Tamasics János: Aranyosi dombok alatt…
Aranyosi dombok alatt
Folydogál egy szép kis patak.
Hol szívekben van szeretet.
A mi falunk megszületett.
A Jóisten fent az égben
Elgondolta nagyon régen:
Innét menybe vezet az út.
Teremtek egy szép kis falut!
Mindenségbe magot hintett.
Mozsgóra letekintett.
A faluban, e szép helyen
Minden ember boldog legyen!
Az angyalok halkan, csendben
Összesúgtak fenn a menyben:
Virággal van tele az út.
Nem láttunk még ily szép falut!
Szemünk örömtől csillogott.
Felragyogtak a csillagok.
Áldást osztott az Ég Ura:
Rámosolygott a falura.
Legyen áldott minden tette!
Jókedvébe teremtette.
Nagyon jó, hogy Mozsgón élek:
Ide, mindig visszatérek!
Fotók: Kántor Éva

MOZSGÓ

2018. április

Az út 1763 m hosszú, 4 m széles, és 30 cm
vastagságú a javító réteg.

Út épül Jedinka-szőlőhegyre
Mozsgó Önkormányzata a Zártkerti Program
elnevezésű pályázaton 10 Millió Ft 100 %-os
finanszírozású, vissza nem térítendő támogatást nyert, a pozitív döntés 2018. április hónapban érkezett.
A felhívás a zártkertekben, falusi szőlőhegyeken, gyümölcsösökben lévő értékek megóvására vonatkozott, a zártkerti területek megközelítését érintő utak javítására. Mozsgó Község Önkormányzata fontosnak tartotta a
Jedinka-szőlőhegyre vezető út megújítását.
Évek óta gondot okoz, hogy a csapadékos
időjárás miatt az út járhatatlanná válik az
anyagtalaj átnedvesedése miatt, kisebb esőzés következtében is, napokig el tud lehetetlenülni a terület személyautóval való megközelítése. Most pályázati forrásból megoldást
találtunk a problémára, így javítani tudunk a
szőlőhegyi ingatlanokat művelő személyek
helyzetén, elősegítve a terület mezőgazdasági hasznosítását.

A javítóréteg tervezett vastagságának elérését követően, az építési forgalom, illetve a
normál járműforgalom fogja betömöríteni.

Az új út a temető előtti körforgótól indul, majd
a víztározótól vezet fel Jedinkára. Az út a víztározótól már a jelenlegi út felett fog haladni a
Kertész István-féle pincéig. A pincesoron
északi és déli irányban is kiépül – ahogy a
mellékelt térképen is látszik.

Az útépítés önállóan nem volt pályázható,
ezért a természetes lefolyású területen, a felújítandó, meglévő földút mellett, az út vízelvezetéséhez kapcsolódó, a víz-visszatartást
célzó, csapadékvíz tároló földmedence kiépítését tervezzük megvalósítani.

A régi, most fával benőtt utat megtisztítják, elegyengetik, ezt követően 30 cm vastagságban újrahasznosított építés-bontási hulladékból származó, osztályozott és minősített darált téglatörmelékkel beszórják.

A megvalósítást még ebben az évben elkezdjük, reméljük mindenki megelégedésére fog
szolgálni a tervezett út.
Kovács Zsolt Vilmos
Polgármester
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lítettem, nagy mértékben befolyásolja a mindennapjainkat. Egy akut, vagy régóta húzódó betegség miatt kieshetünk a munkából, nem tudunk hódolni a kedvteléseinknek, hobbinknak, nem tudunk részt venni a családi életben sem olyan mértékben, ahogyan szeretnénk. A betegségek gyógyítására pedig erőforrásokra van szükségünk.
(Pénz, idő, stb). Az önkormányzatok jelen esetben
már most sokat tettek azzal, hogy részt vettek a
pályázat elkészítésében és részt vesznek a lebonyolításában is. A pályázat keretében megvalósuló egészségfejlesztő programok ezt a célt szolgálják.

TENNI KELL MAGUNKÉRT!
Februárban tájékoztattuk Önöket
az EFOP 1.5.3.16. pályázat sikeréről.
A pályázat szakmai előkészítését
és
levezetését

Hatházi Milán
végzi. Vele beszélgettem.

Mit tehetnek az egyének?
Az egyének felelőssége igen nagy. Az egészségi állapotunkat természetesen a külső körülmények és
az öröklődés is befolyásolja, azonban az életmód
hatása is igen jelentős, mind a betegségek elkerülésében, mind a már kialakult betegségek gyógyításában. A pályázat megvalósításában dolgozó
külső szakemberek és személy szerint én is minden támogatást meg fogunk adni, mind egyéni,
mind csoport szinten mindenkinek, aki szeretné.

Hol élsz? Hogyan kerültél erre a pozícióra?
Pécsen élek. A pozícióról azon a cégen keresztül
értesültem, amely már több sikeres pályázat megírásában és lebonyolításában működött együtt
Mozsgóval. Mivel több hasonló pályázat megírásában dolgoztam, ezért nagyon megörültem a lehetőségnek.
A pályázat kiemelten foglalkozik a munkaerő
felkészítésével, az egészséges életvitellel. A március 23-i nyitó rendezvényen igen meggyőzően
tájékoztattad a megjelenteket mindkét elemről.
Miért állnak ezek a témák hozzád ilyen közel?
Munka alapú társadalomban élünk. A munkaerőpiac az elmúlt években rengeteget változott és valószínűleg változni is fog. Fontosnak tartom, hogy
ezeknek a változásoknak ne csak passzív szemlélői, hanem aktív szereplői legyünk. A magyar társadalom egészségi állapotát leíró mutatók sajnos
nem tartoznak az európai élmezőnybe. Az egészséges életvitel azt hiszem egyén és közösség szintjén is kiemelten fontos, hiszen a legtöbb problémát
okozó betegségek tekintetében nagyon sok az életvitelünkkel befolyásolható tényező. A munka és
az egészség kapcsolata igen erős, hiszen az egészségi állapotunk befolyásolja a munkavégző képességünket, valamint a munkavégzés során minket
ért hatások befolyásolják az egészségünket.
Egyébként a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Karán végeztem, mint egészségfejlesztő, de
jó pár egyéb végzettségem is van.

Ebben a régióban a munkanélküliségi ráta még
mindig magas? Kevés a munkahely, nehéz elhelyezkedni. Miben segít ez a pályázat?
A régió munkanélküliségi mutatói a javuló tendenciák ellenére is sajnos nem olyanok, mint az
észak- nyugati országrészé. Ezzel együtt azonban
megfigyelhető, hogy a vállalkozásoknak sokszor
nehéz megfelelő képzettségű, vagy még inkább
megfelelő képességű, hozzáállású munkaerőt találni. A jó munkavégzéshez nem csak szakképzettség szükséges, hanem olyan készségek és kompetenciák, mint az együttműködés készsége, a jó
kommunikáció és konfliktuskezelés. A pályázat
során ezek az iskolában és a szakképzés során kevéssé, vagy egyáltalán nem fejlesztett készségek és
kompetenciák kerülnek fejlesztésre.
A tanulást első helyre rangsoroltad az elhelyezkedés szempontjából? Lehet tanulni tanítani???
Több szociológiai kutatás is megmutatta, hogy az
iskolázottság és a szegénységi kockázat közti öszszefüggés nagyon erős. Minél iskolázottabb valaki, annál kisebb a szegénység kockázata. Természetesen itt is óriási egyéni különbségek vannak,
azonban a tendencia nyilvánvaló. És hogy lehet-e
tanulni tanítani? Nem csak lehet, kell is!

Miért tartod fontosnak az egészségmegőrzést?
Mit tehetnek ennek érdekében a pályázó önkormányzatok ill. a közreműködő szervezetek?
Az egészségünk megőrzését azért tartom nagyon
fontosnak, mert az egészségi állapotunk, mint em-

Köszönöm a tájékoztatást, remélem a pályázatban résztvevőknek sikerül a szemléletedet átadni!
Puskás Éva
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8.

nyuszikkal ismerkedtek, a nagyobbak
kézműveskedtek az ünnepeket váró foglalkozásainkon.
Legtöbb baba márciusban született, ők rendszeresen járnak hozzánk, ezért hármas születésnapi ünnepséget rendeztünk nekik.

Április hónapban kiemelt programunk:
17-én kedden: Baba-mama fotózás





Havonta egyszer pszichológusi tanácsadás,
kötetlen beszélgetés.
Havonta egyszer gyermekorvosi tanácsadás,
kötetlen beszélgetés.
Kéthavonta gyógypedagógusi előadás a kisgyermekek fejlődéséről.
Kéthetente hétfőn a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat tart fogadóórát.

Minden programunk és szolgáltatásunk ingyenes!
Facebook: Biztos Kezdet Gyerekház Mozsgó

A húsvéti ünnepek köré csoportosultak programjaink. A legkisebbek élő kiscsibékkel és

Baka Dorisz vezető
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akik nyereményt ajánlottak fel a tombolára, ezért
sokan térhettek haza szép nyereményekkel és finom tortákkal. Kicsi gyerekekről lévén szó, apró
„vigaszdíjjal” enyhítettük a szomorúságát azoknak, akiknek nem volt szerencséjük.
Összességében sikeresen zárult a délután,
remélem jövőre is efféle örömökben lesz részünk,
mondhatom ezt mindannyiunk nevében.

ÓVODÁSOK TÉLBÚCSÚZTATÓ ÜNNEPSÉGE
2018. március 10.

Köszönjük a tombola felajánlásokat: Rajczi Anita,
Hollósi család, Kiss Lajos és családja, Orbán Ferenc – rendőrség, Megyer család, Szigetvári Takarékszövetkezet, Gajákné Peszmeg Mária, Hirt
család, Patak család, Garai család, Laczó család
Csertőről, Peszmeg Lola és családja, Veriga Lajos és családja, Almáskeresztúr önkormányzat,
Roma Kisebbségi Önkormányzat Mozsgó, Győri
család, Nagy Evelyn Bianka, Óvoda dolgozói, Kis
Sándor és családja, Kiss István és családja,
Mecsekerdő Zrt., Mozsgóért Egyesület, Tokovics
család, Gáspár László gyógyszerész, Horváth Elvira - Szigetvár Ifjúsági Bolt, Tóberné Csók Ildikó
– fodrász, Ebner Pincészet, Tarlac Istvánné, Baranya Megyei Mozsgó - Turbékpusztai, Integrált
Szociális Intézmény, Tógazda Halászati ZRT. –
Csertő, Kovács Zsolt Vilmos, Kicső KFT., Udvari
Ernőné, Hegedüs Melinda és családja, Viljovácz
Tünde, Suzuki Szigetvár KFT., Szentlászlói Szikvíz
üzem.
Gulyás Csabáné
óvodavezető

Elérkezett óvodásaink számára a várva várt nap,
melyre már hetek óta készülődtek. Az óvoda dolgozói is aktívan tevékenykedtek egész februárban, készültek az álarcok és a kellékek a táncokhoz. A télen tanult verseket, dalokat kiegészítve,
vicces és táncos produkciókkal is készülnek a
gyerekek. Lázasan gyakorolták a táncokat,
ügyességi játékokat.
Közben a szülők egy része Hegedüs Melinda vezetésével – Szülői Munkaközösség Elnöke
- buzgón gyűjtögették a felajánlásokat a tombolára.
Az utóbbi évek gyakorlata, hogy egyre
több szülő hoz felajánlásokat a tombolára. Az idei
mulatságunk nagyon jó hangulatban telt, a gyönyörűen feldíszített teremben. A megjelentek létszámát tekintve sem panaszkodhattunk, mivel kicsinek bizonyult a művelődési ház, olyan sokan
tisztelték meg a gyerekeket és intézményünket a
jelenlétükkel.
A gyerekek egyre
bátrabban bújtak
jelmezbe és élvezték a hangulatot, forgatagot.
Sajnos a mikrofon meghibásodása okozott egy
kis fennakadást,
emiatt
szeretném megragadni
itt az alkalmat,
hogy
megköszönjem azoknak a szülőknek
a
segítségét,
akik munkájukkal hozzájárultak az eredményességhez, részt vettek a terem díszítésében, szendvicseket készítettek, gördülékenyen szolgálták ki
a nagyszámú vendégsereget, árusították a tombola jegyeket, ugyanis nélkülük ezt a rendezvényt
nem tudnánk ilyen sikeresen megvalósítani. Köszönjük a részvételt és a támogatást meghívott
vendégeinknek is. A továbbiakban pedig szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását,
5
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Az énekkar egyik dalának gondolatával köszönünk el:

Március 15.

„ Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó,
Magyarnak lenni igen is jó!”

1848. március 15-e a pesti forradalom napja. Ekkor emlékezünk azokra az ifjakra, reform gondolkodókra, akiknek először sikerült kiharcolniuk a sajtó szabadságát.
Hosszú évszázadok után megalakult az első független,
felelős magyar kormány, visszakerült az országgyűlés
Pest-Budára. A szabad sajtó első termékeit, a Nemzeti
dalt és a 12 pontot a Landerer-Häckenast Nyomdában
nyomtatták ki és a szemerkélő esőben a Nemzeti Múzeum előtti tömeg együtt harsogta Petőfi Nemzeti dalának refrénjét. „ A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

Kelemen Rebeka, Hirt Zsófia, Veriga Martina és
Hegedüsné Szojkó Tünde osztályfőnök

Erre a felemelő ünnepre készültünk az ötödik osztályosokkal és az énekkaros gyerekekkel.
Sokat gyakoroltunk az osztályban és a kultúrházban is.
Néha elrontottuk, aztán újra kezdtük és jókat mosolyogtunk hibáinkon. A végére már mindenki kívülről
tudta mindenki szerepét. Március 14-én izgalommal
telve kezdtük el műsorunkat, mindannyiunknak a torkában dobogott a szíve. Előadásunk végén nagy megkönynyebbülés ért bennünket. Boldogok és büszkék voltunk,
mert nagyon megtapsoltak minket. Szilvi néni meghatódva köszönte meg műsorunkat és a közönség soraiban is sokan könnyeztek.

Ismételten nagyon színvonalas műsort láthattunk az óvodások és iskolások előadásában. A
legkisebbek tavaszi hangulatot varázsoltak a
kultúrházba. Az iskola 5. osztálya értő módon jelenítette meg az 1848-as forradalom eszmei mondanivalóját. A műsort a Képzelt riport egy amerikai popfesztivál betétdalaival, valamint képi elemekkel színesítették.
Gratulálunk Gulyás Csabáné óvónőnek és Hegedüsné Szojkó Tünde osztályfőnöknek a méltó
megemlékezésért.
P. É.

Köszönetet szeretnénk mondani segítőinknek: Horváth
Bettina tanító néninek, a koordinálásért, Horváth Bernadettnek Betti néninek a szép díszletért, Puskás Peti
tanár bácsinak és Jusics Dénesnek a technikai segítségért.
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Kinek mit jelent húsvét?











Bege Amália
Nekem, mint hívő embernek a húsvét egyházi ünnep,
megvan a jelentősége és tudom, hogy pontosan mit
ünnepelünk. Ezt hoztam otthonról, és azóta is tartom
magam hozzá. Bár nem vagyok egy nagy templomba
járó, (otthon nagyon szerettem járni), de vallásos embernek tartom magam. Próbálom tartani nagyhéten a
böjtöt, és lélekben is készülni az ünnepre. Aztán a húsvétban ott van a tavasz, a kikelet, a megújulás és a remény. Fontos a hagyományok őrzése is, vagyis mindig
ugyanaz a forgatókönyv a húsvéti reggeliben, mint otthon volt. Sajnos kimaradt az ételszentelés, mivel itt
nem lehet. Akkoriban otthon más ízű volt a megszentelt étel, vagy csak mi hittük annak, és szó sem lehetett
addig enni, amíg nem volt megáldva. A gyermekeimnek már nem ugyanazt jelenti a húsvét mint nekem,
sőt a férjemnek sem. Ők hátrahagyva a vallási részét, a
nyuszi kerül előtérbe és az ajándékozás. Annak nagyon
örülök, hogy összejön a család, a távolban élő gyerekek
is hazajönnek, együtt lehetünk néhány napra. Az unokák kijönnek, és csillogó szemmel keresik a csoki nyuszit, csoki tojást. Mára a locsolkodás is feledésbe merült. Sajnos ezek a szép hagyományok elkopnak és elfelejtődnek ebben a rohanó világban. Nálunk
Csomafalván mai napig ugyanúgy telnek az ünnepek,
mint gyermekkoromban, ugyanazok a szokások. Élmény hazamenni ilyen ünnepekkor, mert látom, hogy
nem hagyják elveszni az ünnep varázsát. A kisebbségben élő székelyek a hagyományaikkal tudják fenntartani magukat, mert hanem ők is elvesznének. Egy kicsit
elkalandoztam, de ahogy eszembe jutottak a régi szép
idők, csak jöttek a gondolatok a fejembe. Bocsássák
meg nekem, de a szívem mélyén én mindig az az egyszerű székely leány maradok. A gyökereket nehéz elvágni, de nem is akarom. Most jut eszembe, hogy ezelőtt tizenkét évvel pontosan húsvétkor tudtam meg,
hogy unokám lesz. Akkor ez volt a legszebb ajándék.

Bálint Árpád Árpád u.
Bognár Jánosné Árpád u.
Fehér József Alsóhegy
Gaál Jánosné Árpád u.
Hegedüs Jánosné Kassai u.
Horváth Vendelné Petőfi u.
Pápai Józsefné Árpád u.
Skrivanek Mária Mátyás k. u.
Szabó Istvánné Árpád u.

Halálozás
Halász Ferenc József (Szászvár, 1962.02.02. an.: Berecz Mária) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 26. sz. alatti lakos
meghalt 2018. március 21. napján.

Halász Ferenc több éven át az önkormányzat alkalmazásában állt, vezette a falubuszt. Naponta szállította
az iskolásokat, óvodásokat, külön programokra vitte a
gyerekeket (úszás, kirándulás). Színházlátogatások, kirándulások, találkozók, focimeccsek alkalmával mindig számíthattunk lelkiismeretes munkájára.
Utolsó útjára 2018. április 3-án kísértük.
Emlékét megőrizzük.
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Tudta-e?
Áprilisi tréfa

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mozsgóért Egyesület színházkedvelő csapatának nevében, szeretnénk köszönetet
mondani Kovács Zsolt Vilmos polgármester
úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a
falubuszt, és Schludt Gyulának, hogy
hétvégente és esténként is ránk áldozta
szabadidejét.
Bege Amália
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Mesepszichológia – meséink evolúciója
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SZÜLETÉS
Zoé Mária Schubert 2018.03.15-én 3610 gramm
súllyal és 54 cm hosszal megérkezett.
Szülei Schubert-Pásztó Ágnes és Alexander
Schubert. A család Németországban Würselen
városában él.
Ezzel a képpel szüleinek és nagyszüleinek szeretnénk örömet okozni.

Kedves Olvasóink! Szeretettel várjuk a
mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail címre a
babákról készült elbűvölő fényképeket!

Zoé Mária Schubert
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Tavaszi dalok II.
Múltkor egy idézettel zártam a cikket. Sajnos a hely szűköltsége miatt nem fért az újságba. Lássuk hát, hogy felel
egy közel egy évszázaddal ezelőtti diák a népdalról. A múltkori idézet folytatásával:
„…Csak jön mint a sóhajtás, a bárányfelhő, csak jön, mint az ökörnyál, az esti szellő, hogy aztán eltűnjön, elszálljon, mint a jókedv, a virágillat…mint a levegőégen nagy, fehér, kinyílott virágként tovaúszó kócsag…mint a bánatosan, kiállítva evező, szürketollas darvak, ahogy eltűnnek…elszállnak…
-

Apja a szív… Anyja az öröm vagy bánat… Születik vagy temetőben, vagy fekete felhőn… hulló levelen… lekaszált réten… zokogó viharok közt…télen…

Halálos csönd lett. Öreg balajthy annyira előrehajolt, hogy szinte kibukott a székből. A csibuk is kialudt a szájában.
Vince meg folytatta. De idáig komoran kongó hangja csengővé vált. Ezüst csengővé. És könnyed diadallal, rózsákat
dobált a tanárra:
-

Vagy születik harmattól ragyogó hajnal rózsás ujja hegyén… pünkösdkor… rózsabokorban… Vagy születik
szálló, aranyos szélű felhők lágy patyolatján… virágillatos pacsirtaszó közepette… tavasszal…
Vagy nyáron… szénakaszáláskor… aratáskor… csépléskor születik… szűzlányok vérpiros ajkán… kacagva, repülve a népdal.

Egy pillanatra elhallgatott. Csak, hogy levegőt kapjon. Az osztály dermedten figyelt. Összebújva, mint a megrettent bárányok. Öreg Balajthy csodálkozva pislogatott. Azt hitte, álmodik.
-

-

-

-

Nem jár egyedül: Bejelenti magát, előre repülő gondolattársával – az első sorban. Vidáman csevegő fecskemadár… az ég kárpitján hangjával ragyogó csillag a pacsirta.. a csalogány, „a bokrok furulyája”… kényes sárgarigófütty… bús búgása a galambnak, vagy pitypalattyszó a bevezetője….
Vagy kék ibolyával, illatos violával kezdődik; vagy bazsalikom, muskátli szagos ágán; vagy harmatos orgona
hozza, vagy születik a rózsabokorban… zöld erdőben… csörgedező patak ágyán.. Sokszor rozmaring, kökény,
árvalányhaj szolgálja… alapozza… hozza… hordozza – mint az eléje szórt virágon járó szép fiatal mennyaszszonyt – a népdalt -, midőn a szívek temploma felé megy.
Búsongó örömök megnyilatkozása, elhervadt remények képzelt utazása: - „Zölderdő zúgása, vadgalamb búgása, az én bánatomnak sehol nincsen mása”… Akik sötét színben látják a világot: - „Sirassatok engem, orgonavirágok”… Aki azt sem tudja, mit kezd bánatába: - „Elment az én rózsám idegen országba”… aki két kézzel
kap ezerjófű után:
„Szomorú borongó vasárnap délután”… azzal könnyít magán, - mindjárt jobban bírja, - ha szíve bánatát dalolva kisírja…
A boldog szerelem felkacag a dalba: - „Olyan az orcája, mint a piros alma”… „Reszket a szívem, mert eszembe
jutottál”… csókokkal etettél, csókokkal itattál… „Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok: az én galambomnak
utat mutassatok”.. „Szabad a madárnak ágról-ágra szállni… leánynak, legénynek vágyakozva várni”…

Példának okáért, egyet előadok… Hiszen leckét mondok, amikor danolok…”
„Szépen felnöveli, szárnyára ereszti,
Csak az a szomorú, hogy más üti-veri…”
Öreg Balajthy kitárta a karját:
- Gyere ide, te szélkiáltó, te gézengúz, te-hadd öleljelek meg.”

Vince felelete jól jellemzi a népdalt, és azt, hogy egy évszázada milyen érzéseket váltott ki egy diákból. Természetes, hogy egy diák szájába nem adhatta az író. sok népdalunk jellemzően szakrális mondanivalóját, amit népdalaink egyike-másikja burkoltan a sorok között beszél. Egy példát had említsek.
„Nincs édesebb a hevesi dinnyénél,
Nincs édesebb az első szeretőnél,
Mert az első igazán tud szeretni,
Másodikért, de sokat kell szenvedni.”
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Látszólag csak egy szerelmes dal, de ne gondolja senki, hogy a legény vagy a lány szeretőjét váltogatja és értékeli.
Az első két sorral semmi dolgunk, problémánk, lány és legény kapcsolat. A második két sor nehezebb. Miért kell a
másodikért többet szenvedni? Valami regény vagy film fordulat? A megoldáshoz népünk vallásos hagyományához
kell visszanyúlni. Az újság hasábjában már írtam: népünk hitében a halott Jézus jegyese. Tehát az első emberi szerető (akár több is, bár a régiségben nem volt a maihoz hasonló szabadosság). A második az égi szerető. Az elsőhöz
boldog fiatalsággal, örömmel jut az ember, legfeljebb néha egy kis szerelmi bánattal tűzdelve. A másodikhoz? A
másodikhoz vezető utat az öregkort megértek tudják- milyen nehéz főleg, ha súlyos egészségi problémáik is vannak. Az élet során megért tragédiák megszenvedése mind-mind nehezíti az utat a „második szeretőhöz”.
Hasonlóan mély érzelmet sok népdalunkban találunk, mindenkit bíztatok keresse, találja meg ezeket népdalkincsünkben.
Győri Sándor

Tavasz a szőlőskertben
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Ami a történelemkönyvből kimaradt…
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anyja, szorgalmas, mint a hangya. Leánygyermek neveléséért elsősorban Ő felel. Ne felejtsük mi férfiak soha
el:

Tamasics János: Egymásba kapaszkodva! …
Nálunk magyaroknál van egy szép szokás. Ez nem más,
mint a kézfogás. Miénk ez a kincs. Mert ily szép szokás
más népeknél nincs. Magyar ember így érvel: Ha valahol mégis van, akkor azt tőlünk lesték el. Mert a kézfogás nálunk népszokás. Lehet, hogy már a vérszerződéssel kezdődött, melyet megkötött a hét vezér?
Hát épp ezért: ne engedjük el egymás kezét! Ne kóvályogjunk a világban szerteszét! Ez igen! Ez vigasz! Ez
szent beszéd!

Ezért a nő a legnagyobb Tiszteletet érdemel!
Ki meri ezt kétségbe vonni? Nem kell tehát egymást
okolni.
De még ez sem elég; mert a legnagyobb ellenség az engedetlenség!
Kössünk tehát egymással békét. Mert ha Isten
kivonja igéjét, akkor a családok összeomlanak. Nagyon
közel az a nap! A Feleség meg tudja édesíteni a férfi
életét, de meg is tudja keseríteni. Ezt mindkét félnek
meg kell érteni. Erre egy a felelet:

Az idegen hidegen hajlong, fanyalog.
Vagy csak mi érezzük így, mi magyarok? Múltban a magyar ha üzletet kötött: akkor az neki szent volt mindenek fölött!
S ez sem kevés! Mert sohasem történt szerződésszegés! Akkor egy kézfogás többet jelentett, mint a csók.
Kevesen voltak még a csalók! Ez tény! Betartatott az
íratlan törvény. Szentírásból idézek: Jézust Júdás csókkal árulta el. Mivel Pilátus, egy tálban mosta a kezét.
Ezért mi is felelősek vagyunk tetteinkért!

Ne vesszen ki szívünkből a szeretet!
Ezért, amit eskükor az Isten összekötött, azt ember
szét ne válassza. Mert a Férfi nem tudott elég pénzt keresni, ezért ne hibáztassa őt senki! Köt az eskü minket,
ezért közös felelősséggel neveljük gyermekeinket. A
gyermek nagyon leleményes kiskorában. Régen a hideg télben, kéz a kézben jöttünk az iskolába. Szépen
megfogtuk egymás kezét, átéreztük a másik test melegét. Nem fáztunk: csak arra vigyáztunk: egymás kezét
el ne engedjük. Ezt feledni nem lehet:

Rég volt, rég, szép volt, szép: gyönyörűség!
Régmúltban a lány tiszta volt, mint a liliom. Elhatároztam, leírom ezen a fehér papíron: Bizony régen csak az
írástudó, s a Pap írt. Én sem sajnálom hozzá a papírt!
Felelősséget érzek érte. Lányát Édesanyja a bálba elkísérte, sohasem engedte el egyedül. Azon felül árgus
szemekkel figyelte, ha nem viselkedett helyesen: megfenyegette! Ó abban az időben még csak a leánykéréskor történt meg a kézfogó! „Régen nagy volt még a szégyen. Ha a legény keze „véletlenül” a lány kezéhez ért,
ezért a lány mélyen elpirult. De ez már rég elmúlt! (Jó
tudni, a lány akkor még tudott pirulni.)

Kézfogással össze lehet tartani a nemzetet!
Férfi és Nő a családban találja meg az elhivatott helyét…
Jöhet tehát a teljes siker. Magyar ember nem a cél
előtt esik el.
De legyen elég a magyarázkodásból: Legyen erős nemzet Magyarországból!
Él még szívünkben a Remény…
Egy új világ születik a régi helyén!

Bár nélkülöz minden alapot, ma már a nő viseli
a kalapot. Egy szép napon megszűnt a férfiuralom!
Megváltozott a szerep. A férfi elnőiesedett! Éva átadta
az almát, s Ádám elvesztette 6almát! Így lett a nő: Főszereplő! Most a férfi a nő után kullog, gyámoltalanul,
mint egy bulldog. Megtörtént a „baleset”: a férfi elnőiesedett. Sőt! Elvesztette tekintélyét családja előtt.
Odalett a családi béke. Veszekedés, belső háború jött
a helyébe.
Derű után ború: kitört az állóháború a két fél
között, amelyre mindkét fél felesküdött. De a jó Feleség, nem ellenség! Ebből az írásból kiderül: ezt csak egy
férfi írhatta! De azért nem kell a nőknek aggódni miatta. Mert ő, nem nőgyűlölő!
Ez egy nagyon kemény magánvélemény? Mert a családban a nő az összetartó erő. Épp oly, mint a Nap. Szemeinek sugarai melegítenek, világítanak. Gyermekeink

MISEREND
MOZSGÓ
04.21. szombat 18.00 óra
SZENTLÁSZLÓ
vasárnaponként 9.00 óra
SZIGETVÁR
vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra
Király József plébános
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Ping–pong edzésre is van lehetőség. Hétfőnként 18
órai kezdéssel várják szeretettel a bátor jelentkezőket a kultúrházban. Ha Ön/Te is részt szeretnél
venni, akkor Matus Attila 30 607 1631 felkeresésével megteheted.
A sportot űzhetjük hobbi szinten, kikapcsolódásként, és versenyszerűen. A szakosztály jelenleg járási- és megyei szinten is versenyez. Lehetőség van
gyerekeknek is kipróbálni a sportot.
Korlátozott számban ütőt, labdát is biztosítanak.
Belépés csak sportcipőben!

FONTOS A SPORT!?
Napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg és szabadidősportnak, Magyarországon pedagógiai és egészségügyi
szempontból egyaránt kiemelt szerepe van.
A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a
lélekre és a szellemre is hatnak. A rendszeres mozgás
szinte azonnal érezhető, pozitív változást idéz elő a szervezetben, s életünk természetes részévé válik.
A rendszeres testmozgás egészségünk legjobb karbantartója, az egész szervezetre kedvező hatással van. Sokakat
talán eltántoríthatnak a kezdeti nehézségek, ugyanis a
számára szokatlan intenzív fizikai aktivitást testünk először
stresszként éli meg, de ha kitartunk, fokozatosan hozzászokik, erősebbé válik, közben életfunkciói is javulnak, és
hamarosan nagyobb terhelést is elbír. Mindemellett általános közérzetünk is javulni fog, energiával töltődünk fel,
jobban kezeljük a mindennapi stresszhelyzeteket, teljesítményünk növekedését pedig igazi sikernek érezzük.
Falunkban is számos sportolási lehetőség van az erre
igényt tartóknak, és a kíváncsi, elszánt kezdőknek egyaránt.

A művelődési házban Pölczné Metz Katalin vezetésével Capoeira aerobik-ra van lehetőség. Minden szerdán 18 órától 19 óráig. Az edzések vidám hangulatban telnek, és közben hasznosan, intenzíven kihasználhatod/kihasználhatja azt az 1 órát. Kortól függetlenül bárki részt vehet ezeken az edzéseken, hiszen itt
mindenki saját erejéhez és képességeihez mérten teljesít. Az edzéseken nem csak falubeliek vehetnek
részt, vidékről is várnak minden Kedves érdeklődőt.

A mozsgói óvodában 23 éve töretlenül, Gajákné
Peszmeg Máriának köszönhetően lehetőség nyílik minden kedves érdeklődő számára egy kis frissítő tornára.
A közel egy órás mozgásforma korosztálytól függetlenül, fiataloknak és időseknek egyaránt elvégezhető.
Heti két alkalommal jön össze a csoport, VHS kazettán
nézik a gyakorlatokat és végzik. Ezek a feladatok szakemberek által összeállított programok, melyben van
bemelegítés, intenzív testmozgás valamint levezető
nyújtó gyakorlatok. Cindy Crawford, Bíró Ica, Béres
Alexandra és Schobert Norbi egy-egy kazettája szerepel a repertoárban. (Megjegyzem egyik-másik nem igazán könnyű, de mindenki annyi gyakorlatot végez,
amennyit bír.) Most a legfiatalabb résztvevő Bencze
Sára, aki olyan lelkiismeretesen végzi a feladatokat,
hogy készített egy ellenőrzőt magának, azt minden alkalommal viszi, és a felnőtteknek kell, hogy osztályozzák a teljesítményét. A torna minden hétfőn és csütörtökön 17:30-kor kezdődik és bárki csatlakozhat hozzájuk.
Tarlac Vivien

Ha kedvet kaptál/kapott egy közös zenés, változatos
testmozgáshoz, vagy további információkat szeretnél, akkor a 06/70 321-0129 (Pölczné Metz Katalin)
telefonszámon lehet érdeklődni.
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MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2017/18. évad tavaszi forduló
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS

22. forduló 2018. 04. 07. vasárnap
Mozsgó – Véménd 1 – 3

18. forduló 2018. 03.11. Mozsgó – Töttös
19. forduló 2018. 03. 17.

Góllövő: Horváth Benjamin
23. forduló 2018. 04. 15. vasárnap 16.00
Kétújfalu – Mozsgó

Bicsérd – Mozsgó 7 – 2
Góllövők: Horváth Benjamin, Déri István

24. forduló 2018. 04. 22. vasárnap 16.30
Mozsgó – Lánycsók

20. forduló 2018. 03. 24.

Mozsgó – Drávaszabolcs 1 – 3
Góllövők: Horváth Benjamin

25. forduló 2018. 04. 29. vasárnap 16.30
Bogád – Mozsgó

ÁPRILISI MÉRKŐZÉS

MÁJUSI MÉRKŐZÉS

21. forduló 2018. 04. 01. vasárnap 15.30

26. forduló 2018. 05. 05. szombat 17.00
Mozsgó - Diana

Somberek – Mozsgó
MEGYE IV. OSZTÁLY. B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

MEGYE II. OSZTÁLY U19 B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS

MÁRCIUSI MÉRKŐZÉS

13. forduló 2018. 03. 18. -

11. forduló 2018. 03.16.
Mozsgó – Nagykozár 3 – 2
Góllövők: László Dávid Zsolt, Kovács Péter
(2)

Mozsgó – Hetvehely
14. forduló 2018. 03. 24.
Szentegát – Mozsgó 3 – 1
Góllövő: Miolkovics Béla

12. forduló 2018. 03. 30.

Kétújfalu – Mozsgó 11 – 4
Góllövők: Hegedűs Richárd (2), Csomós Zoltán (2)

ÁPRILISI MÉRKŐZÉS

15. forduló 2018. 04. 01. vasárnap
Mozsgó – Baksa 4 – 1
Góllövők: Miolkovics Béla, Horváth Benjamin, Megyesi József (2)

13. forduló ÁPRILISI MÉRKŐZÉS

16. forduló 2018. 04. 08. vasárnap
Szabadszentkirály – Mozsgó 10 – 1
Góllövő: Megyei József

14. forduló 2018. 04. 07. vasárnap
Bicsérd – Mozsgó 0 – 3
Góllövők: Lenti Viktor, Horváth László, Zákányi Balázs

17. forduló 2018. 04. 15 vasárnap 16.00
Mozsgó – Abaliget
12. forduló 2018. 04. 29. vasárnap 17.00
Szentlászló – Mozsgó
18. forduló 2018. 04. 22 vasárnap 16.30
Patapoklosi - Mozsgó

Kántor Éva
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