
 

 

 

  
MÁJUS 
 

Vártam a májust, elhagytuk a bolondos áprilist, 
végre jön a meleg, a nyár előszele - gondoltam. 
Aztán kinézek az ablakon és nemhogy nyarat 
nem látok, de a tavaszi meleg napsugár is csak 
vágyálom. Megtalálom közben Áprily Lajos Mos-
toha május című versét, mintha ma írta volna: 
Hideg eső kísért, viharszelek, Dunánk pusztító ár-
vizet hozott. Tavaly még tündérnek neveztelek, s 
a tündér boszorkánnyá változott.  
 

Szeretem ezt a hónapot, peregnek az esemé-
nyek. Kezdődik a ballagásokkal; minden évben 
egy-két család nálunk, a kultúrházban tartja a 
családi összejövetelét. De hogy ki ne hagyjam, a 
nyugdíjas klubunk legrangosabb eseményét, a 
környező települések csoportjainak találkozóját, 
ezzel kezdődik a programfolyam.  
 

Kicsit kibővítem a szervezők körét, folytatjuk az 
anyák napjával. A szülőknek, nagyszülőknek 
öröm látni az óvodában, iskolában a szemük fé-
nyét szerepelni, saját kezűleg készített sütemé-
nyeit kóstolni, rajzait megcsodálni. Külön színfol-
tot jelent Mozsgó életében a gyerekházban ren-
dezett közösségi események. Ezekről részlete-
sebben olvashatnak.  
 

Anyák napját követő hétvégén, május 11-én, 
könyvbemutatóra invitáltuk Önöket az újság ha-
sábjain, és a családi meghívóval. Kik szerepelnek 
a kiadványban, megtudhatják ezen a napon. Az 
emlékezésé és a verseké lesz a főszerep az iskola 
által rendezett Iskolanévadó ünnepélyen – rész-
letekről az újság hasábjain tájékozódhatnak. 
Szintén az iskola és a szülői munkaközösség ren-
dezi a Nyárindító partyt.  
 
 
 

 
 

A szabadtéri rendezvényeket május hónapban 
indítjuk. Sportolásra, piknikezésre kellemes az 
idő (már ha nem zuhog). Bár az igazi sportembe-
reknek, az eső nem számít. Jegyezzék meg, má-
jus 18. Sportnap Mozsgón. Foci minden mennyi-
ségben – U 19 bajnoki meccs, Nősök - Nőtlenek 
elleni felnőtt összecsapás, kispályás meccsek a 
gyerekeknek. Új szakosztályunk, a futószakosz-
tály első versenyét rendezi meg Mozsgón, a gyö-
nyörű zselici természeti környezetben. Már a dí-
jért érdemes elindulni, legrövidebb táv 8 km, aki 
nem bírja szuflával, gyalog is nekivághat. De nem 
feledkeztünk meg a szórakozni, kikapcsolódni 
vágyókról sem: lehet bográcsozni a kakasfőzés 
helyszínén, a gyermektől az agg korosztályig 
bárki beülhet szimultán sakkozni (csak délelőtt), 
lesz íjászat, motoros bemutató, zene, jókedv és 
kacagás.  
 

Várjuk Önöket/titeket programjainkra! Mert, 
 

M O Z S G Ó N  M I N D I G  T Ö R T É N I K  V A -
L A M I .  

Puskás Éva   

 

 
 
 

2019. május                                       Fotó: Kántor Éva  
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Ezüst Erdő Trail  
 

 

Már javában zajlik a készülődés. Idén első alkalom-

mal kerül megrendezésre az Ezüst Erdő Trail 

Mozsgó terepfutó versenye 2019. 05.18.-án. A ver-

seny megálmodói a szigetvári terepfutó házaspár 

Szukits Tibor és Szukits-Major Bettina. Tibor a te-

repfutás mellett jótékony futója az Élménykülönít-

ménynek is, így sporttevékenységével adományt 

gyűjt a súlyos beteg gyermekek élményterápiás tá-

boroztatására. Bettina terep- és akadályfutásban 

versenyez. A pár már számos hazai terep-és aka-

dályfutó versenyen részt vett pl: Spartan Race, Bi-

valy Racing, Sümeg Trail. A versenyekhez természe-

tesen megfelelő felkészülésre van szükség,  mind fu-

tás, mind pedig az erőnléti edzések tekintetében. A 

futás mellett mind a ketten a street workout edzés-

formát is gyakorolják. Mozsgó tökéletes természeti 

adottságokkal rendelkezik a versenyekhez való fel-

készüléshez, mivel technikás pályákat rejt az erdő. A 

házaspár körülbelül egy éve fedezte fel a helyi érté-

keket és határoztak úgy, hogy rendszeresen itt 

edzenek. Egyre inkább beleszerettek a táj gyönyörű, 

helyenként érintetlen vadregényes mivoltába. Úgy 

gondolták, ezt a csodás helyet érdemes lenne be-

mutatni a futó társadalomnak is. További céljuk, 

hogy motiválják a helyi közösséget, a térség lakosait 

úgy, hogy lehetőség szerint minél több időt töltse-

nek a szabadban. Sportoljanak, és próbálják ki a te-

repfutást.   

 

A házaspár felvette a kapcsolatot Mozsgó polgár-

mesterével, Kovács Zsolt Vilmossal, aki készsége-

sen fogadta a kezdeményezést, olyannyira, hogy a 

Mozsgói „Csizik Mihály” SE-nek alakult is egy futó-

szakosztálya, így Bettina és Tibor már mozsgói szí-

nekben versenyez. Az Ezüst Erdő Trail-t, illetve a to-

vábbi versenyeket, már a mozsgói egyesület kere-

tein belül szervezik.  

 

A versenyre az érdeklődök előnevezhetnek az inter-

neten a www.korido.hu weboldalon. A verseny ren-

delkezik facebook oldallal is. Természetesen a hely-

színen is lesz lehetőség nevezni. 

 

Az Ezüst Erdő Trail szervezői három távot jelöltek ki, 

8+km 11+km és 20+km, így mindenki kiválaszthatja 

a számára kedvező és felkészültségi szintjéhez 

megfelelő távot. A 8+km igazi sprint pálya kezdők-

nek, kedvcsináló táv gyanánt tökéletes. A 11+km 

pályája gyönyörű kilátást biztosít, igazi panoráma 

kör, picit több tapasztalattal rendelkező futóknak 

ajánlják a szervezők. A 20+ km már jelentősen nehe-

zebb pálya, illetve sokkal nagyobb felkészülést igé-

nyel. A pálya vezetése technikás, ugyanakkor cso-

dálatos, helyenként vadregényes, nem túl sok egye-

nes szakaszt tartalmaz. Dombos, lankás emelke-

dőkkel tűzdelt, amely bemutatja a Zselic domborza-

tát. Minden versenyző, aki sikeresen teljesíti valame-

lyik távot, befutóérmet kap, amely kifejezetten a ver-

senyre készült.   

 

 

 
 

A pályákon verseny közben a futóknak frissítő pon-

tokat jelöltek ki a szervezők, ahol a Biotech USA jó-

voltából izotóniás itallal és vízzel várják a versenyző-

ket. A szervezők nagyon fontosnak tartják a környe-

zetvédelmet, illetve az újrahasznosítás fontosságát. 

Az Ezüst Erdő Trail igazi zöld rendezvény lesz, hi-

szen a versenyen nem adnak műanyag poharakat, 

és nem nyomtatnak felesleges szórólapokat sem. A 

versenyen keletkezett műanyag és papír hulladékot 

pedig szelektíven tervezzük összegyűjteni.  

 

A verseny mindhárom távján nemenként jutalmaz-

zák a dobogósokat. Az első három helyezett férfi és 

nő értékes ajándékcsomagot kap a Chilion prémium 

chili jóvoltából, illetve a Biotech USA ajándék utalvá-

nyokat ajánlott fel a győzteseknek. Az egyes távok 

női és férfi győztesei a Strong Paramedic Paracord 

fejajánlásából egy kifejezetten a versenyre készített 

kulcstartót nyerhetnek meg.  

 

A versenyre való online regisztrációra május 12-ig 

van lehetőség a www.korido.hu weboldalon, illetve 

a verseny reggelén is lesz lehetőség nevezésre 7-9 

óráig. A szervezők sok szeretettel várnak minden 

kedves érdeklődőt, versenyzőt. 

Szervezőség 

http://www.korido.hu/
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9. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL 

 
KAKASFŐZŐ-VERSENY 

 
 
 

Sok szeretettel várjuk családok, baráti társaságok,  
csapatok jelentkezését a kakasfőző-versenyre.  

 

Nevezési díj: 2.500 forint. (helyszínen fizetendő) 
Csapat kap egy kövér kakast. 

 
Sörpad garnitúrát és tűzifát a helyszínen biztosítunk. A szüksé-
ges alapanyagokról, konyhai eszközökről, bográcsról a csapa-
toknak kell gondoskodniuk. 

 
Jelentkezési határidő: 2019. június 21. péntek 12.00 óra 

 
 

Információ munkaidőben: +36-30/865-3404 telefonszámon 
 

FŐZZÜNK EGYÜTT EGY FINOMAT!  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

KONFERENCIA MOZSGÓN 
  

A sport hatásai a mindennapi életre - korosztályo-

kon átívelően címmel rendezett konferenciát ápri-

lis 12-én a XVI. kerületi Közművelődési Tanács 

Egyesület a mozsgói művelődési házban. A mint-

egy száz érdeklődő jelenlétében zajlott előadáso-

kat az európai uniós Transznacionális együttmű-

ködések pályázat keretein szervezték meg, amely 

elsősorban a térség pedagógusai és edzői szá-

mára tartalmazott hasznos és fontos információ-

kat.  

 Horváth Tibor, az egyesület képviselője köszön-

tötte a megjelenteket, majd ismertette a progra-

mot, valamint bemutatta az előadókat, akik között 

olyan szaktekintélyek is szerepeltek, mint Kákai 

László egyetemi tanár vagy Zsiga Gyula a női ké-

zilabda-válogatott egykori sikeres szövetségi ka-

pitánya. 

 Elsőként Dr. Kákai László, a Pécsi Tudomány-

egyetem Társadalmi Kapcsolatok Intézetének 

tanszékvezető tanára mutatta be előadásában a 

gyermekek kognitív fejlődését és 

mozgáskulturáját. Ezt követően Peti Géza, a Ba-

ranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat logopé-

dusa beszélt a kisgyermekkori tipikus mozgásfej-

lődés szakaszairól, illetve a normálistól eltérő fej-

lődésmenetről, kóros mozgásformákról. Harma-

dikként, az egykor klubedzőként is sikeres, pél-

dául a Dunaferr női kézilabdacsapatával Bajnokok 

Ligáját is nyerő Zsiga Gyula mondta el gondolatait 

az egészséges szülő-edző, edző-gyerek kapcso-

latról, kiemelve a kommunikáció fontosságát. 

Zsiga Gyula jelenleg a Magyar Kézilabda Szövet-

ség szakmai igazgatója. 

 Az előadások sorát egy interaktív bemutató 

zárta, amikor Nagy Tibor, a Magyar Vöröskereszt 

területi vezetője és segítője ismertette az újra-

élesztés elméleti és gyakorlati tudnivalóit, proto-

kollját, amit később bárki kipróbálhatott egy spe-

ciális próbababán. 

 Az ebédet követően a résztvevők kérdéseket te-

hettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban az elő-

adóknak, és megoszthatták tapasztalataikat egy-

mással, ezzel délután 2 óra körül zárult a program. 

 Az előadáson az ország egész területéről ér-

keztek civil szervezetek képviselői, sőt, sok in-

formációt kaptak határon túli partnerek is! 

Szervezők 
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Zene Bölcső foglalkozásunk a Biztos Kezdet 

Gyerekházban Mozsgó Alsóhegyen 

 

 

 

Az egyik legnépszerűbb programunk a Zene Böl-

cső foglalkozás, amit havonta 2 alkalommal tar-

tunk Pichlerné Kerekes Ilona (Icu) vezetésével. 

Közösen énekelünk, mondókázunk. Dalainkat 

mozgással kísérjük; nagy kedvencek a döcög-

tető játékok a gyerekek körében. Hatalmas szí-

nes ejtőernyő is gyakran előkerül, amelyben lab-

dákat pattogtatunk, alábújnak és hintáztatjuk is 

benne a piciket. Furulya hangjára már gyűlnek is 

a szőnyeg köré a gyerekek, várják a szokott da-

lokat, játékokat. Otthon is gyakran kérnek, hogy 

énekeljék el velük a szülők. Foglalkozás végén 

buborékot fújunk, amit nagyon mókás kergetni 

és a nagyobbak már maguk is megpróbálkozhat-

nak fújásával. Rengeteg területet fejlesztünk ez-

zel a programunkkal, és közösségépítő szerepe 

is jelentős. 

 

 
 

Májusi programjaink: 

Május 6: Családgondozó fogadó órája a gyerek-

házban 13 órától. 

Május 8.: Anyák napi Zene Bölcső foglalkozás  

10 órától. 

Május 16: Pszichológusi tanácsadás 10 órától. 

Május 23: Hurcibaba Klub 10 órától. 

Május 29: Zene Bölcső 10 órától 

 

Közösségi rendezvényünk május 18-án szomba-

ton lesz, ahol az étel allergiára hívjuk fel a figyel-

met és allergénmentes süteményekkel készü-

lünk. Lesz természetes anyagokból készült koz-

metikai bemutató is. 

Baka Dorisz gyerekház-vezető 

 

 

Desimone Peter Alsóhegy 

Ihász Józsefné Árpád  u.  

Modenszider István Batthyány u. 

Tamasics Jánosné Mátyás k. u. 

Várdai Jánosné Pozsonyi u. 

Viseta Józsefné Alsóhegy 
 
 

 
 
 
 

 

 

Halálozás 

Pöttendi József (szül: 1953. 12. 04. Mozsgó, volt Ár-

pád u. 13. sz. alatti lakos, meghalt 2019. 03. 27-én  

Pécsen. Utolsó lakhelye Pécs, Kiss Ernő utca 13. 

Hamvait Mozsgói temetőben helyezték örök nyuga-

lomba ápr. 11-én. 

 

Rausch István (Somogyfajsz, 1951.06.01. an.: Szij Má-

ria) volt Mozsgó, Batthyány u. 2. sz. alatti lakos meg-

halt 2019. április 21. napján. 

 

Nyugodjanak békében! 
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Anyák napja… 
 

 

Luca baba 
 

 
 

Ebéd után érkezem. Nem csengetek, hátha Luca 

alszik. Márti már jön is elém, Lola, a kölyökku-

tyus, aki eddig rám sem hederített, most körbe-

ugrál, jelezvén a gazdinak, hogy mennyire éber 

házőrző. 

Barátságos, takaros házba lépünk. Szemem egy 

apró rózsaszín széket pillant meg először, fölötte 

a fogason rózsaszín kabátka. Ha nem tudnám 

hová érkeztem, akkor is kitalálnám, hogy kisgyer-

mekes családhoz, mert babaméretig minden ve-

szélyes dolog el van pakolva. Luca nemrég mú-

lott egy éves. Az Őt körülvevő szeretet érződik a 

házon így is, hogy csukott ajtó mögött alszik. 

 

Kérem Mártit, hogy meséljen az anyaságáról. 

– Terveztük Lucát. Azt hittük várnunk kell majd 

rá, de ahogy hívtuk, rögtön jött. Egy pillanatra el-

bizonytalanodtam: „Alkalmas leszek-e anyá-

nak?”. Ezen az érzésen gyorsan átléptem és 

csak az érdekelt, hogy a babával minden rend-

ben legyen. Nagyon aggódtam - minden orvosi 

vizsgálat előtt izgultam -, ám amikor Luca érke-

zett, a kórházba belépve elmúlt a szülési félel-

mem. Mikor megpillantottam az maga volt a 

csoda! Megkérdeztem az orvostól, hogy „Ő most 

akkor tényleg az enyém?” 

 

– Luca egy tünemény! 2 hónapos korától végig-

alussza az éjszakát. Minden nap egy ajándék! Ha 

rossz kedvem van és odajön, rám mosolyog, bú-

jik, puszit ad, minden gondom elszáll. Nehéz az 

anyaság, de csodálatos! Rengeteg türelem kell 

hozzá, de az önzetlen szeretet, amit Ő ad és mi 

adunk Neki, mindent felülmúl. 

– Barátságos, mosolygós, jó kedélyű baba. Csak 

akkor sír, ha fáj valamije, vagy éhes. Nem kell fo-

lyamatosan mellette lennem. Fél órát - órát is ké-

pes elmélyülni a játékban, aztán odajön egy öle-

lésért, pusziért és megy tovább. Minden érdekli, 

utánozni próbál minket. Most ki-be pakol, fő-

zőcskézik. Szeret a szabadban lenni, imádja az 

állatokat – kutyát, macskát, tyúkokat. 

– Lucát az egész család várta. Anyósoméknál 

csak fiúk vannak, Ő az első kislány – a tenyerü-

kön hordozzák, mindenben mellettünk állnak. 

Édesanyámék kicsit messzebb laknak, de Velük 

is nagyon jó a kapcsolat. 

 

– Lucát 36 évesen szültem, így testvért már nem 

vállalunk. Neki mindent megadunk, de félnék, 

hogy a kor előrehaladtával fogyna a türelmem. 

Azt nem bánom, hogy nem korábban szültem, 

akkor még nem lettem volna rá kész. Anyukám 

mondja is, hogy túl szigorú vagyok, de én látom 

az iskolás korú gyerekeknél, hogy hova vezet, ha 

nincsenek szabályok otthon. Ezt nem akarom. 

Nálunk nincs egész nap tévézés. Közösen hall-

gatunk zenét – Luca táncol hozzá, vagy megné-

zünk együtt egy rajzfilmet és ennyi. Azért vagyok 

itthon, hogy játszak Vele, hogy minden percünket 

együtt töltsük. Lucának is kell, hogy együtt le-

gyen a család. Ha a párom hazaér munkából, 

együtt vagyunk, akár csak ha bevásárolni me-

gyünk. Heti kétszer babaúszásra járunk. Luca 

imádja! Az első alkalommal sírt, de most már fü-

lig ér a szája. Édességet nem kap, csak ritkán, 

ám minden nap van zöldség, gyümölcs, főzelék. 

Ezt a család is elfogadta. Ha rászólunk, hogy va-

lamit nem szabad, huncutul figyel minket a 

szeme sarkából és tovább csinálja – alig bírom 

nevetés nélkül, de tudom, hogy akkor, ott nem 

nevethetek, mert jó játéknak gondolná. 

 

– Nem fáradok el mellette, mert este 8-tól alszik 

reggel kb. 8-ig és napközben 2- 2,5 órát. Ilyenkor 
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igyekszem én is pihenni. Ezen kívül heti kétszer 

egy órát eljárok zumbázni, akkor Apával vannak 

kettesben, mindketten élvezik. Én már alig vá-

rom, hogy hazaérjek –  mai napig könnyes lesz a 

szemem, mikor belépek az ajtón és a nyakamba 

ugrik! 
 

 

 

– Sosem gondoltam – mikor a kollegák mondták 

–, hogy mikor saját gyerekem lesz, mennyi min-

dent másként fogok látni, de most már tudom, 

hogy igazuk volt! 

 

 

 

 

Érdeklődöm, hogy anyaként miben változott, mi-

ben lett más. 

– A gyerek a középpont, minden más a háttérbe 

szorul, ami hétköznapi feladat. Türelem szem-

pontjából sokat változtam, Lucához sokkal több 

türelmem van, mint az iskolában volt a gyerekek-

hez. Sokkal nyugodtabb lettem, nem stresszelek 

annyit, a család a legfontosabb. Egy számít, 

hogy a kicsi egészséges legyen, a többi dolog 

majd megoldódik. Kiegyensúlyozottabb lettem.  

Ferivel 3 éve vagyunk együtt, a kettőnk kapcso-

lata is szorosabb lett, hisz Ő az első közös kin-

csünk. Egymásra is vigyázunk, ha szeretnénk 

kettesben egy-két óra közös kiruccanást, a 

mama vigyáz Lucára. Szeretném is, hogy mind-

két nagyszülőnél ellegyen, de éjszakára, vagy 

hosszabb időre még nem hagytuk Velük, ahhoz 

még kicsi. 

 

– Nem panaszkodhatom, de rengeteg nehézség 

is van. Például fogzásnál, mikor nyűgös és nem 

tudok rajta segíteni. Mindent megteszek és Neki 

mégsem jobb, ez nagy lelki nehézség, mikor te-

hetetlennek érzem magam. Mikor lázas volt, az 

maga volt a pokol. Nagyon várom, hogy beszél-

jen és elmondja hol fáj. Azt is kíváncsian várom, 

mikor kezd önállóan járni. Nem sürgetem, de iz-

gatottan várom minden nap, hisz a bútorok men-

tén már szépen tipeg, sőt! Most megtanult a bú-

torokra felmászni. Előrefelé talicskában ügyesen 

le is jön. Babanyelven folyamatosan beszél. A 

„De!” már tisztán érthető, az nagyon megy! Most 

épp a játszótér az új kedvenc, gyakran megyünk. 

Márti biztos még sokáig sorolná, de a bébiőrben 

megszólal Luca hangja. Felébredt. Ilyenkor még 

eljátszik egy picit, aztán hívja az anyukáját. Elkö-

szönünk, innentől Lucáé lesz Márti. 

Bóni Tünde 

 

 

 

 
 
 
 

Kiss János: Anyám 
 
Jaj Nem tudlak versbe szedni 
Napfényes lényed köddé válik 
Homállyá bájolnak a szavak 
Elrejtetted magad 
sokezernyi képben 

- de élsz: a bennem nyíló 
legszebb mesékben 
 
Mozsgó 
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Dóra baba 
 

Tormási Vikiékhez érkezem. Amikor utoljára beszélget-
tünk, még gyermektelen nő volt, most anya. Ahogy 
elém jön, látom rajta azt a ragyogást, ami az anyákra 

jellemző különleges „fűszer”. Számítottam rá, mégis 

meglep, mert élőben tapasztalni más. 
 

 
„Az anyukádnak lenni az a csoda, amit egész életemben 
kerestem”.  

 

Alig kezdünk el beszélgetni, felébred Dóra. Álmos sze-

mei azonnal fürkészően kutatnak és korát meghazud-
toló ideig tartja rajtam a fókuszt. Nyitott, érdeklődő, 

tekintetét egy idő után mosoly koronázza. Teljesen le-
vesz a lábamról – muszáj Őt néznem, Rá figyelnem, 
annyira édes kislány. 
Közben a beszélgetésbe is belekezdünk, hisz érdekel, 

hogyan éli meg Viki az anyaságot. 

– Nagyon szeretem a reggeleket, amióta itthon, nyugi-
ban tölthetem, nagy kávézós vagyok. 4-kor kelünk, 
mert Andris indul munkába. Amíg elkészítem a kávét 
és szendvicseket, addig eljátszanak Dórival. Dóra 7 hó-

napos, nyugodt baba, aki részben barátságos, részben 
visszahúzódó.  Ha mellette vagyok, akkor bátrabb. 

Nagy szimbiózisban élünk, Ő lett a középpont az éle-

temben. Előtte nem voltam az a babaimádó típus – 
szerettem a gyerekeket, tudtam, hogy Ők a jövő, de 
nem tudtam Velük mit kezdeni. Távolról csodáló típus 
voltam. Most körülötte forog minden gondolatom! Ab-
ban a pillanatban, hogy lesz egy gyereked, érzed, hogy 

valami hiányzott. Pedig előtte azt hittem, hogy teljes. 

Nem voltam rágörcsölve, hogy legyen– sodródtam az 
árral várandósan is. Mikor megszületett és először rám 
mosolygott… azt nem lehet szavakkal kifejezni. –  idézi 

fel meleg hangon, miközben Dórikával feláll és ösztö-

nösen ringatja úgy, ahogy épp a kislány igényli. 
– 2011 óta vagyunk együtt Andrissal. A középiskolában 

évfolyamtársak voltunk, de évekig elmentünk egymás 
mellett. Amíg iskolába jártam és az Önkormányzatnál 
dolgoztam, anyuéknál laktunk. Andris korábban kész-

nek érezte magát a szülővé válásra, de nekem sokáig 
félelmetes volt a gondolat. Egyszer azt mondtam, hogy 
bízzuk a sorsra, legyen, ahogy lennie kell. Dóra rögtön 

jött! 25 évesen szültem, és valahogy mindig úgy ter-
veztem, hogy 30 év alatt fogok gyermeket vállalni. Fia-

tal szülő szerettem volna lenni, hogy több türelmem 
legyen és közelebb legyen a világunk egymáshoz. Az is-
merőseink között is egyre több fiatal szülőt látok. Igaz, 

így nem építettem karriert, de én majd Vele fogom ezt 

megélni. Még nem tervezünk testvért. Azt tudtam, 
hogy lány lesz, nem is volt fiúnevünk az utolsó pillana-

tig. Az első ultrahang vizsgálaton mondta az orvos, 
hogy fiú. De a megérzéseim csalhatatlanul ellent-

mondtak ennek. Andris is mindig azt mondta lányunk 
lesz. Meg is van köztük a kapcsolat: amint Andris belép 

az ajtón, Dóri repdes az örömtől. 

 

 
– A szülés gyorsan, könnyen ment. A kórházi védőnő – 
szintén Dóra – szavai sokat adtak. Azt mondta, ne ag-

gódjak, ösztönből jön majd minden. Ez így igaz. Sokat 
jelent a nagyszülők tapasztalata is. Az én szüleim lak-

nak közel, így Tőlük sok támogatást kapunk, de 

anyósomék is rendszeresen jönnek látogatni. Nagyon 
hálás vagyok a szüleimnek, hogy 1-2 órára rájuk tudom 
bízni Dórát. Csak halaszthatatlan dolgok miatt kérek 
ilyet. Például elmentem fodrászhoz, levágattam a ha-
jam, mert az nem bababarát. Nagyon figyelek, hogy 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                        2019. május 

   9 

 

mit szabad ennem és mit nem, hogy elegendő vitamint 
vigyek be. Dóri eddig még nem volt beteg. 
– A napi időbeosztásunk Dóra igényei szerint alakul. 

Vannak fix pontok: 4-kor kelünk, majd van egy alvás 

11-12 körül és 3-4 óra körül. 6-kor fürdetés. 2 körül sé-
tálni megyünk, a többi meglepetésszerű. Van, hogy 

hosszabban alszik, van, hogy csak fél órát. Ehhez igazí-
tunk mindent. Nem hagyom sírni, „ölbe baba”. Azt val-
lom, hogy ne a sírástól, hanem a nevetéstől erősödjön 

meg a tüdeje. Azt szokja meg, hogy ha probléma van, 
anya vagy apa jön és segít. Ez persze időigényes, de 
nem fárasztó. Ez a dolgom. Én vagyok a biztos pont, 

ezt nem is szeretném eljátszani. Felnőttként sem sze-
retünk egyedül maradni a gondjainkkal. Hozzánk ez a 

nézet áll közel, ezt követjük. A mosogatás megvár és 
Andris is partner ebben. Ezen kívül fontosnak érezzük, 
hogy a természet felé neveljük Dórit, ne a kütyük felé. 

Szeretnénk Neki kiskertet, állatot, akiről gondoskod-

hat. Nem akarjuk a TV és a telefonok világához szok-
tatni. Bár kiküszöbölni nem tudjuk, hisz az életünk ré-

szei, de tartalmas gyermekkort szeretnénk biztosítani 
számára. Mindennap olvasok Neki, amit szintén na-

gyon hasznosnak gondolok.  
– Fél éves koráig nem akarom elkezdeni a hozzátáplá-

lását, ebben szigorú vagyok. Már készülök rá, épp erről 

olvasok egy könyvet. Az biztos, hogy én szeretném az 
ételeit elkészíteni, nem üvegeset akarok adni Neki. Mi-
vel édesszájú vagyok, úgy tervezem, hogy napi egyszer 

majd Ő is kaphat édességet – ezen a komoly monda-

ton egyszerre kezdünk el nevetni. Viki folytatja is 
mindkettőnk gondolatát: – A szülés előtti nézeteim 80 

százaléka már meg is dőlt, pedig nagyon határozott 
nézeteim voltak! 
 – Éjjel most többször ébred, mint eddig. De rendsze-

rint vissza is alszik. Este vagy elalszik 8-kor, vagy ha 
nem, akkor biztos, hogy fél 10-ig nem fog. Nappal, ha 
Dóra alszik, megfőzök, ha tudok pihenek. Szeretek ol-

vasni és írni. Új hobbim lett. Interaktív textilkönyveket 
és fejlesztő játékokat varrtam ismerősök gyerekeinek, 

Dórinak is készül majd. Ez nagyon kikapcsol. Ha elfára-
dok, TV-t nézek, de ha Dóri ébren van, akkor Vele ját-
szunk. Olyan gyorsan nő, megpróbálok minden időt ki-

használni, amit Vele tölthetek. A szüleimmel bármit 

bármikor megbeszélhettem és a mai napig megbeszél-
hetek, ez nagyon sokat jelent nekem, szeretném, ha 

köztünk is így lenne Dórival, mert így tudok majd segí-
teni Neki – ringatja kitartóan a kislányát. 

Bóni Tünde

  

 
 
  

Tormási Vyktória: Dorka mesék  

A mosoly csaló lovag 

Túl mezőkön, apró patakon, szivárványszín alkonyon, élt egyszer egy tündérszép hercegnő.  

Messzi földről csodájára jártak, égszínkék szemének, s tündöklő mosolyának.  

Mosolyország hercegnője volt Ő, hol a vidámság volt az építőkő.  

Egyszer azonban borús felhők gyülekeztek mosolyország felett, még az ég is elpityeredett.  

Eltűnt szép hercegnő mosolya 

Ki lehetett oly galád, hogy ellopta? 

Összezörrent az ország népe, hogy napsütést hozzon ismét a vidékre. 

De hiába jött ide bárki,  

A hercegnő nem tudott mást csak kiabálni.  

Könnypatak áztatta orcáját,  

Esőfelhők gyönyörű országát.  

Jajj mi lesz így mosolyország sorsa, nem borulhat örökké búba. 

Midőn kishercegnő csak pityergett, Mosolyország már szendergett 

De egyszer csak mit lát a határán 

Hős lovagot, fehér ló hátán.  

Vágtat Ő sebesen, midőn meghallja, hogy szomorú a hercegnő.  

Mert biza Ő a mosoly lovag, ha megérkezik búnak híre hamva se marad.  

Mély lélegzetet vesz a lovag, s a búfelhőt messzire fújja, még csak emléke sem marad. 

Kitisztul az ég, előbukkan a szivárvány 

S végre újra mosolyog a csodaszép királylány. 
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Lengyeltóti János:    

 

Anyámnak 

 
 

Szoborba véssem? 

Márványt hol vegyek 

Olyat hozzája, 

Mely arca mását 

Hűen mintázza? 

 

Talán lefessem? 

Milyen színekből 

Keverjem össze, 

Hogy lelke fényét 

Visszatükrözze? 

 

Tán fémbe metsszem? 

Arany, ezüstbe? 

Nincs az a bánya, 

Hol finomsága 

Ércre találna. 

 

Csokorba szedjem? 

Virág sem kertben, 

Sem réten nincsen, 

Mert ő eddig 

Legdrágább kincsem. 

 

Szókoszorúba  

Fonjam a nevét? 

Simítsam lágyan 

Meg a két kezét, 

Gyermekhálásan? 

 

Mindez semmiség, 

Dőre üresség; 

Úgy űz, hajt a vágy,  

Megölelhetni 

Az édesanyám 

   (Brjanszki erdő, 1945. júl. 16.) 

 

 

 

 

 

OTTHON, ÉDES OTTHON 
 

Bár nem Újfehértón születtem, azért mégis szeretek 

oda járni, mert a szüleim (most már csak az anyukám) 

ott élnek. A hétvégén először voltunk otthon amióta 

apu elment, ezért vártam nagyon, hogy így anyák 

napja közeledtével láthassam anyukámat. Vártam, 

hogy átölelhessem, megpuszilgassam, simogassam az 

arcát, mert annyira jó megfogni két ráncos kezét, és 

azt mondani, hogy itt vagyok, jöttem, hogy lássalak. 

Aztán hazaérünk, és minden fordítva történik. Ragyog 

az arca amint meglát, és én újból gyereknek érzem 

magam. Bár én szerettem volna egy kicsit kímélni, ké-

nyeztetni, babusgatni, végül én kaptam meg tőle. Az 

egyedüllét megtanítja az embereket, hogy milyen fon-

tos a szeretet, a törődés és sokkal jobban vágynak rá, 

mint a családban élő embertársaik. Anyu mesélte, 

hogy amióta egyedül maradt, annyira örül, ha valaki 

rányitja az ajtót. Ez a pár nap otthon arra volt elég, 

hogy jó nagyokat beszélgessünk, besegítsünk azokba 

a munkákba, amelyeket neki már nehéz megcsinálni, 

valamint jó adag szeretetet adjunk és kapjunk. Né-

hány nap után, már itthon azon gondolkodtam, hogy 

minél több ilyen nap kellene, mert ezekből tölteke-

zünk. Remélem hamarosan újból útra kelünk!   

B. A. 
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„Őszikék” Nyugdíjas Klub rendez-
vénye 
 
Hagyományainkat őrizve idén már e tavaszi hónap-
ban megtartottuk az éves nyugdíjas klubok találko-
zóját. A környező klubok tagjait meghívtuk a mi kö-
zösségi házunkba.  
 Már év elejétől készültünk az eseményre. Min-
den összejövetelünkön született egy-egy ötlet, 
amely azt szolgálta, hogy vendégeink jól érezzék 
magukat, és maradandó élményekkel gazdagodja-
nak. Művelődési házunk befogadó képessége meg-
határozta a meghívható vendégek számát. Arra is 
ügyeltünk, hogy kényelmesen elférjenek a megte-
rített asztalok körül és tánchoz is maradjon hely. 9 
klub tagjai vettek részt április 27-én, rendezvé-
nyünkön (140 fő).  
 Délurán 16 órától fogadtuk a meghívottakat fi-
nom házi pálinkával, likőrökkel, friss pogácsával, 
kaláccsal. A terített asztalokon Szabados Magdi kék 
nefelejcsei és a meggyújtott illatgyertyák fokozták 
a hangulatot.  
 Vendégeinket Gajákné Marika klubunk vezetője 
köszöntötte, majd a nyugdíjas klubok tagjai ének-
kel, versekkel, gitárkísérettel, előadott dalokkal 
emelték a hangulatot. Zenészünk Bozsányi Gyula 
szolgáltatta a talpalávalót. A műsorszámok végén 
csillogó szemekkel, közösen kézen fogva, elénekel-
tük a „Szeressük egymást gyerekek” című dalt. 
 A születésnapját ünneplő Dombos Editet hím-
zett terítővel, melyet Vatulikné Margit készített és 
Szabadosné cserepes virágával köszöntöttük. Ze-
nészünk eljátszotta a „Boldog születésnapot” című 
dalt. Mivel Valéria nap volt, Bilanicsnét és egy ven-
déget is köszöntöttünk az „Azért vannak a jó bará-
tok” című számmal. 
 A vacsorát az iskola konyháján készítették, me-
lyet 18 órakor szolgáltunk fel. Az asztalon Horváth 
Tibi díjnyertes borai vártak arra, hogy vendégeink 
jókedvre derüljenek tőle. Üdítők, ásványvíz és kávé 
bővítette a kínálatot. Vacsora után saját készítésű 
süteményekkel kedveskedtünk.  Tombola tárgya-
ink közül sikert arattak Vatulikné hímzett terítői és 
Szabadosné csillogó levelű cserepes virágai. 
 A táncmulatság 23 óráig tartott. A visszajelzések 
jó érzéssel töltöttek el bennünket, hisz mi is igye-
keztünk azért tenni, hogy mindenki jól érezze ma-
gát. Köszönjük a Képviselő-testület tagjainak, hogy 

megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Úgy gon-
doljuk, az ilyen rendezvények ÉLETET ADNAK AZ 
ÉVEKNEK. 

Perecz Lászlóné klubtag 
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NÉMET NYELVEN SZÁLLT A DAL 
 

Radák Gréta iskolánk 5.osztályos tanulója, a ta-

vaszi szünet előtti utolsó tanítási napon Megyei 

Német Népdaléneklési Versenyen vett részt a pé-

csi Apáczai Nevelési Központ Színháztermében. 

Az ANK I. sz. Általános Iskolája által meghirdetett 

versenyen több mint száz gyermek szerepelt. 

Igazán jó volt hallgatni a szebbnél szebb német 

dalokat, amelyeket gyakran több szólamban ad-

tak elő a különböző nemzetiségi iskolákból érke-

zett tanulók. Színesítette az előadásokat a sok-

féle kíséret, melyet főként harmonikán és klariné-

ton játszottak. Gréti nagyon szépen énekelt, 

mintha anyanyelvi szinten ismerné a német nyel-

vet, így sikerült bronz minősítést szereznünk. Kö-

szönet német tanárainak Molnár Márti és Papp 

Orsi néninek. Az énekversenyre felkészítette He-

gedüsné Szojkó Tünde. 
 
 

 
 

TOJÁSNAP  
 

 

 

2019.04.18-án iskolánkban megrendezésre ke-

rült a Tojásnap. A gyerekek különféle játékos ha-

gyományőrző kézműves foglalkozásokon és 

sport játékokon vehettek részt, amit kedvük sze-

rint választhattak ki. A tanulóink minden progra-

mot nagyon élveztek, különösen a tojás vadásza-

tot, amit az iskola udvarában rendeztünk. A nap 

végén a jutalmazás sem maradt el. A szülői mun-

kaközösség is apró ajándékkal kedveskedett ne-

kik. Mosolygós arcukból, vidám hangulatukból 

arra a következtetésre jutottunk, hogy jól sikerült 

napot zárhattunk.   

 
MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS 

 
 

2019.04.30-án az iskola fiú tanulói és férfi dolgo-

zói májusfát állítottak a lányoknak az iskolaud-

varban. A lányok kedvük szerint díszíthették fel a 

fát. Nagy örömmel fogadták a fiúk figyelmessé-

gét. Remek hangulatban telt ez a délután is.  

 

 
 

FLASHMOB 

 

 

 

Az idei tanévben különleges módját választottuk 

a költészet napi megemlékezésnek. Tanárok és 

diákok együtt készültünk József Attila verseivel. 

Az előadásunkat a most trendi Flashmob (Villám 

csődület) formájában adtuk elő. A gyerekek véle-

ménye szerint szuperül sikerült. Kérték, hogy 

máskor is készüljünk ehhez hasonlóval. És per-

sze mi tanárok is nagyon élveztük. Erről a felvétel 

megtekinthető az iskola Facebook oldalán.    

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető  
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Iskolakert-tankert-közösségi park a pap-

kertben 
 

 

 

Az újdonsült iskolakertben a gyerekek ökológiai 

szemlélete formálódik. Lehet kísérletezni, új és 

régi praktikákat kipróbálni. Hiszen ahol gyerme-

kek fordulnak meg, ott a konvencionális, vegy-

szerek használatával működő gazdálkodást nem 

lehet folytatni. 

  
 

Az iskolás gyerekek nagy örömmel vették bir-

tokba a számukra kialakított ágyásokat. Ismer-

kedtek a szerszámokkal, kapával, gereblyével. 

Dugdosták a hagymát, szórták a sárgarépát, ve-

tették a borsót, öntözték, majd takarták a baráz-

dát. Korai salátát is palántáztak. Még azok a gye-

rekek is közreműködtek, akik saját bevallásuk 

szerint, otthon ezt soha sem tették. 

A papkertben kialakított iskolakert e tavasztól 

szolgálja gyermekek szemléletformálását. A kö-

vetkező tanévtől már a pedagógiai programot is 

kiegészítik a pedagógusok, hogy minél több le-

hetőség legyen a környezettudatosság fokozá-

sára. A tankert mellett egy közösségi pihenőkert 

építése is körvonalazódott. Jelenleg a tervezése 

van folyamatban. Több ötlet felmerült a park ki-

alakításával kapcsolatban. Kültéri tanterem, kert 

mozi, szerelmesek lakat kapuja, szökőkút. Egy 

Lengyeltóti emlékhely, emlékfa, emlékpad is el-

helyezésre kerülhet a közösen kialakított, a hely-

béliek által adományozott növények beültetése 

után. 

Az iskolakertet úgy kell művelni, hogy a gyere-

kekhez és a felnőttekhez is eljusson a legfőbb 

üzenete:  

Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, 

tevékenykedni együtt érdemes! 

H.b.B. 

 

 

Meghívó! 

     
 

tisztelettel meghívja Önt  

Iskolanévadó ünnepélyére 
 

Ideje: 2019.05.17. (péntek) 
 

 

Program:  

10:30 virágok elhelyezése Lengyeltóti János 

sírjánál  

11:00 Iskolanévadó ünnepély 

Helye: Kazaliczky Antal Művelődési Ház. 

11:45 koszorúzás az emléktáblánál 
 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető  
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Érdekességek a nagyvilágból 

Május hónapban  
 

1931. 05. 01 (88 éve) – Átadták a rekord idő alatt 

felépült Empire State Buildinget. 

New York város 102 emeletes, 381 méter magas 

épülete (antennájával együtt 421 méter) és egyik 

jelképe az Empire State Building. 3400 munkás 

dolgozott, főként európai bevándorlók. Az épület 

rekord idő alatt, alig több mint egy év alatt készült 

el. Egy hét alatt 4 és fél emelet készült el. Érde-

kességek: 6500 ablak, 1860 lépcső 75 lift talál-

ható benne.  
 

1883. 05. 24 (136 éve) – Átadták a Brooklyn hidat, 

a világ akkori leghosszabb függőhídját. 

Chester A. Artur amerikai elnök és Grover Cleveland, 

New York állam kormányzója adta át a forgalom 

számára a Brooklyn-hidat. Az Egyesült Államok 

egyik legrégibbe függőhídja, 1866 méter hosszú, 

Manhattan szigetét köti össze Brooklynnal. 1903-

ig a világ első acélkábeles függőhídja volt, és a 

leghosszabb is.  
 

1937. 05. 28 (82 éve) – Megnyitották a San Fran-

cisco-i Golden Gate hidat a járműközlekedés szá-

mára. 

A híd építését 1933. január 5-én kezdték el. A gya-

logosok az átadás előtt már egy nappal használ-

ták a hidat. A hídavatás részeként Franklin D. 

Roosevelt elnök gombnyomással indította el a jár-

műforgalmat Washingtonból. Az Egyesült Államok 

második leghosszabb függőhídja, ami a Csendes-

óceánt és a San Farnciscó-i öblöt elválasztó szo-

rost íveli át. Hosszúsága 2737 méter, szélessége 

27,43 méter, magassága a víztől a tetejéig 227 

méter, súlya 894 500 tonna. Hídépítésen itt alkal-

maztak a világon először biztonsági hálót. A híd 

számtalan földrengést kiállt, közöttük az 1989-es, 

megsemmisítő erejű, 7,1-es fokozatú rengést. 

Fennállása óta csak háromszor kellett lezárni 

1951-ben, 1982-ben és 1983-ban erős szél miatt.  
 

 
 

Forrás: ezenanapon.hu Kép: pixabay 

                    Kántor Éva  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 MOZSGÓ  

     05. 25. szombat 17.00 óra 
 

 

 SZULIMÁN  
    05. 11. szombat 17.30 óra 

 
 SZENTLÁSZLÓ  
    Vasárnaponként 9.00 óra 

 
 SZIGETVÁR  

   Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra 
 

 

 
 

 
   SZENTLÁSZLÓ  

   Vasárnaponként 9.00 óra 
 

   SZIGETVÁR  

   Vasárnaponként 10.30 és 
18.00 óra 

 

 

LOMTALANÍTÁS MOZSGÓN 
 

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a 2019. évben 

a lomtalanítás időpontja: AUGUSZTUS 7.  

 

A részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk 

Önöket. 
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Áprilisi rejtvény megfejtése:  
Az áprilisban megjelent rejtvény helyes megfejtése: SŐT SEJETLEK. A helyes megfejtést 20-an 

küldték be, közülük 3 nyertest sorsoltunk ki, a nyerteseket a könyvtárba látogatók húzták ki. 

Könyvet nyertek: Götzné Legyel Mónika, Orgyán Achilles, Bogdán Attila. Gratulálunk! 
 

Májusi rejtvény:  
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személye-

sen leadható a községi könyvtárban május 24-ig. A beérkezett megfejtők között ismét sorsolunk. 
 

 
A vicc utolsó sora a rejtvény megmaradt betűiből olvasható össze. 
 

A rendőrségen megszólal a telefon: 
– Segítség! Meg akarnak gyilkolni! 
– Kicsoda? 
– Egy fekete macska! 
– Na ne szórakozzon velem! Kicsoda ön? 

- …………………………………. 

 

ablak, ajtó, 
akác, alma, 

cápa, fénykép, 
gólya, hit, 

húsvét, kakas, 
kápolna, kecske, 
kenyér, kosár, 
kudarc, méz, 
mozsgó, eb, 
palást, szám, 

tüske 
 

 

 

 

 

                                                              

P Z É M I T G S Z Á M 
M O Z S G Ó A Y U K A 
A V A Ó L G R K Y O M 
E K T Y K C K Á Á A L 
B J A P P Á R A S C A 
A T E É H K P A K O P 
T É K K I A E O D A K 
Ü V S Y T L A N L U S 
S S C N P B A Á Y N K 
K Ú E É G A S Á J É A 
E H K F ! T A P Á C R 
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FOCIZZ VELÜNK! 

                  

                        Ha szeretsz focizni és már négy és fél éves vagy. 

 

 
 

A Bódi Focisuli Alapítvány felvételt hirdet egész évben folyamatosan, azoknak a gyerekeknek, 

akik szeretnek focizni. 

 

JELENTKEZHETSZ, HA 4,5 ÉVET BETÖLTÖTTED ÉS NEM VAGY MÉG 21 ÉVES. 

 

Edzéseket Szigetváron tartjuk, heti három alkalommal,   

16 éves korig tornatermekben, 16 éves kor felett műfüves pályán. 

 

Minden sportfelszerelést biztosítunk! 

 

 

Jelentkezni lehet: Kerekes Zoltánnál  

                               +36-70/330-9692 

 

 

 

 

MEGYEI II. 2018/19. ÉVAD U19 A 
csoportmérkőzések 

 
ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK 

 

18. forduló 2019. 04. 13. szombat  

Kétújfalu – Mozsgó 2 – 9 

Góllövők: Csomós Zoltán (4), 

Szatmári Richárd, Kovács Péter (2), Balogh 

Gergő, Kiss Dominik  
 

Góllövő lista 

1. Csomós Zoltán 34 gól 

2. Bogdán József 27 gól 

3. Kőszegi Ádám 25 gól 
 

 

GÓLKIRÁLY CSOMÓS ZOLTÁN MOZSGÓ 

 

MEGYEI II. 2018/19. ÉVAD U19 
HELYOSZTÓ 9-12 mérkőzések 

 
ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK 

 

1. forduló 2019. 04. 27. szombat   

Mozsgó – Drávaszabolcs 16 - 1 

Góllövők: Szatmári Richárd (6), László Dávid 

Zsolt (2), Huber Márk Gábor, Mates Dá-

vid, Horváth László, Farkas László (2), Ke-

rekes Zoltán, Balogh József, Farkas Péter 
 

2. forduló 2019. 05. 11. szombat 10.00 

Kétújfalu - Mozsgó  
 

3. forduló 2019. 05. 18. szombat 10:00 

Mozsgó – Drávaszabolcs  
 

 


