
 

 
 

 

 
 

  
 
Újra lebeg, majd letelepszik a földre, 
végül elolvad a hó: 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap. Megvillan az ég. 
Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 
rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé s cserren már a veréb. 
 
1941 

 

 

 

 

 
 

 

Fotó: Balogh Bea 
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A Mozsgóért Egyesület kirándulást szervez 
Ausztriába, a Kittsee (Köpcsény) faluban talál-
ható Hauswirth csokoládégyárba és a Fertődi 
Esterházy-kastélyba. 

 
 
 
 

A KIRÁNDULÁS IDŐPONTJA 
 2017. MÁRCIUS 25. SZOMBAT 

 
PROGRAMOK:  

 Hauswirth csokoládégyár látogatás  
 Séta a Kittsee-ben 
 Fertődi Esterházy-kastély megtekintése 

 
7000 Ft/fő MOZSGÓI LAKOSOK SZÁMÁRA 

Az ár tartalmazza a buszköltséget (utazás 45 fős 
busszal), a belépőjegyet és az utasbiztosítást 

 

 

 

 
 

 
Fontos tudnivaló: a cso-
koládégyárban lehető-
ség lesz kóstolásra és 
vásárlásra. Fizetni csak 
euróban lehet.  
 

Jelentkezési határidő: 2017. február 17. péntek 

Kántor Éva telefonszámán: (30) 577 9129 

Az utazást Mozsgó Község Önkormányzata 
100.000.- Ft-tal támogatja 

 

  

ADÓ 1 % 
 
 

2017. február 27-ig kell a szja-bevallását elkészítenie az 
egyéni vállalkozónak, áfa fizetésre kötelezett magánszemélynek,  
valamint az eva és kata hatálya alá bejelentkezett  
egyéni vállalkozónak.   
 

Kérjük, támogassa egyesületünket! Köszönjük! 
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                ANGOLRA HANGOLÓDÁS 

 
 

Filmvetítés és bábozás az ovisokkal  

 
 

Ének, amivel a fecskét hívtuk 
Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz, 

Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz? 
Csőrét nyitja ám, buzgón, szaporán. 

Kis bendőbe mindenféle belefér igazán. 
 

Ének a sárgarigónak 
Fütyöl a rigó, fütyül a rigó 
Azt fütyüli, hogy élni jó! 

 

A szakállas sármány verse: 
Borzas galagonya 

Borzas galagonya ágán 
füttyent fülemüle, sármány. 

Szálas jegenyefa végen 
szellő kanyarog az égen. 

 
Szabó T. Anna: Cinke 

Cin-cin, cinege! 
De fekete a feje! 

Szeme alatt fehér folt- 
azt cicegi: „Elég volt!” 
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BEMUTATJUK A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐJÉT 
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TOVÁBBTANULÁS 
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Tovább, tovább… tanulás 
 

A két központi felvételit írt diákkal, Hegedüs Jánossal 
és Tóth Leventével beszélgettem. A két fiúnak nagyon 
határozott elképzelései vannak választott szakmájukra 

vonatkozóan. Mivel a gim-
názium után tovább sze-
retnének tanulni, olyan is-
kolát választottak, mely 
kellő alapot biztosít a fel-
sőfokú tanulmányaikhoz.  

H. J.: Informatikával sze-
retnék foglalkozni a ké-
sőbbiekben, ezért válasz-
tottam a pécsi Janus Gim-
názium informatika sza-
kát.  

T. L.: Nem jó a kézügyes-
ségem, nem szeretek bar-
kácsolni, egy helyben ülni. 
Viszont nagyon szeretem 
az idegen nyelveket, sze-
retek emberek között 
lenni, ezért esett választá-
som a Pécsi SZC Zsolnay 
Vilmos Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája ide-
genforgalmi ágazatára.  

 
 

 

Nyílt napon is voltak, mely még jobban megerősítette 
elhatározásukat.  

H. J.: Nagyon tetszett az iskola hangulata, a tanárok 
hozzáállása. 

T. L.: Szakmai órákat látogattunk, teljesen fellelkesül-
tem, imádtam az idegen nyelvi órákat is, – lehetek ide-
genvezető, tolmács, recepciós… 

Nyilvánvaló, hogy amelyik iskolába nehezebb beke-
rülni, a felvételi segítségével döntik el, kit vesznek fel.  
Természetesen erre tudatosan kell készülni.  

T. L.: 8. osztály elején Erzsi néni íratott velünk egy felvé-
teli feladatsort, hát csak néztem, nem sok feladatot tud-
tam megoldani. Egész félévben jártunk magyarból és 
matematikából felvételi előkészítőre, az nagyon sokat 
segített.   

H.J.: Erzsi néni mondta, hogy a fogalmazással kezdjünk. 
Ha úgy találjuk, hogy a téma könnyű, akkor 10 percet 
hagyjunk rá, ha nehéz, akkor 15-t. Internetes közösségi 
oldalakról kellett írni, könnyűnek találtuk, még a helyes-
írás ellenőrzésére is jutott időnk.  
 

Mindketten elmondták, hogy a legnehezebb az időt 
beosztani, biztos tudással kell rendelkezni. A felvételi 
után megnézték a megoldást, úgy érzik, jól teljesítettek. 

P. É.  

 

 
 

 

A birkózás magyar bajnoka 
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Bemutatjuk a szülői munkaközösség vezetőjét 
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Büfé  Tombola  Élőzene 

 

 

 
Sok szeretettel meghívjuk Önt 

február 11-én (szombaton) 
14-20 óráig tartandó  

farsangi bálunkra. 
 

Helye: Művelődési Ház 
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TUDTA- E ?  

Farsang eredete 

A farsang egy zajos, nevetéssel teli mulatság, 
amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A 
középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjai-
ban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt 
hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szelle-
mek ez által életre kelnek. Ezért vigadalommal, 
felvonulással, beöltözéssel és boszorkánybábú 
égetéssel akarták ezeket a gonosz szellemeket 
elűzni. Ezért a régi jelmezek mind ijesztőek vol-
tak, hogy elűzzék a halált és a hideget. Az első 
jelmezesek pedig halottas menetet imitálva ma-
síroztak, ebből alakult ki a mai modern karnevál. 
Forrás:http://www.almaimotthona.hu/farsang-
hagyomanyok.html 

 

 

 

      Tormási Viki 

 

 

Sietünk, kapkodunk, rohanunk…  
a mindennapokban és a virtuális 
világ csapdájában 

 

http://www.almaimotthona.hu/farsang-hagyomanyok.html
http://www.almaimotthona.hu/farsang-hagyomanyok.html
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BABASAROK  

 
 

Kedves Olvasóink! Új cikksorozatot indítunk újsá-
gunkban, elsősorban szülők és nagyszülők részére.  
 

Az elmúlt évtizedek során nagyot változtak a gye-
rekvárással, gyermekneveléssel kapcsolatos irányel-
vek - ezért egy-egy témát aprólékosabban is körül-
járunk. Talán adhatunk ötleteket a nehéz helyze-
tekre, vagy segíthetünk abban, hogy a nagyszülő és 
szülő generáció közötti konfliktusok a megértés, el-
fogadás talaján újra csírázhassanak. 
Néhány évtizede stabilan élt az a gondolat az orvos-
tudomány részéről, hogy a megszületett kisbaba 
nem érez semmit – ezért egy éves korig érzéstele-
nítő nélkül végeztek különböző beavatkozásokat, 
műtéteket, ha erre szükség volt. A sírást, mint tüdő-
tágító edző folyamatot tartották számon, amit – ha 
nagyon zavarta a szülők napját – pálinkás kenyérrel, 
vagy mákgubó főzettel „orvosoltak”. A gyermek on-
nan számított a család teljes értékű tagjának, amikor 
tevőlegesen hozzá tudott tenni a háztartáshoz, gaz-
dasághoz. 
Manapság nem hagyjuk sírni a babákat, sok játékkal, 
kényelmi eszközzel vesszük körül a gyerekeinket – 
akik fiatal korukra akár a teljes önállótlanság állapo-
tában követelik megszokott jussukat, miközben tisz-
teletet keveset tanúsítanak. 
Két szélsőségről írtam… hol az igazság? Ez sokkal 
összetettebb annál, mintsem, hogy receptet adhas-
sunk. Az, hogy hogyan viszonyulunk a gyerekünk-
höz, függ attól, hogy milyen elképzeléseink, vágya-
ink motiválják a gyermekvállalásunkat, és a mi szüle-
ink, nagyszüleink hogyan bántak velünk, amikor mi 
voltunk gyerekek – azaz milyen mintát hozunk a szü-
lőségünkbe. „Ahány ház, annyi szokás” alapon na-
gyon sokféle családmodell működik, ezért mindösz-
sze néhány ponton nézzünk a dolgok mögé. Ezekről 
a témákról olvashatnak minden hónapban. 

Miért vállalunk gyermeket? Meg akarjuk ajándé-
kozni a családunkat, a világot egy újabb emberrel, 
vagy ki akarjuk pipálni azt a társadalmi elvárást, 
hogy: házasság, lakás, kocsi, gyerek? Esetleg a gye-
rekkorunkban elszenvedett lelki hiányokat akarjuk 
öntudatlanul felülírni a leendő gyermekeink által? 
Ösztönös belső késztetés vagy külső/ belső elvárás 
gyermekünk életre hívása? Nem vagyunk szentek, 
nincs tökéletes válasz, de sokat segít a saját és gyer-
mekünk életében, ha önmagunkba nézünk és keres-
sük a saját, valódi válaszunkat. 
Ha gyermekünk megfoganása nem belső erő, ha-
nem valami elvárás miatt következik be, számolnunk 
kell azzal, hogy az élet a valóság felé próbál fordítani 
minket. Nagyon sok konfliktus, belső feszültség 
adódhat abból, ha egy rózsaszín habos álmot gon-
doltunk gyermekünk érkezése mögé, amikor is min-
den szép és jó lesz, megoldódnak a problémáink. 
Egy gyermek sosem lehet problémamegoldó, konf-
liktusrendező, hisz a világra jötte megannyi örömöt, 
de megannyi új helyzetet, feladatot is hoz magá-
val…  itt folytatjuk. 

Bóni Tünde 

 
 
 
 
 

 

Gazdag Lajos Árpád u. 
Ihász Ferencné Árpád u. 

Pfaff Lászlóné Pozsonyi u. 
Torma Kázmér Ottóné Mátyás k. u. 

Vida Jánosné Mátyás k. u. 
 

SZENTMISE RENDJE 

Február 12. vasárnap   11.15 óra 
Február 18. szombat   14.45 óra 
Február 25. szombat   14.45 óra 
Március 04. szombat   14.45 óra 
Március 12. vasárnap   11.15 óra 

  

Forrás: femina.hu 
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KERESZTNEVEK VÁLASZTÁSA 

A nevünk az egyik legfontosabb dolog az életünk-
ben. Ez határoz meg minket, így ismernek meg 
mások. Általában a szüleinktől kapjuk a nevünket. 
Persze léteznek rendhagyó esetek, például mikor 
valaki felnőtt fejjel megváltoztatja vezeték-, vagy 
akár keresztnevét.  

GÁBOS   Telka    Mózsi
Antoaneta    

 
 
 
 
 

Melánia   Korina   Sanel
ADRIÁN Ábel   LARA
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MERT NŐNEK LENNI JÓ… 
Mostanában többször hallom, hogy háttérbe vonultam, 
és nem írok az újságba. Tudják, arról tudok csak írni, ami 
megtörtént velem, esetleg közel áll hozzám. Meséltem 
már a gyerekkoromról, a szülőfőldemről, és az életem 
fontos eseményeiről. Nem lenne hiteles olyan dolgok-
ról írni, ami nem én vagyok. Száguldoznak a gondolatok 
a fejemben, megkérdezem a környezetemet miről is ol-
vasnának szívesen. Kaptam egy fülest, hogy a nőkről. Ki 
vagyok én, hogy boncolgassak egy ilyen sokrétű és ösz-
szetett témát? Persze leírhatom, hogy én milyennek lá-
tom magam, mint nő, vagy milyen voltam régen.  

Megmondom őszintén, nagyon örülök, hogy 
nem most vagyok fiatal. Annak is örülök, hogy oda szü-
lettem abba a kisfaluba, ahol az élet sokkal lassabban 
csordogált, megállt az idő kereke. Fiatalon mentem 
férjhez (18 éves voltam), ezért rögtön belecsöppentem 
egy másik szerepbe, feleség és anya lettem. Ez jó so-
káig eltartott, mert négy gyereket felneveltem. Közben 
áttelepültem Erdélyből és azt vettem észre, hogy itt tel-
jesen más értelmet kapott a női mivoltom. Valahogy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

másként viszonyultak hozzánk, mint otthon. Azt hiszem 
itt sokkal több becsülete volt már akkor is egy nőnek, 
talán azért, mert dolgozhatott. Én otthon egyáltalán 
nem dolgoztam, na nem azért mert nem akartam, ha-
nem mert nem volt munkalehetőség ott ahol laktunk. 
Valahogy úgy működtek a dolgok, hogy sógor, koma, 
jóbarát… Aztán itt egy teljesen új világban másként 
kezdtem el látni a nőket, és igyekeztem átvenni ezeket 
a szokásokat. Örültem, hogy dolgozhattam, bíztak ben-
nem és hasznosnak éreztem magam. Bizonyára tudják, 
hogy régen a család és gyereknevelés volt az elfoga-
dott, és én néha azt éreztem, nem csinálok semmit. 
Háztartásbelinek lenni, gyereket nevelni, nem nagy do-
log!  

Azóta jó sok idő eltelt, nagymama lettem, és 
teljesen másként látom a dolgokat. Más az értékren-
dem, és mint nő nagyon jól érzem magam a bőrömben. 
Ehhez hozzájárult az is, hogy olyan társam van, aki meg-
becsül és elismer. Az ő szemében nemcsak anya és fe-
leség vagyok, hanem NŐ – így, csupa nagybetűvel. 

 Bege Amália
 

 

 

 

SZÍVDERÍTŐ 
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT… 
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BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK 
 

2017. 02. 04. szombat 15.00 

Mozsgó -  Szentlőrinc 3 : 3 (Szentlőrincen) 
 

 

2017. 02. 12. vasárnap 15.00 

Mozsgó - Szigetvár (Szentlőrincen) 
 

 

2017. 02. 18. szombat 17.00 

Mozsgó - Fonyód (Szentlőrincen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEBRUÁRI MÉRKŐZÉS 
 

16. forduló 2017. 02. 25 szombat 14.00 

Szentlőrinc – Mozsgó 
 

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEK 
 

17. forduló 2017. 03. 04 szombat 14.30 

Mozsgó – Hosszúhetény 
 

18. forduló 2017. 03. 11 szombat 14.30 

Mozsgó – Lánycsók 

 

 

 

 

Baranya Pécsi Szalon MEGYE  II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT  

2016/17. évad tavaszi forduló 
 

A 2016/17 évad őszi fordulóját csapatunk a 2. helyen zárta. Mozsgó csapata 6 ponttal van lema-

radva Szentlőrinc mögött.  

 

 


