MOZSGÓ MEGÚJUL
Kedves Mozsgóiak! Kedves Olvasók!
MOZSGÓ MEGÚJUL szlogent a nagy léptékű beruházások
miatt választottuk. Mint ígértük, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A kápolna felújítása mellett újabb projektünk, a
bölcsőde bővítése is elkezdődött.

MINI BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA
Öt évvel ezelőtt nyitott a családi bölcsőde községünkben 10 férőhellyel. Mozsgón és környékén élő kisgyerekes családok /sőt még a szigetváriak is/ nagy számban veszik igénybe a szolgáltatást, kihasználtsága
maximális, több család várólistás. A bölcsőde bővítése
kihasználtsága folytán szükségessé vált. Még egy fontos körülmény, ami miatt megoldást kellett találni. Az
állam a családi bölcsődét csak minimális összegben
finanszírozza. A működtetését az önkormányzat saját
költségvetése terhére és más módon
(közfoglalkoztatottak
alkalmazásával)
oldja meg.

Ezeket a problémákat figyelembe véve és kihasználva
a forrásteremtési lehetőségeket, Mozsgó Község Önkormányzata 2020. március hónapban pályázott mini
bölcsőde kialakítására.
A projektet támogatták, a megítélt összeg 36 millió
forint.
A pályázat keretében, a meglévő épület eddig használaton kívüli tereinek átalakításával, az intézmény két
csoportos mini bölcsődévé alakul át.
A férőhely-kapacitás, az előírt követelményekkel történő beruházás után, a duplájára emelkedik.
20 kisded fogadására válik alkalmassá. Több család
kaphat segítséget gyermeke napközbeni felügyeletének megoldásában.
A mini bölcsődévé átalakulással munkahelyeket teremtünk; 5 szakképzett munkaerőnek biztosított a bére az állami normatívából.
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A bölcsődei játszó udvar is megújul, területe megnő.
Az eddigi mobil játékok helyett telepített játékeszközök kerülnek beszerzésre (mászó alagút, libikóka, játszóház, csúszda, futóbicikli, tricikli, dömper, talicska,
csoportonként 1-1 homokozóval).
A csoportoknak tervezett új bútorzat a gyermekek
magasságához méretezett, emellett biztonságos,
praktikus, esztétikus, hangulatos, nyugtató hatású. A
napközbeni pihenést igénylő gyermekek számára
pihenősarok és elkerített szobasarok lesz kialakítva.

Az épület bővítésével új bölcsődei fürdőszoba és
mosdó, babakocsi tároló, játéktároló, mozgássérült
mosdó a szülők részére, csecsemőkorú gyermekek
élelmezéséhez szükséges tejkonyha, nevelők részére
dolgozószoba és öltöző, fatároló kerül kialakításra. A
bővítések a bölcsőde eddig nem használt tereinek
átalakításával, szigetelésével, tetőcserével, melléképület építésével teljesülnek. Ezek a fejlesztések a
mini bölcsőde működtetéséhez a jogszabályban előírtak miatt kötelezőek (pl. mozgássérült szülői mosdó).

Fotók: Ken Owen
A mini bölcsődévé átalakulás nagyon fontos előnye,
hogy működtetése, ugyanúgy mint az óvoda és iskola
esetében, államilag finanszírozottá válik. Új munkahelyek létesülnek. 5 dolgozó munkabérét az állam biztosítja. Az intézmény 2021. január hónaptól fog ebben a
formában működni.
A fejlesztés átfogó céljai, hogy hozzájáruljon a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutásának támogatásához, az egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez, a település népességmegtartó
képességének javításához.
Kovács Zsolt Vilmos Polgármester
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HÁZASSÁGKÖTÉS
2020. augusztus 8-án Csertőn házasságot kötött
Antal Yvett volt mozsgói és Snijder Rowan Peter
csertői lakos.

SZÜLETÉS
Jusics Koppány 2020.07. 07-én 15 óra 15 perckor
2700 gr súllyal és 48 cm hosszal megérkezett. Szülei Jusics Eszter és Jusics Zsolt nagy-nagy örömére. A család Szigetváron él.

2020. augusztus 21-én Mozsgón házasságot kötött
Németh Tibor mozsgói és Győri Dorina
somogyhatvani lakos.

Ignéczi Vanessza 2020.08.07-én megszületett 3750
gr súllyal és 55 cm hosszal (Mozsgó, Kolozsvári
utca12.). Szülei Lendvai Evelin és Ignéczi Csaba
nagy-nagy örömére.

Gratulálunk,
kívánunk

Gratulálunk a házaspároknak, kívánunk
boldog együtt töltött éveket!

erőt, egészséget a kis
családoknak!
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Boros Józsefné Árpád u.
Gaják Sándor József Kolozsvári u.
Keserű Irma Gizella Alsóhegy
Nemes Istvánné Batthyány u.
Szabados Zoltán Erdészház
Velez Istvánné Petőfi u.
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Kirándulás a Villányi térségben

Déli harangszó a rádióban

Augusztus 13-át nem munkával, hanem kikapcsolódással töltötték az önkormányzat közfoglalkoztatottjai. A kirándulás célja Villány és
környéke volt.
A program első állomása: Drávai hajókirándulás. Az érintetlen természeti környezetet
sokan most fedezhették fel. Ezt követően az
ebédet Harkányban, a Dráva Hotelben fogyasztottuk el. A legnagyobb déli hőségben jól esett a
villányi Bock Pincészetet felkeresni. A vezetett
pincelátogatás közben jóféle borokat kóstolhattunk. A legnagyobb meglepetés a 100 méteres
pince végén található különleges kialakítású
körpince, más néven a Bock Kápolna volt. A 17
méter átmérőjű, 6 boltíves körpince különleges
akusztikája, fénytechnikája és hangulata révén
kiváló helyszínül szolgál koncerteknek, esküvői
szertartásoknak. Felejthetetlen élmény volt.
Utolsóként a Nagyharsányi szoborparkot
kerestük fel. A Szársomlyó részét képező sziklafal peremén új panorámasétány létesült, mely
sokaknak nagy kihívást jelentett. A fémből készült kilátón 700-nál több lépcsőfokon juthattunk el a célig.
Élményekben gazdagodva töltöttük el ezt
a napot!
P.É.

Augusztus 25-én 14.00 órakor szokatlan harangszóra
lehettek figyelmesek Mozsgón. Mint azt augusztusi
lapszámunkban közöltük, a Kossuth rádió Déli harangszó című műsor hangmérnöke elkészítette a
hangfelvételt. A hang rögzítése az utcáról, majd a
harangtoronyból is megtörtént. Ehhez többször kellett Stájer Gyulánénak a harangot elindítania. A főszerkesztő még nem igazolta vissza, de a Mozsgói
búcsú vasárnapjára, október 11-ére kértük az adásba
kerülését a templom harangszavának.

Fotók: Ken Owen

A felvétel után a hangmérnököket frissítővel kínáltuk
mielőtt visszautaztak Budapestre. Beszélgetve a községről, terveinkről a Kossuth rádió másik műsorára
hívták fel figyelmünket. Ebben a műsorban a településeket több mint negyed órában riportokkal mutatják be. Ígérték, hogy a szerkesztő figyelmébe ajánlják
Mozsgót, mert értékekkel teli, szép községnek ismerték meg.
H. b. B.

MISEREND
09.13. vasárnap 11.15 óra
09.26. szombat 17.00 óra
10.08. csütörtök
(pontos időpont: 09.26án hirdetve)
10.11. vasárnap 11.15 óra
(búcsú)
10.24. szombat 17.00 óra
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badon élni az erdő közelében. Azon ábrándoztam,
hogy ki mellett és hol szeretnék megöregedni.

Sport, szerelem, Mozsgó

B - Olyan nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, így
az edzésben is és a magánéletben is, - az edző partnerség szerelemmé alakult!

Fiatalok, szerelmesek és már Mozsgóiak. Az Ezüsterdő Trail szervezőivel, Major Bettinával és Szukits Tiborral beszélgettem a verseny után néhány nappal.

T - Mókás sztori volt, mert ő is mindig kijárt a
Domolosi-tó partjára nézni a csillagokat és én is.
B - Így van.
T - Csak a tó másik oldalára.

Ez komoly?
T - Igen. Én a nyugati felén, ő pedig a keleti felén.
Amikor közösen terveztünk egy edzés helyszínt, feldobtam, hogy a Domolosi tó, az jó hely, megkérdeztük egymástól, - Miért, te oda szoktál járni? - Igen. Tessék? - Én is. - Mióta? - Hogyan? Akkor mondta
Bebe, hogy esténként ő is ott nézegeti a csillagokat
elmélkedve. Atyaúristen! Hányszor nézhettünk egymás felé, egymásra, csak a full sötétben nem láttuk
egymást. Számunkra ez tök romantikus volt.

Nekünk már nem ez az első beszélgetésünk, tudom,
hogy a sport hozott össze benneteket, meséljetek
erről egy kicsit!

Szerintem ez nem csak nektek, hanem mindenkinek
maga a romantika. Aztán felkúszott a függöny a szemetek elől?

B - Határozottan a sport alapozta meg a kapcsolatunkat, hiszen én 3 és fél évvel ezelőtt láttam egy Spartan
Race versenyt. Előtte csak a lovaglásban voltam otthon. Ebből állt az életem. Azon kívül semmilyen más
sport nem létezett a számomra, és nem is voltam
hajlandó űzni. Amikor láttam, hogy a Spartan Raceben micsoda akadályok vannak, illetve, hogy ezt
megcsinálják emberek, gondoltam, hogy nekem ez
tuti nem menne. Mégis nagyon szerettem volna
olyanná válni, mint ezek a futók; elhatároztam, hogy
megpróbálom. Elkezdtem futni és kicsit edzegetni, de
az első verseny után rájöttem, hogy ide a futás, a
hasizom gyakorlatok és egyéb kiscsajos kardió az
kevés. Tibivel teljesen véletlenül lettünk ismerősök a
facebookon. Láttam, hogy volt egy csoportja
SzigetBar néven és ők street workout-tal, illetve utcai
és saját testsúlyos edzéssel foglalkoztak. Összeszedtem minden bátorságomat, én, aki nem tud egy normális fekvőtámaszt sem csinálni, ráírtam, hogy van-e
felvétel a csoportjába? Tibitől megtudtam, hogy a
csoport már nincs, de ő pont edző társat keres. Így
szigorúan csak edzeni kezdtünk együtt.

T - Igen, pontosan. Konkrétan egymásra vártunk és
egymás előtt voltunk. Így jöttünk össze. Aztán elmaradoztak ezek az edzések. Elkezdtünk együtt futni,
bár előtte soha nem akartam. Mégis ki akartam próbálni én is milyen az akadályfutás.

Ez az ún. Spartan?
T - Igen, az. Kihívást láttam a Spartanban, meg akartam csinálni én is. Beneveztem és elmentem az első
versenyemre, akadályfutó lettem. Ettől függetlenül én
még mindig jobban szeretem a terepfutást.
B - A Spartanra edzettünk, amikor képbe került
Mozsgó. Domolosra jártunk futni, edzeni, mert ott
ismertünk dombos részeket.
T - Betti sem ismerte Mozsgót, hogy itt van közel és
ilyen. Úgy hogy felfutottunk a Domolosi-tó mellett egy
mezőgazdasági úton, megpillantottunk egy turistajelzést. Most már tudjuk, hogy valahol a szerb kunyhó
környékén jártunk. Elindultunk rajta. Megnéztük hova
vezet. Bekapcsoltuk a GPS-t, leértünk egészen
Mozsgóig, a Bikarétig. Annyira gazos volt, hogy nem
tudtunk továbbfutni, ez 2017-ben volt. Otthon interneten találtunk rá az Ezüsthárs-tanösvényre, a
turautak.com weblapon. Azt írta, hogy gyönyörű hely,
de elhanyagolt, nehezen járható. Mindenesetre, mi
eldöntöttük, hogy megkeressük és végigcsináljuk.

T - Miközben mind a ketten azt gondoltuk, hogy csakis a sport együtt. Edzés közben egyre többet beszélgettünk a saját világunkról, észrevettük, hogy ugyanaz
mozgat meg mind a kettőnket, ugyanazt szeretjük,
ugyanazt nem. Mindketten szeretjük a természetet,
mégis csak álmodoztunk róla, túrázás, erdőbe járás,
stb. Bár, a Bebe, a fél világot már bejárta a munkája
miatt, úgy érezte, hogy még sem látott semmit. Nem
tudott még lelassulni, nagyot szippantani a friss levegőbe és eggyé válni a természettel. Felkaptam a fejemet erre, én is ugyanezt éreztem. Este mindig a
csillagokat néztem vágyakozva, milyen jó lenne sza-

B - Fél évig mindig Bögörnél volt az állj. Aztán késő
ősszel végre lehullottak a lombok és megpillantottuk a
jelzést, amit teljesen benőtt a borostyán.
T - Fakitermelés miatt eltűntek a jelzések. Pedig én el
akartam jutni a László-forráshoz. Akkor ősszel végre
sikerült. És megpróbáltuk végigfutni a többi kijelölt
utat is.
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B - Zöldkereszt, sárga vonal jelzése mentén.

nekünk megfelelő ház. Csak a táblát nézegettük ezen
a házon. Ez túl nagy, gondoltuk, mi egy kisebb falusiasabb házban gondolkodtunk, majd szépen lassan
felújítjuk, átalakítjuk a mi ízlésünk szerint. Aztán egy
gyerekkori emlék kapcsán, generációk együttélése is
szóba került. Működőképes ötletünk családi összeköltözést eredményezett. Szüleimmel közösen, ők az
alsó szinten, mi a felső szinten, lakjuk be ezt a hatalmas teret.

T – Futottunk, ismerkedtünk a tájjal. Almáskeresztúr
már ismerős, édesapám onnét származik. Akár hányszor jöttünk ide parkolni, mindig nézegettük a házakat
is. Szerettünk volna elköltözni Szigetvárról, kerestük a
lehetőséget. Bebe, lovazott volna, én, fiatal korom
ellenére, valami ilyen helyen szeretnék megöregedni.
Az én mesémbe illő ez a táj.
B - Mint a magyar népmesékben, ez a kerekerdő,
Körtvélyesről a leggyönyörűbbek a dombok.

B - Először nem így terveztük, de további turisztikai
terveinkkel ez nagyon egyezik. Nekem van egy lovas
túravezetői végzettségem is.

T - Így ragadott el minket Mozsgó. Vonzott bennünket, csalogatott.

Milyen végzettséged van még?

Korábban megszületett már a fejünkben, hogy szeretnénk egy saját futóversenyt szervezni. Szigetvárban
gondolkoztunk helyszínként. Falakba ütköztünk, ott
lehetetlen volt. Mondtam a Bebének, hogy én azt
álmodtam meg, hogy Mozsgón van Ezüsthárstanösvény, akkor legyen egy Ezüst Erdő Trail terepfutó verseny. Gyönyörű, amikor a hársfák ezüstösen
csillognak. Annyira vonzott az álom, az erdő, az illatok, meg minden, hogy megakartam valósítani.

B - Pénzügyi számviteli ügyintéző vagyok és történész.

Tibor hogy kapcsolódik szakmailag ehhez?
B - Tibor egy művész. Kreatív művész. Nagyon sok
szempontból legyen az érem tervezés, megmunkálandó faanyag, építendő fal, vagy szobrászkodás,
fényképezés, videózás. Nagyon tehetséges, szuper
kreatív. A futóversenyünk reklámozása, a facebook
oldala mind, Tibor keze munkáját dicséri.

B - Tibi találta ki, az egész futóverseny az ő ötlete
volt.

Most, hogy készül a ház átalakítása, terveitek között
van a helyi turizmusban való aktív részvétel.

T - Igen én piszkáltam, hogy csináljuk. Egyedül nem
merném, de mivel van társam, így együtt meg lehet.
Mondtam a Bebének, úgysem ismerünk itt senkit,
bennünket sem, hívd már fel a polgármestert mondd
el neki az ötletet. Legfeljebb azt mondják, hogy nem,
esetleg kiröhögnek, aztán kész, ennyi. Épp dolgoztam, amikor felhívott Bebe: - Azt mondta a polgármester, hogy jöjjünk be és beszéljünk vele. - Alig hittem el. Mindenhol falakba ütköztünk, itt pedig ilyen
pozitív a fogadtatás. Akkor gyerünk!

Ehhez a valamikori Gróti bolt helységeiből két apartmant alakítottatok ki, szálláshelyként fognak funkcionálni. Hogyan tovább?
T - Megszeretnénk ismertetni az emberekkel ezt a
gyöngyszemet, ami Mozsgó. Azt vettük észre az embereken, a futóverseny kapcsán, hogy nagyon sokan
nem is tudnak a létezéséről. Messzebbről, de még a
közelből sem tudják, hogy itt egy kis ékszerdoboz
rejtőzik a dombok között. Csak pár hónapja lakunk a
faluban, én mégis nagyon büszke vagyok rá, hogy
Mozsgói vagyok. Már pár városban eltöltött óra után
hiányzik ez a nyugalom, ez a zöld, ez a látvány.

B - Akkor már én is jobban átgondoltam a dolgot.
Mivel pénzügyes vagyok és a munkahelyemen is tervezek, szervezek, nem csak sejtem, hogy mennyi
munka is van e mögött. Tibi a kreatív ember a csapatban, ő kitalál sok mindent, én pedig egy kicsit a
földre rángatom, és kosárba rendezem a dolgokat,
hogy realitást lehessen belőlük teremteni. Így megegyeztünk az arany középútban, hogy mi is az, ami jól
megvalósítható ebből az álomból. Ezután beszéltünk
a polgármester úrral. És ő azt mondta, hogy OK.

B - A szálláshely kialakítása is úttörő munka, mert az
Ebner pincészet ugyan Mozsgó címmel rendelkezik,
igazából mégsem kapcsolódik ténylegesen a faluhoz.
Ennek a vendégháznak van létjogosultsága a vadászturizmus, a kakasfesztivál és más rendezvények kapcsán is. Megpróbáljuk ezt az űrt betölteni.
A lépéseink erőteljesek, első volt a futóverseny, aztán
a vendégház, valamint a turizmus fejlesztése. Az önkormányzat és a Mozsgóért Egyesület által kezdeményezett pályázatokban és együttműködésekben is
aktívan részt szeretnénk vállalni. A Mecsekerdő Zrt.
engedélyével sikerült saját kezűleg két állandó futókört kijelölni, felfesteni a Pringli-völgyből kiindulva.
Célunk az emberek ide csalogatása, hogy minél több
időt töltsenek el itt aktív pihenéssel. Amikor a felfestéseket csináltuk, érdeklődve figyelték többen a munkánkat. Nemcsak a futóknak, bárkinek biztonságot
ad, legyen az falusi, vagy idegen, a felfestéseket követve az elkeveredésre talán nincs is lehetőség.

T - Igen, jöhetünk, csinálhatjuk, egy valamit emelt ki
nagyon, hogy CSAK EGY SZÁMÍT, MOZSGÓ! Főleg
azután, hogy elmeséltük neki, milyen falakba ütköztünk eddigi próbálkozásaink során. Fel is dobta, hogy
miért nem költözünk ide, Mozsgóra. Amikor hazamentünk, akkor leültem és gondolkodtam azon, hogy
tényleg miért is nem költözünk!? A munkába járás
csak pár kilométerrel több, mint most. Természetesen
a környezetünk hülyének nézett minket. Mi mint városiak, kimennénk falura. Szerintük így sem érünk rá
semmire Szigetváron, hát akkor, hogy érnénk rá falun.
Mi persze elkezdtünk házakat nézegetni. Még a polgármester úr is ötletelt velünk. Akkor épp nem volt
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felfedezni a többi csodát is. Egy barátunknak, Svájcban élő emberként is az a véleménye, hogy ezeknek a
gömbölyű domboknak mesebeli varázsa van. Bíztatott
bennünket, hogy csináljuk. Ne hagyjuk, hogy esetleg
elsorvadjon, visszafejlődjön, eltűnjön mindez az érték.
Az országban sokfelé jártunk, túráztunk. Ezeken a
helyeken sokkal kevesebb látványossággal rendelkezve is nyitják a kapukat és várják a vendégeket. A
kevesebbet is jobban eladják, erre építve a turizmusukat. Itt sokkal többféle minden van, ami megmutatható.

Szeretnénk a gyerekeket is bevonni, megfertőzni a
terepfutás élvezetével. A futóversenyen láttuk, hogy
sok helyi fiatalnak is meghoztuk a kedvét. Láttam a
gyerkőcöket, ahogy rohantak velem az erdőben csak
úgy rajtszám nélkül is, és keresték a pályát. Mindenkinek, aki lefutotta a távot adtunk érmet, hogy örömmel
mutathassa meg másoknak is.
T - A saját gyermekemen vettem észre, aki nagyon
zárkózott és érzékeny, hogy amikor elvittük az első
terepfutó versenyére 5 évesen, a teljesítés után az
érmet szorongatva, azt mondta: - Apa, most legyőztem a gátlásaimat! Nagyon sokat ad a futás a személyiség fejlődésükhöz.

Nekünk nagyon fontos; és hálásak is vagyunk Mozsgó
Önkormányzatának, a civil szervezeteknek, hogy segítségükkel igazi közösségi esemény, sportnap jöhetett létre, eredeti pörkölttel, segítőkész emberekkel.
Köszönjük a helyi termelőknek, akik a szponzoraink
lettek, köszönet az Almáskeresztúri polgármesternek,
aki frissítő pontot biztosított, a gazdáknak, aki tűrték,
hogy a földjeiken át vezettük a pályát. Mi szeretnénk a
továbbiakban is a helyi közösséggel együtt munkálkodni, hogy Mozsgó egy unikális hely legyen. Ilyen
csak egy legyen az országban.

B - A gyerekek becsületes kitartását, győzni akarását,
az édes rózsaszín tornacipős lábacskák küzdelmét,
hogy minden pillanatát komolyan veszik a versenynek,
igazán szívet melengető érzés látni. A bemelegítés
alatt az elszánt tekinteteket látva a 40 fokban is libabőrös lettem.
T - Csodák vannak itt körülöttünk. Nézegetjük és próbáljuk magunkévá tenni a legtöbbet, legendákat hallgattunk, aztán felfedezzük a legendás helyszíneket,
fantáziánk beindul. Ötletelünk, hogy tudjuk mindezt
megmutatni a világnak. Jöjjenek el Budapestről, Makóról, Bajáról, nem csak egy futóversenyre, hanem

Köszönöm ezt a lendületes magával ragadó bemutatkozást. Remélem, sokat fogunk együtt dolgozni elképzeléseitek megvalósításán a közösséggel karöltve.
H.b.B

MOZSGÓI SPORTNAP - Ezüst Erdő Trail
Augusztus 29-én a Mozsgói Sportnap keretén belül került
megrendezésre második alkalommal az Ezüst Erdő Trail
elnevezésű terepfutó verseny Mozsgón. A futóversenyre
hét megyéből és külföldről is érkeztek nevezők. A három
távot, 7 km, 12 km, 21 km több mint 100 versenyző teljesítette. A fiatalok bevonását célozta meg a mini futam 500
ill. 1000 méteren. A futók díjazását a helyi szponzorok
/Kaba Farm, Figura Gomba/ is támogatta. Mind a három
távon a sikeres teljesítők, és a gyermekindulók egyedi, a
versenyre készített, befutóérmet vehettek át.
A futóversenyen kívül egyéb eszközök és sportolási lehetőségek is rendelkezésre álltak: akadálypálya, ügyességi
versenyek, trambulin, kosárpalánk, ugrálóvár, kerékpárverseny, foci.
Az önkormányzat minden versenyzőt és mozsgói lakost meghívott egy tál meleg ételre.
Köszönet a sportnap szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyeknek és szervezeteknek: Major
Bettinának és Szukits Tibornak a futószakosztály vezetőinek, a Mozsgóért Egyesületnek, a Bódi Focisuli
Alapítványnak, a Mozsgói "Őszikék” Nyugdíjas Klubnak, a helesfai szociális intézménynek.
Kovács Zsolt Vilmos
egyesület elnöke
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A koronavírus próbára tett pedagógust, tanulót, szülőt egyaránt. Hiszen a digitális oktatásra való átállás
egyik napról a másikra történt meg. „Nem tudom
szavakkal kifejezni, hogy ez mekkora feladat volt mindenki részéről. Jár a hála taps és a millió szívecske
mindenkinek. Mindent úgy csináltunk együtt végig,
hogy egy virtuális kapocs kötött össze bennünket.” –
mondta el Hajdú Szilvia. Ezt követően a díjak átadása
következett.

BALLAGÁS – TANÉVNYITÓ
„Soha nem volt még olyan ünnepség, hogy együtt
ünnepelhetett két generáció. A már máshová járók és
azok a legkisebbek, akik most lépik át először az iskola
kapuját.” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Hajdú
Szilvia igazgató a ballagó nyolcadikosokat. Különleges
nap volt valóban, hiszen kilenc osztály sorakozott fel
az iskola udvarán. A márciusi iskolabezárás után most
lehettek együtt, most érezhették egymás közelségét a
tanárok és a diákok egyaránt. Ezen a napon köszöntek
el iskolájuktól a volt nyolcadikosok, és léptek be az
elsősök az iskolába. A találkozás most rendhagyó és
felemelő is volt, hiszen a nagyok kézen fogva vezették
be a kicsiket.

Az ÉV TANULÓJA DÍJAT HEGEDÜS PETRA kapta. Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi
munkájáért, a digitális oktatásban nyújtott kimagasló,
lelkiismeretes teljesítményéért, nyolc éve kitűnő bizonyítványáért. A tantestület egybehangzó véleménye alapján Hegedüs Petra a Lengyeltóti János Emlékplakettet is átvehette. Gratulálunk!

Ezt követően a szokásos elemekkel folyt a ballagás:
elbúcsúzott a 7. osztály az iskola nevében a volt nyolcadikosoktól. Az igazgatónő jókedvet, örömöt, barátságot, bizalmat kívánt, és az itt töltött idő emlékére
névre szóló ajándékot adott mindenkinek.

Az MLSZ legjobb női játékosának díjában Sánta Nikolett részesült. Sportversenyeken nyújtott kiemelkedő
teljesítményéért oklevélben részesült: Schludt Abigél,
Huszár Adrián, Garai Kadocsa, Garai Keve, Katona
Katinka és Hirt Zsófia. A Szülői Munkaközösség vásárlási utalványát Orgyán Achilles vehette át.
Év Szülője díjat Bóni Tünde és Veriga Lajosné Klári
kapta.

A búcsúzó 8. osztály: Antal Márk, Hegedüs Petra, Horváth Krisztián, Huszár Melinda, Kreiner Janka, Orgyán
Achilles, Rédai Jázmin, Sánta Nikolett. Osztályfőnök:
Papp Orsolya
Az elsősöket nagy szeretettel köszöntötte Szilvi néni:
„Kívánom, hogy ti is gyűjtsetek rengeteg élményt,
kapjatok sok-sok tudást, hogy majd pár év múlva ti is
ilyen boldog kis felnőttek legyetek!”
1.osztály: Balogh Richárd, Győri Anna, Hirt Luca, Juhász Richárd, Kozma Levente András, Lovász Adrienn,
Papp Hanna Boglárka, Schwarz Márk, Takács Noel,
Tokovics Petra Anna. Osztályfőnök: Nagyné Rajna
Mónika.
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A március óta fennálló digitális oktatásban kimagasló,
egyenletes, rendszeres, pontos, odafigyelő tanulást,
munkát, közreműködést végzőket is kiemelték. Kategóriák szerint nemcsak a gyerekekre gondoltak, hanem mindazokra, akik nélkül nem lehetett volna enynyire eredményes a tanév. Igazgató asszony megköszönte az emberfeletti munkát!
Digitális tanulók lettek: Dobos Bence 2. osztályos,
Bogdán Melinda, Eisenberger Fruzsina, Garai Kadocsa,
Grósz Hanna, Orsós Brigitta, Schludt Abigél 5. osztályos, Horváth Benjámin 6. osztályos, Hirt Zsófia, Kelemen Rebeka, Orgyán Olivér, Orsós Gábor, Veriga
Martina 7. osztályos és Hegedüs Petra, Orgyán Achilles 8. osztályos tanulók.
Digitális családok díjban részesültek: Garai, Hollósi,
Laczó, Milichovszki, Orbán, Takács, Heszeg és Várdai
család.
A digitális tanár díjat, azok a kollégák kapták, akik időt
nem kímélve, digitális ismeretüket rövid idő alatt a
legmagasabb szintre emelve végezték mindennapi
munkájukat: Farkasné Józsa Mária, Orbánné Matus
Erzsébet és Horváth László.
Köszönet minden önkormányzat polgármesterének,
hogy rendelkezésre bocsájtották a közösségi tereket
és digitális felszereléseket. Csertő község polgármesterének Fleckistánné Csöme Editnek külön köszönet,
hogy az önkormányzat segítségével több tanuló is
használhatta a könyvtári digitális eszközöket.

Az iskola működtetése csak az előírt szabályok betartásával lehetséges: felnőttek csak indokolt esetben
látogathatják az iskolát, a fertőtlenítő használata
minden esetben kötelező, szájmaszk felnőtteknek
ajánlott, a gyerekek csak a saját osztálytársaikkal
érintkezhetnek, közösségi tereket csak a távolság
betartásával használhatják, az ebédlőben csak osztályonként tartózkodhatnak.
Kérik a szülőket, hogy amennyiben a gyermekén betegségre utaló jeleket lát, ne engedje iskolába! Lehetőség szerint a gyerekek hozzák magukkal a digitális
eszközeiket, hogy minél hatékonyabban elő tudják
készíteni az esetleges otthon maradást!

Szeptember első hetében a gyerekeket arról faggattam, hogyan élték meg a home office tanulást, az
otthoni létet?
Horváth Benjámin 7. osztályos Alsóhegyről járó tanuló, aki dicséretben is részesült, elmondta, hogy nagyon
nehéz volt számára a tanulás egyedül, tanári felügyelet és társak nélkül. Az első időkben eszköz sem állt
rendelkezésére. A közösségi házban kialakítottak
számára egy helyet, ahol tanulhatott, biztosították a
laptopot, a reggelit, és Hegedüs János falugondnok
oda is vitte az ebédet. A hálózaton keresztül a tanárokkal is tudott már kommunikálni. Kitartó, szorgalmas munkáját elismerték.
A 7. osztályosok (Doszpod Bálint, Tóth Klaudia) szintén
nehéznek találták a digitális oktatást. A legnehezebb
tantárgyaknak a matematikát, fizikát és németet
választották. Az órai magyarázat, a lépésről-lépésre
való ellenőrzés nagyon hiányzott nekik. Természetesen hiányoztak az osztálytársak, az iskola „szaga” és a
tanárok is.
P. É.

Bár a nyár folyamán a korlátozások enyhültek, de a
2020/2021. tanév kezdete ismételten a koronavírus
elleni védekezés jegyében indult – hangzott el.
A legfontosabb cél továbbra is a gyerekek egészségének megőrzése.
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volna a szótárakat az asztalra és elsétáltam volna
onnan. De - szerencsére – voltak olyan tanáraim,
akik a szüleimmel karöltve meggátoltak abban,
hogy meglépjem mindezt. Most már elismerem,
hogy igazuk volt.
De hogy ehhez, hogyan jött a magyar? Ezen már
többet kellett gondolkodnom. Tény, hogy mindig is
szerettem olvasni és sosem volt problémám a
tantárggyal; mégsem szenteltem neki kezdetben túl
nagy figyelmet. Egészen 16 éves koromig, amikor
ráébredtem, hogy bár nagyon szívesen gyógyítanék
embereket, nem igazán van érzékem a kémiához.
Viszont könyvek iránti szeretetem, valamint a
folytonos késztetés, hogy újabb és újabb
történeteket és ezzel együtt számtalan új
perspektívát ismerjek meg, továbbra is megmaradt.
Akkoriban mindenkitől azt hallgattam, hogy olyan
szakirányt válasszak, amiben jó vagyok, amit
élvezek és – talán ez a legfontosabb – amit
szeretek is csinálni. Szerencsére, mindamellett,
hogy időben megértettem, mit is jelent ez igazából,
támogatásra is leltem. Meglepetésemre a
legnagyobb támogatóm (a szüleim
mellett) az osztályfőnököm volt. Miután
megosztottam vele a terveimet, nagyon
fellelkesült. (Lehet köze volt ahhoz, hogy
ő is magyar szakos tanárnő.) Ettől a
perctől kezdve mindig ott állt mögöttem
és mindent megtett annak érdekében,
hogy sikerüljön elérnem a célomat.
Fakultációkra
jártam
hozzá,
szakirodalmakkal és jegyzetekkel bombázott. Néha
talán túlságosan is lelkes volt. De tény, hogy
minden tudását át akarta adni és segíteni
mindenben. Ahogy elmélyültem a magyarban is,
egy idő után rájöttem, hogy már nem „b” tervként
tekintek a tanári pályára. Engem is felkapott egy
forgószél és végül ez került a prioritásom elejére.
Azt viszont már nehezebb volt meghatároznom,
miért is a tanári pálya. Választhattam volna a német
és a magyar között. De a korábbi terveimből
fakadóan, szerettem volna továbbra is emberekkel
foglalkozni. és segíteni az ő mindennapjaikat. A
némettel és a magyarral pedig a legjobban a diákok
munkáját tudom megkönnyíteni. Manapság a
nyelvtudás
már-már
alapvető
feltétel
a
mindennapok során. S ahogy a kövekkel kirakott út
sem egyenes, úgy sok diák számára a nyelvi
érettségi letétele sem könnyű. Talán az ehhez
fűződő tapasztalat irányított végső soron ezen
pálya felé.
A legjobban talán mégis abban bízom, hogy tanárként a részesévé válhatok egy új, már jóval diákorientáltabb oktatásnak és ezzel együtt meglelem a
saját Smaragdvárosom.
Viljovácz Kitti

AZ A BIZONYOS „SÁRGAKÖVES ÚT”
Az életben mindig van egy pillanat, amikor úgy
érezzük révbe értünk, és innen már egyenesen
vezet az út a célunkig. Mindenki számára máskor,
más élethelyzetben, céltól függően jön el ez a
bizonyos pillanat. Hozzám ez év július 23-án egy
SMS formájában érkezett meg, amit rengeteg
várakozás és aggódás előzött meg. Csütörtök este
20:10-kor kaptam meg – talán kijelenthetem –
életem legfontosabb értesítőjét: Elértem az
osztatlan tanárképzés ponthatárát. Hirtelen úgy
éreztem magam, mint Dorothy, amikor megtalálta a
Sárgaköves Utat és tudta, hogy a végén ott találja
majd magát Smaragdvárosban.
Szerintem nem okozok meglepetést azzal, ha
elárulom, hogy első körben értesítettem azokat az
embereket, akik az elmúlt hónapokban – ha nem
években – támogattak és elviseltek. Elhihetik, hogy
nehéz dolguk volt velem. Nagyon boldog lettem, de
talán, ami még jobban elöntött, az a megnyugvás,
amit akkor érez az ember, mikor egy
újabb akadályt győz le. Egészen addig
pedig bele sem gondoltam abba, hogy
pontosan miért is ez a célom, amíg
Puskás Éva néni meg nem keresett.
Őszintén megmondva, nem voltam
biztos abban, hogy le tudom írni az
okát, ami végül a tanári pályára és
ezzel
együtt
a
magyar-német
szakpárosítás felé terelt. Túl sokrétű és
mozaikos az út, ami idáig vezetett.
Miután átgondoltam, rájöttem, hogy talán már
hatéves koromban elkezdődött ez a folyamat.
Mikor elsősként elkezdtem foglalkozni, akkor még
Márta néni segítségével, a német nyelvvel,
megfogott annak varázsa, hogy egy másik nyelv
által még több emberrel tudok kapcsolatot
létesíteni. Megérteni őket; feltárni kultúrájuk,
hagyományaik és az ezek által befolyásolt
mindennapjaik hátterét. (Vagy csak stréber voltam
és szerettem tanulni 😊)
Az évek múlásával a nyelv iránti szeretetem csak
nőtt és nőtt. A cserediák programok, amelyeken az
iskolám, a lakhelyem, a szüleim és rokonaim
támogatásával részt vehettem, pedig mindig újabb
és újabb lendületet adtak. Általuk szereztem igazán
maradandó élményeket, új barátokat és – ami a
nyelvtanulásnál talán a legfontosabb - lehetőséget
a fejlődésre. Ezért mindig nagyon hálás leszek.
A
középiskolában
szerencsére
a
mindennapokban is találtam lehetőségeket. A
kéttannyelvű gimnázium számos kihívás elé állított.
Persze, ahogy mindenki másnak, nekem is voltak
olyan időszakaim, amikor legszívesebben levágtam
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Napközis tábor Mozsgón
Augusztus hónapban a gyerekek remek programokkal és élményekkel gazdagodva tölthettek el egy hetet Mozsgón az önkormányzat által szervezett napközis táborban. A tábor a kultúrházban lett kialakítva, a gyerekek napi
háromszori étkezést kaptak. A koronavírus miatt kiemelt figyelmet kapott a higiénia.
A bűnmegelőzés és közlekedésbiztonság témakörben meghirdetett táborban a tanulók többek között ismerkedtek a közlekedési szabályokkal, az internetezés veszélyeivel, egészségfejlesztéssel, a rendőrség és polgárőrség munkájával. Kézműves foglalkozások, sport, tánc és mozgásformák is szerepeltek a szabadidős programok
között. A gyerekek a legjobban a kirándulásokat várták. Az egyik napon a Pécsi Állatkertbe látogattak el, másnap
pedig Mohácson töltötték el napjukat. A gyerekek új élményekkel gazdagodtak; a hosszú, otthon eltöltött idő
után, egy kicsit mentesíteni tudtuk a szülőket is.
A szervezésben és a lebonyolításban nagy szerepet vállalt a Szülői Munkaközösség vezetője, Horváth Bernadett. Köszönjük a munkáját.
Puskásné H. Éva

604. SZENT MÓR CSERKÉSZCSAPAT MOZSGÓN
Amikor elolvastam a tábori behívót és megláttam, hogy idén Mozsgón táborozunk, nagyon megörültem, mert korábbról ismertem már ezt a települést: nemcsak rokonaim élnek ebben a faluban, de több, itteni rendezvényen is
részt vettem már.
Csapatunk augusztus 4-től 13-ig vette birtokba a Bika rétet és az azt körülvevő erdőt, ahol pár nap múlva már állt
az összes sátor és építmény. A negyedik és ötödik napon ellátogattak a táborunkba azok a „604-es” cserkészek,
akik időközben felnőttek, és akik már nem aktívak ugyan a csapat életében, látogatóba mégis visszatértek. Így
láthattuk viszont az előző csapatparancsnokunkat is, aki idén nyáron ment férjhez. Az itt eltöltött idő alatt sajnos
rengeteget esett, ezért sok program elmaradt, de nem úgy a portya! A 6. napon felkerekedtünk hát, és egy hoszszabb túrára indultunk, ennek során betértünk néhány környékbeli faluba is, például Ibafára vagy Almáskeresztúrra. A szabad ég alatt töltött, kellemes éjszaka után feltankoltuk kifogyóban lévő élelmiszerkészleteinket - többek
között a mozsgói kisboltban is, ahol az eladó is barátságos volt, akárcsak a helyiek, akikkel találkoztunk.
A tábor utolsó napjaiban sort kerítettünk még őrsi főzésre, sárfürdőre, és tűz mellett alvásra is. Augusztus 13-án
végül tábort bontottunk, egy hosszú gyaloglást követően pedig vonatra pattantunk, amely egészen Pécsig vitt
bennünket.
Köszönjük, hogy a mozsgói emberek önzetlenül, pótkocsis traktorral biztosították vízellátásunkat, és köszönet illeti
a polgármester urat is, aki mindenben nagyon segítőkésznek bizonyult!

Kovács Anna résztvevő
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Az én virágom- az én világom
Mocsári hibiszkusz (Hibiscus moscheutos)
Ha azt halljuk, hogy mocsári hibiszkusz, talán
elsőre furcsa gondolataink támadhatnak erről a
különleges szépségű elegáns növényről. Ne
ijedjünk meg tőle, nevével ellentétben nem
létfeltétele a mocsaras környezet, bár szereti a
vizet. Akár kis falunk legmagasabban fekvő
portáin is részesülhetünk a csodában, amit
látványa nyújt. Virágainak mérete elérheti a 2025 cm-t, színe a hófehértől a bíborba hajló
bordóig a teljes színskálát felvonultatja. Virágzására nyár közepétől számíthatunk, és sokáig
gyönyörködhetünk üde színeiben. Bár a kinyílt
virág csak egyetlen napig él, rengeteg bimbót
hoz egyetlen tő is. Gondozása egyszerű és
nagyszerű! Elültetjük a tövet, néha megöntözzük amíg begyökeresedik, utána már egyedül
is megél. Ősszel kb. 40 cm-re visszavágjuk a
lenyílt hajtásokat (mehet a komposztra), összekötjük, és tavasszal újra metsszük. Akkor már 5-10 cm-re vágjuk vissza. Fajtaspecifikus kártevője nálunk
jelenleg nincs, és nem vettem észre, hogy bármi is különös késztetést érezne arra, hogy nagyobb kárt tegyen
benne. Minden évben nulláról indulva, tőről hajt ki május elején (néhány bent teleltetős fajtát kivéve). Évről
évre egyre dúsabb, bokrosabb, erősebb lesz. Szaporítása történhet tavaszi tőosztással vagy magvetéssel is.
A magok elvetése februártól augusztusig célszerű, hogy a rövidülő napok előtt meg tudjanak erősödni. A
tavaszi vetés kint telelhet a helyére ültetve, kis szerencsével (és gondoskodással) már a vetés évében is hozhat virágot. A későbbi vetésű magoncokat célszerű első télen fagymentes helyen teleltetni. Aki egy különlegesen dekoratív és gondozásmentes virágot szeretne, ne hagyja ki! Bárhol megél, és elegendő csak nagyobb szárazságok idején némi vízzel megtámogatni. Bár, ha több vizet kap, azt természetesen busásan
meghálálja nekünk! Ez esetben elérheti akár kétméteres magasságot, és több száz virágot hozhat majd! Remélem, minél többen kedvet kapnak a mocsári hibiszkusz tartásra!
Tamasicsné Rigó Tünde

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tisztelt Lakosok!
Iskolánk megszervezi az E-hulladékok begyűjtését az alábbi feltételekkel:
 Csak elektronikai berendezést lehet leadni.
 A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos állapotban (alkatrészeket nem áll módunkban átvenni).
 A leadott, még működőképes berendezések a lakosok által nem elvihetők! Még kipróbálásra sem, tehát ne
is kérjék!
 A leadás csak munkanapokon (7-7.45 óráig vagy 15-16 óráig) lehetséges a személyes jelenlétemben
(hétvégén csak akkor, ha előzetesen egyeztettek velem telefonon).
 Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak
itt!
 Aki nem tudja az iskolába elhozni, kérjük szeptember 28-án (hétfőn) tegye ki az utcára, autóval elszállíttatjuk.
 Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2020. szeptember 30. (szerda)
Matus Attila tanár
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1919. febr. 23-án Kál-Kápolnán, Károlyi Mihály megkezdte a földosztást. Az ország többi részében a földosztó bizottságok alig tettek valamit,
ezért 25-én a földtelenek elfoglalták a nagybirtokokat. Az egész országban válság alakult ki. Tüntetés,
tüntetés hátán, letartóztatások. Ebben az állapotban adja át Vix francia alezredes azt a jegyzéket,
amely semleges övezetek létrehozását és a magyar
csapatok visszavonását írja elő. Közben a nagyobb
városokban, falvakban direktóriumok alakulnak.
Közel ötven éve a szekszárdi múzeumban láttam
állandó kiállításon a szekszárdi direktóriumról fényképet. A középső alak - nevét már nem tudom –
guggol a képen, kezében egy nagy bosnyák kés!
Lehet gondolkodni milyen összetétele lehetett annak a Tanácsköztársaságnak, amit azután 1919.
márc. 21-én kikiáltanak.

Ami a történelemkönyvből kimaradt…
Pár hónap szünet után folytatom. A farsangi, később a vírussal, riportfotókkal megtelt az újság, így
nem maradt oldal a rovat számára – ami érthető.
Azért, ha jut oldal, az idei évben kiérünk a sorozaton.
A világháború utolsó pisztolylövésével fejeztem be, ami igaz is, nem is. Folyamatba volt a katonák hazatérése. Sokan a következményeket is
vállalva, fegyverüket elhagyva hazatértek. A császári-királyi hadsereg meglehetősen megtépázva
került haza. A magyar királyi hadsereg jelentős
veszteségek nélkül fegyverzetét megőrizve tért
vissza a frontról. Az a vétek már IV. Károly királyé,
később Károlyi Mihályé is, hogy a román támadáskor a királyi hadsereg parancsnoka három napig
várta a király előszobájában a parancsot az ellentámadásra; IV. Károly nem adta ki.
1918 őszén még a „háború vége” előtt Pesten kitör az őszirózsás forradalom. A forradalom
hírére vidéken is radikális akciók folynak. A jegyzők
harmadát elkergetik, lefoglalják a nagybirtokok
magtárait, az üzletek árukészletét, lefegyverezik a
csendőrséget. Meglehetős káosz lesz úrrá az országon. A szovjet kormány, Lenin üdvözli AusztriaMagyarország népeit, forradalmuk győzelmét.
November 17-én Budapestre érkezik Kun Béla – aki
addig Lenin mellett dolgozott – tárgyalásokat kezd
a baloldali szociáldemokratákkal és a forradalmi
szocialistákkal.
November 23-án a román hadsereg átlépi a
határt, dec. 1-én az erdélyi románok gyulafehérvári
gyűlése elhatározta a Romániához való csatlakozást. (Természetesen a gyűlésre nem hívták meg az
erdélyi magyarokat.) Megkezdődik a románok előrenyomulása. 1919. jan. 24-én a román parlament
ratifikálta a törvényeket a magyarországi, részben
román lakta területekkel, Bukovinával, Besszarábiával való egyesülésről, holott még a háborút lezáró
békeszerződés területi döntései nem születtek
meg.
Az országon belül sorra születnek a szocialista, kommunista, szociáldemokrata pártok. Sok helyütt tüntetések vannak, nem egyszer fegyveres
összetűzésekre is sor kerül. Ezek a pártok a kormánnyal és egymással is változó viszonyban voltak, hol egyesülési tárgyalásokat folytattak, hol
egymást kívánták megszüntetni. Nem érdekes?
100 év után is ismétlődik a történelem. 1919. febr.
16-án földrendezési törvényt hoznak a 300 ha feletti nagybirtokrészek kisajátítására, ez néhol 120 ha,
vagy csak 40.
1919. febr. 19-én gróf Bethlen István megalakította a nemzeti Egyesülés Pártját, amely a
konzervatív erőket egyesítette.

Azt ígértem másfél évvel ezelőtt, hogy a lehető legkevesebb évszámmal terhelem az olvasókat.
Ezt az egy tucat évszámot a „Magyar történelmi
kronológia” tankönyvből szedtem össze, hogy lássuk napról-napra, hétről-hétre milyen gyorsan változtak az események és még minden benne sincs.
A tanácsköztársaság viszonyaira talán még a
következő számban lesz pár mondat, most csak
kettő: 1919. ápr. 4.-ei XXXVII. sz. rendelet. „Minden
közép és nagybirtok minden tartozékával, élő és
holt felszerelésével, valamint mezőgazdasági, ipari
üzemeivel együtt, minden megváltás nélkül a proletár állam tulajdonába megy át.” A rendelet megtiltotta a földosztást. (Hónapok óta ígérték a földosztást, így jutottak hatalomra március 21-én.)
A másik idézet: Fekete István regényrészlete
(nem szó szerint). A gazda kiviszi a tehenét a vásárba eladni. Megalkudnak. A vevő a tanácsköztársaság bankójával akar fizetni, amit a gazda nem
fogad el, ezért az ott lévő tanácsköztársaságiak
felakasztják! A történet Fekete István „Zsellérek”
című regényében van, nem véletlen, hogy a Kádár
rendszerben betiltották a könyvet, valamikor a kilencvenes években adták ki, akár csak a „Gyeplő
nélkül”-t.
A „dicsőséges 133 nap”-nak (nekünk még így
tanították) végül a belső káosz és a külső támadások vetettek véget, de erről legközelebb.
2020 Földanya hava
Győri Sándor
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Augusztusban megjelent gyerek fejtörő megfejtése: béka.
Könyvet nyert Szijártó Míra.
A felnőtt rejtvény helyes megfejtései: Lengyeltóti Jánostól: A jó könyv pihenő óráink legjobb barátja. Könyvet nyert Kántor Jánosné. Gratulálunk!

SZEPTEMBERI REJTVÉNY
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre vagy Mozsgó facebook oldalára várjuk.
Beküldési határidő: szeptember 23.

A szavak minden irányból kereshetőek. A megmaradt betűkből folyamatosan összeolvasva kapjuk meg
a helyes megfejtést.

alma, angyal,
banán,
bánat, birsalma,
család, csapadék,
egér, eper,
esküvő, földrajz,
gleccser, hajnalig,
hátizsák, haza,
hintőpor, hit,
holnap, hópehely,
kapitány, kék,
kellékek, kenyér,
képeslap, magyar,
Mozsgó, nadrág,
öröm, szilva, teve,
tigris, tűz, vágy,
zebra,
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tok és egy tévéstáb búcsúzatta el Fa Nándort és Gál
Józsefet. Két évvel később 1987. szeptember 12-én
miután visszatértek a 70 ezer kilométeres útról, több
ezer magyar, zászlót lobogtatva Himnuszt énekelve
várta őket egy jugoszláv kikötőben. Ők voltak az elsők, akik magyarként egy vitorláson megkerülték a
Földet. Hajójukat a Közlekedési Múzeumban Farkas
Bertalan űrkabinja mellett állították ki.

HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL
Szeptember
„Amilyen az Egyed nap,
Olyan az egész hónap.
Az időt Kisasszony napja,
Négy hétre előre szabja.
Mihálykor az észak és keleti szél
Sok havat és kemény telet ígér.
Száraz idő szeptemberben,
Sok gyümölcs és szőlő a jövő évben.”

szeptember 28.
 1895.09.28. Felavatták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat. Feketeházy János tervezte és 1894. februárban Cathry Szaléz hídépítő cég kezdte építeni. A 496 méter hosszú acélhidat két év alatt építették meg. A híd szentelését Vaszary Kolos bíboros-hercegprímás végezte. A trianoni
döntés
értelmében a
Duna államhatárrá vált
és lezárták.
1919. július
22-én
felrobbantották
a
párkányi
oldalt,
később ideiglenesen gyaloghíddal pótolták. 1922-ben
megkezdték a híd helyreállítását. A teljes hosszúsága
517,6 m, szélessége 12,30 m, magassága 14 m.

szeptember 01.
 1872.09.01. Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot, a
londoni (1857) és bécsi (1864) társintézmények mintájára. Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az
első kiállítást még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett, ma is működő épületbe költözött. A Múzeumban magyar és külföldi iparművészek alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a
60 ezret.
szeptember 8.
 1936.09.08. Megalakult a Harward Egyetem. A
Harward egy amerikai magán egyetem Cambridgeben. Az USA legrégebb óta működő felsőoktatási
intézménye. Az intézményt először 1780-ban nevezték egyetemnek a massachusettsi alkotmányban.
1974. óta 19 Nobel-díjas és 15 Pulitzer díjas dolgozott
az egyetemen.

szeptember 29
 Kávé világnapja. A 80-as években japánból indult
el a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29én megünnepeljük a kávékultúrát. A kávé eredetét
legendák övezik. Krisztus előtt 300 körül Kaffa tartományban egy Káldi nevű kecskepásztor észrevette,
hogy a kecskéi egy bizonyos bogyó lelegelése után
szokatlanul élénkek lettek. Megkóstolta a termést,
ami őt is feldobta, megijedt, hogy méreg lehet, elvitte
az apátságba. A szerzetesek rákaptak és rájöttek ha
megpörkölik és italt főznek belőle, jobb lesz az íze, de
a hatása megmarad. A kávét először a 15. században,
Jemenben kezdték el termeszteni. Később a kávétermesztés megjelent Arábiában és Egyiptomban is. Az
1600-as évek elején megérkeztek az első kávészemekkel töltött zsákok Velencébe. Európában az első
kávéházat 1624-ben, Velencében nyitották. Magyarországon vélhetőleg a törökök 150 éves uralma alatt
ismerték meg a kávét. A kávé szót először Zrínyi Miklós írja le a Szigeti Veszedelemben: „Egymás közt sok
dologról beszélgetének. Kávét kicsin finchából
hörpörgetének…” Az első magyarországi kávéház
1714-ben nyílt meg. A 20. század eleje óta Brazília a
világ legnagyobb kávétermesztője. Az instant kávét
1909-ben egy angol férfi George Constant találta fel.
Mi magyarok évi 2-2,5 kiló kávét fogyasztunk el. Finnek évente 12 kg-ot az olaszok 3-szor ennyit fogyasztanak.
Kántor Éva

szeptember 22.
 1903.09.22. Italio Marchiony szabadalmaztatta a
fagylalttölcsért. Az olasz származású amerikai fagylalt
árus a kevés kehely és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített préselt kúpokban
árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es amerikai St.
Louisban tartott világkiállításon is bemutatták. Ez az
ötlet sokat segített a fagylalt elterjedésében.
szeptember 26.
 1973.09.26. Először repült a Concorde Washington és Párizs között, az út 3 óra 33 percig tartott.
Kezdetben a hangrobbanás miatt nem repülhetett az
Egyesült Államokban.
Magyarországra a
hangsebesség
kétszeresével is
repülni
képes
típust
1985.
szeptember 14én a British Airways hozta el. Maximális repülési magassága 18 ezer méter volt, utas kapacitása 100 fő,
utazósebessége 2160 km/h.
 1985.09.26. Elindult két éves útjára a Szent Jupát, az első magyar vitorlás hajó, amely megkerülte a
Földet. Opatijából indultak el és közeli rokonok, bará-
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ISMÉT HELYT ÁLLTUNK!
Minden év augusztusában megrendezik Harkányban a Markovics
János Emlékversenyt. Idén, erre augusztus 22-én került sor. Asztalitenisz szakosztályunkat 5 versenyző képviselte: Horváth Gábor, Matus Attila, Nagy-Halas Géza, Tóth Lajos és Zsebe László.
Először a páros versenyszámot bonyolították le. Itt, mindhárom
párosunk továbbjutott (én, Keresztes József dombóvári sporttárssal indultam párosban). Következett a főtábla, ahol a Keresztes
József – Matus Attila alkotta páros egészen a döntőig menetelt. A
döntőben sajnos alulmaradtunk egy bajai párossal szemben.
Egyéniben, a csoportkörökből mindannyian továbbjutottunk. Főtáblára kerülve, a legjobb eredményt Matus Attila érte el 3. helyezésével.
Gratulálok csapattársaimnak a tisztes helytállásért! Hajrá Mozsgó!
Mozsgó, 2020.09.01.

Matus Attila
asztalitenisz-szakosztályvezető

MEGYE II: OSZTÁLY FF FELNŐTT 2020/21
1. forduló 2020. 08. 23. vasárnap Mozsgó Bódi FC – Hosszúhetény Sport KFT 4 – 2
Góllövők: Fehér Ádám Vajk (2), Komár Zsolt Dániel (2)
2. forduló 2020. 08. 29. szombat Focivilág Beremend Sport KFT- Mozsgó Bódi FC 3 – 1
Góllövő: Fehér Ádám Vajk
3. forduló 2020. 09. 06. vasárnap Mozsgó Bódi FC – Kaitz Agro Somberek SK 8 – 0
Góllövők: Csejtei Valentin(3), Pintér Patrik Márió, Fehér Ádám Vajk, Storcz Dániel, Szücs Ferenc,
Miczek Zsolt
4. forduló 2020. 09. 13. vasárnap 16.30 K. Ócsárd SE - Mozsgó Bódi FC
5. forduló 2020. 09. 20. vasárnap 16.00 Mozsgó Bódi FC – Véménd KSE
6. forduló 2020. 09. 27. vasárnap 12.00 PTE PEAC II. - Mozsgó Bódi FC
7. forduló 2020. 10. 04. vasárnap 15.00 Mozsgó Bódi FC – Nagykozár KSE
8. forduló –
9. forduló 2020. 10. 17. szombat 14.30 Mozsgó Bódi FC – Diana SE
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