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MOZSGÓ
MEGJELENIK HAVONTA INGYENESEN

2021. BOLDOG ÚJ ÉVÉT!
A siker akkor jön, ha teszünk érte
KOVÁCS ZSOLT VILMOS

Nem volt könnyű a 2020. évünk.
A márciusban megjelenő koronavírus-világjárvány átrendezte életünket. Ebből kifolyólag ambivalens érzéseim vannak a tavalyi
évvel kapcsolatban. Nagy lehetőséget hozott számunkra, hiszen
soha ennyi beruházás nem történt
Mozsgón, mint ebben az évben.
Viszont a közösségek találkozási
lehetőségei beszűkültek.
A járványhelyzet miatt gyors
alkalmazkodásra volt szükségünk.
Segítenünk kellett az időseket, a
rászorulókat. Átrendeződtek az
étkeztetési, óvodai és bölcsődei
ellátások, a hivatal, az önkor-

mányzati dolgozók tennivalói. A
védekezés, a megelőző intézkedések betartása nagyobb terhet róttak ránk; de úgy gondolom jól
vettük az akadályokat. Köszönet
érte minden a feladatot ellátó
munkatársnak, és a faluban aktívan tevékenykedő segítőnek. A
bajban összefogtunk; hiszen sok
embertől hallottam, hogy a szomszédok, barátok, ismerősök is jobban odafigyeltek egymásra. Olyan
lehetőséget kerestünk, hogy minél
kevesebb változtatással folytathassuk mindennapi életünket.
Ez az év a közösségi élet szempontjából sem a megszokott módon zajlott. Elmaradtak a várva
várt rendezvényeink: kakasfesztivál, kápolnakoncert, idősek napja.
Ritkán és keveset találkozhattunk
– akkor is vigyázva és betartva a
szabályokat. A különböző fórumokon – újság, Mozsgó facebook
oldala – igyekeztünk Önöket a
háttérben zajló történésekről, eseményekről tájékoztatni. Nem
hagytuk, hogy a félelem eluralkodjon rajtunk. Ha nem is ünnepelhettünk együtt, megtaláltuk a
módját az online jelenlétnek, az
aktivitásnak. Gondolok itt az
„online” kakasfőzésre, a virtuális
gyertyagyújtásra.
A tavalyi évben nagyobb energiát tudtunk az infrastrukturális

fejlesztésekre fordítani. Folyamatosan dolgoztunk pályázatok írásán, projektek előkészítésén, melyek megvalósítása látványos
eredményekben csúcsosodott ki.
Minden hónapban beszámoltunk a
felújításokról,
beruházásokról.
2020. év legjobban várt, legnagyobb volumenű beruházása a
Mozsgó – Alsóhegyet összekötő
út elkészítése és a Biedermannkápolna felújítása volt. Az idei
évben a kápolna belső terének
kialakítása következik. Ez mellett
megújult a bölcsőde épülete. A
kultúrház és a kiállítótér felújítása, a hideg idő ellenére is folytatódik. És ez még nem minden; az
új húsfeldolgozó üzem előkészítő
munkáit a háttérben heti szinten
végezzük. A megkezdett fejlesztési és tervezési munkálatoknak nap
mint nap látják az eredményét. A
felsoroltakból is látszik, miért
választottam a 2021. év szlogenjének: A siker akkor jön, ha teszünk érte.
Kívánom, hogy a nehéz időkben is legyen bátorságunk megragadni a lehetőségeket, legyen elég
kreativitásunk ahhoz, hogy újat, a
megszokottól eltérőt találjunk ki
mindannyiunk
boldogulásáért,
élhető falunkért, jövőnkért.
Kívánok egészséges, boldog új
évet Önöknek!
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MOZSGO MÉGÚJÚL
Bölcsőde felújítása
KOVÁCS ZSOLT VILMOS

A bölcsőde felújítása befejeződött.
Az eddigi faraktárként működő melléképületben több funkciót ellátó
helyiséget alakítottak ki. Elkészült a
felnőtt öltöző, a kisgyermek-nevelői
iroda, a mozgássérült felnőtt mellékhelyiség, babakocsi– és udvari játék
tárolók.
A kisgyermekek mosdója nem tett
eleget az előírásoknak, azokat az
életkori sajátosságok figyelembe
vételével, kisebbekre cserélték.
Az épület az udvar felöli oldalán
cserepes féltetőt alakítottak ki, és a
járdát térburkolattal látták el. A ki–
és bejárás az esős időben is védett
helyen történhet meg, higiéniailag és esztétikailag megfelelő módon.
Az udvart a fagyos idők elmúltával alakítják ki. Állandó helyre kerülnek a kinti szabadtéri játékok. A bölcsődéhez tartozó udvari részt körbekerítik a gyerekek biztonsági érdekében.
A felújítás során az intézmény zavartalanul működött, decemberben kellett csak egy hétre a szőlőhegyen
lévő gyerekházba felköltözni.
A belső, átalakított terek eszközbeszerzését elkezdték. A bútorok és játékok, kiegészítő térelemek vásárlását követően hosszabb időt vesz igénybe az
összes engedély beszerzése.
Remélhetőleg még ebben az évben már
az új jogi szabályoknak megfelelően,
önkormányzati bölcsődeként fog üzemelni.

Fotók: Ken Owen
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MOZSGO MÉGÚJÚL
Gazdasági fejlesztések lehetséges iránya - a turizmus
HORVÁTH BETTY

Mozsgó gazdasági fejlődése erőteljes lépésekkel halad. A fejlesztések és beruházások, az elvándorlás csökkenése, pontosabban a beköltözések száma azt mutatja, hogy vonzó hely településünk a térségben. A haladás üteme
miatt a község marketing tervét célszerű újragondolnunk.
A „Zselic ékszerdobozában” vannak még kiaknázatlan területek, ilyen például a turizmus, a
falusi turizmus területe.
A még fennálló vírus helyzet a belföldi, ezen belül a vidéki, falusi turizmus erősödését eredményezte. Aktuális a lehetőség adottságaink kihasználására, fejlesztésére. Gyönyörű a természeti
környezetünk, van mezőgazdálkodás, vannak kistermelőink, van vendégfogadási készségünk
is. A kialakult vonzó imázsunkat már régóta töltjük tartalmakkal, nagyszabású rendezvényeket
tartunk, amivel ide csalogatjuk az érdeklődőket, ám a helyi turisztikai szolgáltatások elmaradnak a környező településekhez viszonyítva.
Ezért szeretnénk ezt a területet is mozgósítani, jó példával elöl járni. Több együttműködést kezdeményezetünk
a helyi attrakciók felújítására, kibővítésére. A Mecsekerdő Zrt. az Ezüsthárs tanösvény kibővítésére, kiépítésére adott engedélyt és lehetőséget, amihez még faanyagot is biztosít, valamint
művelésből kivon területeket. A Mozsgóért Egyesület tagjai már tavaly nyáron elkezdték, diák
munkások bevonásával, két új helyszín kialakítását. Bozót tisztítás, fakivágás történt a feltételezett Török-pince helyszínén, valamint a Homokbánya területén is munkák folytak. Együttműködve, a helyszíneket úgy fogják kiépíteni, hogy akár kisebb csoportok is kényelmesen
eltölthessenek itt néhány órát. Padok, kijelölt tűzrakó hely, biztonsági korlát és tájékoztató tábla is kerül elhelyezésre. A Szerb kunyhó helyszíne környékén végzett erdészeti munkáktól mentesül. Kivonják a területet, nem lesznek kivágva a fák. A barak és az árok, a múltat idézve, újból látható lesz. Fel kerül a turistatérképre az összes
helyszín, így könnyebben megfogják találni az idelátogatók.

Szinergia LEADER Egyesülethez beadott pályázat keretében több turista útvonal kijelölése
is megkezdődött. Bakancsos, kerékpáros és lovas turisták megjelenésére is lehet számítani
ezáltal. A Mária úttal az Európai Mária kegyhelyek zarándokútvonalához csatlakoztatjuk
községünk templomát. A Zrínyi Zöldút az országos túraútvonalakhoz kapcsolja, felkutatja,
feltérképezi a helyi programokat, szállásadókat. Térkép és kiadvány szerkesztést és abban
való megjelenést kínálja a programszolgáltatóknak, termelőknek, kézműveseknek, falusi
szálláshelyeknek. A tavaly ősszel elmaradt (remélhetőleg tavasszal már megrendezhető) tájékoztató előadásokkal
az érdeklődő helyi lakosokat szeretnénk bevonni az ágazatba.
A helyi kreativitást, egyedi vállalkozásokat, elképzeléseket, programokat, érdekességeket szeretnénk összekapcsolni és beépíteni a helyi értékeink közé. Szóba került egy közösségi vállalkozás, vagy civil szervezet létrehozása is, ami a gazdasági ág fellendítésén és működtetésén dolgozna.
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gondolatok

2020
BÓNI TÜNDE
A 2020-as év mindannyiunk számára elképesztően másként alakult, mint ahogy terveztük. Rengeteg bizonytalanság, változás
vett bennünket körül. Mint minden helyzetnek, ennek is volt, van
nehéz oldala, de hozadéka is. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül vegyek számba néhányat - ezzel nem megkérdőjelezve, vagy eltagadva mások másfajta megélését.
Lélektannal foglalkozó szakemberek szerint a nagy változásokat, kríziseket azok tudják könynyebben feldolgozni, vagy akár
előnyükre is formálni a problémák adta nehézségek mellett, akik
rugalmasak lelkileg, nyitottak a
változásra, kreatívan tudnak hozzáállni az adott helyzethez. A
reziliencia jelentése pontosabban:
valakinek „azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló,
vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen adaptálódjék.” /
Wikipédia/
A híradóban, újságokban,
facebookon nagyon sok műsort,
cikket, posztot találunk a koronavírus okozta negatív következményekről. Ezek olvasása, befogadása ebben a töménységben hat a
lelkünkre és sokkal nehezebb észrevenni a járványhoz tartozó pozitív hatásokat. Ismétlem, senki
nehézségét nem vitatom, csupán
egy másik perspektívából szeretnék rátekinteni az elmúlt év változásaira. A szempontjaim politikai,
vallási, társadalmi szempontoktól
mentesek, leginkább a saját nézőpontomon keresztül szeretném
láttatni a covid témát.
Amikor tavasszal rádöbbentünk, hogy a megélhetésünket

biztosító családi munkánk elveszett, hamarosan bezártak az iskolák és Mozsgón töltöttük a mindennapjainkat. Rettenetesen büszke voltam a családunk összetartó
erejére, mert a gyerekeinkkel közös egyetértésben átrendeztük az
anyagi szempontjainkat. Az öszszefogás és egy irányba húzás
adott erőt a megszorítások elfogadásához. Nap mint nap hálát adtunk azért, hogy egészségesen és
együtt élhetjük meg a mindennapokat. A gyerekek fő feladata, a
tanulás mellett az erdőt jártuk és
hálát adtunk, hogy falun élünk,
nem egy panellakásban kell kibírni ezt az időszakot, ingerszegényen, monotonon, hanem naponta
átélhetjük a természet ébredését.
Lelassultunk, megszűntek a betartandó időpontok, volt időnk rácsodálkozni az udvarunkban tipegő madarakra, belemerülni a gyönyörű tájba, az arcunkat a napfényben füröszteni. A kezdeti
stresszt átváltotta egy élhető, emberi tempó - bográcsozások, beszélgetések, társasjáték partik,
régi történetek a felmenőinkre
emlékezve tették egyre színesebbé és áramlóvá a mindennapokat.
Cseppet sem unatkoztunk amint
bele mertük engedni magunkat
ebbe a megváltozott ritmusba.
Egészen biztos, hogy sokaknak
sokkal nehezebb volt, más életkörülmények, lakóhely, munka stb.
miatt- ezért is hálával telt a szívünk, hogy ezt az időszakot így
tölthettük.
Többször eszembe jutott a párhuzam a hivatásom és a járványügyi helyzet között: amikor felelős személyként szüléshez indulok, nem tudhatom pontosan mi
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fog történni, mint ebben a jelenlegi bizonytalan helyzetben is. Mindig bennem van egy figyelmet
összetartó izgalmi szint, de nagyon tudatosan- ez tanulhatómeghúzom a határt, hogy ne sodorjon magával a félelem. A félelem, a kontrollálatlan stressz merevvé teszi a lelkünket, megakadályozza, hogy áramlásba kerüljünk. Amikor a szülésnél éber
figyelemmel jelen vagyok, az „itt
és most” áramlásába, az élet lüktetésébe kerülök. Értelmezem a
szakmai paramétereket és érzékelem a vajúdó asszony igényeit.
Olyan szintű kinyílt éber figyelmi
állapot ez, amit nagyon sokáig
csak kerestem a hétköznapjaimban és nem értettem miért nem
tudom itt is alkalmazni. A vírus
okozta új helyzet adta megélések
puzzledarabkák módjára rakták
elém a felismerés képét. Ahhoz,
hogy valóban érzékelni tudjuk a
körülöttünk élőket, nyitottan és
lelassultan kell rátekintenünk egymásra, egy helyzetre ; gyermeki
nyitottsággal, odaadással, előítéletektől mentesen. Hálás vagyok,
hogy a koronavírus okozta új
helyzetben felismerhettem ezt a
fontos összefüggést. Az életünk
ugyanúgy hullámzik, mint a szülés: összehúzódások, erőt próbáló
helyzetek és pihenési szakaszok
váltják egymást. Ha görcsösen
meg akarjuk markolni a pillanatot, vagy az életünket próbára tevő hullám ereje a félelem fogságába riaszt, nem vesszük észre a
feloldozó, pihentető kegyelmi
időket, a számtalan lehetőséget,
ami erőt adhat a következő hullámhoz.
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Azt gondolom mindannyian
másként működünk és nincs recept arra, hogy kit mi tölt fel, de
mindannyian megtalálhatjuk a
számunkra építő dolgokat, amik
közelebb visznek az élet valódi
lüktetéséhez és nem a nehézséget
eltagadó, romboló pótcselekvések
zabolátlan medrébe döntenek.
Csodálattal vegyes elismeréssel
figyeltem nap mint nap Gajákné
Marikát, aki a bezártság időszakában tervszerűen minden nap felsétált a Szenesen. Mesélte, hogy
kezdetben többször meg kellett
állnia, de kitartott és később már
egyvégtében tette meg az utat.
Tormási Vyktória az olvasás iránti lelkesedését ragasztotta át többünkre- számomra sokat jelentett,
hogy a könyvek bármikor átrepí-

tettek egy másik világba, mintha
utaztam volna- és pont ebben a
nehéz időszakban, a kitartásának
köszönhetően elkezdhette írói
pályáját. Szukits Betti és Tibi rengeteg munkája veszett el, amikor
a járványügyi megszorítások miatt elmaradt az Ezüsthárs futóverseny, de állhatatosságuknak köszönhetően nyáron megrendezték
és a versenyzők a hőséggel dacolva teljesítették a tavaszra tervezett távot. Az Önkormányzat és
Könyvtár dolgozói folytatták a
közösségért végzett munkát, az
óvodában és iskolában dolgozó
szakemberek egy teljesen új ritmus és módszer alapján- nehezített körülmények között-vezették
a gyerekeinket, miközben megtartották a biztonságérzetüket, a va-

lahová tartozás adta erő érzését.
A közfoglalkoztatásban dolgozó
embereknek köszönhetően igényes, szép környezetben sétálhattunk, ami egy városi ember számára olykor luxust jelent. Mennyi
büszkeségre okot adó emberi tett,
összefogás, kapcsolódás. Annak
az ereje, ami megtart bennünket
ebben a megváltozott időszakban,
nem látszódhatna krízishelyzet
nélkül. A megannyi kreatív összefogás nem jött volna létre a járvány nélkül. Ez nem azt jelenti,
hogy jó, hogy vírushelyzet van,
de nagyon fontos megtartó erő, ha
észrevesszük mennyi mindent
megoldottunk, mennyi dologra
büszkék lehetünk ebben a kis közösségben, Mozsgón, ahol az életünket éljük.

2020-ra nagy terveim voltak, és ezeket sikerült is
véghez vinnem. De ez Önök nélkül, és főleg a családom és barátaim nélkül, nem ment volna.
2021-re is vannak terveim, amiket bízok benne,
hogy sikerül teljesítenem.
Egy szó mint száz,
köszönök
mindent.

gondolatok

OLVASS HAZAIT!
TORMÁSI VYKTÓRIA

Ha valaki megkérdezi, milyen volt a 2020-as évem,
évünk; azt mondom különleges.
Ez az év tele volt megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, ugyanakkor lehetőséggel. Lehetőséget kaptunk arra, hogy megálljunk egy kicsit, elgondolkozzunk, számot vessünk az életünkről és a fontos dolgokról: - csak szaladtunk és nem néztünk semmit.
Egy olyan malmot hajtottunk szakadatlanul, ami
megölte a pillanatokat, az érzelmeket. Ez az év lehetőséget adott arra, hogy értekeljük az ölelést, a mosolyt, a gondtalan, igazi pillanatokat.
Számomra ez az év egy hatalmas lépés volt. Hálás
vagyok mindenkinek, aki támogatott, a családomnak, a barátaimnak. Hálás vagyok a kiadónak, akik
megadták nekem a lehetőséget, hogy lépjek egy hatalmasat az álmaim felé. Büszke vagyok arra, hogy a
NewLine kiadó csapatába tartozhatok, körbevéve
fantasztikus írókkal és emberekkel. Megjelent a Szerethetetlen, és reményeim szerint még több kötetet
olvashattok tőlem a jövőben.
Megalkottam a HazaÍrok csoportot, a hazai írók
népszerűsítésére alkotott közösséget, mely nagy örömömre szépen növekszik.
Hálás vagyok a kedves szavakért, hálás vagyok az
üzenetekért, amiket kapok. Hálás vagyok azért,
hogy sokan olvasnak és követik a munkám.

HazaÍrok csoport:
https://www.facebook.com/
groups/357346178944323/?ref=share
Tormási
Vyktória
írói
oldal
www.facebook.com/TormasiVyktoria/

:

https://

NewLine kiadó : https://shop.newlinekiado.hu/

KONYVTÁR
A könyvtár február 1-ig zárva
tart, de üzemel. Kéréseket,
igényeket továbbra is teljesítünk
a járványügyi szabályok betartása mellett.
Kérésre kiszállítjuk a könyveket. A kölcsönzők
belépés nélkül, az ajtó előtt megkaphatják az
olvasnivalókat.
Elérhetőség: Tel.: 73 344 060
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com

5

2021// január// 1. szám

SZÜLETÉS

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

„Egy baba. Meglepetés.
Maga a tökély. A legújabb a világon.
Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”
/Pam Brown/

KÖSZÖNTÉS
Január

2020. 12. 05-én
megszületett
Löcher Zakariás.
(3260 g, 52 cm).
Szülei Löcher Dénes és Virág
(Orsós) Anna volt
Pozsonyi utcai lakos.

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

2020.12.14-én megszületett Kovács
Csongor (3530 g, 51
cm). Szülei Kovács
Zsolt és Szabó Dalma. A család Királyegyházán él.

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét betöltött
lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot, tartalmas
nyugdíjas éveket!

HALÁLESET
Szári Veronika (Kaposvár, 1969.12.07. an.:
Nagy Zsófia Terézia) meghalt 2020. november
30. napján.

2020.12.21-én megszületett Tormási
Hanna Emília
(4170 g, 57 cm),
szülei Rácz Natália
Réka és Tormási
Mihály Ferenc. A
család Kastélyosdombón él.

Kordé Gyula (Pécs 03., 1956.09.08. an.: Berta
Katalin) meghalt 2020. december 5. napján.
Kovács Antalné született Méhes Margit
(Somogyudvarhely, 1927.04.13. an.: Csire Julianna) meghalt 2020. december 17. napján.
Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakosok voltak. Nyugodjanak békében!

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek,
hozzátartozóknak.
Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek felneveléséhez.
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MAGYAROK KENYERE
Mozsgoért Égyésülét
„Akik jót tesznek akár úgy, hogy egy marék búzát, egy falat
kenyeret adnak az éhezőknek, azok a holnap, a szeretet prófétái.”
Böjte atya

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpátmedence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar családoknak és a gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és túl.
2020-ban lett 10 éves a „Magyarok kenyere” program. Célja, hogy
az összegyűjtött búzából támogatják a hazai és határon túli szervezeteket, intézményeket és családokat.
Minden évben nyár végéig gyűjtik össze a búzát. Ünnepélyesen
megőrlik, megsütik az augusztus 20-ai kenyereket az összes megye
jogú város részére, valamint a Szent Jobb Körmenethez. A fennmaradt liszt nagy részét az erdélyi és kárpátaljai árvák kapták. Az évforduló alkalmával először részesültek magyarországi karitatív szervezetek is a közös lisztből.
A Mozsgóért Egyesület 1 tonna liszt adományt kapott, melynek egy részét kiosztottuk az ünnepek előtt a
falu és Alsóhegy lakói között. Szerettük volna, ha mindenki kap a lisztből, és mivel sokan nem jöttek el, tervezzük, január hónapban kiosztjuk a maradékot. A liszt jó minőségű, a szigetvári malomból származik, BL
65-ös, amely azt jelenti, hogy kiváló kenyér és sütemények sütésére is. Használják egészséggel!

Zöld hírek – Környezetvédelem - Hulladékgyűjtés
Újabb lépések a szelektív hulladékgyűjtés érdekében
Ingyenes környezetvédelmi rendszerhez
csatlakozik községünk! A háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és sütőzsiradék szelektív
gyűjtése még nem
megoldott hazánkban, csak pár benzinkúton és hulladékudvarban volt eddig
leadható.
A Biotrans Kft.vel 2021. január elején megkötött megállapodás szerint, a szelektív gyűjtés
meg lett oldva. Egy országos program keretében kiépített gyűjtő hálózat által a településünkre kihelyezett
gyűjtőponton lehet elhelyezni a hulladékot.
Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel. A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz. Ennek egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül, amivel

hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka
miatt a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek
áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet. A környezettudatos megállapodással ezt tudjuk
elkerülni. Az összegyűjtött anyag tisztításra és feldolgozásra kerül, bioetanol készül belőle. A rendszer
„cseppmentes”, mert az anyagot zárt csomagolásban
(PET-palackban vagy befőttesüvegben) lehet a gyűjtőedénybe betenni, így nem szennyezi be a gyűjtő környezetét sem. A cég az ingyenes telepítés és a rendszeres, ingyenes edénycsere mellett minden visszagyűjtött
hasznos kilogramm anyag után 25 forintot térít vissza
az önkormányzat által meghatározott célra.
A feltűnő sárga színű, szelektív hulladékgyűjtő
edény, az iskolai konyha kapujánál lesz megtalálható.
Községünk megújulása ezen a téren is folyamatos.
Használják Önök is tudatosan ezeket a lehetőségeket
környezetünk megóvása és fenntarthatósága érdekében.
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Boldog gyermekkor
GYÖRKE JÓZSEF

Mozsgón töltött időszakot szeretném feleleveníteni. Megpróbálom beleszőni az akkori gyermekkori élményeimet, volt pajtásaimat, az iskolát, tanáraim közül jó párat, valamint a mozsgói embereket, akkori meglátásom
alapján. Van, amit már másképp gondolnék felnőttként, másképp látnék, de megpróbálom úgy leírni, ahogy 616 éves koromban éreztem.
Nagyon jól éreztem magam Mozsgón. A nevelőszüleim, akiket keresztanyunak és keresztapunak szólítottam,
szerettek, gondoskodtak rólam. Nagyszüleim szintén jók voltak hozzám. Kicsi koromban is feltaláltam magam,
sokat játszottunk az utcabeli gyerekekkel.
… Télen sem unatkoztunk. Alig vártuk, hogy leessen az első hó és már mentünk is a magtár melletti
„savanyítós dombra” szánkázni. Ha magas volt a hó, akkor szánokkal széttoltuk a havat, kialakítottunk egy
útvonalat. A domb közepén volt egy kis gödör, ott „ugratót” építettünk. (Jó pár szán itt végezte életét.) Az volt
az ügyes, aki el tudott csúszni az árokig vagy sikeresen jobbra tudott fordulni a gyalogúton. Néha építettünk
egy hó várat közösen és felváltva voltunk védők vagy támadók. Rájöttünk, hogy az igazgató lakás és a
Gelencsérék háza közti horhosban sokkal hosszabb utat tudunk megtenni szánkóinkkal. A templomba menők a
magtár melletti pályánkat szidták, a véletlenül erre tévedő lovas kocsisok pedig a horhosban szidtak bennünket
a csúszós út miatt. Egy érdekes dolgot figyeltem meg a lejtőnél. Nem tudtam elképzelni, miért van a kocsikon
hátul egy kétágú villa felakasztva. Amikor ment felfelé egy kocsi, a lovak megálltak pihenni, vagy a dolgukat
végezni, akkor a gazda leengedte ezt a kétágú villát, mely beleállt a földbe és nem engedte a kocsit visszagurulni. Ezt csak azért figyeltem meg, mert a kocsira akartam egyszer hátul a saroglyánál felkapaszkodni és a villa
megkarcolta a térdemet.
Lestük, mikor kezdik a gazdák hordani a trágyát a szántóföldekre csilingelő szánjaikon. Futottunk utánuk. Beakasztottuk a saroglyába a mi kis szánjainkat és boldogan ültünk rajtuk. Egészen addig, míg a tulaj nyakunk
közé nem cserdített az ostorával. Ezután már nem akasztottuk be a madzagot, hanem csak rátettük a saroglyára,
kézben tartva, és ha jött az ostor, akkor csak elengedtük és helyben maradtunk. Néha meghógolyóztuk azt a
kocsist, aki odasózott nekünk, de ha beárult bennünket otthon, akkor még szüleinktől is kaptunk „házi áldást”,
amit néha egy-két „csattanós” is követett.
Mikuláskor kipucoltuk a bakancsot vagy a csizmát és reggel vártuk, lesz-e benne valami és irány az iskola.
Amíg kicsi voltam – később tudtam meg, – az idősebb szomszéd fiúk vállalták a Mikulás szerepét. Én nagyon
örültem mindennek. Még emlékszem, másodikos koromban egy „Dörmögő Dömötört” is kaptam, Annyiszor
elolvastam, hogy szinte kívülről fújtam minden szavát. (Később az iskolában is kaptam többször jutalomkönyvet, így kezdődött a könyvek gyűjtése és az olvasás szeretete.)
Decemberben a többi gyerekkel együtt vártuk a karácsonyt. Beszélgettünk, ki mit szeretne kapni. Egyik este
átküldtek a Kiss-Matiska Jóskáékhoz játszani. (Valahogy nem tűnt fel, hogy este nem szoktak játszani küldeni.
Azt mondták, ő keresett délután.)

Látkép a faluról az Aranyosi-dombról fényképezve.
Mozsgó, 1960.
Fotó: Györke József
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Át is mentem. Mivel ő be volt avatva, elővette a képes füzetét, amit nagyon szerettem nézegetni. Tusrajzok
voltak nagy hajókról, repülőkről, óriás polipokról. Kis idő múlva csak eluntam magam és hazamentem.
Gyurka bátya a rádiót hallgatta, nagyapám cigarettákat gyártott. Keresztanyám és nagyanyám nem volt sehol. Egyszer csak észrevettem, hogy a kisszobából kis fény jön ki. Na, gondoltam, megnézem, talán ott
vannak. Az ajtóhoz érve láttam, hogy valakik hajladoznak a szobában. Benyitottam és csak ámultam. Ketten
szép csendben díszítették a fenyőfát. Sajnos, ezzel lezárult gyermekkorom egy szakasza. A következő évben
már nem titokban, hanem velem együtt díszítették fel a karácsonyfát. Az ajándékot persze nem adták oda
előre, csak „mindent a maga idejében”.
Télen az asszonyok eljártak egymáshoz kötni vagy tollat fosztani. Ilyenkor körbeültek egy vagy két szétnyitott asztalt és húzták le a tollak száráról a pihés tollat. Közben jókat viccelődtek, pletykálkodtak. De nem volt
szabad hahotázni, meg prüszkölni,
mert akkor a sok finom tollpihe elszállt volna a levegőben. Alig vártam,
hogy keresztanyám menjen tollfosztóba, mert akkor mindig hozott egy-két
süteményt, amit nagyon szerettem, de
még a pogácsának is örültem...
Mátyás király utca.
Mozsgó, 1960. Fotó: Györke József

MOZSGOI ÉMLÉKÉK
Visszatekintő
Puskásné Horváth Éva
TISZTELT OLVASÓK! KEDVES MOZSGÓI ÉS
VOLT MOZSGÓI LAKOSOK!

traumáik, felemelő pillanataik mögött látjuk az embert.
A múlt megismerése és megértése, a különböző generációk egymáshoz való közelítése közös feladatunk.

Újabb kiadvány öszszeállítását kezdjük
meg. A Mozsgói
emlékek következő
kötetének a Visszaemlékezések címet
választottuk.
Lakóhelye története
iránt mindenki érdeklődik.
Nehéz
tagadni, hogy a régi
emlékeket olvasva
megelevenedik nagyszüleink élete. Bepillantást
nyerhetünk
általuk annak a kornak a történelmébe.
Különleges érzés szembesülni azzal, hogy nekik is meg
kellett vívni a mindennapi élet adta csatákat. Személyes

A kötetbe terveink szerint Ságodi József, Gróti László a
Mozsgó újságban megjelent visszaemlékezéseit, Györke
József gyermekkori emlékeit, Puskás Istvánné és Horváth Bernadette múltunkkal kapcsolatos írásait kívánjuk
összerendezni.
A könyvet régi fotókkal kívánjuk illusztráljuk.
Aki nagyszülei, rokonai életét megörökítő képeket
őriz, és szívesen megengedi azok felhasználását, kérem keressen január 30-ig.
Várjuk az Önök közreműködését!

Puskásné Horváth Éva
Tel.: +36 20 329 0590
KÖSZÖNÖM
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akkor miért nem lehet úgy élni, ahogy akarunk. Persze az élet hozhat más fordulatot, akkor pedig tényleg szó szerint meg kell felelned mindenkinek és
mindennek, mert különben kiközösítenek. Saját bőrömön tapasztaltam.
Amikor 32 évvel ezelőtt Erdélyből ide kerültem
Magyarországra, rohadt nehéz volt (bocsánat a kifejezésért), itt románnak neveztek, hiába magyarul
beszéltem, bevándorló, jogok nélküli állampolgár
voltam. Bár nagy reményekkel indultam, mert azt
gondoltam, hogy itt nem leszek hazátlan (odaát az
voltam, „bozgor” így hívtak a románok), de az első
időkben sokat kellett bizonyítani az emberségünket.
Próbáltunk beilleszkedni, azt csinálni, amit elvártak
tőlünk, úgy élni, hogy ne lógjunk ki a sorból. Kialakult bennem egy kishitűség, amit most is néha hordozok magamban. Azt gondoltam, nem vagyok elég
jó, nem illek bele ebbe a társadalomban, nem tudom
megállni a helyem. Aki nem élt át ilyet, az nem tudhatja milyen érzés. Kis szürke egérnek érezni magad
az oroszlánok között. Egy falat húztam, vagy páncélt növesztettem magam körül, hogy ne tudjanak
bántani, mert azt hittem így megvédem magam. Sok
víz lefolyt azóta a Dunán, megtanultam a leckét,
tudom ki vagyok, mit csinálok jól vagy rosszul, hol
a helyem. Édesanyám mindig azt mondta, ha hoszszabb időre valahova elmentünk „találkozz sok jó
emberrel”. Most én mondom ezt a gyermekeimnek.
Igen, hál’ Istennek sok jó ember került az utamba,
segítettek, befogadtak és irányt mutattak. Hálás vagyok ezért. Lassan már csak saját magamnak kell
megfelelnem, elmúltak az évek, idősebb és talán
bölcsebb lettem (legalábbis remélem). Nehéz időket
élünk, felmerül a kérdés most is, hogy be állsz a sorba és megfelelsz, vagy kilógsz a sorból. Nem tudom
melyik a jobb, néha be kell állni, aztán rájössz, hogy
rossz sorba álltál vagy nem illessz bele. Én döntöttem, vagy az élet? Nem tudhatjuk.

GONDOLATMORZSÁK
BÉGÉ ÁMÁLIÁ
„Tőled mit várnak el”, avagy „Ki lennél, ha nem
kellene másoknak megfelelned?”

A minap újságolvasás közben akadt meg a szemem
ezeken a szalagcímeken, mely Dr. Almási Kitti interaktív előadásának a címe.
Érdekes gondolat.
Vegyük sorba, kinek is kell megfelelni? A munkahelyen a főnöködnek, otthon a családodnak, majd a
tágabb család, aztán a társadalom. Már gyerekkorodban megmondják, mit várnak el tőled, aztán jön a
felnőtt időszak, elvégzel egy iskolát, ahol meg kell
felelned! Elvárások vannak a munkahelyeden, a kisebb – nagyobb közösségekben, családon belül. És
hol vagy te, mit szeretnél, boldog vagy, úgy éled az
életedet, ahogy neked jó? Csak a saját véleményemet tudom le írni, ÉN sokszor sokat tapasztaltam
ezeket az érzéseket. Tegyük fel, hogy megpróbálod
úgy élni az életedet, ahogy te szeretnéd, és máris
megkapod, hogy önző vagy, nem gondolsz másokra.
„Mit fognak szólni”, ugye mindenki ismeri ezt a
mondást. Régen azt gondoltam, hogy így kell élni,
nehogy megszóljanak. De mindenképp megszólnak,

A MI FODRÁSZUNK
TOBÉRNÉ CSOK ILDIKO

30 éve Mozsgón. Sok-sok találkozás, élmény, bizalom, szeretet. Köszönet érte! Várlak benneteket továbbra is nagy-nagy szeretettel!

1991

1991
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Az én világom - Téli ízek
TAMASICSNÉ RIGÓ TÜNDE
Elmúlt a karácsony, a Szilveszter, új év köszöntött ránk. Kicsit más ez az időszak, mint amit az előző
években
megélhettünk.
Csendesebb,
melankólikusabb. Visszagondolhatunk, szomorkodhatunk, de sokkal jobb előre nézni, bizakodva várni
az új évvel érkező lehetőségeket. Terveket szőni arról, hogyan váltsuk valóra az álmainkat. Az ünnepek
alatt felszedett kilóktól némi mozgással gyorsan
megszabadulhatunk, ebben még a gyógyteák is segítségünkre lehetnek, melyek nem csak ízletesek és
frissítőek, hanem támogatják a szervezetünket. Egyegy pohárnyi, mézzel édesített itallal pótolhatunk
egy köztes étkezést vagy kielégíthetjük az édesség
utáni vágyunkat. Ha tettünk fogadalmakat (és miért
is ne tettünk volna, hisz jó régi szokás már), bizonynyal szerepel köztük az is, hogy ezentúl majd okosabban és egészségesebben élünk.
Első, élvezetes lépés lehet felkutatni és kipróbálni a könnyen elérhető
gyógynövényeket. Nem kell egyből
flancos, ki tudja mire jó különlegességre vadászni, kezdjük az alapokkal.
A legtöbb üzletben már megfelelően
széles kínálatból válogathatunk, bár a
kiskerti saját termesztésű gyógynövény valami miatt sokkal finomabb,
mint a boltiak (még nem jöttem rá, hogy miért). Például a cickafark vagy a citromfű tea klasszisokkal
aromásabb az üvegből elővéve, mint a bolti filteres.
De ha csak a fűszeres polcon nézünk körül, már ott
is találhatunk olyan alapanyagokat, amikből egyedi,
nagyon finom keverékeket állíthatunnk elő mi magunk is.
Nekem kedvencem a gyömbér: 1 tk friss reszelt
v. aprított gyömbér + ½ mokkáskanál őrölt fahéj v.
egy kisujjnyi darab egyben + 1-2 rozmaring levélke
2 dl vízben forrásig hevítve, utána szűrve, ízlés szerint édesítve mézzel, esetleg bele néhány gerezd
mandarin, citrom, vagy pár szeletke kivi. Ez a keverék megfázásnál is segítség lehet, de nekem gyomorpanaszoknál is jó hatású szokott lenni. A mennyiségek változtathatóak.
Teakeverékbe a fűszerpolcról jó még a rozmaringon és fahéjon kívül az oregánó, bazsalikom, kömény, édeskömény, kakukkfű, fekete és színes borsok, szegfűszeg, szegfűbors, kapor, kapormag.
Mindegyikük valaha értékes gyógynövénynek számított, ma is kihasználhatjuk kedvező hatásaikat. A
teákat ünnepivé, különlegessé tehetjük néhány csepp
rummal (aki kerüli az alkoholt, illetve ha gyerekek is
fogyasztják, szigorúan csak aromával). Általános
ajánlás, hogy a teákat nem „főzzük”, csupán forró,
de nem lobogó vízzel leöntjük és 5-10 percet állni

hagyjuk, de a fűszer- és gyógynövények esetén néha
jobb hatás, jobb íz érhető el, ha hideg vízben tesszük
fel és forrásig hevítjük.
A kifejezetten teaként ismert növényeket viszont,
mint a menta, citromfű, hárs, kamilla, fekete-, fehér-,
és zöldtea, fűszerként is bátran használhatjuk a
konyhában, sok ételnek és desszertnek adhatnak izgalmasan pikáns aromát. Aki valamire allergiás, az
természetesen ne kísérletezzen az adott növénnyel.
Mindenki mást arra bíztatok, bátran álljon neki kipróbálni új ízeket, új összetevőket! Azt pedig talán
nem is kell már említeni, hogy az őszi-téli teák alapja lehet az alma, körte, birs, csipkebogyó, galagonyatermés, kökény, narancs, mandarin, citrom. Nyáron
tehetünk el gyümölcsöket kicsi adagokban a fagyasztóba, amiket ilyenkor teaként is felhasználhatunk, vagy pl egy szem fagyasztott
cseresznye, meggy vagy eper beledobva a forró teába lehűti és ízesíti
is azt. Cukor helyett édesíthetünk
mézzel, házi szörpökkel is. Szinte
minden napra találhatunk ki új
ízkombinációt és talán a gyerekek
is épp olyan szívesen isszák majd
az egészséges italokat, - ha maguk
is részt vehetnek az elkészítésében,
a kísérletezésben, az alapanyagok összeválogatásában -, mint a bolti vegyi anyagokkal teli színezett
innivalókat. Egészségesebben, apránként haladva,
ízletesen.
Köszönöm mindenkinek, aki olvassa az írásaimat,
azoknak is, akik követik az oldalamat a facebookon.
Jó egészséget, és boldog, sikerekben gazdag Új évet
kívánok mindenkinek!

SZÉNTMISÉ
2020. január 23. szombat 16.00 óra
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geznek annyira intenzív mozgást, mint a Horvátországban található.
Magyarországon is lehetett tapasztalni földrengéseket, 10-20 évente előfordulnak nagyobb rengések
is, de még azok sem olyan horderejűek, mint amit
Petrinjában érzékeltek.
A legpusztítóbb rengéssel hazánkban 1763-ban
kellett szembenéznie az embereknek Komáromban,
amely akkora erejű volt, hogy 63 ember életét követelte, és a városban több épület is lakhatatlanná vált.
Érdekességként elmondhatjuk, hogy a mostani
földmozgást megelőző nagy erejű rengést 1985. augusztus 15-én, Berhidán érzékeltek. Emberáldozatokat nem követelt, csupán épületkárokról olvashattunk.
A decemberi rengést követően többször is lehetett
érezni utórengéseket, természetesen ezek nem voltak
olyan erősek, mint az első.
A geofizikusok szerint földrengés esetén, amit a
biztonságunkért tehetünk az, hogy menedéket keresünk, míg a földmozgás tart. Megfelelő helyek lehetnek az ajtószárfák, az asztalok alatti helyek, ahol a
leeső törmelékek, használati tárgyak nem eshetnek
ránk.
A természetet befolyásolni nem tudjuk csupán
várni, hogy a föld lecsillapodik, ezáltal a rengés véget ér.

Horvátországi földrengés, ami
Magyarországot is megrázta
MÁRKO RÉKÁ

A földrengés epicentruma Petrinja város közelében
volt, Zágrábtól körülbelül 50 kilométerre. A lökés
hulláma 2020. december 29-én, 12 óra 20 perc környékén érte el hazánkat, több helyen is érzékelték a
Richter-skála szerinti 6,4 tized erősségű rengést.
Mozsgón is érezhető volt.
Ilyen nagy erejű rengésekre szerencsére hazánkban nem kell számítani, hiszen a nagy kiterjedésű
törésvonalak messze helyezkednek el, így nem vé-

Koronavírus adatok
MÁRKO RÉKÁ
Adatok: 2021. 01. 11.

Világszerte
Fertőzöttek száma összesen eddig: 90.353.576
Gyógyultak száma: 50.079.506
Elhunytak száma: 1.936.410
Magyarországon
Fertőzöttek száma összesen: 128.959
Gyógyultak: 203.972
Elhunytak száma: 10.725
A kormány intézkedései
A 2020. november 10-én életbelépett kormányrendelet 484/2020. 28.§ február 1.-ig meghosszabbításra
került.
Oltás
2020. december 26-án érkezett meg Magyarországra
az elsőként engedélyezett Pfizer-BioNTech vakcina
szállítmány. Megkezdődhetett az egészségügyi dolgozók oltása.

Mozsgó
Mozsgón november és december hónapban sokan
átestek a fertőzésen, szerencsére enyhe tünetekkel.
Az óvoda és a bölcsőde rövid időre bezárt. A konyha
zavartalanul üzemelt.
A hivatalba továbbra is az ügyintézés elsősorban
telefonon és elektronikus úton lehetséges, a személyes érintkezést a lehető legminimálisabb mértékűre
kell csökkenteni.
Az önkormányzat segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Kérjük, hogy polgármester úr, a képviselőtestület és a falugondnok felé jelezzék igényüket.
Amiben tudnak, segítenek.
Elérhetőségek:
Önkormányzati hivatal 73 544 018, 20 229 7147
Kovács Zsolt Vilmos polgármester 20 277 0309
Hegedüs János falugondnok 20 269 6570
Kérjük, hogy továbbra is tartsák be a biztonsági szabályokat! Vigyázzunk egymásra! Maszkot fel!
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ÚJ PÜSPÖK A PÉCSI EGYHÁZMEGYE ÉLÉN
MÁRKO RÉKÁ
Beiktatták az új pécsi megyéspüspököt, Felföldi Lászlót. Az új elöljáró Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyéből érkezett, ahol helynökként szolgált. 2021. január 06-án vízkeresztkor került sor a beiktatására Pécsett, a Székesegyházban.
A püspök úr 1961. február 4.-én Geszteréden született. A templomba járás az élete mindennapi része volt, amit
ünnepként élt meg és nem egy kötelező tevékenységnek. Papi szolgálatát nagyban befolyásolta a falujukban 33
évet szolgáló lelkipásztor Kaszap Béla, akit nagybetűs papnak nevez egy exkluzív interjújában, amit a felszentelése előtt két nappal készítettek vele és a jelenlegi vezetővel. Majd a folyamatos útvesztők, a hovatartozás hiánya rádöbbentette, neki hitben kell járnia és a papi hivatást kell vállalnia ahhoz, hogy a lelke megnyugodjon és a
szíve újra boldogsággal és szeretettel teljen meg.
A Szent Atyától való felkérés nagyon meglepte, hiszen minden munkatársa tudta róla, hogy falusi egyszerű papként tervezte élete utolsó szakaszát, de úgy gondolja, hiszi, ha az Úr olyan csodálatos életet adott neki és vigyázott rá az útja során, akkor a pécsi életében is csak a jóra számíthat; hiszen a jó Isten mellette van és ezt az utat
kell bejárnia ahhoz, hogy az élete teljes legyen.
A jelenlegi pécsi vezető Udvardy György nagy örömmel fogadta Felföldi Lászlót és egy olyan közösséget
hagyott rá, akik nyitottak az evangéliumokra, és reményekkel teli hitben élő emberek.
A jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel a szertartáson
csak meghívott vendégek vehettek részt; az egyházi és
világi ember közt Kövér László házelnök; Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes; Péterffy Attila, Pécs polgármestere is részt vett a liturgián.
Felföldi László a szeretet, a kölcsönös odafigyelés és az
elfogadás fényében kezdi el új munkáját a baranyai egyházmegyében.
Forrás: Pécsi Egyházmegye, bama.hu

MOZSGOROL INDÚLT

A vírushelyzet miatt most nem mehet külföldre, Pesten
keleti tánctanfolyamot vezet.

Többször jártak Indiában, ismerkedtek a kultúrával. Ezt a
fajta ismeretet haszGyöri Bálint és a keleti kultúra
nálták fel a szanszkritkapcsolata
magyar értelmező
szótár készítéséhez.
Éva a szerkesztésében,
PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVA
a korrektúrában vett
részt közreműködőSzívesen adunk hírt azokról, akik Mozsgón születtek, éltek, ként, Bálint feladata a
tipográfia és a design
még ha a továbbtanulás, a munka és család más helyet jelölt ki számukra. Győri Bálint gyermekkorát itt töltötte, ide volt.
járt általános iskolába /kiváló eredményeire emlékszem/.
A szótár több éven
Szülei meséltek munkájáról, hobbijáról.
keresztül készült, részBálint Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte közép- letes és alaposan kidolgozott mű, több
iskolai tanulmányait. Szabadidejében a keleti kultúrával
ismerkedett. Később a Pécsi Tudományegyetemen progra- mint 1200 oldalas.
mozást tanult, majd Budapesten kezdett el dolgozni; ez
irányú érdeklődése végigkísérte.
Felesége, Berki Éva is a keleti tudományok szakértője, aki
több nyelven beszél, tolmácsként dolgozott Brüsszelben.

Indiai élményükről, a
távoli kultúráról reméljük, lesz alkalmunk többet megtudni tőlük.
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KERESZTREJTVÉNY
Készítétté: Kántor Évá
JANUÁRI REJTVÉNY
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. A helyes megfejtők között
könyvet sorsolunk ki. Beküldési határidő: JANUÁR 29.

Keresse meg a felsorolt szavakat az ábrán és húzza ki a betűket! A megfejtés a megmaradt betűket
összeolvasva egy szállóige lesz.
Ági, akarat, álmos, asztal, autó, bázis, bér, egér, eper, érzés, fánk, fel, foci, föld, hagyma, hatalom, havazás,
hideg, hó, jeles, kápolna, kenguru, kenyér, kérelem, kör, lámpa, le, létra, mák, mar, meleg, mese, munka,
nyár, pulyka, sok, sonka, szék, szoknya, tél, vágy, váratlan
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG
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APRÓHIRDETÉS
OLVASÓI VISSZAJELZÉS

Eredményekben gazdag Boldog Új esztendőt
kívánok minden kedves vásárlómnak.
Továbbra is várom Önöket nagy szeretettel!

Kedves Szerkesztőség!

Török Ferencné
Margaréta Virágkötészet
30 291 9473

Bár nem vagyok mozsgói, de szívesen és érdeklődve olvasom a kiadványaikat. Köszönet a hozzáférésért és a kellemes élményekért.
Igazán jó időtöltés volt a rejtvényfejtés is, mely egy
bölcs gondolatot takart.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok Önöknek
Áldott, Békés Karácsonyt, valamint kiadványokban
gazdag Új évet!
Bognárné Sági Tünde

DÉCÉMBÉRI RÉJTVÉNY
Decemberi gyerek rejtvény megfejtése az első képen: 12
különbség, a második képen 15 található. Öt megfejtés érkezett ,közülük sorsoltunk, a nyertes Jakabfi Gergő.
A felnőtt rejtvény helyes megfejtése: Néha a legapróbb családi hagyományok szülik a legdrágább emléket. A helyes
megfejtést 16-an küldték be. A nyertes Szabó Dorina

Gratulálunk a nyerteseknek!
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