egészséget és Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Esztendőt Mindenkinek!
Gulyás Csabáné Óvodavezető

Az ajándékok készítésébe az idei évben is, már hagyománnyá válva bekapcsolódott a Biztos Kezdet
Gyerekház és a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a
Községi Könyvtár közössége.
Ellátogattunk Pécsre is, hogy megnézzük a város készülődését az ünnepekre, persze nem maradhatott
el a gyerekek kedvence: 2-3 kör a „mozgójárdán” az
Árkádban.
A gyerekek megállapították, hogy Pécs karácsonyfája sokkal nagyobb, de a Mozsgói fán sokkal szebb
díszek vannak.
December 21-én pedig ünneplőben kezdtük a napot - a fiúk csinos ingben, nadrágban, a lányok kedvenc szoknyáikban és kopogós cipőikben sürögtek,
forogtak.
Karácsonyi köszöntőt mondtak a Polgármesteri Hivatalban az ott dolgozóknak, majd következett a
Nagycsoportosok Ünnepi Műsora, ami minden évben nagyon szép és megható. Ezen a napon a Kis
girbe-gurba fenyőről szólt a történet, melynek
megálmodója Peszmeg Lola óvó néni, aki első karácsonyi ünnepi műsorát szervezte és nagyon szívmelengetőre sikerült a csillogó szemű gyerekek
előadásában, színesítve természetesen gyönyörű
9
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Karácsonyvárás Almáskeresztúron,
Csertőn és Szulimánban

MENNYBŐL AZ ANGYALOK
2018. december
9-én, immár második alkalommal szerepeltek
iskolánk énekkarosai a szigetvári
Vigadóban. Advent idején szívesen énekeltük a
télapós és karácsonyváró dalokat, de a magyar
népdalok megszólaltatása is mindig megmelengeti
szívünket. Nagyon örültünk, hogy újra együtt léphettünk fel Szigetvár és környékének dalos gyermekeivel, tanáraival, és közösen zenéltünk a Kis Szívhúrosok zenekarral. Köszönjük Gersy Károly és Tölgyesi
Rita munkáját!
Hegedüsné Szojkó Tünde

Az iskola karácsonyi műsorát minden évben
Mozsgón nézhették meg az érdeklődők. Új kezdeményezésként a környékbeli településeken is bemutatták a karácsonyi előadásokat a műsorban
résztvevő gyerekek. Ebben az évben felkészült az
iskola mindhárom alsós osztálya és örömmel mutatták be a produkciókat a községekben.
A szülők, a gyerekek is szívesen fogadták ezt a
lehetőséget, sokan megnézték a műsort. Viszonzásképpen az önkormányzatok meglepetéssel
készültek a kicsik részére.
E kedves gesztust jövőre is szeretnék megismételni.

MIKULÁSVÁRÁS
Mikulásváró kézműves foglalkozást rendezett az iskola a Szülői Munkaközösséggel karöltve. Az esemény helyszínéül a művelődési házat választották,
ahol számtalan programot tudtak megszervezni:
mézeskalács sütést, különböző technikákkal készült
díszek és ajándéktárgyak készítését. Különleges
programelemként nagy sikert aratott a gyerekek körében a Mikulással való fotózkodás és a mozizás is.
Kellemes látvány volt a sürgés-forgás, a tanulók, tanárok és szülők együttmunkálkodása, az elmélyült
kézműveskedés.
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Eljött a karácsony…
A gyerekek és szülők által legjobban várt esemény
az iskolai közös karácsonyi műsor. Idén a műsor elkészítését az iskola alsó tagozata vállalta magára.
Nagyné Rajna Mónika tanította be az 1-3. osztály tanulóinak a Kis Hótündér című színdarabot. A fehér
ruhában öltözött „tündérek” táncbetéttel egészítették ki előadásukat. Modern, de mégis bensőséges
műsort varázsoltak a színpadra. Az ünnepi előadást
a 2. osztály verses, zenés összeállítása követte Matusné Bakos Éva osztályfőnök koordinálásában. Varázslatos este volt a címe annak a darabnak, melyet
a 4. osztály adott elő. Az egyedüllét, a magányosság
különösen karácsonykor szembetűnő, ennek oldásában segítettek a gyerekek. Hiszen jó megosztani
örömünket másokkal. – tudtuk meg az előadásból.
Felkészítő: Farkasné Józsa Mária volt. A műsor a fellépő tanulók közös gyertyatáncával zárult. A kicsik
és nagyok együtt énekelték a Karácsonyi álom című
dalt, gyertyával a kezükben. Szívmelengető érzés
járta át a nézőket. A dekorációk, a díszletek meghitt
karácsonyi hangulatot varázsoltak.
Hajdú Szilvia igazgató a karácsonyvárás gondolatvilágával köszöntötte a megjelenteket, az egymás
iránti szeretet kifejezésének fontosságára hívta fel a
figyelmet. Megköszönte a karácsonyváró programok összeállításában, szervezésében közreműködők munkáját, lelkesedését.
A fenntartók karácsonyi ajándékként az iskola működéséhez nélkülözhetetlen eszközökkel járultak
hozzá: CD lejátszó, hangosítás, gáztűzhely, páraelszívó, függönyök, terítők.
Nem kevés anyagi forrást fog biztosítani Mozsgó, Almáskeresztúr, Csertő és Szulimán községek a 2019.
évi horvátországi tanulmányútra, a diákok a tanítás
időszakában egy hetet tölthetnek el Tribunjban.
Hagyományteremtő céllal rendezték meg a jótékonysági süti vásárt a műsort követően. Tetszőleges
összegért házi süteményeket lehetett vásárolni, melyeket a Szülői munkaközösség készített. A karácsony szelleme sok embert megérintett a jótékonykodást illetően, számottevő összeg – nyolcvanezer
ft – került a SZM kasszájába.
A nap egy meghitt közös karácsonyi ebéddel zárult,
minek újdonsága volt, hogy az ünnepi ebédet a gyerekek éttermi körülmények között fogyaszthatták. A
pedagógusok és technikai dolgozók szolgálták fel a
menüt.
P. É.
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Tengeren innen

őszig munka volt, nyáron az asszonyok a Dunán mosták a nagyobb darabokat, ám télen és vasárnaponként a szórakozásé volt a fő szerep. A nők kézimunkáztak és beszélgettek, a férfiak kártyáztak, vadásztak, beszélgettek. Boltban nemigen vásároltunk megtermeltük, édesanyám elkészítette, amit lehetett.

Izgalmas párbeszéd
részese vagyok: a
férjemet, Bóni Istvánt kérdezem arról
a belső szálról, ami
összeköti a gyerekkorát a vállalkozásunkkal.
Nagyon
büszke vagyok arra
az erőre, ami Istvánból fakadt és a családunk
megtartó
alapja lett. Szívesen
hallgatom ezt a történetet újra és újra - szeretem az
egyszerűségét és nagyszerűségét, a szívemet lelkesedéssel és hálával tölti el. Hálával a Mindenható
felé, hogy ez a - számunkra - csoda létezhet.

200-300 fős lakodalmak voltak, a falu nagy része hivatalos volt rájuk. Imádtam a készülődő felnőttek
körül sündörögni, nézni mit hogyan csinálnak, miről
beszélgetnek. Minden napnak megvolt a forgatókönyve. Szerdán vágták le az állatokat, csütörtökön
sütötték a tortákat és süteményeket, pénteken díszítették a kultúrházat, szombaton pedig mulattunk a
lakodalomban.
A nyaraink olyanok voltak, mint a Tüskevárban Csónakosnak. Naponta jártuk a berkeket, a Duna holtágakat - pecáztunk, fürödtünk. A víz szeretete már
akkor megfogott. Anyukámtól lestem el a főzés, sütés, tésztagyúrás tudományát. Már tizenévesen szerettem főzni baráti összejöveteleken.

A gyerekkorom speciális abból a szempontból – meséli István - hogy magyar vagyok, de Horvátországban születtem és nevelkedtem. Egy zárt kis sziget
volt az a két-három falu, ami két világ, két kultúra
metszéspontján helyezkedett el - se magyarok, se
szlávok nem lehettünk igazán. A magyar hagyományokhoz kötődtünk egy idegen országban kisebbségként élve, mintha a múltban éltünk volna. A tradícióink is mélyen a múltba vezetnek vissza, oda kötnek
minket a magyar gyökerekhez.

Néhány nyáron lehetőségünk nyílt az iskola szervezésében eljutni az Adriára. Meghatározó élmény volt
- éppúgy, mint az előbbiek. Lenyűgözött a nagy víz
látványa, a tenger sós illata, a sziklák ereje, a Nap
melege. Innen jött az ötlet. Arra gondoltam, miért ne
élhetnék meg ezt az élményt a mai magyar gyerekek
is.
Eleinte gyerektáborokban gondolkoztunk. A fő motiváció az volt, hogy elérhetővé tegyük minél több
magyar gyermek számára, hogy eljuthasson a tengerre. Ám a kereslet igénye elmozdult a családi nyaralások, sport- és baráti közösségek irányába, így
nemcsak gyerekeket, hanem felnőtteket is fogadhatunk a táborunkban.

Élménydús gyerekkorom volt; sokat kellett segítenem a szüleimnek, nagyszüleimnek a szőlőben, a
kertben, odahaza - visszanézve ez is nagy élmény
volt. Együtt voltunk, beszélgettünk, sokat tanulhattam az idősebbektől. Jó volt együtt lenni a nagy öregekkel, akik a maguk paraszti egyszerűségében nagyon bölcseket tudtak mondani, tanácsolni. Fontosak voltak a jeles napok - disznóvágások, szüretek,
bálok, helyben tartott színházi előadások, lakodalmak. Mivel zárt kis közösség voltunk, ezek a programok nagyon fontosak voltak mindannyiunk számára.
Mindenki mindenkit ismert, segített, mint egy nagy
családban.

Az ötlet megszületésétől a jól működő vállalkozásig
nagyon hosszú út, kitartó, sok munka vezetett. Azért
is érezzük nagy értékű kincsnek ezt a vállalkozást,
mert saját kútfőből, anyagi háttér nélkül, kétkezi
munkával indultunk és fejlődtünk országos
ismerettségű szintre. Rendszeresen visszajáró vendégeink pozitív visszajelzése fontos erőforrás minden évben a folytatáshoz. Már a hely megtalálása is
izgalmas volt - több hónapos internetes keresgélés
és telefonos egyeztetések után úgy utaztam el sokfelé, hogy a családomat nem tudtam magammal
vinni, mert egy-egy úthoz egy személyre is igen sokat
kellett spórolnunk.

Jól működő közösség volt, mint egy mini társadalom.
Minden szakember megtalálható volt Vörösmarton,
nem nagyon mentünk városba. Borbélyhoz jártunk
hajat vágatni, szabó varrta az öltönyömet, kovács
készítette a kapánkat, péktől vettük a kenyeret. A
nőknek és férfiaknak megvolt a külön tere. Tavasztól
12

MOZSGÓ

2019. január

Aztán jelentkeztek az első iskolás csoportok. Két kicsi gyermekünkkel, sátorban, Tündivel ketten vittük
a konyhát, takarítást, bevásárlást, gyermekfoglalkozásokat, miközben a karonülő gyerekeinkkel is foglalkoznunk kellett. Visszanézve az is egy csoda, hogy
ezt bírtuk. Olyan anyagi helyzetben voltunk akkor,
hogy az első években könnyes szemmel adtunk hálát
amikor egy év munkájával az adósságainkból ki tudtunk lábalni. Hányszor nézett görbén Tündi, amikor
egy kis spórolt pénzünk volt végre és abból plakátokat nyomtattam, de tudtam, éreztem, hogy jó lesz!

hogy kipróbálják, várjuk Önöket szeretettel. Megköszönjük, ha ajánlják családjuk, barátaik körében tengeri táborunkat Tribunjban. Honlapunkon sok képpel és leírással találkozhatnak. Jó böngészést a
https://tengeritabor.hu oldalon.

Fő üzletpolitikám az, hogy nem a gyors meggazdagodás reménye hajt - abból hiányzik a hosszú távra vivő
erő. Célom, hogy sok olyan családnak nyújtsunk minőségi szolgáltatást, akik szerényebb anyagi kondíciókkal rendelkeznek. A saját hiányainkból merítettük
a legtöbb ötletet, mert sokat álmodoztunk arról, milyen lenne eljutni nyaralni, mit szeretnénk akkor. Így
alakult ki, hogy legyen napi pár óra gyerekfoglalkozás azért, hogy a szülők is kettesben lehessenek,
hogy kiadós, finom, magyaros ételeket adjunk, amiket szívesen megesznek a gyerekek és felnőttek is,
hogy az anyák ne a tűzhely mellett vagy a boltban
töltsék a nyaralás idejét. Azt szeretnénk, hogy a család minden tagja kikapcsolódhasson és pihenten térjen haza az egy hetes nyaralás után. Ezért külön megyek minden nap friss áruért a pékhez, a henteshez,
a boltba. Csak normális alapanyagokat használunk,
nincsenek mű porok, nem hígítunk, nem pancsolunk. Házias ízű ételeket, süteményeket készítünk.

Bóni Tünde

Tudta-e?
Vízkereszt, vagy amit akartok
A Vízkereszt
szó hallatán
beugorhat:
Shakespeare.
A Vízkereszt,
vagy
amit
akartok komédia címe
sokáig kérdéses volt. Állítólag a szerzőnek semmi
frappáns
nem jutott az
eszébe, de
mivel január
6-a tájt készült el vele,
mindig Vízkeresztként emlegette. Az anekdoták szerint az 1602-es bemutató előtt Shakespeare-t megkérdezték kollégái, hogy mi legyen a mű végső címe a darabnak? Mivel nem volt ötlete, ezért azt válaszolta
„Vízkereszt, vagy amit akartok”! Szó szerint vették, így
végül ez lett a címe a komédiának, aminek sikere több
száz éve töretlen.
Kántor Éva

Az árképzésünket úgy alakítottuk, hogy bőven a piaci ár alatt tudjuk kínálni mindezt. Az „adni és kapni”
egyensúlya hosszan megtart minket és 10 év után
még mindig örömmel, lendülettel készülünk az idei
szezonra. A szolgáltatásokat folyamatosan bővítjük,
így nemcsak magyar, hanem horvát céget is kellett
alapítanunk - két ország határának metszéspontján
állok, pont, mint gyerekkoromban.
Egy olyan szigetet hoztunk létre a rohanó világban,
ahol a természettel karöltve összeérhet a múltam a
jelenemmel: a régi falusi értékek, tudás, az élet szeretete a több végzettségemmel együtt - mintha idáig
minden része az életemnek ezért lett volna, hogy
összeálljon egy értékadó munkává. Vendégeink elégedettsége, élményekkel teli pihenése emberi léptékkel egy csodás kis halászfaluban, ahol a tengerparti naplementékben gyönyörködhetünk - számomra maga a paradicsom. Ha kedvet éreznek,
13
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Ami a történelemkönyvből kimaradt…

forradalmi megmozdulás hamar kifulladt, addig a magyar közel két évig tartott.

Az 1848-49-es szabadságharc kapcsán nem igazán emlékeztek meg történelem könyveink az én diákéveimben – ha jól tudom most sem – a szerte Európában kibontakozó forradalmakra. Ezek a forradalmak nem igen
mentek át szabadságharcba. Legtöbbjük többé-kevésbé békés úton megoldódtak az adott királyi udvar
engedményei által. Azért felsorolásképpen megemlítem a fontosabbakat.

Az 1848. március 15-ei események ismertek a
történelemkönyvekből Kossuth országgyűlési, Petőfi,
Vasváry és a többi márciusi ifjak szerepe. Ezekről a történelemkönyveink hál Istennek bőven megemlékeznek,
így én ezeket nem sorolom részletesen. A forradalom
első áldozatáról nem sok helyen emlékeznek meg. A
várhoz is felvonult az ifjak egy része és egy várőrző kiskatona ijedtében zavarában vagy ki tudja miért, belelőtt
a csoportba és eltalált egy zsidó származású orvostanhallgatót, ő volt az első áldozat.

Január elsején Palermóban, onnan átcsapva
Nápolyban, onnan Párizsban folytatódik. Károly Albert
arra kényszerül, hogy országát alkotmányos monarchiává alakítsa át.

Kezdetben úgy tűnt minden halad a maga békés útján, már április 14-én megkezdi működését a teljes magyar kormány Batthyány Lajos vezetésével. V.
Ferdinánd azonban már március 23-án a magyar háta
mögött horvát-szlavon bánná nevezi ki Jelasicsot, két
hét alatt altábornagyi rangig léptek elő.

Nagy-Britanniában Viktória királynőnek nem kis
harcába kerül az ír felkelésen felülkerekednie.
1848. március 4.-én Münchenben is forradalom robban ki. Bécsben március 13-án, 18-án Berlinben
tört ki forradalom. IV. Frigyes Vilmos porosz király szintén kénytelen volt liberális szellemű átalakítást ígérni. A
velencei polgárok március 22-i megmozdulásukon a velencei köztársaság helyre állítása mellett foglaltak állást. Március 18-i első forradalmi fellépés óta tartó milánói tömegmegmozdulás kinyilvánította az itáliai egységállam megteremtését.

A nyár egyezkedésekkel telik az udvar és a magyar kormány között. Az udvar Bécsben végül meghiúsítja a magyar küldöttség eredményes tárgyalását. Az
eredménytelen tárgyalásokról szeptember 10-én viszszatérő kormányt és országgyűlési küldöttséget óriási
tömeg fogadja Pesten. A fogadtatás nyílt függetlenségi
tüntetésbe csap át.
Időközben az udvar egyes csoportjainak bátorítására Jelasics átlépi a horvát-magyar határt a Dráván
átkelve. Két menetoszlopban Nagykanizsán és Pécsen
át Székesfehérvár és a főváros felé vonul előre. Egyértelművé vált a fegyveres támadás szükségessé téve az
ország mozgósítását.

Az Európán végigsöprő forradalmi hullám,
amely során jórészt az uralkodóktól a nagypolgárság kezébe került a hatalom gyakorlása (persze a nagytőke segítségével), felszínre kerül két ember, akiknek eszméivel majd száz év múlva újra találkozunk. Karl Marx, aki
újságíróként újságírásból nem tudván megélni szövetkezik Friedrich Engels-sel a nagyipart bíráló – közülük
való – gazdag gyárossal. Teóriájuk, hogy ahogy a nemesség kezéből a nagypolgárság kezébe került a hatalom, úgy fog a nagypolgárság kezéből a munkásosztály
(a proletárság) kezébe kerülni. Elméletük kudarcot vallott abban az időben, majd közel egy évszázaddal később újra felszínre tör, sőt napjainkban is akadnak követői.

Győri Sándor

A magyar forradalommal egy időben (nem is gondolnánk) születik a kommunista internacionáló indulója: …
„ a múltat végkép eltörölni” …(elszakadni a múlttól, a
gyökerektől) „ a föld fog sarkából kidőlni” (tanúi vagyunk a globális időváltozásnak és migrációnak) …
„semmik vagyunk, minden leszünk” … (ehhez már nem
fűzök jegyzetet). Mindezeket azért írtam le, hogy lássuk
az 1848-as forradalom és szabadságharc nem magyar
sajátosság volt a korabeli Európában. Népek, tartományok, birodalmi részek kívántak függetlenné válni. Eszmék, eszmerendszerek kavarodtak, csaptak össze egymással. Ami magyar sajátosság volt, hogy míg legtöbb

MOZSGÓ
01. 27. vasárnap 9.00 óra
SZULIMÁN
01.26. szombat 15.00 óra
SZIGETVÁR
01.06. és 01.13. és 01.20. és 01.27. vas.
10.30 és 18.00 óra
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dában, szerdánként 6 órától pedig Capoeira a Kultúrházban. Gajákné Marika, Sajgó Gyöngyi, Pölczné Kata ingyenesen biztosítják a mozgás lehetőségét községünkben.
Köszönet érte.

MO ZO GN I JÓ !
Ahogy belépünk az új évbe, biztos sokan fogadkoznak és
valószínűleg legtöbben azt tervezik, hogy az ünnepi lakomák után lefogynak. Talán még sportolni is elkezdenek
páran, de vajon hová lesz ez az elhatározás a következő
karácsonyra?

Szigetváron jógázni lehet- lassú, gyógyító és erősítő mozgásforma Szabó Joe vezetésével. Iskolánk tanára Papp Orsolya szintén karitatíve tart Zumba edzéseket Szigetváron
hétfőn és csütörtökön 6 órai kezdettel. Ez a lüktető zenére végzett lendületes tánc koreográfia felpezsdíti a testet és lelket egyaránt. Előképzettség ide sem szükséges.

Azt tapasztalom, hogy ha csupán a fogyás szándéka áll a
mozgás és diéta mögött, akkor a nagy lendület igen gyorsan alábbhagy és a terv akár visszájára fordul. A gyors fogyási szándékra ráadásul már iparág épült és minden extrával kecsegtet, ami erőfeszítés nélkül is elérhető, ha
eléggé a pénztárcánkba nyúlunk. Pedig a mozgás és a normál táplálkozás sok más életterületre is kihat, ha rendszeressé tudjuk tenni.

Meg kell említsem a kedvencemet a futást. Számomra ez
maga a meditáció- teljesen kikapcsol, lelassítja az agyamat, megnyugtatja a lelkemet, összekapcsol a természettel. Terepen szeretek futni, mert betonon megfájdul a
térdem és mert közben érzem az illatokat, elém tárul a
dombok, szántók, erdő világa. Ahogy a nyulakat, őzeket
látom, a madarakat hallgatom, öröm járja át a szívem.
Persze a lustaságom olykor le kell győznöm, mert elindulni nem könnyű, de mindig mosolyogva érek haza. Emlékszem, hogy sok kihagyás után alig tudtam pár métert
futni, szuszogva meg kellett állnom, ám a rendszeresség
néhány hónap alatt meghozta az eredményt: hosszabb
távon is élvezem a futást.

Nézzük most a mozgást. Ha sokat ülünk, egyre többre vágyunk és egyre nehezebb megmozdulni, egyre több testrészünk sajog és követeli a pihenést. Ha azonban nincs
tartós betegség, a fájdalmak mögött, akkor maga a mozgás az, ami gyógyítani tudja nemcsak a testet, de a lelket
is. A kezdet mindig nehéz, főleg ha nagy elvárásaink vannak, ám ha a testünkre odafigyelve kezdünk mozogniamennyi jól esik- és ezt rendszeresen tesszük, akkor
előbb-utóbb azt érezzük, hogy még több esik jól. Igazából
az első alkalmak gyötrelmesek, mert ki kell lépni a megszokottból, aztán elkezd jól esni, majd igényünkké válik. A
testünk minden porcikáját átmozgatva fokozzuk az
anyagcserét, aminek következménye, hogy a salakanyagok kiürülnek- nem lesz „bemacskásodva”, megszűnhetnek fájdalmak- az oxigéndús vér felfrissíti tagjainkat, a szívünk, tüdőnk munkája fokozódik, ami edzésben tartja
ezen szerveinket (persze ha nincs krónikus betegségünk).
Fiatal korban a csontépítő folyamatok vannak előnyben a
csontleépítő folyamatokkal szemben, de idősödve ez
megfordul, ami csontritkuláshoz vezethet. Ezt megelőzendő, vagy a meglévő állapotot stabilizálandó nagyon
fontos a rendszeres mozgás.

Ha azért kezdünk el mozogni, mert szeretnénk törődni
magunkkal, szeretettel ajándékozzuk meg magunkat egy
kikapcsoló, feltöltő élménnyel, biztos hosszabb távon sikerül kitartanunk. Vesztenivalónk nincs, csak nyerhetünk
vele!
Bóni Tünde

TÁJÉKOZTATÁS SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL
Mammográfiára – emlővizsgálatra - időpontot csak
névre szólóan (név, születési dátum, telefonszám)
megadásával tudok kérni.
Az utazáshoz a falubuszt sem tudjuk igénybe venni,
mert Hegedűs Jani egyéb kötelezettségeire hivatkozva nem tudja vállalni az asszonyok szállítását.

Rendszeresnek azt nevezhetjük, ha legalább heti 2-3 alkalommal a kellemes kifáradásig folytatjuk a testmozgást.
Rengeteg lehetőség közül választhatunk, aminek jótékony hatása elvitathatatlan- a lényeg a rendszerességben
van.

2011 óta szervezem a csoportos szűréseket, nagyon szívesen teszem ezt, és azt gondolom igény
is van rá. Minden ezzel kapcsolatos ötletet szívesen
fogadok, hogy lehetne tovább vinni ezt a jó gyakorlatot.

A séta bármikor elérhető, ráadásul tiszta levegőjű helyen
élünk, ami nagy kincs. Ha otthon szeretnénk mozogni
egyedül, az interneten számos edzésprogramot találhatunk a könnyebb pilatestől elkezdve a keményebbekig
(kedvencem Tatarek Rezső zsírégető tornája, ami végtelenül egyszerű mozdulatsorokból áll nagy ismétlésszámmal). Egyedül és csoportosan is élvezetes jó időben a kerékpározás, ráadásul az ízületeket kíméli.

Időpont kéréshez segítséget tudok felajánlani, illetve egy-egy alkalommal viszem az asszonyokat
Pécsre, ahogy ezt eddig is megtettem.
Berta Ildikó
Telefon: +36 20 406 8685
Mozsgó, Tanácsadó hétfő: 14-16 h szerda: 9-11 h

Aki közösségben szeretne sportolni, talál lehetőséget
helyben is- szerintem ez nagy szó egy falu életében. Hétfőn és csütörtökön negyed hattól női torna van az óvo-
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BARANYA MEGYEI ASZTALITENISZ CSAPATBAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁNAK VÉGEREDMÉNYE
Csapatunk az őszi szezont 3 nyert és 4 vesztett mérkőzéssel a 4. helyen zárta. A kezdeti
sikerszériánkat később egy pechszéria követte: kezdetben olyan mérkőzéseket is megnyertünk, ahol nem mi voltunk az esélyesek,
míg később olyanokat buktunk el, ahol nekünk kellett volna nyernünk. Ez betudható
egyes játékosaink kiegyensúlyozatlan teljesítményének. A tavaszi fordulóban ezen mindenképpen javítanunk kell! Reálisan elérhető
célunknak a dobogó 3. helyének megszerzését
tűztük ki. Ez csak akkor valósítható meg, ha
minden csapattársam a képességeihez mérten jó, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt!
Tabella
Csapat neve

Meccs Nyert Döntetlen Vesztett Pont Meccsarány

1. Harkányfürdő Sportegyesület I.

7

7

0

0

21

101:25

2. Mágocs Községi Sport Kör

7

6

0

1

19

85:41

3. Dombóvári Asztalitenisz Club

7

4

0

3

15

66:60

4. Mozsgói Csizik Mihály SE

7

3

0

4

13

57:69

5. Sásdi Városi SK

7

3

0

4

13

61:65

6. Mohácsi Torna Egylet 1888 III.

7

2

1

4

12

63:63

7. Mohácsi Torna Egylet 1888 II.

7

2

1

4

12

51:75

8. Harkányfürdő Sportegyesület II.

7

0

0

7

7

20:106

(Akit részletesebben érdekelnek az eredmények, az keresse fel a következő internetes oldalt:
www.moatsz.hu/Eredmények/Megyei bajnokságok/Baranya megye)
Csapatunk nevében minden kedves olvasónak sikerekben, egészségben gazdag 2019-es esztendőt kívánok!
Hajrá Mozsgó!!!
Mozsgó, 2018. december 30.

Matus Attila csapatkapitány, asztalitenisz szakosztályvezető
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