„A nőket a szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nő akkor
szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
Rippl-Rónai József

NŐNAP ALKALMÁBÓL
TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET
MOZSGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN!
Kovács Zsolt Vilmos
polgármester

Nőből vagyok, vállalom
Tolom azt az ajtót, amelyikre egyértelműen az van írva, hogy HÚZNI.
Még jobban nevetek, ha megpróbálom elmagyarázni, min nevetek.
Gondolkoznom kell azon melyik a jobb és a bal, aztán összekeverem.
Elindulok és belépek a szobába, rögtön el is felejtem, miért mentem.
Ha számolok, szükségem van az ujjaimra.
Ha fáj valamim, azt rendszeresen eltitkolom azok elől, akiket szeretek.
A kacérkodás és a huncut nézés a lételemem.
Azt mondom, ez egy hosszú történet, akkor is, ha egyáltalán nem az.
Néha jól esik a "hiszti".
Sokkal többet sírok, mint gondolnák.
Olyan emberekkel is törődöm, akik nem törődnek velem.
Ha letörik a műköröm, az is fájdalmas.
Mindig megpróbálok még gyorsan megcsinálni valamit, mielőtt sípol a mikro sütő.
Akkor is figyelek, ha nem nézek Rád, és Te nem is figyelsz Rám.
Fontos, hogy legyen kihez odabújni…
Egy ölelés majdnem mindenen segít.
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Első koncertélményem
A Kakasfesztiválhoz közeledve, a megbeszéléseken régi emlékek, élmények, sztorik jutottak eszünkbe. Megkérdeztünk néhány embert, milyen volt az első, a felejthetetlen koncert, amelyre szívesen emlékeznek vissza. Ezekből
szemezgettünk:
Már felnőtt voltam, amikor az első koncertre eljutottam, a 80-as években. Meglepő, hogy éppen a Neoton Família
volt. Az akkori felállásban Csepregi Éva mellett még két lány énekelt. Kolozsváron volt a koncert, a kommunista
időkben; ami nagy szó volt, hiszen a rendszer nemigen engedett be magyar fellépőket. Emlékszem, hogy millió
ember várakozott a sportcsarnok előtt, bejutásra várva, órákkal a kezdés előtt. Nagy élmény volt számunkra, és
harminc egynéhány év elteltével is a kedvenc zenekarom maradt.
Bege Amália
Még nem voltam 14 sem. A bátyám rendező volt egy bányász művelődési házban Pécsen. Közelébe kerültem így
az akkori nagy neveknek: LGT, Beatrice, Edda... Súlyos „szerelembe estem” a P. Mobil dobosába. Azta' micsoda
érzelmek idézete....💓😍😁
H.b.B
Szép emléket elevenített fel a kérdés számomra. Az első koncertélményem, egyben az első fiús élményem is volt.
7. osztályos voltam, amikor unokatestvéreimnél nyaraltam. Ők már élték a felnőtt életüket, társsal, munkával;
szórakoztak, kikapcsolódtak. Engem, a kicsit, szintén be akartak avatni a nagyok világába. Elmentünk egy koncertre, ahol az Express együttes játszott. Természetesen, ahogy a fiatalok akkoriban szokták; a fiúk stírölték a lányokat, a lányok meg válogattak a jelenlévők között. Én is kinéztem egy fekete fiút, aki szimpatikusnak tűnt, persze csak a „szemezésig” jutottunk el. Mégis újszerű élmény volt, és a mai napig, ha meghallom a „Ó, sok kisleány
nézte érdeklődve szép harmonikám, Úgy szólt a hangszerem, és közben énekeltük kedvenc slágerem!” - a fiatalságom juttatja az eszembe.
Puskás Éva
Szeretném megosztani az én koncertélményemet, amely nem az első, de ha élményről van szó, akkor ez volt az,
igazi nagybetűvel. Nemrég lehetőségünk volt és eljutottunk a fiammal, Kristóffal Budapestre az Arénába Rúzsa
Magdi koncertre. Egy kicsit fanyalogva indultunk el, mivel nem az én stílusom ez a fajta zene, sőt azt gondoltam,
hogy egy 14 éves gyerek unatkozni fog. Aztán kaptunk egy wau micsoda előadást, az elejétől a végéig fantasztikus
volt. Itt tapasztaltam meg, hogy milyen egy jó hangzás, amikor tökéletesen hallasz minden hangot, amikor élőben
lenyom valaki egy olyan koncertet, hogy tátott szájjal maradsz. A show elemekről nem is beszélve. Szerintem erre
a koncertre örökké emlékezni fogunk, ez volt eddigi életem legjobbja.
Kovács Kornél és Kristóf
Hegedűs Jánost és Kovács Zsoltot kérdeztem az első mozsgói koncertélményükről a kakasfesztivál fellépői kapcsán. Több alkalommal említették már, hogy Vargáné Kékes Anna Nusa, ahogy ők hívták, nagyon sok könnyűzenei
koncertet szervezett Mozsgóra.
10-14 évesek lehettek, - akkoriban íratlan szabály volt, hogy bálba, szórakozóhelyre az általános iskoláskorúak nem mehettek, még szülői felügyelettel sem -, viszont Zsolt édesanyja büfét üzemeltett a kultúrházban…, meg egyébként is Nusa néni engedékeny volt a fiatalokkal. Így
ha a nézőtérre nem is mehettek be, akadt olyan hely, ahonnan élvezhették a műsort. Az egyik ilyen különleges hely a mozis gépház volt a
tetőtérben. Alig fértek el a szűk helyen, de a vetítőablakon keresztül kikukucskálva a fiuk láthatták a fellépőket, a hanghatás pedig messzemenőkig élvezhető volt így is.
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Jani külön megemlítette az Apostol együttes fellépését, mint a legemlékezetesebb koncertélményét. Ekkor a padlásra mentek fel a fiatalok, ott
szoroskodtak és a lámpák melletti résen keresztül élvezték a zenét és a látványt. Ezen a koncerten még az MK 27-es magnó segítségével az élő koncert hangját is meg akarták örökíteni, ezért leengedték a mikrofont a résen
keresztül és próbálták felvenni a koncertet. Nagyon menőnek érezték magukat, hogy igazi, eredeti hangfelvételük volt az együttestől.
Zsolt a sportpályán lévő színpadi előadásokat említette még meg. Juniáliskor és Zselici túrán kiegészítő program volt a néptánc- és könnyűzenei
együttesek fellépése. A Karthágó együttes koncertje nagyon emlékezetes
volt. Dübörgött a zene, aztán csend, megint dübörgés, megint csend… az 5.
próbálkozásra indulhatott a buli. A hangfalak nem bírták a teljes hangerőt.
Fiatalkorúk meghatározó élményei lettek ezek a bulik. Esőben, hidegben is
ott kellett lenni, ha fújt, ha szakadt. Hiszen Mozsgón mindig történt valami.
P. É.
Az első maradandó koncertélményem az egyik Kakasfesztiválhoz köthető. Kicsi voltam még, és a zenészeket megfoghatatlannak, már-már földönkívülinek tekintettem. Azon az ominózus Kakasfesztiválom viszont ez megváltozott. Vastag Tomi lépett fel, aki az utolsó dalát úgy énekelte el, hogy lejött a színpadról közénk. Egy kicsit érzelgősebb szám volt; az emberek
egymást karolva álltak körülöttem. Megható pillanat volt.
Az pedig, hogy ő akkor lejött közénk, azt jelezve, hogy részese
akar lenni az akkor átélt boldog pillanatoknak, igazán emlékezetes maradt számomra.
Viljovácz Kitti

Az én első és maradandó élményem az volt, amikor
Bódi Csabi volt a sztárfellépő. Amikor jött le a színpadról, meglátott engem és a kisöcsém. Rövid szünet, aztán
átölelte az Öcsém! Neki ez egy valóra vált álom volt akkor, mivel imádta őt!
Tormási Noémi

Az együttesek imádnak Mozsgóra jönni, ezt az őket vendégül látó csapattagoktól tudjuk. Nem csak a nagyszámú
közönség miatt, hanem olyan figyelembe részesülnek, ami nem megszokott más fellépő helyeken.

Be. A .
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A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA MOZSGÓN
A mozsgói művelődési házba látogatott el a DJP hálózat
utazó élményközpontja. A jövő technológiáját Tomi és
Hack hozta el hozzánk, akik nagy türelemmel meséltek az
eszközökről kicsiknek és nagyoknak. Az ovisoknak legjobban a drón tetszett, amely még bukfencezett is a levegőben. Az általános iskolások kipróbálták a VR szemüveget,
a felsősök még a drónt is kezelték a telefonjuk segítségével.

Születés

Egy másik program is futott ezzel párhuzamosan. Két
hétre a mozsgói DJP pontra, a könyvtárba érkezett egy
3D-s nyomtató. Bárki bejöhetett és megnézhette hogyan
működik. Sokan még nem láttak ilyet.
Érdekesség a 3D nyomatóról:
- A 3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós
tárgyak alkotására képes eszköz. Vékony rétegek lerakásával készíti el a tárgyakat, mintha rengeteg hajszálat
tenne egymásra. A cica, amit mi készítettünk körülbelül
25 perc alatt készült el, kicsit több mint 1,50 m anyagot
használtunk fel hozzá.
- A nyomtató szál biológiai úton lebomló kukoricából készül, amit a nyomtatás folyamán a gép 215 fokra felhevít.
Víz hatására 3 év alatt komposztálódik. Ha véletlenül a
kisgyerek lenyeli, a gyomorsav hatására lebomlik a szervezetben. 2019. április 15-én elsőként a Tel-avivi Egyetemen emberi szövetek felhasználásával miniatűr háromdimenziós szívet nyomtattak. A szív körülbelül 5 percig működött.

Keszég Léna Zsófia született: 2020. 02. 10. (2920 gr.
49 cm) Anyuka Szabó Dóra, apuka Keszég András.
(Mozsgó, Kolozsvári utca)
Győri Kata született 2020. 02. 25. (2800 gr.) Anyuka
Fejős Brigitta, apuka Győri Sándor. (Mozsgó, Mátyás
király utca)
Gratulálunk! Kívánunk, erőt, egészséget!

Halálozás
Borka József (Zemné/Csehszlovákia/, 1948. 02. 15.
an.: Kantár Gizella) volt Mozsgó, Mátyás k. u. 1 sz.
alatti lakos meghalt 2020. 02. 15. napján
Gungl Anett (Pécs, 1973. 11. 11. an.: Mátyás Julianna)
volt Mozsgó, Mátyás k. u. 1 sz. alatti lakos meghalt
2020. 02. 18. napján
Tormási Valéria (Szigetvár, 1968. 10. 28. an.: Pári Mária) volt mozsgói lakos meghalt 2020. 02. 05. napján
Nyugodjanak békében!

Kántor Éva

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL MEGHÍVJUK A FALU APRAJÁT-NAGYJÁT AZ ÓVODÁSOK TÉLBÚCSÚZTATÓ
ÜNNEPSÉGÉRE!
Időpont: 2020. március 21. 14.30 óra Helyszín: Művelődési ház
MOZSGÓI ÓVODA
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20’ Farsang ’20

A közönségszavazás kavalkádja tortákat eredményezett sokaknak, aztán jött a zene és a tánc. A
gyerekek hangulatát próbáltuk emelni a máskor is
népszerű UV-s arcfestéssel. Önkéntesként Modok
Réka fáradhatatlanul pingálta a szép mintákat.
Étel, ital majdnem mind elfogyott. Temérdek
tombola ajándék került kisorsolásra.
Bízunk benne, hogy a jókedvből és a derűből
mindannyian megőriztünk minél többet az igazi tavasz kezdetéig.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, résztvevőnek, felkészítőnek, kísérőnek, támogatónak, egyénnek és vállalkozónak, felnőttnek és
gyermeknek, aki bármivel is hozzájárult, hogy ez a
nap egy ilyen jelentős, bekarikázott nappá váljon a
naptárunkban.
(A farsangi bál össz.bevétele: 291 000,- Ft. A kifizeté-

A februári időszakot, a télzáró hónapot már megtölti a vígasság és a jókedv. A farsangi időszak lényege a nevetés és a színek. Jelentése, hogy vége a
télnek, minden új életre fog kelni.
Ebben az évben egybeesett az iskolai farsang a valódi farsangi időszakkal. Várakozás és izgalom töltött el mindannyiunkat. Voltak hagyományos elemek és újdonságok is. Újítottunk a világításon, minden UV fényben úszott a DJ-n, és hivatalos műsorvezető is volt. Az ellátás, a büfé, a finom házi sütik,
a gazdag szendvicsek, a kóla + chips elmaradhatatlan kellékei voltak a bulinak.
A hagyományos jelmezes felvonulás lassan háttérbe szorul. E helyett, a gyerekek és tanáraik már
decembertől, sőt voltak, akik már ősztől a farsangra készültek. Ötleteltek, választottak, próbáltak, szabtak-varrtak. A farsang egy kosztümös seregszemlévé vált, ahol gyermekeink jobbnál jobb
produkciókkal kápráztatnak el minden jelenlévőt.
Sőt a produkciók tovább élnek, fejlődnek és további bemutatókon, fellépéseken, fesztiválon vesznek majd részt.
A háromtagú, végzett diákokból álló zsűri, nehéz
helyzetbe is került az értékelésnél. Egyéni díjazottak: I. Horváth Vivien 3. o mosógép, I. Hegedüs
Melissza 4. o gombán ülő törpe holtversenyben, II.
Takács Nimród Spongya Bob, III. Orbán József
testőr, szintén 3. osztályos tanulóval.
A csoportok közül nem tudtak kiemelni helyezettet, a sok-sok ötletes előadás közül, ezért mindenkit díjaztak. Az alsó tagozatosok Palotás táncukért,
ami középiskolás szintű produkció, Orbánné Matus
Erzsébet felajánlását, ajándékcsomagját vehették
át. A felsősöknek pedig futár hozta a meglepi pizzát. A betanult táncok, történetek, jelenetek, igazi
színpadi produkciókká kerekedtek. Voltak, akik teljesen ismeretlen oldalukat mutatták meg, diákok
és pedagógusok egyaránt, ezzel igazi vigadalommá
tették a télbúcsúztatást.

sek után megmaradt összeg a gyermekek javára fordítódik a tanév során.)

A szülők
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EMLÉKEZZÜNK!
Mozsgó község intézményei és civil szervezetei meghívják Önt
2020. 03. 13-án, a Kultúrházban 11 órakor kezdődő közös megemlékezésükre, majd az azt követő koszorúzásra a Kopjafánál.
A hősök köztünk élnek!
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SZOCIÁLIS OTTHON LAKÓINAK FARSANGI
DÉLUTÁNJA
2020. február 25.
Megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a szociális otthon farsangján, hiszen komoly
felkészülést igénylő produkciókat láthattam az
otthon lakóitól. Érezhető volt az előadásokon,
hogy a betanítók olyan darabokat, olyan produkciókat választottak, hogy minden lakó részese lehessen a közös munkának. Jó volt látni az arcokon az örömöt, a megelégedettséget, olyan
ügyesnek érezhették magukat. Figyeltek egymásra, nevettek a poénos jeleneteken, biztatták
a társaikat és nagyon megtapsoltak mindenkit.
A mozsgói lakók két mesét adtak elő. Felkészítők
Stadler Kitti, Pappné Korin Etelka és Csőszi Anita
volt. A helesfai intézmény lakóitól „A tánc fejlődése” címmel külöböző korok táncait láthattuk.
Végül a mozsgói lakók és dolgozók közös produkcióját, a Matróz táncot élvezhettük. Felkészítő: Pölczné Metz Katalin, közreműködő dolgozók: Stadler Kitti, Szijártó Henrietta, Csőszi Anita.
Köszönet, hogy részese lehettem ennek a szép
délutánnak.

Puskás Éva

Kedves Mozsgóiak!
Együtt ünnepeltük meg az adventet, ahol nagyon
sokan megjelentek. A húsvét közeledtével- újabb
ötletünk támadt. Díszítsük fel Mozsgó központjában lévő életfákat színes tojásokkal.
Várjuk az életfa tulajdonosokat, iskolásokat, óvodásokat és a falu lakóit, hogy járuljanak hozzá a tojásfa feldíszítéséhez. Hagyományos színes tojás
mellett bármilyen anyagból készült húsvéti tojásokat is lehet hozni. Minél több fát öltöztetünk
díszbe, annál inkább jelenti ez közösségünk összetartozását!
A fákat virágvasárnap, április 5-én 17.00 órakor díszítsük fel! Varázsoljunk húsvéti hangulatot közösen!
Szervezők
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hozzá támogatást, akkor azt fel kell használni. Korábban a pályázati összeg fedezte a felújítást, kivitelezést. Sajnos, ma már hozzá kell tenni.

EGY TEMPLOM, AHOL OTTHON ÉRZEM
MAGAM...
Beszélgetés Király József plébánossal

- Nem lehet annyi pénzt nyerni, amennyibe belekerülnek a munkálatok?
- Nem lehet belőle azt a munkát elvégezni, amire a
pályázó eredetileg nyerte a támogatást. Ezt a
mozsgói önkormányzat is megéli, hiszen tudjuk,
hogy az útnál, a Biedermann-kápolnánál jelentős
összeget kell hozzátenni. Az egyháznak sincsen kimeríthetetlen erszénye, dönteni kell, mely pályázatok valósuljanak meg, és melyeket adjanak vissza.
Ennél a VP-s pályázatnál is előfordult, hogy nem valósult meg a beruházás néhány esetben, mert irreálisan magas összegre lett volna szükség. Mozsgó
felújítása a püspök úr, a tanácsosok, a papi szenátus és a gazdasági tanács döntése volt. A döntés
nem rám bízatott, és nem indokláshoz kötött.

Fotó: Ken Owen
A templom megáldása után kértem időpontot Király
József plébánostól egy beszélgetésre. Akkor még
farsangoltak az emberek, azóta elmúlt a farsang,
már javában a böjti időszakban járunk. Beszélgetésünk témája ehhez az időszakhoz jobban kapcsolható, ezért halasztottuk a megjelenését.
Plébános urat Szigetváron, a plébánia hivatalban kerestem fel, ügyfélfogadási időben.

- Életfeladatába beletartozik a hívek toborzása is?
- Ne használjuk a toborzás szót, az olyan katonai,
beszéljünk az egyház nyelvén. Az evangélium hirdetésére, vagy vevő valaki, vagy nem. Ez Jézus korától
kezdve így van. Vannak, akik elfogadják, és vannak,
akik elutasítják. Ma azok vannak többségben, akik
elutasítják.

- Egyértelmű elutasítás?
- Az Evangéliumot vagy éljük, vagy nem éljük. Jé-

- Mikor került ide plébános úr, ebbe a körzetbe és
honnan?
- 2017-ben a Püspök úr döntése szerint a Szent-

zus egyértelműen és világosan beszél a Jelenések
könyvében: „Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se
meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” Olyan nincs, hogy kicsit igen, kicsit nem. A csapból is a kicsit hideg, meg a kicsit
meleg, az a langyos. Ebbe beleértendő az emberi
gyarlóság és gyengeség is. Ez nem azt jelenti, hogy
valaki tökéletesen megéli Jézus tanítását, valaki
meg nem, hanem, hogy a gyengeség és gyarlóság
ellenére akarom, vagy nem akarom. Ilyen egyszerű a
kérdés, csak túl van bonyolítva.

lászlói Plébánia és a Szigetvári Plébánia összevonásra került. Pontosan 2017. 08. 01. az áthelyezésem időpontja. Előtte Szabadszentkirályon teljesítettem a szolgálatomat 6 évig, ahová 12 település
tartozott.

- Mi volt az oka ennek az összevonásnak?
- Van összefüggés a hívek számával és a papság
számával is. Nem csak a templomba járó hívő kevés,
hanem egyre kevesebb a felszentelt pap is.

- Milyen célkitűzéssel érkezett új hívei közé?
- Nagy lelkipásztori tervem nem volt. Nem vagyunk

- A mai társadalomban ez az elutasítás látszik?
- Mai társadalomban az látszik, hogy lehet élni Is-

egyformák, van, aki kisebb-nagyobb tervekkel, meg
elképzelésekkel vág neki egy ilyen feladatnak. Elém
mindig a Jóisten - mondhatom úgy is, hogy az élet adta a feladatot. Akkor éppen az volt a feladat, hogy
ezt a plébániát is a legjobb szándékom és tudásom
szerint működtessem.

ten nélkül, simán. Legalábbis az emberek döntő
többsége így gondolja. Nem kell vele intenzív kapcsolat, nem kell azt közösségi módon megélni, az
élet így is zajlik, megy.

- Nincs közösségi megélés, nem járunk templomba?
Ha valaki meg is éli otthon, valamiért nem szeretné
ezt közösségben tenni?
– Nem járnak templomba az emberek. Nehéz ezt

- Első feladatai közt volt a templom felújításának levezetése. A számokon kívül nem sokat mesélt róla.
Lehet erről többet megtudni? Miért lettünk kiválasztva?
- Vannak több száz éves templomaink az egyház-

jól megfogalmazni, de úgy lettünk megteremtve,
hogy társas lények vagyunk. Nem jó az embernek
egyedül lenni. Mégis elhitették, hogy a hit terén ez
működhet. Pedig a hitnek ugyanúgy meg van a kö-

megyében. Ezeknek a templomoknak az állagát
meg kell, hogy óvjuk. Ha a kormány vagy az unió ad
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zösségi oldala, mint az emberi élet minden más vonásának. Maga az Úr Jézus is társaságban gondolkodott, hiszen tanítványokat választott maga mellé,
akikből közösséget formált. Ha akarta volna Ő is végig csinálhatta volna egyedül - mármint az Úr - az
egész küldetését.

akinek pedig más. Ez a köztünk lévő különbözőségből adódik, de mindegyikünknek ugyanaz a célja.
Legalább is reméljük, hogy ugyanaz. Mert ha csak a
feltűnés, akkor, az nagyon gyönge lenne. Attila atyánál biztosan nem, őt személyesen ismerem, tudom.

- A középkorúak hiányoznak inkább a hitéletből. A
gyerekek viszont nagy számban vannak jelen. Az iskolai hitoktatást választják majdnem 90 %-ban az
erkölcstannal szemben. Miért? Személyhez kötődik
mindez?
- Ők hittanra járnak, de ez nem azt jelenti, hogy ott-

- Befelé fordulás?
- Nem, nem befelé. A befelé fordulás elmélkedést,
gondolkodást jelent, akkor pedig rájönnének, hogy
nyitni kell a közösségi élmények felé is. A házukba
rejtőznek, az ajtóik mögé. Nézzük meg a rendezvényeinket, ha bárhol összejön 20-30 ember, akkor
már örülünk neki, hogy sokan eljöttek. 600-800 emberből, az már sok?! Ez nem csak az egyházi életben
van így, hanem mindenhol. Nemzeti ünnepeinken, a
falvakból hány ember jön össze, csak néhány ember
érzi magénak a közösségi rendezvényeket.

hon vannak az egyházban. Ha otthon lennének az
egyházban, akkor nem szakadnának el.

- A nagy érdeklődés ellenére sem lesznek hívők a
gyermekek?
- Én így fogalmazok: ha nem találja meg az otthonát az egyházban, akkor nem. Márpedig, hogy találná meg, ha a templomot csak kívülről látja. A
jegyesoktatáson előkerül a szülők súlyos feladata,
hogy jó példát mutassanak gyermekeiknek. Én nem
tudok és a Viola (hitoktató: Némethné Bakos Viola)
sem, nem tudunk egyik gyermeknek sem apukája,
sem anyukája lenni, hogy megfogjuk a kezét és elvigyük a templomba. Este leüljünk imádkozni, Bibliát
olvasni. Olyan mesét megnézni, ami egy evangéliumi vagy bibliai történetet dolgoz fel. Mi azt tudjuk
tenni, hogy elmegyünk az iskolába, és hirdetjük Jézus tanítását. Nekünk itt a fizikai határunk is megszűnik, mert képtelenség, hogy mi vasárnap összeszedjük a gyerekeket és vigyük a templomba. Ez
nem ment másképp a múltban sem, most sem. Itt
például nyomon követhető van-e valamilyen hatása
a kimaradó generációknak a vallásgyakorlatban. Engem sem a szüleim vittek templomba, hanem a
nagyszüleim. Velük mentem misére egy darabig. Aztán már nem kellettek ők hozzá, mert otthonra leltem
az egyházban. Ha van egy templomom, ahol otthon
érzem magam, amit szeretek, ahol megtalálom az
Istennel való kapcsolatomat, ahol tudok imádkozni,
ahol jó a szentmisén részt venni, akkor nem tud
megkísérteni a gondolat, hogy ne jöjjek el. Aki magára csukja a kaput és azt mondja, hogy hívő vagyok
otthon, az ezt nem érzi, és nem tudom berángatni
oda. Akkor teljesen mindegy, hogy milyen a pap, hogyan prédikál, hogy néz ki. Mindegy, hogy kik vannak körülöttem, ha én ott otthon vagyok. A képlet
nagyon egyszerű, mi bonyolítjuk túl. Mintha ennek
olyan nagy misztikája lenne, és különleges módszerek kellenének. A személy felelőssége, hogy csinálom, vagy nem csinálom, akarom, nem akarom, követem, nem követem, benne vagyok, nem vagyok
benne. Ez ennyire egyszerű.

- Ez mindenhol így van, legalább is nagyon kevés az
a hely, ahol közösséget is tud teremteni egy elhivatott személy.
- Így van. Nem csak arról van szó, hogy a templomba kevesen járnak. Mindenhova kevesen járnak.

Ezt már korábbi szolgálati helyén is tapasztalta?
- Ez a vidék semmivel sem másabb, mint az a vidék.

- A múlt kor lenyomata látszik a hívőkön ma? Érezhető a vallás politikai háttérbe szorulása?
- Az én véleményem az, hogy 2020-ban már nem
lehet arra fogni, hogy mi volt 1945 és 1990 között.

- Akkor mi lehet az, ami bevonzhat embereket?
- Erre én nem tudok választ adni Önnek. Én teszem
a dolgomat. Hirdetem az evangéliumot, és aki elfogadja, az jöjjön és tartson velünk. Én nem tudok erre
receptet, amivel tömegek térnének meg és kezdenék el a katolikus vallásukat gyakorolni. Mert a vallásgyakorlás más, mint az, hogy hiszek Istenben. Ezt
a kettőt össze is szokták keverni. Illetve mi is tudnánk ideig-óráig tartó fellángolást hozó dolgokat
„villantani”, de mivel az kevés az elköteleződéshez,
nem utánozzuk ebben a világiakat.

- Amiket látunk világi dolgokba belemenő atyákról, a
gördeszkázó, focizó papról, vagy a BAMAKÓ-n induló autóversenyző plébánosról, Ők hogy illeszkednek? Ez személyiségfüggő, ők ilyenek? Ők így vonzanak híveket a templomba?
- Ezt nem tudom innen felmérni. Ők megpróbálják
ezt is felhasználni az evangélium hirdetésére. Nem
tudom, hogy amikor az Attila atya megjön a rallyról,
akkor kétszer annyian fognak-e Somogyhárságyon
templomba járni, vagy ugyanannyian. Ő megragadja
ezt az alkalmat is, és így hirdeti az igét. Mert neki,
nekik személyiségükből ez fakad. Van, akinek a foci,
a deszkázás, a rally, másnak a felolvasó est, van,
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- Az Ön szájából ez valóban így egészen egyszerűnek tűnik.
- Most ki akarunk találni egy módszert, hogy meg-

tisztább környezetben talán jobban érzi magát mindenki, és több ember eljön. Lehet, hogy eddig azért
nem jött, mert sötét volt, kopott. Talán kíváncsi lesz
rá mi lett az adomány sorsa, ami a költségek 1 %-át
fedezte. Ami a csekély létszámú hitgyakorlóhoz képest nem is kevés.

szűnjön a személyes felelősség. Az a világ elmúlott,
hogy az egyik generáció húzta a másik generációt.
Egy papnak nem kellett azon gondolkodnia, hogy ha
bérmálás volt, mi lesz ezután. Ez a csoport kiment,
jött a következő csoport. Ennek vége. Ez megszűnt.
Sokkal nagyobb lett a személy döntésének a felelőssége. Mert az egy homogén társadalom volt, ez egy
sokszínű társadalom. Ott az egyik generáció húzta
magával a másik generációt. Itt nagyjából már generáció sincs. Sokfelé lehet menni, csak nem tudjuk
merre érdemes. Ezt kínálja föl a mai világ. Én nem
kárhoztatom, nagyon sok jó van benne, de ez egy
tény. Az egyéni döntés felelőssége nagyobb lett. Azelőtt nem volt kérdés egy fiatalnak, hogy menjen-e
templomba, ment templomba, mert ment az apja is,
az anyja is, ment a nagyapja és a nagyanyja is. Ma
meg kell hozni a döntést, hogy megy, mert más
nincs mellette.

- Eltűnt a tradicionális vallásgyakorlás. Mi változott
meg?
- Ez most egy sokkal érettebb hitet és vallásgyakorlatot ad, ha ezt a döntést meg tudja hozni. Az ember válik tőle érettebbé és a hite pedig belső meggyőződéssé.

- Plébános úr, mit gondol az emberek, főleg a fiatalok körében várható-e fordulat, felismerik-e, hogy a
hit, a katolikus hit is egy választható út ebben a világban?

- Én is így gondolom. A saját gyerekemmel kapcsolatban is. A gyermekek terhelhetőek ilyen fokú felelősséggel?
- Ezt egy gyerektől elvárni nagyon nehéz. Örülünk
annak, hogy katolikus hittanra jár, és ott jól érzi magát. Elvetjük a magot, aztán majd meglátjuk, hogy
mi lesz belőle. És ez így van rendjén.

- Reméljük. Sőt, azt tudom mondani, hogy ez nyilván való, mert ha ez a remény nem volna bennem,
akkor értelmét veszítené a szolgálatom. Nevelhető a
gyermek arra is, hogy könyvet vegyen a kezébe. Ha
egy magyar tanár nem hinne benne, hogy a gyermek
olvasni fog, akkor otthagyná a katedrát.

Úgy gondolom ez a jelenség nem csak mifelénk
probléma?
- A probléma nemcsak Mozsgón, hanem mindenhol ugyanaz. 2011 előtt Pécsen voltam, azóta vagyok vidéken, nekem ez már megszokott dolog. Ez
nem katasztrófa, bennem nincs keserűség. Nem úgy
megyek se Mozsgóra, se Almamellékre, se Ibafára,
hogy na, csak 5-8-an vannak. Hideg is van, tél is
van, kevesen is vannak. Ezt nem tragédiaként élem
meg! Örömmel megyek mindegyik faluba! Ezek
azonban tények. Miután Celestin atya elment, megtörtént az összevonás, érezhető volt a rossz íz. Nem
dughatjuk a fejünket a homokba. A makacs tényekkel szemben ne legyenek irreális elvárásaink.

- Nagyon bonyolult kérdések ezek. Szeretne még
valamit elmondani, vagy megmutatni magáról, amire
esetleg még nem kérdeztem rá?
- Én egy egyszerű ember vagyok. Az én életemben
nagy különlegességek és események nincsenek.
Egy a lényeg, hogy jó az Isten. Ez a lényeg, a többi
nem számít.

Tisztelettel köszönöm plébános úr a beszélgetést.
Horváth Bernadette

- A tények ellenére, mégis megtörtént a mozsgói felújítás.

MOZSGÓ

- Igen megtörtént. Hála Istennek! Közben Antal
atyát is ide helyezték mellém, már ketten végezhetjük a szolgálatot. Mindketten bízunk a szebb jövőben. Bízunk abban, hogy egy felújított templomban,

Minden hónap 2. vasárnapján 11.15 órakor,
és minden 4. szombatján 16.00 órakor.
2020. március 28. szombat 16.00
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 Az is igaz, hogy ha kevesebbet vásárolsz, több pénzed marad. Még akkor is, ha egy-egy jó minőségű ruhadarab drágább, mint öt silányabb, hiszen hosszú távon jobb befektetés.
 Ha kevesebb ruhád van, kevesebb hely kell a tárolásához. Így könnyebb elrendezni a ruhatárad és kisebb
az esélye annak is, hogy eldugott, elfeledett darabok
kerüljenek elő évek után a fiók mélyéről. Minimalisták
előnyben! 
 Az embereket nem fogja érdekelni, hányszor veszed
fel a kedvenc farmerod egy héten. Sőt, nem is fognak
emlékezni rá. Vagy ha ez mégis megtörténik veled, akkor lehet, hogy te egy hetedikes kamasz lány vagy és
neked az a jó hírem van, hogy ez bizony gyorsan elmúlik. 
Forrás: zöldgardrób.hu
H. b. B.

MEGTISZTULÁS, MEGÚJULÁS BELÜL- KÍVÜL
Beszéljünk erről a fajta böjtről is. Mondjuk inkább úgy,
hogy önmegtartóztatás. Valamint egy felelősségteljes
környezetkímélő gondolkodásmód is, mivel a ruhaipar
a legkörnyezetszennyezőbb iparágak egyike. Sokakban benne van ez a gondolat: többször ugyanazt a ruhát felvenni egy helyre, egy héten vagy egy társaságban, über-ciki.
Manapság a celebekről vagy a hercegnékről már
csak azért is bedob egy cikket a sajtó, ha ugyanazt a
ruhát veszi fel egy-egy eseményre. Kétszer viselni
ugyanazt a ruhadarabot, még nem a csúcs, de kezdetnek nem rossz, mert legalább így szó van róla. Régebben a tv-ben láttuk, most meg az instán, nem jelenik
meg az influencer egynél többször ugyanabban a darabban. Magyarországon talán kevesebben, de világszinten sokan követik a példájukat.
Ennek a jelenségnek az ellensúlyozására indult el
Angliából a "30 wears", azaz a "viseld 30-szor" kampány, melynek a lényege, hogy mielőtt megveszel egy
ruhadarabot, gondold végig, fogod-e legalább harminc
alkalommal hordani. Ez már egy jó szám, bár azt gondolom, ha valaki fenntartható ruhatárat szeretne kialakítani, és csak 30-szor tervezi viselni, inkább ne vegye
meg. Persze lehetnek ez alól kivételek, pl. az esküvői
ruhád. De biztos vagyok benne, hogy a kivételes alkalmakra is ki lehet találni sok jó megoldást.
A hétköznapi ember számára szerintem természetes,
hogy nem egyszer-kétszer veszi fel a ruháit, mégis úgy
érzem, érdemes beszélnünk a témáról.
Felvillan saját gyerekkori ruhás élményem. Az édesanyám varrónő volt. Ezért nekem soha nem volt konfekció ruhám. Eszméletlenül vágytam egy farmerra, no
meg az alföldi papucsra. Kollégiumi éveimben a barátnőm ruhatárából jutottam hozzá, különleges alkalmakon. A saját célszerűen kialakított, rám szabott ruhák
nem voltak akkor vonzóak.  Most már sajnos édesanyám nem varr, varrónőhöz járni elég költséges, inkább kiváltságos dolog.
Ezért legyen itt néhány gondolatébresztő fenntarthatóságra mutató tanács:
 Hordhatod akár mindig ugyanazt a néhány ruhát,
mint egy egyenruhát, ha a teljes egyszerűséget szereted. Ez megkönnyíti a reggeli öltözködést, így simábban indulnak a napok.
 Ha szeretsz változatosan öltözködni és kreatívan, akkor ez megfelelő kihívás lehet. Új ruhákból könnyű folyton újat alkotni. De ugyanazokból újra és újra, na ahhoz
igazi kreativitás kell.
 A kevesebb fogyasztás mindig a zöldebb út. Ha tíz
helyett egy ruhát veszel, az kevesebb erőforrást igényel
gyártáskor, ergo kisebb a környezeti terhelése is. Ha jó
minőségű, környezettudatosan és etikusan készült ruhákat keresel, a Zöld gardróbban meg fogod találni a
számításodat. 
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Az én világom - az én virágom

Ne felejtsük el, a magasabb növények alá ültessünk alacsonyabbakat, lehetőleg olyasmit, ami eltérő időben nyílik. A hunyor például a legkorábbi virágaink egyike, és ha
vigyázunk rá, még nyáron is úgy tűnik, mintha nyílna, hisz’
a csészelevelei
védelmében neveli a magtokot.
Ültetni, ültetni,
amíg egy talpalatnyi kis csupasz földterület
is akad! Ha nem
akar valaki állandóan a gyomlálással bíbelődni, akkor bátran fogadjon örökbe néhány
fajta alacsony talajtakarót, ezért mindenki hálás lesz: a talaj nem szárad ki annyira, nem forrósodik fel a naptól, a
kártevők visszaszorulnak, mivel a ragadozó rovaroknak tökéletes búvóhely, és nem utolsó sorban fény nélkül nem
tudnak kikelni az elhullott gyommagvak. Nem kell kapálni!
És persze a virágok… a talajtakarók elképesztően változatos színekkel és virágformákkal tudják elkápráztatni a gyanútlan kertészkedőt. Ki ne sétált volna álmaiban virágzó
szőnyegen? Az álom valósággá válhat könnyedén, akár
már idén!
Ha kapálásmentesre tervezzük a kertet, vigyázni kell, ne
nagyon tapossuk agyon a földet, ha sűrűn járunk rajta, ez
okból célszerű lépőköveket elhelyezni. Ez akár lehet a
most divatossá vált bontott tégla, alakzatban lerakva, vagy
felújításkor felszedett járólapok is. A növények gyökerei
folyamatosan lazítják a talajt, ezáltal az esővíz jobban le
tud húzódni, a talaj jobban meg is tudja tartani. Ha az elmúlt évben komposztáltunk, ideje megbontani, és átrostálva (ha van tyúk,
akkor
velük
rovartalaníttatjuk,
dupla haszon, és
amellett még jókat is lehet nevetni a fellelkesült
szárnyasok nem
kicsit gyagya viselkedésén), egy vékony
rétegben
széthinthetjük a
kert felszínén, ha
már van takaró
növényzetünk, akkor nem is kell bekapálni/beásni, az első nagyobb eső bemossa a növények
alá, a talajba. A komposztban lévő gombák és baktériumok
sok növényi vírusbetegségnek ellenszerei, és az élő növénynek soha nem ártanak.
Tamasicsné Rigó Tünde

Újra eltelt egy hónap, és a tavasz már a nyakunkon van!
Ideje elkezdeni a kerttel is foglalkozni, akinek olyan szerencséje van, hogy akad kert, és hozzá erő is, hogy megmunkálja. Ha a szerencsénk csak picurka, akár egy zsebkendőnyi területre is varázsolhatunk magunknak egy kis
boldogságot, egy apró virágoskertet.
Előkert/virágoskert: Cél, hogy mindig legyen olyan, ami
épp virágzik! Itt az ültetési időszak, az évelők ebben a hónapban már bátran telepíthetőek.
Válasszunk elsőként cserjéket, területtől függően kisebb,
vagy nagyobb növésűeket, tervezzük meg mit és hová.
- Japánbirsből lehet kettőshasznút is, ami bő termést hoz,
ha szűk a hely, és nem szeretnénk, hogy bokrosodjon, akkor oltványt célszerű keresni, ami tőből nem hajt majd.
- Magnólia, a korai gyönyörűség, ha jó a talaj gyorsan nő,
és némelyik fajta a tavaszi nagy virágzást követően egész
éven át hozza elszórtan az újabb virágokat. Mészkerülő.
- Gyöngyvirágcserje,
álomszép, gyorsan
nő, rengeteg virágot
hoz, jól metszhető.
- Mogyorós hólyagfa- számomra ő
az igazi gyöngyvirágcserje, mivel a virága valóban olyan,
mint a gyöngyvirág
fürtje.
- Aranyfa- a sárga
csoda, ami akár
többször is nyílhat
egy évben.
- Kínai selyemmirtusz- maga az egzotikus álom a kertben,
egyszerűen imádom!
- Orgonák, mályvacserjék, hóbogyók, kifogyhatatlan a választék, ha elég a hely, februártól novemberig mindig nyílhat valamelyik cserjénk, közülük jó pár később a termésével is díszíthet.
Ha futósoknak is jut hely, az akébia, a mini kivik teremnek
is, a loncok, és a lilaakác igénytelen, és megbízhatóan nyíló
szépségek.
Na és persze a rózsák! Vajon létezhet kert nélkülük? A körömnyi apró virágútól a gyermekfejnyi méretűekig, a hófehértől a mélybordó bársonyig mindegyik maga a csoda.
De ha már rózsa, akkor a levendulát se felejtsük, és ott a
hálás és hasznos rozmaring! Nagyanyáink kertjének illatos
éke ma végre újra kezd elterjedni, szépsége mellett a
konyhában is páratlan "fegyver", egy jó rozmaringos húsvéti sült bárány minden asztalt királyivá tesz! A világhírű
provence-i fűszerkeverék egyik alap összetevője.

12

MOZSGÓ

Országos szintű megmérettetés, a minőség
előkelő eredményei
Az elmúlt héten került a szemünk elé egy január 25-i facebook
bejegyzés, amiben az ismerős arcon kívül oklevelek és szépen
csillogó érmek láthatóak. Balaskó Csaba „Első versenyem XI.
Quintessence 2020 Pálinka verseny” címmel posztolta fényképeit. A remek eredmények nyomába eredtem.
Az újságban már készült vele bemutatkozó riport a vállalkozásáról, de a villám interjú előtt nem volt időm felkészülni, elolvasni az írást. Kértem, hogy mutassa be nekem az 5 éve működő Üst-tökös Pálinkaházat. A terep számomra teljesen ismeretlen volt, csak a főzés elméletét ismerem, pálinkafőzdében kicsi gyerekkoromban voltam egyszer édesapámmal. A munka a
szó szoros értelemben folyt. Fel volt rakva egy főzés, egy kajszibarack pálinka első cseppjei jelentek meg az üveg mögött.
Miután részletesen ismertette velem a szerkezetet, a főzés
menetét és a minőségellenőrzést, abba a fázisba érkezett a barackpálinka, hogy a mintavételt el kellett végezni. Az előző elméletet, most láthattam a gyakorlatban. Csurgott egy kis pohárkába
a tiszta párlat, szaglás, többször megismételve, az eleje elengedve, aztán folyhatott a kuncsaft ballonjába a pálinka. Határozott, szakavatott mozdulatok, lendületes, mégis érthető magyarázat.
Nézem a díjakat: ezüst minősítés: vadkörte pálinka, cserszegi fűszeres szőlő párlat, bronz minősítés: meggypálinka, kajszibarack pálinka.
- Csaba, ez a versenyeredmény ezt a minőségi munkát mutatja?
Mi kell ahhoz, hogy az ember díjnyertes pálinkát főzzön? – Hát
jó cefre!
- Az az alapja?
– A fele. A másik fele pedig a normális kifőzés. Ha hátra kötöm
a kezem és becsukom a szemem, akkor a legjobb cefrét is el
fogom rontani. Ha megpusztulok és annyira oda is figyelek, de
rossz cefrét hoznak, akkor se lesz abból jó pálinka. Tehát 50-50
%. A rendszer egy jó nevű, német berendezés, amiből több is
működik országszerte. Mondjuk egy olyan márka, mint a Mercédesz, ami már önmagát is reklámozza.
- Ez hozza az üzletfeleket is? – Igen, ez is, de azért erre nem
szokás ennyire felkészülni. Vagy idejön, vagy átmegy egy másik
helyre, mondjuk Zöcskére. Azért a miliő is sokat számít, aki ide
bejön, az látja, hogy rend van, tisztaság. A rendszerem is korrekt. Mármint, időpontot adok kifele, hogy mikor lesz a főzés, és
azt 98 %-ban be is tartom. Tavaly mindössze két alkalmat kellett
lemondanom, azt is sikeresen át tudtam ütemezni, kellően
egyeztetve.
- A díjazott pálinkák saját cefréből készültek? – Természetesen.
Ugyan nincs gyümölcsösöm, vásároltam. A meggyet, almát itt
Mozsgón Győri Sanyitól, az irsai szőlőt tavaly a Nováktól. Ezt az
ezüst minősített cserszegi fűszerest egy másik termelőtől Alsóhegyről. A vadkörte Okorágról van, ott gyűjtik. A legmesszebbről
a kajszit hoztam, azt Hajmáson vettem.
- A vásárolt gyümölcsből akkor itt készült a cefre? – Igen, itt. A
megmérettetésem viszont, az hogy bármilyen versenyen induljak, azért húzódott ilyen sokáig, mert jó cefrét akartam készíteni.
Tavaly beadtam egy LEADER-es pályázatot, helyi termék fejlesztésben, aminek az eszközei júniusban érkeztek meg. Lett
magozó gépem, darálógépem, meg még néhány eszköz. Ezelőtt
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azért is nem indultam, mert, úgy gondoltam, hogy fölösleges. Ha
nem tökéletes a cefre, legalább is a saját elvárásom szerint, akkor nincs értelme. Minden meglett a szezon elejére, és biztosítottam magamnak a lehetőséget, erre is meg még további versenyekre is. Ezekkel a párlatokkal, meg még esetleg másikakkal
is fogok indulni Gyulán.
- Milyen szintű ez a verseny? - Ez egy top verseny. Mindössze
három vagy négy van ilyen az országban. Ezért ezen indultam
először. Ezt követi a Gyulai rendezvény április elején.

- Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? – Az interneten fent
vannak a pontos számok. 2000 körüli minta érkezik be. Azt érzékszervi vizsgálattal, illat alapján megszűrik, két lépcsőben. A
szakmai zsűri elé csak mintegy félszáz anonim minta kerül kóstolásra. Ők választják ki és minősítik őket, több kategóriában.
- Távlati terveidben szerepel esetleg egy brand kialakítása is? –
Az bizony kemény dió. Az több tízmillió forint viszont nem látott
pénz.
- Ilyen sokba kerülne a Mozsgói Balaskó Pálinka?
– Igen. Ez jövedéki termék. Ez ennyi. A mostani versenyeken
megjelenve is szerepel Mozsgó neve, meg a sajátom is. A nevezéskor le kell adni, hogy hol készül. Egyelőre a túlélésre játszunk, nem a márka építésre. Azért itthon nagyon jelentős mértékű az otthoni főzés, az olló csak egyre nyílik. Az adó mértéke
nő, a költségek is nőnek, árat emelni valószínű, hogy muszáj
lesz, szezonális a munka, ezzel együtt a forgalom nem fog ugrásszerűen megnőni, hogy legyen pénz beruházásra. Rövidebb
távlatokban gondolkodom. Fontosnak tartom, hogy legyen egy
honlapom. Idáig nem volt rá nagyon szükség. A szolgáltatásom
úgymond szájról szájra terjedt, egymásnak adták át az emberek
a telefonszámomat. Egy jól működő honlap az igényesebb, az
előre tájékozódó kuncsaftokat is behozná. Lehetne követni rajta
akár a főzés menetét, hiszen be vagyok kamerázva. Már azon
is gondolkodtam, hogy kicsit turisztikai vonal felé is mozogjak,
pálinkafőző esteket is tudnék szervezni. Lehetne itt hátul egy kis
filagóriát csinálni, főzőhellyel. 600 l cefre nem épp rövid idő alatt
fő ki, amíg csorog a pálinka, ellehetnek itt kint a kuncsaftok, főzögetnek, meg minden. Erre már most lenne igény, jelezték az
ismerőseim.
- Ebben biztos vagyok, hogy kellemes időtöltés lehetne. Gratulálok az eredményeihez, várjuk a többit is. Nekem most olyan
gyorsan kell távoznom, amilyen gyorsan jöttem.
- Miért? Mi a baj? – Nincs baj, csak kóvályog a fejem. - Pedig
nincs is itt semmi pálinka szag. – Most már valóban nincs. de az
én orrom nem szokta még meg az alkoholt. Ahhoz jó főző mesternek kell lenni. További eredményes, jó munkát kívánok.
H. b. B.
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Az első sorsolásra 1 505 546 darab szelvény érkezett.
Telitalálat nem volt, heten értek el négyes találatot.

HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL
Március hónap

március 13
- 1838.03.13. Nagy pesti árvíz, melynek mentési
munkáiban hősiesen részt vett báró Wesselényi Miklós. Az 1838-as pesti árvíz március 13. és március 18.
között okozott súlyos pusztítást, főleg Budapest pesti
oldalán. A Duna magyarországi szakaszán összesen
10.000 ház semmisült meg, körülbelül 4 ezer megsérült. Becslések szerint a
kár 14 és 70 millió forint
között lehetett. A 153 halálos áldozatból 151 pesti lakos volt.

Gergely-napi szél
Szent György-napig él
József kezessége
Jó év kedvessége.
Fehér Nagycsütörtök
Indán sül meg a tök.
Márciusi por fűnek jó
Neki fáj a márciusi hó.
március 1
- Az autóbusz, mint tömegközlekedési eszköz, a
XIX-XX. század fordulóján kezdett Európa-szerte teret
hódítani. Több éves előkészületek után a Székesfővárosi Közlekedési Rt. 1915. március 1-jén indította el
első járatát az Andrássy úton. Az autóbuszok 15 percenként közlekedtek. Megállót nem jelöltek ki, fel- és
leszállás céljából a kocsikat bárki leinthette.

március 14
- 1951.03.14. Elkészült
Einstein híres nyelv kinyújtós fotója. A fotó Einstein
72. születésnapjára rendezett ünnepség után készült, amikor a fáradt tudósnak már nem volt kedve mosolyogni az újságírókra.
A kép az Aydelotte házaspár autójában készült.

- 1986.03.01. "A meteorológia tavasz első napja
nem ismerte saját teendőit, mert biz reggel – 9 0C-kal
ébredt, hogy délig is csak -4 fokig melegedjék fel. Szépen hullott a hó, szaporítván a még el sem olvadt régit!"
(Falukrónika 1983. év)
- 2008.03.01. Kivonták a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket.

március 15
- Nemzeti ünnep az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére. 1989-ben először volt munkaszüneti nap,1990-től hivatalos nemzeti ünnep. Ezen a
napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.

március 2
- 1870.03.02. Felavatták a Budavári Siklót. Az eredetileg gőzüzemű Siklót Széchenyi Ödönnek, Széchenyi István gróf fiának a kezdeményezésére építették
1868 és 1870 között. A Budai Hegypálya terveit
Juraszek Ödön mérnök készítette, Wohlfarth Henrik
mérnök vezette a kivitelezési munkálatokat. 1870. március 2-án avatták fel Európában második ilyen siklót.

március 19
- 1994.03.19. 160 ezer tojásból megsütötték a világ
legnagyobb omlettjét Yokohamában.
március 29
- 1848.03.29. Egy napra teljesen befagyott a Niagara vízesés. A környékbeliek nem a jégre figyeltek fel,
hanem a csendre, ami szokatlan volt számukra. A
„Mennydörgő Víz” nevű vízesés soha nem fagyott be
teljesen, csak akkor, egyszer. A Niagara azért nem fagy
be, mert bár a hideg hatással van a vízre, az iszonyatos
víztömeg, annak folyamatos áramlása és a víz mélysége nem hagyja, hogy a vízesés teljesen átfagyjon.
Megszokott látvány a jegesedés, ami a vízfelszínen kialakul, de a jégkéreg alatt a víz folyamatosan áramlik.
Kivéve azt a pár napot 1848-ban. Egy óriási jégdugó
alakult ki a Niagara folyón, a vízmennyiség lecsökkent,
a vízesés pedig egyszerűen leállt, nem volt utánpótlása. Március 31-re „helyreállt a rend”, kiolvadt kicsit a
jégdugó és a víz visszatért megszokott medrébe, a Niagara újból mennydörgött.

március 6
- 1899.03.06. Felix Hoffmann német vegyész szabadalmaztatta az aszpirint.
március 7
- 1957.03.07. Megtartották az első lottó sorsolást
Magyarországon. 1956. december 29-én kormányhatározat született a lottó magyarországi bevezetéséről.
Az ötöslottó, a lutri 130 éves magyarországi gyakorlatát követve jelent meg. 1957. február 13-án a Sportfogadás már részleteket közölt a részvételi szabályzatból: „A lottószelvényeken 90 szám közül 5 számot kell
a fogadóknak megjelölniük. Ha ezek közül 2 vagy annál
több megegyezik a kisorsolt számokkal, akkor nyernek." A lottósorsjegyeket 1957. február 13-tól kezdték
árusítani, és február 20-ig már több mint százezer szelvény érkezett be. Eldöntötték, hogy a nyertes számokat szerencsegömbben fogják sorsolni minden hét
csütörtökén. 1957. február 27-én már a budapesti központba érkeztek a kitöltött szelvények. Az első sorsolás
1957. március 7-én rendben lezajlott.

március 30
- 1889.03.30. Elkészült Párizs jelképe az Eiffel-torony. Az építőről Gustave Eiffel-ről kapta a nevét, mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. 2 év 2
hónap és 2 nap alatt épült fel. Elkészültekor a világ legmagasabb építménye volt.
Kántor Éva
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Februárban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Sikerült. A helyes megfejtést 10-en küldték be, közülük
sorsoltunk. Ajándékot nyert Paizs Réka, Bognárné Sági Tünde. Gratulálunk!
MÁRCIUSI REJTVÉNY:
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi könyvtárban március 20-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk.

A rejtvény megfejtéséből megtudhatjuk, hogy mi az összefoglaló címe Jeffry Archer több kötetes könyvének, ami megtalálható könyvtárunkban is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. 2017. évi kakasfesztivál egyik fellépője. 2. Hagyománnyá vált rendezvény októberben Mozsgón. 3.
Jóhiszeműség. 4. Óvodai rendezvény március hónapban. 5. Mozsgón aktívan tevékenykedő egyesület.
6. Ki az az énekes, aki másodszor fog fellépni az idei kakasfesztiválon? 7. Az idei évben felújításra kerülő
műemlék jellegű épület Mozsgón? 8. Tiszavirág életű. 9. Friss információ. 10. Hol tartják még a kakasütés hagyományát határainkon túl is? 11. Végtelenül sok. 12. Gombóc Artúr nagy kedvence. 13. Virágvasárnap szentelik a templomban. 14. Mozsgói főzőverseny főszereplője
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EGYENES ÚT A GYŐZELEMIG
Sikeres felkészülésen van túl a felnőtt Bódi FC csapata. A téli műfüves felkészülési tornát veretlenül nyerték
meg. Sem a csoportkörben, sem a helyosztókon, sem a döntőben nem találtak legyőzőre. A döntőt Kozármislenyben rendezték meg, ahol két mérkőzést játszottak a Hobol és Magyarszék csapata ellen. Mindkét
mérkőzésen győzelmet ünnepelhettek. Gratulálunk az elért eredményhez! A jelenleg a Megyei III. osztály
Csík csoportjában játszó csapat a kilencedik helyről folytatja a tavaszi fordulót. Hajrá Bódi Focisuli!

2019/2020 AUTÓCITY VOLKSWAGEN MEGYEI III.O FELNŐTT – CSÍK JENŐ CSOPORT
tavaszi forduló mérkőzései
14. forduló 2020. 05. 31. 17.30 óra vasárnap Szentlászló SE - Mozsgó Bódi FC
15. forduló 2020. 03. 08. 14.30 óra vasárnap Mozsgó Bódi FC - Kishárságyi SE 3 : 2
16. forduló –
17. forduló 2020. 03. 22. 15.00 óra vasárnap Nagydobsza SE - Mozsgó Bódi FC
18. forduló 2020. 03. 29. 15.00 óra vasárnap Mozsgó Bódi FC – Szentegát SE
19. forduló 2020. 04. 05. 15.30 óra vasárnap Hoboli SE - Mozsgó Bódi FC
20. forduló 2020. 04. 12. 16.00 óra vasárnap Mozsgó Bódi FC – Baksai SE
Kántor Éva
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