ÁLDOTT ÉS BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNOK
SOK SZERETETTEL ÉS NAGY TISZTELETTEL MOZSGÓ
MINDEN LAKÓJÁNAK ÉS AZ ÚJSÁG OLVASÓINAK

KOVÁCS ZSOLT VILMOS
POLGÁRMESTER

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Várjuk Önöket vasárnaponként 16.00 órakor! Hangolódjunk együtt az ünnepekre!
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ÚJABB FEJLESZTÉSEK
MOZSGÓN
EREDMÉNYEINK A MAGYAR FALU PROGRAMBAN
A Magyar Falu Programban a Kormány célul tűzte
ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, életminőségének javítását,
valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért
meghatározta azokat a fontos alappilléreket melyek vonzóbbá teszik a vidéki életet a lakosság
számára.

„ÓVODA UDVAR FEJLESZTÉSÉRE”
A kicsik mozgásához szükséges nagy zöldterülettel rendelkezik az óvoda. Kültéri játékai már elkoptak, felújításra szorulnak. A pályázatnak köszönhetően újakkal bővül a játszókert.
A megítélt 4.062.730.- Ft támogatásból 8 kültéri játékkal gazdagodik a mozsgói óvoda:

A Magyar Falu Program pályázatai több ütemben
jelentek meg 2019. február és november között..
A települések 2019. év végéig az összes megítélt
támogatási forrást megkapják.

-

rugós kacsa, íves mászóka, mini vár csőalagúttal és tetővel, fedett vonatkocsi-paddal és asztallal, torony és mozdony.

MOZSGÓ eddig 3 programra pályázott sikeresen. Az önkormányzatoknak nem

Az eszközök hozzájárulnak az ovisok szabadidejének tartalmas eltöltéséhez, mozgásuk fejlesztéséhez, a játéktevékenységek változatosabbá tételéhez, a gyermeki kreativitás fejlődéséhez.

kell biztosítani önerőt, a támogatás 100 % intenzitású. Az elnyert összérték: 16 308 250.-Ft.

A játékokat az előírt biztonsági elemekkel együtt
fogják felszerelni.

„ESZKÖZFEJLESZTÉS BELTERÜLETI KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁRA”
Újabb, több művelőeszközzel ellátott, kommunális
traktorral gazdagodott Mozsgó önkormányzata.
Az ARBOS 2025 márkájú traktorral füvet nyírhatunk, szemetet szállíthatunk, kiegészítő eszközeivel (hótolólap, szárzúzó) havat tolhatunk, mulcsozhatunk.
A traktor és kiegészítőinek értéke 8.442.960.- Ft.
„TEMETŐ FEJLESZTÉSE” ALPROGRAM
Új urnafal kialakítását teszi lehetővé a 3.802.560.Ft értékben elnyert támogatás. Egyre többen választják ezt a temetkezési módot, ezért volt szükség az új urnafal megépítésére. A pályázatból 36
kolumbáriumot tud az önkormányzat készíttetni.
A Magyar Falu program folytatódik, a beadott és
megnyert pályázatokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Kovács Zsolt Vilmos
polgármester
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NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS –

Számít a véleményed

ALSÓHEGYRE VEZETŐ ÚT
ÉPÍTÉSE

Közösségi tervezésre invitálta a képviselő-testület
a község lakosságát. Péntek esti időpontra esett
választás, remélve, hogy az érdeklődők el tudnak
jönni a beszélgetésre. Ennek ellenére nem sokan
éltek a felkínált lehetőséggel.

Az Alsóhelyre vezető út építését folyamatosan
követhetjük az újság hasábjain keresztül.
A novemberi esős időjárás ugyan hátráltatta a
beruházást, de a munkálatok folynak. A mozsgói
bekötőútra az eső rengeteg sarat lehordott. Az
utat folyamatosan tisztítjuk: elhordjuk a lezúdult
sarat, majd tartályos útmosóval letakarítjuk. A lakosság türelmét és megértését kéri az önkormányzat az okozott kellemetlenségek miatt.

Polgármester úr elmondta, hogy az elmúlt 9 év
alatt Mozsgó hatalmas fejlődésen ment keresztül, több beruházás, fejlesztés megvalósult, a térségben vezető szerepet töltünk be. Eljött az idő,
hogy maradandó értéket hozzunk létre, a faluképen is átalakításokat hajtsunk végre. Olyant kell
közösen megálmodunk, ami 100 év múlva is a
jövő generációját szolgálja, és meghatározza a
falu arculatát.

Az út vonalában, az út mellett lévő fákat kivágták,
és ki is gyökerezték 1700 méter hosszan.

A tervezés során megfogalmazódott egy központi tér kialakítása: ez a tér legyen gyerek- és
idősbarát sok növénnyel és zöld felülettel. Tükrözze, hogy Mozsgó egy modern falu: megfelelő
térvilágítással, „okos” eszközökkel, szökőkúttal,
pihenőhelyekkel, kerékpáros pihenő kialakításával.
Számos olyan kérdés is felmerült, ami nem kapcsolódott szorosan az átalakítási tervhez, de
hasznos volt megemlíteni. Az egyik ilyen például,
hogy szánkó pályát kellene kialakítani, hiszen
dombos környezetünk igazán megfelelő és
vonzó lehet a környékbelieknek.

A 127 Millió összértékű út nagymértékű előrelépést jelent a falu fejlődésében. A fejlesztéssel sokat nyerhetnek az óvodás és iskoláskorú családok, a szőlőhegyi ingatlan tulajdonosok, a vállalkozók; az önkormányzat is sokat fog megtakarítani a szállítási költségeiből.

A későbbiekben 2-3 hónapos időközönként szeretne a testület falugyűlést tartani, melyre kérik a
lakosságot, hogy hozzák el ötleteiket, javaslataikat.
P. É.

Elkészülte hamarosan várható, ünnepélyes avatására jövő év elején kerül sor.

KÖZMEGHALLGATÁS
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12-én (csütörtökön)
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a
Kazaliczky Antal Művelődési Házban.
Tisztelettel várják a község lakosságát!

Fotók: Kántor Éva

Kovács Zsolt Vilmos
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ÖNKORMÁNYZAT AJÁNDÉKA
Az idei évben a megszokottól eltérően nem osztunk
élelmiszercsomagot.
A 0-14 éves korosztályú gyerekek Mikulás csomagot
kapnak, melyet a Mikulás személyesen fog házhoz szállítani. Minden kisgyermek ablakán bezörget.
Kedves Gyerekek! Várjátok nagy-nagy szeretettel december 6-án az esti órákban.

Desimone Lenke Zsuzsanna Alsóhegy
Eisenberger Györgyné Kolozsvári u.
Götz Csaba Árpád Árpád u.
Hamrák Sándorné Alsóhegy
Horváth Józsefné Kolozsvári u.
Illés Józsefné Árpád u.
Maróczi Lászlóné Jedinka szőlőhegy
Pap Imréné Petőfi u.
Pölcz István Tamásné Zrínyi u.
Tankovics Ferencné Batthyány u.
Tormási Ferenc Petőfi u.
Tromp Tineke Pozsonyi u.
Várdai Miklós Árpád u.
Varga Jánosné Petőfi u.

Karácsonyra minden család (ingatlanonként) 3.000.- Ft
értékű vásárlási utalványban részesül, melyet a helyi
boltban vásárolhatnak le. Akik a kézbesítéskor nem tartózkodtak otthon, az utalványt a könyvtárban átvehetik.
A Belügyminisztériumtól 219 m3 fát kaptunk. A fa kiosztását elkezdtük. A szállításért nem kell fizetni.
Első körben 182 m3 fát hordtunk ki, ingatalonként 1 m3t. Igyekeztünk minden benyújtott kérvényt pozitívan elbírálni. A megmaradt mennyiséget január hónapban kiosztjuk a legkritikusabb helyzetben lévő családoknak.
Kívánunk kellemes karácsonyi
ünnepeket minden mozsgói lakosnak!
A Képviselő-testület

Mozsgó
karácsonyfája

HALÁLOZÁS

A falu karácsonyfáját Pintér Lajos családjának köszönhetjük. Köszönjük a felajánlásokat!
A díszítésben való közreműködésért köszönet Várdai Ferencnek.

Vargáné Kékes Anna (Mozsgó, 1939. 01. 28. an.:
Zörényi Mária) volt szigetvári lakos 2019. november
4-én elhunyt. Utolsó útjára 2019. december 6-án kísérjük a mozsgói temetőbe.
Gólya Istvánné született: Szabó Aranka (Debrecen,
1930.09.23. an.: Halmi Róza) volt Mozsgó, Mátyás kir.
u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2019. november 22. napján.
Tollár János (Mozsgó, 1949.01.26. an.: Vass Mária)
volt Mozsgó, Kassai u.27. sz. alatti lakos 2019. december 01.
Nyugodjanak békében!
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mozaik

.

mozsgóiak tollából a szeretetről, a karácsonyról…

Tormási Vyktória: A kis hópehely
Derengő lélegzet fú végig a decemberi tájon.
Fagyos jóság ez már, annyira várom.
Fenn az égben hópihék készülnek az ugrásra,
Tolongva, türelmetlenül taposnak egymásra.
Csak egy hópihe búsul a sarokban,
Ő az egyetlen, aki nem tolong a hosszúra nyúlt
sorokban.
Egy kis felhő lép mellé s megkérdezi
Miért búsulsz hópihe? Lassan ideje indulni.
- Hogyne búsulnék, hiszen mi vár oda kint rám? Olyan ismeretlen és hatalmas ez a nagy világ. Én csak egy
aprócska hópihe vagyok, a többiek pedig olyan erősek és nagyok.
Felhőcske bíztatóan simogatja meg a szomorkodó kis hópihét, s így szól
-

Nem a mérettől lesz naggyá valaki, hanem a tetteitől. Ha te vagy a legbátrabb, meglásd hatalmas örömmel
fogad a nagyvilág.
A kis hópihe búja-baja elszáll midőn hallja Felhőcske szavát, hisz várja őt a téli mesevilág.
-

Nagyot szökken, s elrugaszkodik, ő az első ki az égből a földre hullik.
Halkan lengedezve oson a szellő suhogásában, körbe pillant a hatalmas üres nagyvilágban.
-

Nézd anya az első hópehely – harsogják a gyerekek. Sapka sál kabát s már rohannak is kifele.

Örömtánccal, kacarászással köszöntik az első kis hópihét, ki büszkén száll alá, hogy fehérbe boruljon a vidék. Felbátorodik hát a többi pihe is, nekiszalad az égnek, s már lengedezik is. Sorra hullnak, öröm sikítás a daluk.
Nincsen nekik más csak az örömszerzés a dolguk.
Büszkén pillant az égre a kis hópihe,
S naggyá lett ő a távoli messzeségben.

Tamasics János:
Őrzőangyal voltál
Őrzőangyal voltál
érettem
Utánam osontál
éreztem
Nyomomba voltál
követtél
Nagyon jó voltál
Szerettél!

Magasztaltál
hittél
Mindent letagadtál
védtél
Mellettem maradtál
kértél
Marasztaltál
Szerettél!
Szomorkodtam
vigasztaltál
Beteg voltam
virrasztottál
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Meggyógyultam
boldog lettél
Felszabadultan
Szerettél!
Óvtál, féltettél
megértettél
Mindent értem
tettél
Mellettem voltál
velem szenvedtél
Őrzőangyal voltál
Szerettél!
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Tamasicsné Rigó Tünde: Éjszaka

Budainé Kovács Dóra Zita

A remegő sötétben esdekel a lélek,
Halkan súgja, ne bánts, hisz úgy félek!
Párás hideg ködben, könnyektől áztatva,
Kegyetlen szél cincál apró darabokra!
Kósza lidércfények, kipárolgó lápok,
Ingoványba vivő útjelző lámpások...

Árva vagyok
Árva voltam, életemet végigsírtam, az édesanyám hiánya felemésztett.
Néztem a képeken, és valahogy ez az asszony
megigézett.
Egy idegen, ismeretlen, mégis ismerős mosoly,
üres terek a szívben, komolytalanul komor.
Sírtam utána, pedig nem is ismertem,
mindenkiben őt és a mosolyát kerestem.
Jött egy asszony, megjött a végzetem, elfogadtam, befogadtam, ki szeretni kénytelen.
Fogta a szívem bársonylepedővel,
körbeöleltem őt mélységes mély szeretettel.
Szerette az őszt, a színek játékát,
szerette az élet mindennemű csodáját.
Szívemnek kedves verseimmel öleltem,
szívem legmélyebb szeretetével szerettem.
Nem volt mindig jó hozzám, de édes volt a
mostoha,
hibáit nem róttam fel neki soha.
Mikor beteg lett, én nagyon féltem,
nem hittem és nem is reméltem.
Egy gyermek szíve látja, érzi, mi lesz,
ismerős volt valahonnan ez az érzet.
Volt időm belenyugodni a legrosszabba,
hogy ez az asszony, az én anyám, már nem
lesz a régi soha.
Búcsúztam, de ő nem hallotta,
mert amíg élt, nem mondtam el soha,
mennyit jelentett nekem ez az édes mostoha.

Tamasics János:
Csillagpor
Egy nagy kérdést felteszek:
Hol leszek, ha nem leszek?
Por leszek?... csillagpor?
Lebegek a térben valahol?
Választ kaptam álmomban.
Nagyon szépet álmodtam!
Pillanat tört része alatt
Mennyben találtam magamat!

Ahol éppen ünnep volt,
S földön túli zene szólt.
Körülvett sok angyallány,
Gyönyörű volt valahány!

Éltek!... nagyon is éltek!
S minden jót ígértek,
Hogy járjanak kedvembe:
Bevezettek egy terembe.

Nem volt köztük öreg, vén,
Mind ifjú volt, mint ,,én”!
Csillagporból csillagok,
Elfeledtem, hol vagyok.

Itt egy újabb öröm ért,
A földi lét visszatért!
Mindeneket befödve
Menny ereszkedett a földre!

Szívem hevesen dobogott.
Minden angyal mosolygott.
A látvány nagyon meghatott:
Egyikük sem volt halott!

Egy kis angyal elkísért...
Felismertem Erzsikét!
Valóság volt, nem tévedtem,
Reggel lett, s felébredtem...
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Régi karácsony

rint nyugdíjából ennyire telik; az öregasszonynak kevés éve volt, hogy ellátást kapjon.) Szedelőzködik a
gyerek: - megyek, mert mindjárt besötétedik.
Pár nap és Karácsony, s még mindig nem hullott hó.
Az öreg pap kopog a régi Royal írógépen.
Szenténeket gépel, vékony a papír, négy példány elkészül egyszerre, de az csak négy, kell vagy negyven,
hogy minden két-három embernek jusson egy. Amikor elfárad, átballag a templomba, kirakja a lapokat a
padokra. Visszamegy újra az írógéphez és újra írni
kezdi az éneket, ami még nincs benne az énekeskönyvbe, nemrég óta terjed:
„Csendes éj, szentséges éj, mindennek
nyugta mély,
Nincs fent más csak a szent szüle pár,
Drága kisdedünk álmain át
Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál”
… és még 2 versszak.
Nem sok évre rá a következő kiadású könyvbe bekerült, a rákövetkezőkben változtattak is rajta. A szentségesből – tiszta szent éj lett; a szent szülepárból –
drága szent pár; a drága kisdedünk álmain át-ból –
várja gyermeke alszik-e már. (Miért volt szükség a
változtatásra, mennyivel lett énekelhetőbb, vagy modernebb? Minden esetre egy új énekeskönyvet adnék egy ilyen régi gépelt kis papírért.)
24-én már majdnem minden egyben van, a fa
még díszítetlen, de már alatta áll a mikuláskor félretett apró csoki mikulás. A beüvegezett pitvarban,
ahol nyáron szanzavériák és begóniák fürödtek a napfényben, most kocsonya és keksztekercs fagyoskodik.
Megjönnek a szülők is a boltból. Szövetkezeti engedéllyel fél órával hamarabb bezárhattak, mert a zárás
ideje is 6 órakor volt, akárcsak az istentiszteleté. (Persze valamelyik vezető megjegyezte:
- Pistám, Te egy tanult ember vagy, hogy hiheted ezt a vallásos mesét?
- Hiszem. - Ez a hit vezette végig életén és tudott nyugodt szívvel meghalni.
Most azonban a születést várjuk. Gyors öltözés.
Megyünk a templomba. Zseblámpánk egy van, az
egyre borultabb ég alatt közvilágítás nélkül inkább
érezzük, mint látjuk az utat. Időben érünk, még beszélgetni is van idő.
- Dél óta egyre borultabb, most meg mintha
hó szaga érződne.
- Időváltozás lesz.
- Menjünk be, mindjárt jő a tiszteletes úr!
Egy jó óra az ünnepi istentisztelet, szerepelnek a gyerekek is. Ha véletlen valamelyik megakad, súg a tiszteletes, a hívek elnéző mosollyal nyugtázzák. Ma

Akkoriban ritka jelenségnek számított: már december közepe és még nem hullott hó.
Advent utolsó hetében megjött: nem a hó,
hanem egy 3,5 tonnás kis Csepel teherautó a bolt elé,
rajta többtucat fenyőfa. Nem is fenyőfák voltak azok,
hanem „karácsonyfák”. (Már több mint száz éve a
fűz- és a nyírfát cseh és osztrák hatásra leváltotta a
fenyő a karácsonyfa szerepből.) Pár tucatot lerakodnak a bolt közepére. Pár napig együtt szoroskodnak a
vásárlókkal. Pár napig majd belengi a kis boltot a
gyantaillat. Másnap Pista bácsi kezelésbe veszi a kis
fenyőket. Az alsó ágakat levágja, hisz aki elviszi a fát,
úgysem hagyná rajta. Szedi sorra a fácskákat: amelyik
féloldalas, hiányos abba lyukat fúr a hiányos részen,
és beleszúr egy alkalmas ágat. Így lesz kerek, tetszetős minden fa, az-az párat féloldalasnak hagy, mert
van, aki fal mellé akarja rakni; az ilyent kér. Pár nap
alatt elfogynak a fák. Van még egy önkiszolgáló boltja
a falunak, ott is ugyanebből a szállítmányból van. Elég
a falunak, meg aztán sokan hoznak „gyalogfenyőnek”
csúfolt borókát a falu melletti dombokról. Ádvent
utolsó vasárnapjáig kevés kivétellel minden háznál
van fenyőfa.
Vasárnap délelőtt minden háznál tartóba kerül a fa. Elő kell készíteni, mert szenteste már nem
lesz rá idő mire a munkából hazaérnek (nincs szabad
szombat – még jó, hogy az ingyen „kommunista műszakot” nem advent vasárnapra rendelik el). Az udvaron a fészerben, ahol faragják, sötét is van már.
Délután a kisebbik fiú kér a fácskából egy alsó
ágat (az még nem látszik rajta). Keres egy jó arasznyi
faágat, a fenyőág közepét ráköti, az idegen fát, ahogy
apjától látta, megfúrja pár helyen, fenyőágacskákat
tűz bele. Kész a fenyőfácska. Hogy áll meg? Keres egy
kicsi fa kuglit a tűzifa közt, nagyobb fúróval megfúrja.
Szépen megáll benne a fenyőcske.
- Felviszem a Maminak meg a Papának.
- Vidd kisfiam, úgysem volt nekik múlt Karácsonykor sem.
A gyerek elsiet, hisz sötétig vissza is kell érjen.
- Csókolom, hoztam egy kis karácsonyfát!
A két öreg megöleli, szólni nem tudnak. Kis idő múlva
előkerül egy szaloncukor, a gyerek elmajszolja. Nem
vár többet, nem is kínálják. Még vagy tíz szem lapul a
konyhaszekrény fiókban, ha feljönnek karácsonykor
minden unokának jut két-három szem, az egy narancsot meg majd elosztják. (Az öregember kettőszáz fo7
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senki nem lesz megdorgálva. Ma este, mint minden
évben, ha valaki házába, lelkébe beengedi, ott megszületik Jézus, a világ világossága, a majdani megváltó.
Befejezésül kedves testvérek tanuljunk meg egy új
éneket. A padokon megtaláljátok a szöveget.

Budainé Kovács Dóra Zita
Lénához
Egyszerű lenne csak leírni, hogy szeretlek.
Nem foglalja magában a szó az érzéseket.
Így hát megpróbálom elmondani neked,
Temiattad, csak miattad élek.
Miattad van értelme mindennek,
A reggeleknek s az éjnek,
Érzem meztelen kis tappancsodat a takaró
alatt,
Puha bőrödre lehelek csókokat.
Édes kis ölelésed altat el este,
Oly jólesik nekem, hogy nincs rá szó, egy se.
Nézni szoktalak,
Nem láttam még szebbet,
Kacagásod minden rosszat elfeledtet.
Puszika, és az hogy, anya, én szeretlek,
A legáldottabb érzés, mit ember érezhet.
Ahogy futsz felém, ahogy rám nézel,

Harmóniumhoz ül az öreg pap, egy versszakot előjátszik: A gyerekekkel már megtanította hittanórán, a
felnőttek ki-ki tehetsége szerint kapcsolódik be. A
második versszak végén biztosan éneklik az utolsó
sort:

Ahogy lehajtod kicsi fejed,
Van ennél boldogabb, van ennél szebb?
Huncut szemeid, elevenséged, dacod és reményed,
Belém vetett hited, bizalmad, erényed

„Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!”
A harmadiknál már semmi hamis hang (csak
amennyi szokott).
„Csendes éj, szentséges éj! Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia jött ma hozzád, békét, életet és
reményt ad.
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít”

Örökre hozzám köt téged,
Szeretlek, amíg léteznek érzések,
"Anyához akarok menni."
Oly jólesik szívemnek,
"Beütöttem arcomat, puszild meg, kérlek."
"Anya hol vagy, anya megjöttem,
Anya itt vagy? Csak ezt hallom szüntelen.

Az öreg pap (nevezzük már nevén: Németh Zoltán)
kisiet az ajtó elé, a távozó férfiaknak kezet nyújt, a
nők felé meghajtja fejét, a gyerekek fejét megsimogatja, utána feleségével, lányaival megindul a paplak
felé.
Zseblámpák gyulladnak, Karácsonyi jókívánságok hallatszanak és a sűrű hópelyhek közt hazaindul a falu népe. Szent Márton, ha késve is, még időben betakarja hó-köpenyével a tájat.

Neki nem kell megjátszani magam,
Ő szeret ráncosan és kócosan.
Neki nem kell megfelelnem,
Bizonygatni, hogy szeretem,
Neki tökéletes vagyok,
S ő így tökéletes nekem.

2019 Álom (karácsony) hava
Győri Sándor
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KARÁCSONYI GONDOLATOK AZ AJÁNDÉKOZÁSRÓL
………. Azt szoktuk mondani, hogy a karácsony lényege a szeretet, az egymásra való odafigyelés.
De… az ajándék függ attól is, hogy milyen korban
élünk. A karácsonyt mindig is megünnepelték, de
az ajándék és a varázslat elsősorban a gyerekeknek szólt. Anyagi helyzettől, lakóhelytől, szokásoktól függött az ajándék.

………. Az ünnepek közeledtével az emberekben
megmozdul valami, jobban odafigyelünk embertársainkra, könnyebben észrevesszük a nélkülöző
embereket, és szívesebben segítünk. Talán a szeretet ünnepe teszi mindezt velünk, vagy, mert
ilyenkor amúgy is szokás jót tenni? „Jó tett helyébe jót várj.” - tartja a mondás. Nem várok viszonzást, de valamit mégis kapok: - Nagyon jó érzéssel tölt el, ha örömet tudok szerezni, nemcsak
a szeretteimnek, hanem embertársaimnak is. De
ez az örömszerzés nem kellene feltétlenül, hogy
anyagi legyen. Mert mit tesz a pénz az emberekkel. Ez olyan, mint egy lóverseny, hajtani, jobban
élni, nem lemaradni a szomszédtól, a barátoktól,
munkatársaktól. Most az ünnepek közeledtével
azt veszem észre, hogy egyre fontosabbá válik és
központi téma lesz az ajándéktárgy. Már a tévéből
is az folyik, hogy vegyél fel kölcsönt, ha nincs pénzed, és vásárolj ajándékokat. Mifelénk az ünnep
nem az ajándékokról szólt, hanem az együttlétről,
tudom ezek amolyan elcsépelt szavak, de otthon
ez volt. Amikor gyerekek voltunk persze kaptunk
egy kis ajándékot, de az annyira jelentéktelen volt,
hogy alig emlékszem rá. Nem is ez volt a fontos.
Mi úgy nőttünk fel, hogy ne legyenek elvárásaink.
Én azért megpróbáltam a lehetőségeimhez képest
a gyermekeimnek megadni mindent, mert nem
szerettem volna, hogy kilógjanak a sorból. És most
eljutottam odáig, hogy nem tartok igényt semmire (talán az öregség hozza), inkább csak az unokákra figyelek, mert ők, akik feltétel nélkül örülnek
mindennek. Jó látni a csillogó szemüket, az örömöt az arcukon. Az évek alatt rájöttem, milyen
nagyszerű érzés, ha van lehetőséged adni és segíteni másoknak.
Bege Amál

Gyerekkorom legkedvesebb, legemlékezetesebb
ajándéka az édesanyám által vart rongybaba volt.
Legkülönösebb a háború alatti csereidőben, amikor élelmiszerért jöttek le Pestről, és vitték az élelmet. Nagybátyám igazi játék babakocsit szerzett
alvós babával. Ez szenzáció volt, mert falusi gyerekek ilyet még nem láttak.
Szüleim által készített szaloncukor meg a sütemény volt fellógatva a fán. Karácsonyi díszek között a házi szaloncukor mellett ott voltak a mézes
bábok.
Karácsonyfához hozzájutni akkor nem lehetett.
Karácsonyfa-árusítás nem volt, az erdőben kivágottért büntettek. A férfiak borókaágakat hoztak
az erdőből. Bodzaszálba beleszúrták az ágakat és
úgy alakították ki a karácsonyfát.
Gyerekek részére ajándék volt a szentkép, gyerekimakönyv. Első mesekönyvemet Lengyeltóti János
bácsitól kaptam karácsonyra.
Puskás Istvánné
"Az igazi szabadság az, ha úgy adunk, hogy nem várunk érte elismerést, sem köszönetet.”
Stephanie Dowrick
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November a Biztos Kezdet Gyerekházban
Egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekház iránt. Ez talán annak is köszönhető, hogy a rendszeres programjaink /gyermekorvosi tanácsadás, pszichológusi beszélgető kör, Hurcibaba Klub, mozgásfejlesztő foglalkozások/ mellett különleges, újszerű foglalkozásokkal várjuk a kisgyermekes családokat.
November hónapban egész héten át tartó képzés volt
az édesanyák számára. Fegyelmezési nehézségek témakörét jártuk alaposan körbe szakemberek segítségével; 12-en szereztek tanúsítványt.
Advent időszakában az ünnepekre hangolódunk: adventi koszorúkat és ajtódíszeket készítettünk, amiket
mindenki hazavihetett, hogy az otthonát díszíthesse
vele. Gondoltunk arra is, hogy szeretteinket a gyermekeinkről készült képekkel ajándékozhassuk meg karácsonykor, ezért megtartottuk a szokott fotózásunkat is
a Bolygó Fotóval. Rendhagyó módon készültünk egy
második fotózással is, amit szombaton tartottunk meg,
hogy nagyobb testvérek és édesapák, nagyszülők is
szerepelhessenek a képen. Mi magunk rendeztünk be
egy sarkot a gyerekházban és Kántor Évit kértük fel a
fotók elkészítésére. Mindenki számára új volt ez a feladat, hiszen először fotózott Évi is gyermekeket ebben
a formában. Sok család eljött és kihasználta az ingyenes lehetőséget, sok jó visszajelzést kaptunk, nagy izgalmakkal várjuk az elkészült CD-t, amelyen minden
kép rajta lesz, szabadon lehet válogatni belőle és akár
a közösségi médiában felhasználni őket. Köszönjük Évinek.
Decemberi kiemelt programjaink a következők lesznek:
December 3.: Varró Klub, Mikulás zsákot varrunk a környezettudatosság jegyében.
December 6 : Mikulás látogat el hozzánk, csomagot
kapnak a hozzánk rendszeresen járó gyermekek.
December 14: Mézeskalács sütés lesz, ahová várjuk a
helyi nagyobb gyermekeket is.
Továbbra is minden programunk ingyenes! Várjuk az új
családok érkezését Mozsgóról a faluból is nem csak Alsóhegyről. Kövessék facebook oldalunkat, hogy minden hírünkről időben értesüljenek!
Baka Dorisz
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Márton nap
A rémisztő és a szórakoztató élmények
közötti határvonal nagyon
vékony lehet.
Az élmények megmaradtak novemberre is.
Hogy ez valóban rémisztő vagy szórakoztató volt,
talán a gyerekek beszámolója eldönti:
Iskolánkban a nemzetiségi német hagyományőrzés jegyében november 4-8 között Márton-napi
projekthetet tartottunk.
Ez úgy történik, hogy Orsi néni összeállít egy
heti programtervet, amiben mindennapra jut egy
kis „Mártonozás”.
Minden évfolyamon a tanórákba beépítve játékos feladatok formájában dolgozzuk fel Szent
Márton püspök legendáját.
A hét folyamán Márton-napi dalokat ismerünk
meg, osztályonként plakátokat készítünk, totókat
töltünk ki csoportban, és a kézműveskedés sem
maradhat el.
A gyerekek különböző technikákkal libákat barkácsolnak és mindenki elkészíti a maga Mártonnapi lámpását.
A projektzáró napon, pénteken egész nap színes programok vártak bennünket: liba alakú süteménysütés, libakeresés az udvaron, társasjátékok, barkácsolás, puzzle, fociverseny. Kora délután libazsíros, illetve tepertős kenyeret készítettünk lilahagymával, amit jó étvággyal el is fogyasztottunk.
16 óra után következett a hét fénypontja, a lámpás felvonulás. A szürkületben nagyon jól mutatattak az egyedi lámpások, amelyekkel elindultunk a
faluba. A séta – ami az iskolától a játszótérig és
vissza tartott – alatt az alkalomhoz illő dalok szóltak.
A sok nevetés, vidámság a felvonulás alatt egyértelművé vált, hogy a résztvevők – gyerekek, szülők, pedagógusok, vendégek – nagyon-nagyon jól
érezték magukat.

Egy biztos: győzött a
szórakoztató élmény!!!!!!!!!
Köszönjük!!!!!!!!!!
Orsi néni és a gyerekek
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Hova tovább??????????
Soha ne hagyd, hogy éreztessék veled, hogy
kicsi vagy (...), mert benned egy egész világ
lakik. Hatalmas vagy, és csodás. De ezt magadnak kell elsőként felfedezned, csak azután láthatják meg mások is.
Egy tizennégy éves gyerek sokszor még nem
tudja eldönteni, hogy mi szeretne lenni, ezért a
szülő irányítja. Talán az osztályfőnöknek van befolyása arra, hogy megfelelő mederbe terelje a választást.
A megfelelő középiskola kiválasztása sorsdöntő
lehet gyermekünk életében. Egyeseknek konkrét
elképzeléseik vannak, másoknál csak halványan
körvonalazódik, merre orientálódjanak, hol tanuljanak tovább, ezért lehet fontos a hetedikeseknek
és a nyolcadikosoknak a pályaválasztási kiállítás,
a nyílt napokra való eljutás.
Hogy, hogy látják, ezt nálunk a gyerekek, olvassák figyelemmel:
2019. november 20-án elmentünk osztályfőnökeinkkel Szigetvárra a Pályaválasztási Kiállításra. A
napot páran úgy kezdtük, hogy jelentkeztünk az
ott meghirdetett csapatversenyre: Rebi, Zsófi,
Niki, Jázmin és Petra voltak a csapattagok. Tudtuk, hogy egy feladatsort kell majd megoldanunk,de előtte egy klassz feladatot is kaptunk
„rap-et”kellett írnunk. Figyeljetek, így szólt:
Eljöttünk most ide, azt is tudjuk minek,
Szakmákat keresni, és ki is próbálni.
Pék, pincér, cukrász, bármi lehetsz,
De ha nem akarsz szakmát, gimibe is mehetsz.
Mozsgó
A zenei kezdés után jöhettek a szakmák: egészségügy, cipészek, pincérek, pékek. Mindenhol feladatokat kellett megoldani, nem voltak nehezek.
40 pontból 37-et értünk el. A 15 csapatból ezzel
az eredménnyel harmadik helyezést értünk el. Lehet, hogy ilyen jók leszünk majd a végleges döntésnél is?
És mit is nyertünk ezen a napon?
Persze ajándékot: alma, narancs, pezsgőtabletta.
És persze talán egy kis segítséget, hogy jó döntést hozzunk.
Osztálytársunk Achilles külön nyereményben részesült, mivel a rendőrségnél kitöltött feladatlapja
az egyik legjobb lett. Gratulálunk neki.
Összességében nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük a lehetőséget Tünde néni, Orsi néni.

„Az élet választások sorozata és választások
eredménye. ”
Petra és Rebeka
12

MOZSGÓ

2019. december

nyat keszkenőbe kötött és bedobta az ablakon, a lányok azt hitték csoda történt. Következő évben is
bedobott egy keszkenőnyi aranyat az ablakon.
Meghallották a lépteket, amikor kirohantak egy
pirosruhás öregembert láttak. A Harmadik évben
hideg volt és zárva volt az ablak, a püspök felmászott a ház tetejére és a kéményen keresztül dobta
be az aranyat. A legkisebb lány a tűznél szárította
a harisnyáját és abba esett bele az arany. Mivel télen történtek a csodák, ezért a jótevőt Télapónak
hitték.

Érdekességek a nagyvilágból
december hónapban
1906.12.01 (113 éve) - Párizsban megnyílt a világ első mozija (Cinema Omnia Pathe).
A film feltalálásakor a tekercseket cirkuszi sátrakban mutatták be a közönségnek. A filmek bemutatása Párizsban kis mozitermekben történt. 1906
decemberében avatták fel a világ első nagy moziját, az „Omnia-Pathé-"t.
1942.12.02. (77 éve) – Üzembe helyezték a világ
első atomreaktorát.
A világ első atomreaktorát 1942. december 2-án
helyezték üzembe Chicagóban. Szilárd Leó és Enrico Fermin építette meg, ezzel igazolták a szabályos láncreakció megvalósíthatóságát. 6.2 t fémárú
volt a fűtőanyaga.

1901.12.10. (118 éve) – Először adták át a Nobel-díjakat.
Alfred Nobel végrendelete után 1895-ben megszületett a hat Nobel-díj. Ennek egyike a Nobel-békedíj, amelyet évente ítélnek oda. Az első Nobel-díjakat (így a békedíjat is) 1901. december 10-én,
Nobel halálának évfordulóján osztotta ki a norvég
parlament öt fős bizottsága. Az első Nobel-békedíjat Henri Dunant (a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója) és Frederic Passy (Nemzetközi és állandó
békeliga alapítója) megosztva kapta meg. Azóta
2019-ig 100 alkalommal osztották ki.
Ebben az évben a Nobel-békedíjat az Etióp miniszterelnök kapta.

1992.12.03 (27 éve) – Elküldték az első sms-t.
Az első, telefonra küldött szöveges üzenet:
„Merry Christmas”, azaz „Boldog Karácsonyt”.
A szöveges üzenetet egy 22 éves brit szoftverfejlesztő, Neil Papworth küldte el számítógépéről a
Vodafone GSM hálózatán az egyik munkatársa,
Richard Jarvis Orbitel 901-es telefonkészülékére.
Választ nem kaphatott, ugyanis az első, SMSezésre is használható mobilt csak 1993-ban dobta
piacra a Nokia.
270.12.06. (1749 éve) – Szent Miklós napja.
Miklós papi tanulmányai befejezése után tanításnak szentelte életét. Jeruzsálembe tartó zarándokútján a tengeren vihart tört ki, kimentette az embereket és megjavította hajójukat. Hazafelé betért
Myrába, ahol a püspöki címért versengtek. Végül
úgy határoztak: „az legyen Myra város püspöke,
aki felszentelt papként elsőként megy be a városkapun”. Miklós pap lépte át felszentelt papként elsőnek a városkaput, így őt választották püspöküknek. A zarándokút tengerészei Myrába betértek a
templomba imádkozni, ahol felismerték Miklós
püspökben azt, aki megmentette őket. Ettől kezdve
a tengerészek védőszentje lett, akihez hajnalban
imádkoztak.
Szent Miklós a vagyonát a nép megsegítésre fordította: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett ember három férjhez menés előtt álló lányával. Miklós püspök hallotta, mikor arról beszélgettek, hogy melyik lányt adják el rabszolgának,
hogy a másik férjhez tudjon menni. Egy marék ara-

1981.12.10. (38 éve) – Bemutatták a Vuk című
egész estés magyar rajzfilmet.
Fekete István Vuk című regénye alapján készült.
Rendezte Dargay Attila.

Kántor Éva
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Novemberben megjelent rejtvény helyes megfejtése: Jönnek még szép napok! A helyes megfejtést
18-an küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyertek Orgyán Achilles, Reszli János, Götzné Lengyel Mónika. Gratulálunk!

DECEMBERI REJTVÉNY:
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen
leadható a községi könyvtárban december 15-ig. A beérkezett megfejtők között ajándékot sorsolunk.
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REJTVÉNY MEGFEJTÉSE:
"
Kiemelt
betűket összeolvasva kapjuk meg a helyes
megfejtést.

MOZSGÓ
2019. december 8. vasárnap 15.00
Felújított templom újraszentelése.

Kétütemű 1984-es évjáratú Wartburgot
vásárolnék világosbarna-világossárga
színben, jó állapotban saját használatra.
Tel.:06-70-564-7358
3 hónapos cicák ingyen elvihetők - 2 db
Győri Sándortól.
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Újabb asztalitenisz siker

Asztalitenisz sikereink a
Mágocs Kupa 2019
versenyen

A 2019.november 30-án Sásdon megrendezett
„Nagy Lajos Emlékversenyen” szakosztályunkat
Matus Attila képviselte. A nagy számú, rangos
mezőnyben, a megyei bajnokságban szereplő játékosok között egyéniben 3.helyezést ért el.

2019.november 9-én közel 100 fő részvételével
került megrendezésre az idei „Mágocs Kupa” asztalitenisz verseny. Szakosztályunkat 6 játékosunk
képviselte: Horváth Gábor, Nagy-Halas Géza, Pataki János, Tóth Lajos, Zsebe László és Matus Attila.

Hajrá Mozsgó!
Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető

Az egésznap tartó versenyen az alábbi sikereket
értük el:
Páros – Megyei, városi kategóriában:
1. helyezett: Pataki János – Matus Attila
Egyéni – Megyei, városi katagóriában:
2. helyezett: Matus Attila
Vigasz egyéni – Megyei, városi kategóriában:
3. helyezett: Nagy-Halas Géza
Gratulálok csapattársaimnak a sikeres szereplésükhöz, és köszönöm, hogy az erős megyei mezőnyben is helyt tudtak állni, ezzel öregbítve szakosztályunk és községünk hírnevét!
Községünk fiataljainak pedig azt üzenjük, hogy
nemcsak a fociban lehet elérni maradandó sikereket, hanem pl. az asztaliteniszben is! Ha érdekel
benneteket ez a sportág, akkor látogassatok el az
edzéseinkre, ahol ízelítőt kaphattok a játék szépségeiről!
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