MOZSGÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ESKÜTÉTELE
Az új képviselő-testület tagjai a megbízólevelüket október 24-én vették át a választási bizottságtól. A törvény értelmében az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. Sok éves önkormányzati területen végzett munkájának tapasztalata és hozzáértése kapcsán ismételten Modenszieder János
kapott jelölést, mellyel a testület egyetértett.
Az ünnepélyes eskütétel után
megtartották az alakuló ülést. Kovács
Zsolt Vilmos polgármester maga és a
Kovács Zsolt Vilmos polgármester eskütétele
testület nevében megköszönte a válaszA testület tagjai: Modenszieder János alpolgármester,
tók bizalmát. Beszédében elmondta,
Matus Attila, Megyeri Kázmérné, Hamrák Tünde.
hogy örömmel tölti el, de egyben nagy
felelősséggel is, hogy polgármesterként már a harmadik ciklusra kapott lehetőséget a falu lakóitól. Igyekszik továbbra is az itt élők érdekeit képviselni, élhető és folyamatosan fejlődő falut működtetni. A lakosság véleményére továbbra is számít. A testületi ülésekre is várja a lakosságot, melynek első részében
lehetőséget adnak az itt élők problémáinak meghallgatására.
Következő nyílt testületi ülést november 14-én, csütörtökön, 18.00 órakor a rendezvényteremben tartjuk, melyre tisztelettel várjuk Önöket!
Hiteles tájékoztatásra ad lehetőséget a helyi információs lap is, mely ezután is folyamatosan tájékoztatja a Mozsgói lakosokat az aktualitásokról, a beruházásokról, a pályázatokról. Kérdéseikkel, személyes jellegű problémákkal, javaslatokkal a polgármester urat bárki felkeresheti a hivatalban.
P. É.

MEGHÍVÓ KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSRE
Településünk nem rendelkezik központi térrel, hiszen a polgármesteri hivatal előtti rész erre
nem alkalmas. Az életfa-ültetésnél és az adventi időszakban már jól bevált a „kisház” melletti tér, hogy összejöjjünk beszélgetni, ünnepelni, együtt lenni. Ezt a helyet szeretnénk kibővíteni és egy közösségi teret létrehozni pihenőpadokkal, szökőkúttal, fákkal, bokrokkal.
Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a Mozsgóiak tapasztalatait, gondolatait.
Várjuk Önöket november 22-én 17.00 órai kezdéssel a kultúrházba.
Mindenki érezhesse, hogy Mozsgón jó élni!
Kovács Zsolt Vilmos polgármester
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ROMA NEMZETISÉGŰ ÖNKORMÁNYZAT
TAGJAINAK BEIKTATÁSA
Sárközi Elemér István, Tormási Melinda és Orsós
Lajos elnök (fotón) képviseli Mozsgón az elkövetkező öt évben a roma nemzetiségű lakosokat.

HÁZASSÁG

SZÜLETÉS
BOZSEK BENETT
Született: 2019.10.14.
Mozsgó, Árpád u. 2/b
Szülei: Bozsek József Barna és Bakos Hajnalka
Súlya: 4050 gr, Hossza: 54cm

SZIJÁRTÓ RÓBERT mozsgói és KRETEK NOÉMI
MÁRIA szigetvári lakosok házasságot kötöttek
2019. október 17. napján.

KOVÁCS ÁRMIN RICHÁRD Született: 2019.11.04.
Almáskeresztúr, Fő u. 43.
Szülei: Kovács Richárd és Steiger Vivien
Súlya: 4200 gr
Gratulálunk!

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Kovács Richárd és Steiger Vivien gyermeke: Kovács Ármin november 4-én megérkezett. Súlya
4200 g, hossza 52 cm. Gratulálunk!

MOZSGÓ A METEO KLINIKA OLDALÁN

Nem volt ez másképp az október 23-i ünnepen sem.
A Meteo Klinika országos mérőállomás-hálózatában
Kurd és Mozsgó települések is hasonló extrém értékeket produkáltak. Kurdon aznap 28,2 fokos legmagasabb hőmérsékeletet regisztráltunk, innen hűlt 4,6
fokra a levegő – ez 23,6 fokos csökkenés! Mozsgón a
28 fokról csökkent a hőmérséklet 4,8 fokra, ez 23,2
fokos hőingást jelent.

A Meteo Klinika oldalán jelent meg egy cikk
október 24-én, melyben Mozsgó település
kapta az egyik „főszerepet.

A napi hőingások rendkívüli terhelést jelentenek a
szervezetünknek!

Az extrém hőingás rendkívüli terhelést jelent a szervezetünknek! A vérnyomás-ingadozás és a rosszullét
a leggyakoribb ilyenkor, a keringési rendszer panaszaival élők komfortérzete sokat romlik. A bajt tetézi,
hogy szinte két hete minden nap hasonló az igénybevétel, ehhez pedig nem tudunk alkalmazkodni. Egy
meteogyógyászati kivizsgálás sok esetben segíthet az
érintetteknek, hogy könnyebben átvészeljék ezeket a
kritikus napokat.

Több mint két hete rekorddöntögető melegben van részünk, szinte minden nap megdől valamilyen melegrekord! A délutáni hőmérsékletek az augusztus végét
idézik, nem ritkák a 25 fok feletti maximumok. Azonban a hűvös reggelek már jelzik, hogy most október
végén járunk, helyenként 5 fok körüli minimumok
jellemzők. Mindez azt jelenti, hogy 20 foknál is nagyobb napi hőmérséklet-emelkedést kell kibírni 24
órán belül!

Forrás: www.meteoklinika.hu
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MINDENSZENTEK, HALOTTAK NAPJA - TISZTELET AZ ELHUNYTAKNAK
November 1-jén halottainkra emlékezünk. A sírok rendbetétele, a sok virág, a gyertyák fénye jelképes tiszteletadás az
elhunytak emlékének. Mozsgón hagyományosan halottak napjához közeli időpontban, október 25-én a Hősi emlékműnél ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtünk a világháborúkban elesett hősök, mártírok, polgári áldozatok emlékére. Az iskolások egy-egy szál virágot helyeztek el. A Mozsgóért Egyesület tagjai és Doszpod Bálint 6. osztályos tanuló
versekkel és dalokkal készültek.

„Tíz jóbarát meghalt a háborúban
Tíz asszony meghalt a háborúban
Tíz gyermek meghalt a háborúban
Száz jóbarát halt meg a háborúban
Száz asszony halt meg a háborúban
Száz gyermek halt meg a háborúban
S ezer jóbarát ezer gyermek és ezer
asszony”
Paul Éluard
űködt

T

Megemlékezésünket a temetőben folytattuk, ahol fejet hajtottunk a község jeles elődeinek nyughelyénél. A közös tiszteletadáson jelen voltak a képviselő-testület-, a nyugdíjas klub-, és a Mozsgóért Egyesület tagjai, az iskola tanulói és pedagógusai. Emlékeztünk azokra is, akik nem Mozsgón nyugszanak, nekik a temetőben a „mindenki keresztjénél” gyújtottunk mécseseket.

Puskás Éva

„Van egy nap, amikor kimegy a falu a temetőbe, virággal és fénnyel, ami elmúlik, és békével, szeretettel, ami nem múlik el.
Nincs már ezen a napon fájdalom, csak enyhe távoli szomorúság úszik a táj felett, mint maga az ősz bánatos, ködös álomra
készülő ragyogása.”
Fekete István
3

MOZSGÓ

2019.november

GENERÁCIÓK NAPJA
október 18-19.
Örülök, hogy így együtt vagyunk, hogy Önöket köszönthetjük – kezdte ünnepi beszédét Kovács Zsolt Vilmos
polgármester. - Minden évben egy nap az idősekre fókuszálunk, de ez nem jelenti azt, hogy csak ezen a napon
figyelünk Önökre. Hiszen fontosak számunkra a tanácsaik. Úgy kell élnünk, hogy legyen múltunk. Ezt a múltat
ettől a generációtól kaptuk: a bölcsességet, a munkaszeretetet, a kitartást. Önök nem panaszkodnak, teszik a dolgukat, hiszen ettől érzik hasznosnak magukat. Olyan példát mutatnak számunkra, melyből töltekezhetünk.
- Településünk életében fontos szerepet játszanak. Kívánom, hogy legyen egészségük a tartalmas élethez! Boldog
nyugdíjas éveket kívánok!

Léránt Kálmánné

(Fotó: Viljovácz T.)

Aranylakodalmukat ebben az évben ünneplő házaspárokat köszöntöttünk:
Viljovácz Istvánné Gergely Anna és Viljovácz István
1969. március 15-én,

Paksi Károlyné

(Fotó: Viljovácz T.)

Kovács Lászlót, „mozis” Laci bácsit köszöntöttük, abból
az alkalomból, hogy közel fél évszázada tevékenykedik
szakmájában. 11 faluba vitte el a korabeli filmek nyújtotta
élményt – köztük Mozsgóra is - a helyi kultúrházakban
izgatottan várakozó közönségnek. A vissza-visszatérő vetítések során e falvak apraja-nagyja személyes barátként
üdvözölte őt.

Földi Józsefné Kovács Mária és Földi József 1969. május
24-én,
Perecz Lászlóné Bakonyi Ilona és Perecz László 1969.
szeptember 27-én kötöttek házasságot.
Jó egészséget, boldogságot kívánunk!
Az elmúlt év hagyományait követve az ünnepség előtt köszöntöttük településünk legidősebb lakóját Léránt Kálmánnét, Paksi Károlynét és Fekete Istvánt, akik már betöltötték 90. életévüket. A megjelentek között a legidősebb Ságodi József (89 éves), akit családja kíséretében láttuk vendégül, őt ott köszöntöttük.

A meglepetés köszöntés után a Pécsi Nemzeti Színház
színművésznői Füsti Molnár Éva és Sólyom Katalin vidám műsorukkal szórakoztatták a megjelenteket.

Jó egészséget és hosszú boldog életet kívántunk
mindannyiuknak.

4

MOZSGÓ

2019.november

A műsorban közreműködtek a mozsgói óvodások,
Bencze Sára, Bóni Luca, Bóni Gergő.

Régen, ha egy családba gyermek érkezett, szokás volt fát
ültetni. Ezt a szép hagyományt hat évvel ezelőtt elevenítettük fel. Azóta 46 kis fát ültettünk. Az idei évben 5 életfa
találta meg helyét a ligetben, így számuk 51-re emelkedett.
2019. évben életfát kaptak: Eisenberger Zoltán Marcell,
Jónás Vivien, Kiss Dóra, Orbán Olivér Dávid, Sánta Fruzsina.

Fotók: Ken Owen

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG
November hónapban a szülők számára
képzést szervezünk a Biztos Kezdet Gyerekházban.
NOVEMBER 11-TŐL 15-IG
MINDEN NAP 8-TÓL 12 ÓRÁIG

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, AKIK NOVEMBER HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLETÉSNAPJUKAT!

Témája: gyermekkori fegyelmezési nehézségek. A
képzés olyan szülőknek szól, akik szeretnék megismerni a gyermekek korai fejlesztésének lehetőségeit,
módszereit, technikáit.

Bogdán Attila Árpád u.
Léránt Kálmánné Árpád u.
Perecz László Árpád u.
Schender Béla Lászlóné Mátyás k. u.

Várjuk a szülőket, felnőtteket, pedagógusokat!
A tanfolyam tanúsítvánnyal zárul.
A KÉPZÉS INGYENES
A résztvevőknek ebédet biztosítunk.
Jelentkezni lehet: személyesen, a facebook oldalunkon vagy a 06-70/457-9662-es telefonszámon.
Baka Dorisz
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Kopp Mária magyar orvos, pszichológus egy magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik világháborútól, hanem a semmittevésben felnövő, saját kontrollálatlan
vágyainak odavetett generációktól félti! Sajnos, felnőtt egy
olyan generáció, amelynek egy részét nem lehet feladatokkal
terhelni, mert unja, s mindjárt továbbáll! Ezek a fiatalok, mivel
kitartó munkát sem az iskolában, sem az életben nem végeztek, nem is tudnak maguknak parancsolni, más véleményét elfogadni még kevésbé, így a házasságban, családi életben, de
a munkahelyen is nagyon sok kudarccal találkozva megkeserednek. Egy fiatal anyuka írását olvashatják:

hogy rajtunk múlik. Egészen nyugodtan bezzegezhet a
múlt generációja, de ők alakították a jövőt. A jövő generációja, a fiatalság pedig úgy viselkedik, él, létezik,
ahogy azt mi alakítjuk. Persze hogy szeretném, hogy a
kislányom bunkit építve rohangáljon a barátaival, zuluzva (talán még emlékszik rá mindenki, mi is az), dobálja
a sarat és felhőtlenül kacagva szaladjon fel-alá, a szürkület hívó szavára pedig haza sietve mesélje nekem az
aznapi élményeit. Hogyne szeretném. És nagyon remélem, hogy meg fogja tapasztalni mindazt az élményt, ami
nekem és még sokaknak megadatott. Igazán felhőtlenül
gyereknek lenni. De hiába akarom én a múlt emlékképeivel kirakott szilikon burokba zárni őt, ha már nem az a
világ van, mint akkor. És vajon tényleg olyan borzalmas
ez? Kevesebb lesz-e ő attól, hogy e-bookon olvassa a
könyveket, nem pedig papír formában? Vagy hogy a televízióban nézi meg az esti mesét összekucorodva egy
bögre kakaóval nem pedig a diavetítő pislákoló fényében? Nem hiszem. Az emlékek nekem megmaradnak
örökre, és majd egyszer ha érdekli, el fogom neki mesélni milyen is volt az én gyerekkorom. De az nem az
övé. Az egyetlen, amit tehetek, hogy legjobb tudásom
szerint nevelem őt. Példát mutatok. Megtanítom őt a
tisztességre, a becsületre, a megbecsülésre és minden
olyan értékre, melyet én is a szüleimtől tanultam, és
büszke vagyok rá. Reménykedem benne, hogy úgy csinálom, ahogy kell. És őszintén a lelkem mélyén csak bizakodom abban, hogy majd abban a távoli ismeretlen
világban mely addigra kialakul, ezeket az értékeket a
legjobb tudása szerint fogja alkalmazni, és olyan kis emberke válik belőle, aki hozzátesz a még pislákoló emberi
jóság és csodálatosság mivoltához. A jövő ma kezdődik
el. Mi alakítjuk. Rajtunk múlik.

BEZZEG A MI IDŐNKBEN…
A mondat, amit szerintem minden felnőtt ember kiejtett
már a száján nem is egyszer, nem is kétszer. Ez az a
mondat, ami még valahol Ádám és Évától ered, vagy az
evolúció kezdetétől, kinek hogy tetszik. Egy franciaországi barlangrajzon biztos vagyok benne, hogy van
olyan kép, ahol az idősebb generáció dorgáló tekintettel
nézi a fiatalabbakat és lesajnálkozva gondolja azt, hová
fajulnak a mai fiatalok. No, nem is ragozom tovább: a
lényeg hogy ezt a pár szót mindenki használja akár napi
szinten. Még én is. Nem tagadom, sokszor átfut az
agyamon nagy bölcselkedve a magam kis huszonhat
évével, hogy bezzeg a mi időnkben. De honnan is ered
ez az érzés? A világ változik és benne a generációk is.
Na persze most nem a komoly szélsőségekről akarok
beszélni. Sajnos vannak olyan viselkedési formák a mai
világban, amit egyszerűen nem lehet ép ésszel felfogni,
de ezeknek a megítélését meghagyom a különböző büntetőjogi és nevelési szerveknek - kezdenek vele valamit,
avagy sem. Ez nem az én tisztem. Én most csupán az
átlag fiatalságról beszélnék, hogy Ez a bezzeg jogos-e.
A világ annyira felgyorsult, hogy most már nem kell sokat megélt, bölcs idős embernek lenni ahhoz, hogy lásd
a hatalmas változást. Az emberi faj pedig pont az a bonyolult lény, akik akarják a változást, mégis rettegnek
tőle. De hiába küzdünk ellene, a változás ma már olyannyira kinőtte magát, hogy lassan emberi beavatkozás
nélkül is alakul.

Tormási Viktória

Nézem a kislányomat, ahogy játszik, és bevallom én is
rettegek. Mi lesz vele? Milyen lesz a világ mikor ő kerül
abba a bizonyos rettegett lázadó kamaszkorba? Mi lesz
vele felnőttként? Megállja majd a helyét abban a világban, amit akkorra alakítunk ki? Mert igen, rajtunk múlik
minden. És azt hiszem eljutottunk a kulcsmondathoz -
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Az élménypedagógia egy nevelésfilozófiai irányzat, amely leírja azt a folyamatot, amely közvetlenül összeköti az élményt a tanulással!!!!!!!!!!

-

Együtt élni a gyerekekkel:

Az ötvenes évek mai szemmel
1956 emléke örökre beivódott emlékezetünkbe. Az
ötvenes évek eseményei megváltoztatták társadalmunk életét, a politika befurakodott a mindennapokba.
Fontos számunkra, hogy méltó módon emlékezzünk a forradalomban részt vett hősökre és a hétköznapi emberek szemüvegén keresztül is lássuk, hogy a
magyarok miként éltek és gondolkodtak a vészterhes
időkben.
Október 23-a iskolásaink számára nem csak a megemlékezésen való néma részvételt jelentette, ugyanis a
műsort egy hosszas ráhangolódás előzte meg. Hallgattunk a korszakra jellemző zenéket, mozgalmi dalokat,
és olyat is, ami a világ boldogabbik felén ez időben
megszólalt. Beszélgettünk arról, hogy mi történt
azokban az országokban, akik hasonló „cipőben” jártak, mint mi, magyarok és hogyan éltek ott, ahol a második világháború után jelentős gazdasági fejlődés indult el.
Megnéztük a korszak jellegzetes lakásait, bútorait és
azokat a játékokat is, amivel a kisgyerekek játszottak.
Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen volt a divat nyugaton és hogyan öltözködtek az emberek itt, az „épülő
szocializmusban”.

És az élmény itt van, csak ki kell használni! Hogy ez
így van-e a mi iskolánkban - kívánom, hogy döntse el
mindenki:
Jó szórakozást kívánunk az októberi élményeinkhez!!!!!!!!!!!
Miről olvashatunk?
 almaszüret-lé üzem
 színház
 korhű nap-megemlékezés
 futóverseny-Garai Kadocsa
Nemrégen valaki azt kérdezte:
Ti mikor tanultok ennyi program mellett?????
Mi így is tanulunk:
- Irány a természet:
Egy szép őszi napon megbeszéltük Győri Sándor helyi
vállalkozóval, hogy szeretnénk a gyerekeknek megmutatni az almásukat. És természetesen egy közös napot eltölteni náluk, almaszedéssel egybekötve. Azt
gondoltuk, minden olyat természetes dolgot szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, ami körülveszi őket,
csak észre kell venni. Eljött a pécsi csoportunk is, velük együtt töltöttünk el egy délelőttöt. Az ebédet aznap
kihozták nekünk, a pécsieknek pedig a Győri család
bográcsos ételt készített.
Vajon tanultunk aznap?????? Remélem rengeteg érzést és élményt.
Köszönjük.
A folytatás az Önkormányzat jóvoltából pár nap
múlva a léüzemben folytatódott. Megint egy közös
nap, egy más közegben. És megint egy olyan folyamat
megismerése, ami a természetességet mutatja.
Nagy élmény: végig nézni - végig élni az egész folyamatot. Erről szólt ez a nap. Együtt tölteni a zacskókat,
úgy, hogy rákerült a gyerekek neve: nagy élmény volt.
Érzést, élményt adni. Ez az igazi pedagógia. Köszönjük a lehetőséget.

Elhatároztuk, hogy mi is korhű ruhákba öltözködünk. A kisebb gyerekek a kisdobosok kék nyakkendőjét kötötték fel, míg a felsősök és a felnőttek között
voltak úttörőnek, munkás embernek, forradalmárnak
és háziasszonynak öltözöttek is. Ruháinkra a forradalom jelszavait tűztük. A pedagógusok is egész nap az
ötvenes évek divatja szerint jártak.

- Színház az egész világ:
Mert szeretjük. Mert élmény. Mert nekünk bérletünk
van a színházba. És, ha ez a Pantera szabaduló játék,
kkor meg különösen jó. Együtt izgultunk a színészekkel, hogy sikerül-e. Kiabáltunk, bíztattuk őket. Tök jó
volt a nézőtérről átélni: az élményt.
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K.: Összesen 12 tanuló ment el erre a versenyre, 3 korcsoportban, 4-4 fős csapatokat alkotva.
R.: Magán a versenyen szerinted hány diák vett részt?
K.: Nem tudom megmondani pontosan, de nagyon sokan. Ha tippelnem kell, azt mondanám, körülbelül kétszázan voltunk.
R.: Amikor megérkeztetek, és megláttad azt a sok gyereket, milyen érzés volt? Ijesztő?
K.: Számomra nem. Szeretek sportolni, jó érzés volt,
hogy együtt mozoghatunk, összemérhetjük felkészültségünket, képességeinket. Szeretem a tisztességes küzdelmet.
R.: Hogyan készültetek erre a megmérettetésre?
K.:A tanév kezdetétől tudatosan, lelkiismeretesen készültünk Dezső bácsival. (Kovács Dezső testnevelő tanár)
A testnevelés órákon fokozatosan növeltük a futótávot,
felkészítve szervezetünket a terhelésre.
Emellett külön edzéseken is részt vettünk, minden kedden délután. Itt már csak azok a gyerekek voltak jelen,
akik kedvet éreztek magukban erre a megmérettetésre, és
akiket erre a feladatra a tanár bácsi is alkalmasnak ítélt.
R.: Remélem, nem sértelek meg vele, ha kimondom: korodhoz képest vékony testalkatú és alacsony vagy…
K.: Természetesen nem. Tudatában vagyok már régóta,
ezért soha senki nem bántott, nem is zavart ez engem.
R.: A veled együtt rajthoz állók hozzád képest mekkorák
voltak?
K.: Mindannyian magasabbak voltak, némelyikük nem is
kicsivel…..
R.: Mit éreztél, amikor szólítottak, és ott álltál mellettük?
K.: Akkor kicsit megrémültem.
R.: Úgy gondoltad, van esélyed helyezést elérni?
K.: Nem. De azt mondtam magamnak, akkor is megteszek mindent, ami tőlem telik.
R.: Amikor célba értél, mi történt? Mit éreztél, gondoltál?
K.: Eleinte fel sem fogtam. Nem is volt igazán időm gondolkodni, a többiek pillanatok alatt körülvettek, gratuláltak… Ez nagyon jól esett. Olyan felemelő érzés volt,
hogy együtt örültünk. Büszke voltam magamra, és az elért eredményemre.
R.: Hogyan tovább? Lesz folytatás?
K.: Mivel második helyezést értem el, bejutottam a verseny megyei döntőjére.
R.: Mikor izgulhatunk érted, és hol lesz ez?
K.: Valamikor 2020. áprilisában, Kozármislenyben lesz
a verseny.
R.: Köszönöm a beszélgetést, további eredményes felkészülést és sok sikert kívánok magam és az iskola tanulóinak nevében is!

A gyerekeknek rendkívüli örömet okozott Peti bácsi,
aki az előző évhez hasonlóan újra elhozta Pannónia oldalkocsis motorját és mindenkit körbefuvarozott az iskola udvarán. Nagyon köszönjük!!!
Mindannyiunknak sokáig emlékezetes marad ez a
nap!
2019. október 22-én, egy napsütéses keddi délelőttön Mozsgó apraja-nagyja összegyűlt a Kazaliczky
Antal Művelődési Házban. A Mozsgói Óvoda és a
Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola közreműködésével megemlékezett a település az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
A nagycsoportosok énekes-táncos bemutatójával
kezdődött a műsor, amit a közönség hatalmas tapssal
jutalmazott. Az iskolából - az előző évekhez hasonlóan - idén is a nyolcadik osztályosok állították össze
és jelenítették meg a történéseket. Míg tavaly Orbánné
Matus Erzsébet irányításával a diákok a Kopjafánál,
korhű ruhákban, egy színházi előadáshoz hasonlóan
elevenítették fel az eseményeket, most nem a szereplők bújtak az 1950-as évek ruháiba, hanem a közönség: tanárok és diákok. Rendhagyó volt továbbá az is,
hogy iskolánk pedagógusai is szerepet vállaltak a műsorban, amit a nézők soraiból felállva adtak elő. A
technika vívmányainak köszönhetően pedig évrőlévre egyre autentikusabb elemekkel – most eredeti felvételekkel, videóbejátszásokkal - lehetett színesíteni a
megemlékezést.
Ezután közösen elsétáltunk a Kopjafához, ahol az
Önkormányzatok, Intézmények, Egyesületek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit.
Közös az élmény, közös az érzés.

- Siker a sportban:
2019. október 15-én került sor az Atlétikai Diákolimpia mezei futóversenyének körzeti döntőjére, Szigetváron.

Diákönkormányzatunk idén megválasztott vezetője,
elnöke, Kelemen Rebeka beszélgetett Garai Kadocsa
5. osztályos tanulóval ebből az alkalomból.

Élmény????? Talán mindenki úgy gondolja ezek
után, hogy igen!!!!!!!!!!

R.: Részt vettél a versenyen, és azt mondhatjuk, az iskolánkat képviselő csapat legeredményesebb tagjaként tértél haza. Hányan képviseltétek az iskolát?

Szilvi néni, Tünde néni, Orsi néni, Erzsi néni, Móni
néni és a gyerekek

8

MOZSGÓ

2019.november

Úton, útfélen járva…

„Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!”

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2019. november 16-24. között kerül megrendezésre. Ezen a héten Európában mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy fedezze fel
a hulladék csökkentés lehetőségeit.
Jól látszik, hogy községünkben fontos a környezettudatosság. Középületeinken napcellák termelik az áramot,
komposztálunk, elektronikai hulladékot gyűjtünk. Minden
évben a Te Szedd mozgalommal együtt szedjük a szemetet.
Hatékony a példamutatás.
Három leányzó fényképével találkoztam minap túrafelszereléssel, hátizsákosan, kukazsákkal a kézben……Érdeklődéssel kerestem fel az egyiküket, Pölcz Pankát, otthonában, hogy meséljen erről az akcióról. Pankától tudtam
meg, hogy a képen szereplő barátnőivel, Preisendörfer
Hannával, és Eszterrel csak hétvégén találkozhatnék, hiszen ők nem itt laknak, csak nagymamájukhoz érkeznek
Mozsgóra. A három barátnő már abban a korban van, amikor már nem köti le őket a babaszoba, az udvari trambulin,
és a biciklizés sem tarthat napestig. Már önállóan sétálnak,
kirándulnak a faluban. Állatbarátok, rendszeresen járnak
kutyát sétáltatni, barangolnak a környéken. Ez egészséges
unaloműzés. Már a nyári szünetben is felfigyeltek az eldobált hulladékokra, ami nagyon bántotta a szemüket, és úgy
gondolták tenni kéne valamit. Ezért a legközelebb már gumikesztyűvel, és kukazsákkal felszerelkezve indultak útnak,
be is gyűjtötték az eldobált apróbb hulladékokat. – Kata,
Panka édesanyja elmondta, hogy a lányok temérdek kesztyűt használtak el, és sok zsák szemetet hordtak haza. A
szemétszedő túrák fáradtsága, látva, hogy a szemét újra és
újra termelődik, sarkalta őket további tevékenykedésre.
Arra gondoltak, hogy másokat is szeretnének bevonni az
akcióba és az emberek figyelmét is szükséges felhívni. Oda
ültek a számítógéphez, és plakát szerkesztésbe fogtak. Figyelemfelkeltő képeket kerestek a neten, frappáns kéréseket, szlogeneket fogalmaztak meg, nyomtattak és
plakátoltak. Figyelték a reakciókat, várták, várják a csatlakozni kívánó pajtásokat. Fantasztikus dolognak tartom,
hogy ezek a cseperedő hölgyek ilyen komolyan gondolják a
környezetvédelmet, és nem maradnak a gondolkodás szintjén. Aktívak, cselekvők, a környezetért, az életterükért.
Hozzák ezt a családból, az iskolából, a médiából, a világhálóról. Hiszen egyre többet kell foglalkoznunk vele. Ők már
érzik, remélem, mi felnőttek pedig tudjuk… H.b.B.

Tőlem már megszokhatták, hogyha elutazom, megírom
az élményeimet. Ezt megteszem most is, hiszen most
jöttünk haza Erdélyből. Először Újfehértóra indultunk,
hogy anyut is magunkkal vigyük. Nem szeretném taglalni a körülményeket, csak annyi, hogy az öt órás út
nyolc órára sikerült. Hajnalban indultunk tovább, sima,
eseménytelen és gyors utunk volt. Mindig olyan helyen
szállunk meg, ahol már voltunk, de most telt ház volt és
kénytelenek voltunk találni másik helyet. Egy velünk
egyidős házaspár fogadott bennünket nagyon kedvesen
és szívélyesen. Miután megismerkedtünk a mosolygós
Emíliával és Istvánnal, betekintést nyertünk az életükbe.
Szeretnék úgy élni, mint ők. Az a lazaság, a nyugodtság
hiányzik a mi életünkből. Talán már írtam róla, hogy 1020 évvel mindig visszamegyek az időbe otthon. Nem
azért mert maradiak, hanem mert sokkal nyugodtabban
élnek. Senki nem siet, nem látok stresszes embereket,
mosolyognak, kedvesek. A háziaktól kértünk reggelit is,
mert így sokkal egyszerűbb volt, mintha mi vásároltunk
volna be. Kérdik: mikorra szeretnénk, mondom fél
nyolc- nyolc óra. A válasz: ilyen korán? Vajon hánykor
szoktak ők felkelni? Persze megértem, mert Emília nem
dolgozik sehol, a férje is ács és nincs munka télen. Elmesélték, hogy minden reggel kávéparti van, mindig másnál jönnek össze; kávéznak és dumcsiznak jókat. Esténként ugyanúgy összejönnek, iszogatnak, sütiznek és beszélgetnek. Kérdem én, nem ez a hosszú élet titka? Jó
lenne, ha mi is lassítanánk az élettempónkon, meg-megállnánk és őszintén elbeszélgetnénk a szomszéddal, ránéznénk az idősekre, vagy csak úgy leülnénk és csodálnánk a naplementét vagy a csodás tájat. Hazafelé jövet
eldöntöttem, megpróbálom lazábbra venni az életet,
mert én vagyok az élő példa, hogy a betegség hamar kopogtat az ember ajtaján és nehezen lehet kitessékelni.
Fogadják meg Önök is!
Bege Amália
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ÖNKÉNTESKÉNT A KULTKIKÖTŐBEN

önkéntesekkel, huszonéves önkéntesvezetővel és menedzserekkel, majd megismerhettem az alapító igazgatót, Nagy Viktort is. Ahogyan odaértem először a szállást
mutatták meg, majd a színház területét. Már a körbevezetéskor értek meglepetések: egy híres színész, akinek
a teltházas önálló estjével zártuk a nyarat, személyesen
hívta fel az önkéntesvezetőnket az előadásaival kapcsolatos egyeztetések végett. Már akkor lenyűgözött az,
hogy milyen viszonyban állhatnak a dolgozók a művészekkel, akiket százak csodálnak a színpadon.

Bizonyára legtöbbünk járt már színházban, látott már
színdarabot, esetleg koncertet. Én nagyon szeretem a
művészi, magával ragadó világát, így rendszeresen is járok. A nézői tapasztalatok mellett a Kaposvári
Roxínházban már második éve, a színpadon is kipróbálhatom magam táncosként. Emellett a nyár folyamán hatalmas élményben volt részem, dolgozóként a szakmai
részekbe is betekintést nyerhettem, ugyanis az idei nyaram egy részét a balatonföldvári Kultkikötőben töltöttem. A Kultkikötő több, mint 200 eseménnyel biztosítja
az egyik leghosszabb nyári programsorozatot Magyarországon: gyermek és felnőtt színházi előadásokkal,
koncertekkel, zenés és irodalmi estekkel, szabadtéri
filmvetítésekkel, kiállításokkal, borkóstolókkal, valamint
művészeti táborokkal.

Energiával teli, kreatív, vidám napokat töltöttem ott. Sok
új emberrel, színésszel, énekessel, dolgozóval és nézővel találkozhattam, rengeteg hangbeállást, díszletépítést, főpróbát láthattam. Minden egyes nagyszínpados
előadást és koncertet megtekinthettem, ezek közül kettőt nézőként is. Sok-sok autogrammot és fényképet
kaptam a művészektől, sőt még a kedvenc zenekarommal is találkozhattam. De mindennél fontosabb az a rengeteg pozitív és negatív tapasztalat egyaránt, melyeket
az ott töltött hetekben szereztem. Ezeknek köszönhetően megannyi képességem fejlődött, mindegyik átformált, változtatott egy kicsit rajtam, mind jó hatással volt
rám. A rosszabb tapasztalatoknak köszönhetően számos helyzetet megtanultam kezelni, fejlődött a problémamegoldó képességem. Előadásokkor a kapuban kezeltem a jegyeket, így munkaköröm nagy részét a vendégekkel való kommunikáció tette ki. Sajnos akadtak
nézők, akiknek nem felelt meg a rendszerünk, vagy csak
éppen nem voltak megelégedve az előadással. Az ilyen
helyzeteket is nekünk kellett megoldani, melyekből szintén sokat tanulhattam.

A 2006-ban alakult összművészeti fesztivál kezdeti helyszíne és egyben törzshelye a Balatonföldvári Szabadtéri
Színpad, melyet ma már Kultkikötőként ismerünk. Abban az évben már meg is nyitotta kapuit a közönség
előtt. A Kultkikötő 2013 óta Balatonboglár és Balatonfenyves helyszíneken is megtalálható lett. A tavalyi évtől
pedig a badacsonyi FrissTeraszon is.
Április végén találtam rá egy online hirdetésre, miszerint
fiatal önkénteseket keresnek a 2019-es nyári évadra.
Egyből felfigyeltem a kiírásra, hiszen mindig is szerettem
a színházi életet, az előadásokat, a kiírt követelményeknek is megfeleltem, mivel rugalmas, kreatív vagyok, van
hangszerismeretem és a színház világában is tapasztalt
voltam, sőt a nyárra sem volt programom, így egy önéletrajz és motivációs levél formájában beadtam a jelentkezésem.

Az önkéntesek feladatkörébe tartozott a péntek-szombati előadásokkor a délelőtti területrendberakás, takarítás, gereblyézés, az öltözők és a backstage tisztán tartása. Délután a színpad és nézőtér felmosása, a nézőtéri
székek kipakolása, letörlése, majd a ’welcome drink’ként szolgáló italok kitöltése és a támogatói jeggyel rendelkező nézők szektorának kipakolása, ők az első két
sorban foglalhattak helyet, székükhöz tartozott pléd és
párna, melyeket szükség esetén nem kellett kölcsönözniük. Ugyanis a nézőtér melletti bódéban pléd- és párna
kölcsönzésre volt lehetőség, esetleg vásárolhattak szuveníreket táska, napszemüveg vagy póló formájában,
eső esetén pedig esőponcsókat. Ebben a bódéban is
egy önkéntes foglalt helyet. Két lány munkatársam pedig a támogatói jegyet váltott vendégeinket kísérte a helyükre, kiszolgálta őket itallal és ajándékokkal, esetekben borral, levendula párnával, kávéval vagy mézzel. A
többiek pedig a nézőtér oldalain foglaltak helyet rálátva
a közönségre. Figyelniük kellett, hogy semmilyen formában ne rögzítsék az előadást, biztosítaniuk kellett a megfelelő helyfoglalást, pótszékekkel bővíteni a nézőteret,
ha szükséges, valamint tilos volt ételt – italt bevinni, illetve balesetvédelmi okokból az esernyőt kinyitni. A
színdarabok után pedig elpakoltuk a székeket és feltakarítottuk a nézőteret is.

Nagyon sokat vártam, majdnem két hónapot, mire bármiféle visszajelzést is kaptam volna. Szinte már lemondtam róla és más elfoglaltságot kerestem, mikor email és
telefonos megkeresést is kaptam, úgyhogy pár héten
belül már utaztunk is Földvárra, hogy önkéntesként dolgozhassak. Nagyon izgultam az odavezető úton, de ez
hamar el is szállt, mikor megismertem a többieket. Egy
fiatal, befogadó csapattal találkoztam, velem egykorú
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Érdekességek a nagyvilágból

Sajnos párszor az időjárással is meggyűlt a bajunk. Egyszer csapatunk fele éppen a Kőröshegyi levendulásban
ragadt fent, egy ottani koncerten segédkeztek, a hirtelen
lezúduló esőtől sárossá vált földutak lehetetlenné tették
a lejutást, így terepjárókkal indultak a segítségükre. Ekkor mi négyen dolgoztunk az akkori kamaraelőadáson,
amely egy egyszereplős darab, korlátozott nézőszámmal, hiszen a színpad volt a nézőtér is egyben. A hatalmas vihar okozta áramszünet ellenére a művész úr folytatni szerette volna az előadást, így egyetlen lámpával,
hangosítás nélkül fejezte be produkcióját, miközben a
színpadról folyamatosan söpörték le az esővizet az ott
dolgozók. Végül a körülményekhez képest tökéletesen
zárta le a darabot, mi pedig elemlámpákkal, az autók
fényszórójával, esőkabátokkal és esernyőkkel segítettük
kijutásukat. Igazán kalandos estét hagyhattunk magunk
mögött.

november hónapban
1906.11.03. (113 éve) – Megszületett a segélykérő
morzekód a tititi-tátátá-tititi (SOS).
Az SOS vészjelzést a brit Marconi Társaság és a német Telefunk javaslatára fogadták el a berlini rádiókonferencián. Send Our Savior – Küldjétek a megmentőket. Portugália partjai közelében a Slavonia
hajó használta először, a fedélzetén lévő összes utast
kimentették mind a két hajóról.
1944.10.04. (75 éve) – Felrobbant a forgalommal zsúfolt Margit híd pesti szakasza.
Szálasi Ferenc eskütétele alatt a Margit híd pesti szakasza felrobbant. Több jármű és egy villamos szerelvény is a Dunába zuhant. Több száz ember halt meg,
járókelő és utas is. A híd budai szakaszát 1945. január
30-án robbantották föl a németek.

A szombat és vasárnapi napokon délelőttönként gyermekelőadások helyszíne volt a Kultkikötő. Ilyenkor négy
önkéntes maradt a területen segíteni, a többiek elmentek a boglári és a két földvári strandra a Kultkikötőt reklámozni, hogy az éppen ott nyaralók is megismerhessenek bennünket. Nagyon fontos feladatunk volt a színházunk népszerűsítése, programajánlók terjesztése, hiszen így ismerhetnek meg bennünket. Ezért mikor nem
volt előadás Földvárra, Balatonszárszóra, Balatonszemesre, Zamárdiba, Siófokra és Szántódra vittünk hotelekbe, éttermekbe programfüzeteket és a szántódi üzleteknél osztogattunk szórólapokat is. A helyszínekre két
sofőr alkalmazott szállított el minket.

1900.11.19. (119 éve) – Első gyűjtőútjára indultak a
Posta által forgalomba állított automobiloknak nevezett járművek.
Budapesten forgalomba álltak a háromkerekű motoros levélgyűjtő triciklik (hátsókerék-meghajtású háromkerekű szerkezet, Csonka János tervezte).

Már az évad elején is ott voltam, mikor a színpad felépítését kezdték meg, darukkal szállították a bódékat a helyükre, ezer meg ezer dobozból pakoltuk ki a minden
nap használt tárgyakat. Mindenki gyorsan és hatékonyan dolgozott, így egy héten belül zökkenőmentesen
nyithattuk meg kapuinkat. Úgy tűnt, mintha ezek mindig
is ott lettek volna. Az utolsó előadást követő napokban,
pedig szintén pakolhattunk, így a helyszínt elhagyva az
egész terület, ahol két napja még egy színház volt teli
élettel, most dobozok és zsákok sokasága állt. Láthattam, sőt részt vehettem abban, ahogyan felépül, majd
az évad végén darabjaiban dobozokba került.

1852.11.23. (167 éve) – Először szereltek fel postaládákat.
Angliában, Jersey szigetén voltak az első postaládák.

A kezdetekkor is egy összetartó közösség voltunk, hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. A nyár végére pedig
szinte az eddigi legjobb csapattá kovácsolódtunk össze.
Rengeteg időt töltöttünk együtt, még a szabadidőnkben
is közösen szórakoztunk, számos barátság szövődött
abban a két hónapban. Hálás vagyok azért, hogy ott lehettem, köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ezekhez
az élményekben gazdag napokhoz. A Kultkikötőt mindenkinek ajánlom, akár egy élményekkel gazdag nyári
munkaként, akár egy hétvégére kikapcsolódni.

1966.11.26. (53 éve) – Felavatták a világ első apálydagály erőművet.
Az erőmű Charles de Gualle avatta fel Bretagne-ban,
a Rance torkolatánál.
Forrás: ezenanapon.hu
Kántor Éva

Szijártó Eszter
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lad a „Betyárút”. A népművészetben mázas edényeken, faragásokon azonban a „hegyvidéki” betyárokat is lovon ábrázolják a „lóság” szófejtéssel, „jóság” szellemében.
Ha már itt tartunk meg kell emlékezni a Zselic egyik betyárjáról: Nagy Pálról, a Palibetyárról. Számos legenda
övezi, mint minden betyárt. Sírja itt van tőlünk légvonalban
tán 15 kilométerre Visnyeszéplakon. Mai napig mindig van
rajta friss virág. Legenda vagy való, hogy a szegényeket segítette és csak a gazdagokat sarcolta: döntsék el a friss virágok.
A mozsgói pap rablógyilkos betyárjairól kész akarva nem
írok: sokat kéne még levéltárakba kutakodni, hogy legalább
félig-meddig tájékozottak legyünk benne. Az eddig legismertebb változat Mester János közlése alapján Lengyeltóti
János által leírt változata, itt Patkó Bandi egyik embere a
tettes. A nemrégen kiadott „Mozsgói emlékek” kiadványban megtalálja az olvasó.
Mitől születtek betyár legendák? Hogy született Robin
Hood legendája? A többiek. Nyugat- Európa megszülte a
maga lovagi hőseinek legendáit a tizenhatodik-tizenkilencedik századig. Mi maradt nekünk? Mátyás halála után a Habsburg házra száll az uralkodás. Hogy venné ki magát, ha magyar hős lovagok lennének? Pedig voltak! A reformkor írói
is csak a régi világban kutakodhattak, megírva pl. Toldi Miklós vagy Kinizsi Pál történetét. Létrejön törvényszerűen a
betyár legenda, a magyar igazságosztó „vitéz” és a köznép,
ajkán, mesében, dalban élő „hős”. Minden népnek – főleg
elnyomatásban – szüksége van hősökre. Voltak hősök, akik
császári helytartókat leckéztettek meg. Végül a kiegyezés
utáni időkben végezték börtönben vagy akasztófán. Az emléküket még közel száz év után is népdalok, műdalok őrizték, és erre fogékony emberek lelkében ma is élnek. Legyen
erre példa egy a két háború közti dal, utolsó két versszaka.

AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT…
A mostani írás a betyárvilág kiegyezés előtti és utáni leírása,
kevés tényszerű anyaggal, inkább a hagyomány oldaláról.
A betyárok, betyárvilág már a Rákóczi szabadságharc
idején elkezdődik a bujdosó kurucokkal és a valami okból
(jószággal elszámolni nem tudás, egy halállal végződő veszekedés, vagy éppen szerelmi bánat) a társadalom peremére jutó parasztlegényekkel, pásztorokkal. A XIX. század
elején olyan mértéket ölt, hogy például Rózsa Sándor Kossuth-tól kapott amnesztia fejében, egymaga 150 fős betyárokból szervezett szabadcsapatot állít a szabadságharc oldalára. Az igazsághoz tartozik, hogy egyik bevetésük alkalmával a fegyelmezetlen csapat úgy viselkedik, hogy Damjanich egyenesen ki akarja végeztetni egy részüket, de végül
csak feloszlatásukra kerül sor. A szabadságharc második felében újra felkérik Rózsa Sándort csapatszervezésre, de már
nem vállalja, mondván már nem bíznak úgy benne a társak.
A köztudatban az Alföld és a Bakony betyárjai szerepelnek, de Nógrád, Nyírség és Zselicben is voltak betyárok.
A világháló osztályozza őket többféleképpen: lovas betyár a legmagasabb kaszt, futóbetyár kinek nincs lova, kapcabetyár a legalacsonyabb szint, és még több változat létezik. Ha tényszerűen nézzük, ellen kell mondanom a világhálónak, ami a lovas betyárt fölé emeli a gyalogos betyárnak.
Az alföldi betyárnak legnagyobb kincse a lova, hisz sokszor
neki köszönheti az életét. Szeretője elcsábítását még csakcsak megbocsájtja, de lova ellopását soha! A betyár értéke
azonban nem azon múlik, hogy lovas-e vagy gyalogos. A
környezet szabja meg, hogy lovon vagy gyalog jár. A bakonyi, zselici, nógrádi betyárok által járt terület nem igazán alkalmas lóval járásra. Erdős, bokros részek, ahol a ló inkább
akadály, eláruló jel, mint előny. Egész más a helyzet az alföldi pusztán, ahol a gyalogos menekülés eszköze, vagy tűzpárbajban a lefektetett ló a fedezék. Visszatérve környékünkre, a fellelhető jegyzőkönyvek tanulsága szerint a bakonyi, zselici betyárok elbeszélései szerint sokszor igénybe
vettek szekeres fuvarosokat, akiket jól megfizetve, a hatóságok előli menekülésre (bujdosásra) vagy csak új területek
„felfedezésére”. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint Kaposvárról Zalaegerszegre, Kanizsára, de nemegyszer Szlavóniába, vagy éppen Baján keresztül az Alföldre fuvaroztatták
magukat. A szűkebb területüket annyira ismerték, hogy a
Kaposvári törvényszék (nem vagyok benne biztos, hogy akkor így hívták) amnesztiát adott vagy fél tucat betyárnak,
hogy a földmérőket vezessék végig a legrövidebb, legkevésbé lejtős úton Kaposvártól-Szigetvárig. Megtörtént. Az
út a mostani Szent István lakóteleptől indul. Somogyviszló
Somogyhárságy felőli végén halad. Antalfalu előtt közelíti a
mostani Somogyviszló – Hárságyi utat. Mielőtt a Hárságyilejtőre kanyarodnánk, egyenesen továbbmegy a dombtetőn Kishárságy felé. Itt mai napig Betyárútnak nevezik.
Kishárságy után eléri a mostani Bőszénfai szarvas farmtól
Bányára vezető aszfaltos utat. Innéttől ismereteim megszűnnek, - nem tudom Zselickisfalud, Szenna mely táján ha-

„Öreg csárda, hova lettek a betyárok,
A sok pandúr, aki félve lesett rájuk?
Hová tűnt el a csaplárné kökényszemű lánya,
Ki a betyárt minden éjjel tüzes borral, forró csókkal várta.
Ütött- kopott öreg csárda, ne szólj róla,
Az útszélén roskadozik egy bitófa.
Bitó mellett két bedőlt sír, nincsen keresztfája,
Ott nyugszik a futó betyár a bánattól elhervadt babája.”
Pali betyár sírja
A felírat a fényképen már
nem olvasható, remélem,
széplakiak felfrissítik:
A vármegye katonája, lába
nyomát sokat járta. Nagy
Pál, akit megölt a pipaszár.
(A lövöldözés közben a pandúrnak elfogyott a golyója elöltöltős kovás puskáról beszélünk - és golyó helyett a
pipaszárát tette a puskacsőbe.)
Győri Sándor
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mérője megközelítheti a 30 cm-t is! Szereti a vizet, és kevéske tápoldattal már csodát tehetünk vele. Picit helyigényes örök kedvenc, gondozásmentes növény.
Hibiscus mutabilis- Kínai gyapotrózsa:
nem télálló, még ritkaságnak számít (néhány példány jövőre már nyílni fog végre nálunk is!), főleg egynyáriként nevelik gyors fejlődése miatt, különlegessége, hogy a
tömvetelt, fehéren kinyíló virágai estére rózsaszínné válnak.

Az én virágom - az én világom
Hibiszkusz
Ebben a hónapban a hibiszkuszok kerülnek a terítékre, ez
egy különleges család, melynek tagjai elég szerteágazó igényekkel rendelkeznek, de mind nagyon színes egyéniségek,
és ha ügyesek vagyunk, jól válogatva közülük egész évben
lehet valamilyen nyíló virág a közelünkben.

Hibiscus Mahinotnem télálló, főleg egynyáriként ültetik, de dézsásként, fűtött helyen áttelel. Sárga virágai, dekoratív levelei igazán
különleges látványt nyújtanak, ezentúl minden évben nálunk is lesz belőle.
Hibiscus sabdariffa- tea hibiszkusz: nem télálló cserje,
nálunk dézsásan nevelhető, (sajnos még nem sikerült szereznem). Főleg gyümölcsteák összetevőjeként találkozhatunk a virágával, és a fejlődésben lévő terméstokkal, de már
kandírozva is kapható különleges drága csemege.
Hibiscus esculentus- Okra hibiszkusz:
Egynyári, ehető termésű különlegesség, ami lassan beépül
a magyar konyhába is. Virágai díszítenek, a fejlődő terméstok paprikára hasonlít, egyre kedveltebb zöldségnövény.
Még nem vetettünk, de jövőre megpróbálkozunk vele. Mindent ki kell próbálni egyszer…
Hibiscus trionum- Varjúmák: egynyári, ázsiából elterjedt, mára már néhány helyen kivadulva is megtalálható hazánkban.
Egy színes csokor tőlem- szeretettel mindenkinek!
További képek a fész profilomon, és "Virágok a kis birodalmunkból-Tamasics család" fész csopiban. :)
Jó virágozást mindenkinek!
Tamasicsné Rigó Tünde

Szobai Hibiszkusz- Hibiscus rosa-sinensis:
nem télálló, a színskála minden színében kapható.
Nyáron szeret a szabadban lenni, a déli naptól védett helyen érzi jól magát. Tápanyag és vízigényes, minimális gondoskodást igényel, cserében gyönyörű virágaival kényeztet
el minket napról napra! A 8 fok alatti hőmérsékletet nem
szereti, a kényesebb fajták (Tahitien) már a 15 fok alatti hőmérsékletet is megsínylik. Télen, ha megfelelően világos,
nem túlfűtött helyet tudunk biztosítani, akkor akár tavaszig
is folyamatosan virágozhat! Azon kevés dísznövények
egyike, melynek gyakorlatilag nincs szüksége pihenőidőre,
nincs nyugalmi életszakasza, ha nem kényszerítjük rá. Jól
metszhető, alakítható, akár bokorrá, vagy koronás fácska is
nevelhető belőle. Virágait a folyamatosan növekvő ágak végén hozza, sok ág=sok virág! Az elágazást az ágvégek visszacsípésével, és az öregedő levelek leszedésével elősegíthetjük. Sajnos a boltban kapható növények nagy részének el
van égetve a gyökere a nagyon magas foszfortartalmú tápoldattal, amivel az extrém bimbónevelést, és virágzást kikényszerítik náluk, de sok esetben egy gyors átültetés, és
minimálisan adagolt nitrogén túlsúlyos tápoldat még megmentheti a pusztulástól.
Őszi behordáskor érdemes lekezelni felszívódó rovarölővel,
hogy elkerüljük a téli kellemetlenségeket, mert minden levéltetű szereti, és a kerti ragadozó rovarokat nem telepítjük
be a virágokkal együtt.

Kerti hibiszkusz cserje- Hibiscus Syriacus:
télálló, kertekből, parkokból ismerős lehet mindenkinek.
Fehértől rózsaszínen át liláig terjedhet a választék, pár éve
a hagyományos szimplák mellett megjelentek a telt virágú
fajták is. Jó választás akár utcai gyepsávba ültetni, akár kis
kertekbe szoliter növénynek, mivel jól metszhető, bírja az
alakítást, és szolid pasztell színeivel mindenhová passzol.
Variábilis növény, magvetéssel nagyon ritkán állítható elő
az anyanövénnyel azonos utód, (kevesebb, mint 20%), a
magonc első virágzása 3-4 év után várható.

Hibiscus moscheutos- Mocsári hibiszkusz:
télálló, az utóbbi években elterjedt, hatalmas virágai miatt
gyorsan kedveltté vált, sok színben létezik. Ősszel ne túl rövidre vágjuk vissza a szárait, így csökkenthetjük a fagykárt.
Általában jól telel, ha óvjuk a pangó víztől, és némi avartakarást alkalmazunk. Április közepén-május elején kezd hajtani, végleges magassága akár 2m felett is lehet, virága át-
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Októberben megjelent rejtvény helyes megfejtése: Aki keres, az talál! A helyes megfejtést 17-en küldték
be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyertek Kovács Zoltánné, Orgyán Achilles, Stockerné Szabó Anikó.
Gratulálunk!

NOVEMBERI REJTVÉNY:
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi könyvtárban november 15-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk.

ad, alma,
ananász,
apropó,
árvácska,
barack, bolt,
cipó, cukor,
csacsi,
dorombol,
édes, egér,
eper, eper,
Erdély, fánk,
film, hal,
hallás,
hangulat,
herceg,
hirdetés, hó,
ibolya,
irodalom,
kacsa, kecske,
kedves,
kenyér, kép,
kerek, kerék,
kérek, kivi,
körte, leves,
mese, nekem,
pék, puha, sós,
te, tél, van, vuk,
A megmaradt betűkből olvasható ki a megfejtés.

______

___

_ _ _ _
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MEGYE III. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2019/20. évad tavaszi forduló
OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK

NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK

8. forduló 2019. 10. 13. vasárnap
Mozsgó Bódi FC – Pellérd 1951 2 – 5
Góllövő: Balogh Barnabás (2)

11. forduló 2019. 11. 03. vasárnap
Szabadszentkirály SE - Mozsgó
Bódi FC 2 – 1
Góllövő: Komár Zsolt Dániel

9. forduló 2019. 10. 20. vasárnap
Lakócsa KSE – Mozsgó Bódi FC 4 – 4
Góllövők: Török Sándor (3), Komár
Zsolt Dániel

12. forduló 2019. 11. 10. vasárnap 13.30
Mozsgó Bódi FC – Hetvehelyi KSE
13. forduló 2019. 11. 17. vasárnap 13.00
Vajszlói KSK - Mozsgó Bódi FC

10. forduló 2019. 10. 27. vasárnap
Mozsgó Bódi FC – Patapoklosi SE 3 – 3
Góllövők: Balogh Szilveszter, Pintér Patrik Márió (2)

KÜLÖNLEGES
PROGRAM
A Bódi Focisuli Alapítvány ismét
programot szervezett játékosainak és szüleiknek.
A PUSKÁS AKADÉMIA - BUDAPEST HONVÉD mérkőzésre 69 fővel utaztak el, és a mérkőzés
megtekintése mellett 22 játékosuknak lehetősége nyílt bekísérni
az NB I-es focistákat.
Az alapítvány a programokkal minél több felejthetetlen
élményt akar szerezni a gyermekeknek. Ezt sikerült
most is elérniük, mert ez a találkozás életre szóló élményt nyújtott a kicsiknek és szüleiknek egyaránt. Bíznak benne, hogy büszkék lesznek arra, hogy ők már
személyesen találkoztak profi játékosokkal.

Az alapítvány továbbra is folytatja programok szervezését.
Szeretettel várják az érdeklődőket!
Hajrá Bódi!
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