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MOZSGÓ
TÁLÁLKOZZUNK ISMÉT!
PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVÁ

A pandémia időszaka alatt a közösségi távolságtartás komoly
hatást gyakorolt időbeosztásunkra, a kikapcsolódásunkra, a napi
bevásárlásunkra, a családi és baráti összejöveteleinkre. A bezártság,
a találkozások ritkulása, a szabályok betartása megváltoztatta a
társas kapcsolatainkat. Szociális
és közösségi életünket teljesen
újra kellett gondolni.
A kormányzati döntésnek és a

csökkenő esetszámoknak köszönhetően lassan elkezdődhet a normális életünk. Nem kell már kint
maszkot viselnünk, nincs már kijárási tilalom, kezdünk eljárni otthonról, és végre tarthatunk ren-

dezvényeket. Már várjuk a szórakozási lehetőségeket, hiszen muszáj oldani a felgyülemlett feszültséget, jöhetnek a családias
hangulatú, pihentető kikapcsolódási lehetőségek, és hangos bulizások.

Június hónapban a Mozsgóért
Egyesület kezdi a sort az Egészségnappal, júliusban a nyugdíjas
klub tagjai jönnek össze egy kis
táncra, kikapcsolódásra. Kirándulásokat, workshopokat, találkozókat szervezünk, tájékoztatókat
tartunk.
Bár a Kakasfesztivál az idei
évben is elmarad, hiszen nem lehet egy-két hónap alatt a fellépő-

ket lefoglalni, a programokat leszervezni, nem maradunk nagyobb rendezvény nélkül. A kápolna átadóünnepségére már most

készülünk. Augusztus utolsó két
hétvégéjén színes programokkal
várjuk Önöket!
Legyen vendégünk, szeretettel
várjuk!

ÉGÉSZSÉGNÁP

JÉRUSÁLÉMÁ

PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVÁ

TÁNCKIHÍVÁS

A Mozsgóért Egyesület sok szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a Mozsgói Egészségnapra.

Mozsgót
sem
kerülheti
el
a
Jerusalema
örömtánckihívás.
MUTASSUK MEG MI IS, HOGY AZ ÉLET SZÉP!

Töltsünk el egy kellemes délutánt a járványügyi szabályok betartásával, a Művelődési ház udvarán 2021.
június 26-án szombaton.
Színes programokkal várunk mindenkit. A részletekről szórólapokon, plakátokon keresztül későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket.

Csatlakozz hozzánk, ha részt vennél a kihívás teljesítésében. Hívunk és várunk mindenkit, időset és fiatalt.
Jelentkezzetek 06.15-ig a Könyvtárban.
Teljesítsük együtt, az Egészségnapon, a vírus utáni első
közös rendezvényünkön!
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MOZSGO ÁZ ÉN SZÉMÉMMÉL
PUSKSÁNÉ HORVÁTH ÉVÁ

Gyerek kategória I. helyezettje: Győri Anna
Íme egy olyan fiatal, aki szemét következetesen
jól a témán és a kompozíción tartja.
1. helyezett Halász Roland
Mozsgó szíve érdekes látószögből, hozzáadott bónuszokkal: erős kompozíció, részletek az égen és
szezonális színfoltok az előtérben. Tetszik az iskola kéményéből gomolygó füst!

2. helyezett:
Kiss-Ács Adrienn
Békés hangulata
és szemlélődésre
hívogató részletei
miatt esett rá a
választás. A fotós
nagyon jól tette,
hogy megörökítette azt az eget!

. MOZSGÓ AZ ÉN SZEMEMMEL

Ezzel a szlogennel hirdettük meg idei fotópályázatunkat. Örömmel számolhatunk be arról, hogy felnőtt kategóriában 16 nevezés volt 49 képpel, és 4
gyermek 9 fotóval pályázott
A zsűrizés nemes és nehéz feladatát Ken Owen
fotósra bíztuk. Döntését már a közösségi felületünkön láthatták, a díjak átadása megtörtént.
Gratulálunk és köszönjük mindazoknak, akik
bemutatták fotós szemmel hogyan látják falujukat,
Mozsgót. Külön gratulálunk a nyerteseknek, a fotóikat a zsűri értékelésével együtt megnézhetik a
weblapon is.

3. helyezett:
Markó Réka
A
homokbánya Mozsgó kevésbé ismert látnivalóinak egyike.
Erős
struktúráltsága a
rejtélyesség érzetével
vegyülve
megszerezte a 3.
helyet.
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SZÜLETÉS

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

„Egy baba. Meglepetés.
Maga a tökély. A legújabb a világon.
Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”
/Pam Brown/

KÖSZÖNTÉS
Június

2021. 05. 22.-én megszületett Sánta Áron
(3545 g, 51 cm). Szülei
Vank Viktória és Sánta
Endre szigetvári lakosok.

Csizik Mihályné Árpád u.
Durmics Ferencné Alsóhegy
Fekete István Mátyás k. u.
Janssen Jacoba Catharina Alsóhegy
Kocsis Istvánné Árpád u.
Kováts Kinga Judit Kolozsvári u.
Marosi Lajos Batthyány u.
Módenszieder Istvánné Batthyány u.
Paksi Károlyné Kassai u.
Pap Józsefné Zrínyi u.
Pásztó Sándorné Árpád u.
Takács József Alsóhegy
Viljovácz István Mátyás k. u.

2021. május 22-én megszületett Halász Máté
(3440 g, 53 cm). Szülei
Nagy Mónika és Halász
Zoltán.

Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek,
hozzátartozóknak.

HALÁLOZÁS

Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek felneveléséhez.

Horváth Józsefné (sz. Pintér Mária, Mozsgó, 1932.
08. 07. an.: Németh Anna) volt Mozsgó, Zrínyi u. 28.
sz. alatti lakos 2021. május 4-én elhunyt.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Bodri Éva (Mágocs, 1951. 07. 27. an.: Schuller Katalin) volt Mozsgó, Mátyás király u. 1. sz. alatti lakos
2021. május 24-én elhunyt.

2021. május 22. napján Mozsgón házasságot kötött
Horváth Barbara és Preisendörfer András. A család
Komlón él.

Gelencsér Istvánné (sz. Kadiru Katalin, Rinyaszentkirály, 1934.02.18. an.: Major Mária) volt Mozsgó,
Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 2021. június 5-én
elhunyt.
Nyugodjanak békében!

SZENTMISE
2021. június 13. vasárnap 9.00 óra
2021. június 26. szombat 17.00 óra

Gratulálunk a házaspárnak, kívánunk boldog együtt
töltött éveket.
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APÁK NAPJA
NE CSAK AZ ÉDESANYÁKNAK MONDJUNK KÖSZÖNETET!
BÉGÉ ÁMÁLIÁ

Jusics Benedek édesapjával

Kovács Lili édesapjával

A legenda szerint e jeles nap kezdeményezője egy ifjú amerikai hölgy,
Sonora Smart Dodd volt, aki polgárháborús veterán édesapja második feleségének halála után 9 gyermeket nevelt
fel egyedül. Sonora-ra ez akkora hatást
gyakorolt, hogy úgy érezte, édesapja és
természetesen a többi apuka is megérdemel egy saját napot.
Minden évben június harmadik
vasárnapján ünnepeljük őket, idén június 20-án.
Édesapák és nagyapák megérdemlik, hogy köszöntsük őket, hiszen nélkülük nincs család. Használhatnék
olyan magasztos szavakat, hogy példaképek, védelmezők, családfenntartók,
és ez mind igaz. Egy igazi apa utat
mutat és minta a gyerekei számára.
Nélküle felnőni kegyetlen.
Az én édesapám meghalt, nem
nagyon tudnék írni róla semmit, hiszen
alig ismertem, csak fényképekről. Nagyon sajnálom, hogy huszonévesen
elment az élők sorából, mert azt mesélték, nagyon jó és szeretnivaló ember
volt. Biztosan tudom, igazi apa-lánya
kapcsolat lett volna köztünk.
Három éves lehettem, amikor
édesanyám újból férjhez ment és én
kaptam egy nevelőapát. Én édesapámnak szólítottam, bár tudtam, hogy nem
vérszerinti szülőm, hiszen engem ő
nevelt fel, és soha semmi különbséget
nem tett köztem és az öcséim között.
Élete végéig szeretett, támogatott, segített. APA volt, csupa nagybetűvel.
A sors úgy hozta, hogy az én
gyermekeimnek is nevelőapjuk lett, sőt
a középsőt teljesen ő is nevelte fel.
Sosem mondtam neki, hogy miként
szólítsa, mégis mai napig apunak hívja.
Valószínűleg kiérdemelte. Nem
akarok dicshimnuszt zengeni róla, de
mindenkinek ilyen apát kívánok.
Ma egy kicsit ünnepeljük őket!
Apák napja alkalmából köszöntök minden édesapát, nagyapát, dédapát.

Budai Léna édesapjával

Sánta Áron édesapjával

Galambos Anna és Áron
édesapjukkal

Ignéczi Vanessza édesapjával
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„KÉT DOLGOT KELL ADNI A FIATALOKNAK,
GYÖKEREKET ÉS SZÁRNYAKAT!” /Goethe/
PUSKÁS ISTVÁNNÉ

A gyökerek megismeréséhez készül a „Mozsgói
Emlékek” sorozat újabb kötete.
Ehhez szeretnék én is hozzájárulni, hogy
emlékezzek és emlékeztesselek egy volt
mozsgói fiúra, később iskolánk tanárára, Révész
Dénesre, aki rövidre szabott élete során (19271959) nagyon sokat tett a falu sportéletének
kialakításáért, a fiatalok közösségi formálódásáért. A sport az élete értelme volt, erre nevelte a
falu fiataljait, tanítványait. Atlétika, labdajátékok terén jelentős eredményeket értek el, járási,
megyei és országos szinten. Valamikor az iskola
folyosója oklevelekkel volt kitapétázva. Ezek az
oklevelek még ma is ott lehetnek a családoknál
bizonyságul.
80 éves vagyok, sok éve már nem hagy nyugodni, hogy neve és tettei feledésbe merülnek.
Kevesen vagyunk már ebből a korosztályból, nekem
is csak a személyes emlékek maradtak mindaddig,

amíg a Révész család segítségével a korabeli sportélet
pár fényképéhez nem jutottam.
De hiányoznak a személyes történetek, emlékek. Ezért, arra kérek mindenkit, aki hozzá tud
tenni a visszaemlékezéshez, írásban vagy szóban keressen fel engem vagy a könyvtárat.
Álljon itt a futballpálya kétkezi építésének
emlékéül az akkori játékosokról egy kép, és a
későbbi győztes csapat fotója! (Kiket láthatunk
a fotókon, kérem segítsenek!)
Kérem a kortársaimat, közöljék emlékeiket,
hogy hitelesen kialakuljon ennek a kollegának
és a sportolók gyerekeinek emléke!
Telefon: Puskás Istvánné 73 344 412, Puskásné
Horváth Éva 20 329 0590

***
TAMASICS JÁNOS: IN MEMORIAM RÉVÉSZ DÉNES 1927 – 1959
Sajnos az élet véges! Nos, ha valaki úgy gondolja, hogy Mozsgón az emberek már rég elfeledtek Téged, az téved! Mert
még ma is szívünkben él emléked! Evégett az nem lehet, hogy elmennek a sír mellett az emberek anélkül, hogy egy kis
időre meg nem állnának, ott ahol az emléksírra rá van írva:
„Itt nyugszik Révész Dénes testnevelő tanár.”
Minden életút vége ide vezet. Ez itt a Béke Övezet! Ahol nyugalom és béke honol. Emlékezés virágai a sírhalmon!
Neked korán idevezetett az utad.
Nagyon szeretted ezt a szép falut. Megszervezted, megszerettetted Mozsgón a sportot, a versenyt. Azt mondtad:
„Ebben a versenyben itt mindenki csak nyerhet.”
Nem keseregtél… Lelkesedtél! A futballpálya is neked köszönhető. Nyughelyed lett a köztemető. Az nem lehet, hogy
a mozsgói emberek méltatlanul elfeledtek volna Téged. Tanítók, iskolások lelkesedtek Érted! Azért, mert sok jót tettél
Mozsgóért! Ma is hálás az utókor mindenért! Azért dolgoztál, azért fáradozták, hogy Mozsgón első helyen legyen a
sport! Volt tanítványod, azért írta le e néhány sort, hogy emlékezzünk… Hogy tudd, mi nem feledünk! A sportra tetted
fel az egész életed!
Révész Dénes! Ég veled! Lelked már rég felszállt az égbe. Nyugodj Békében!
5
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EGY BIZONYTALAN JÖVŐ KAPUJÁBAN
TORMÁSI VYKTORIÁ
Egy diák számára az iskola jelenti
a tudás biztos falait. Egy bizonytalan időszakban is helyt kell állni
ezeknek a falaknak, és erőt, támogatást, tudást nyújtani a jövő nemzedékének. A megpróbáltatásokkal teli évek a hátunk mögött nem
kímélték az oktatási rendszert
sem. Én igazából kíváncsi voltam
arra, hogy kicsi községünk iskolája, hogyan is vette az akadályokat.
Dobogó szívvel közelítettem
az általános iskolám felé. Emlékek
cikáztak a fejemben, felsejlett a
gyermekkorom, s minden, amit
ezen falak között tanultam és
megéltem.
Mosolyomat maszk rejtette az
arcomon, de a kedvességet, amely
ebben az iskolában fogadott, nem
lehetett eltakarni egy aprócska
textildarabbal. Ahogy sétáltam az
iskola épületében, találkoztam
ismerős és ismeretlen arcokkal. A
kedves fogadtatás után, kihasználtam az időt, megkérdeztem Hajdú
Szilviát, az iskola igazgatóját az
elmúlt másfél év tapasztalatairól.
„Azt hiszem a tudatosság, a
felkészültség és az előre tervezés
volt az, ami minket átsegített a
nehéz időszakon – kezdett bele
Szilvia –. Minden nap ugyanúgy
megtartottuk az órákat, betartva a
szüneteket, mint amikor az iskola falain belül folyt a jelenléti
oktatás. A gyerekeknek ugyanúgy reggel háromnegyed nyolckor kezdődött a tanítás. A tavalyi
tanév számunkra is inkább tanulópénz volt. Az ide évet már
több tapasztalattal és tudatosabban kezdtük meg. Szerencsére
ebben a diákjaink is és a szüleik
is partnerek voltak. Nem volt
jellemző, hogy nem jelentkeztek
be vagy nem jelentek meg az
online-oktatáson.
Tanáraink
következetesen, figyelemmel és
azonnali segítségnyújtással kísérték a fejlődésüket. Több felületet is kipróbáltunk /már a tanév
elején/, végül egy online oktatási
felület vált be a mi iskolánkban.

Ennek a segítségével dolgoztunk a
gyerekek otthoni tanulása alatt.
Természetesen minden tanárnak
megvolt a lehetősége válogatni a
különböző online felületek között,
hogy a tanítás és a tanulás összhangja a lehető legjobban megvalósuljon. A tanároknak és a diákoknak is megterhelő volt ez az
időszak. A Meet - órák élő órák
voltak, a tanulók visszaküldött
munkáit sokszor délután vagy este
sikerült megnézni. Mi igazán elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk a tanárainkra, a diákjainkra
és szüleikre is egyaránt. Remekül
helyt álltak.”
Szerencsére módomban állt
megkérdezni egy olyan szülőt is,
aki a két legkritikusabb iskolai év
között próbált egyensúlyozni
gyermekeivel, hiszen van egy elsős és egy nyolcadik osztályos
gyermeke is. Laczó Judit elmondta, hogy teljesen meg volt elégedve ez idő alatt a tanárok munkájával. Neki egyáltalán nem került
plusz erőfeszítésébe a gyerekei
felzárkóztatása. Szerinte a tanárok
mindent megtettek, hogy a lehető
legjobban átvészeljék a gyerekek
ezt az időszakot. Mindig ott voltak, főleg az első osztályos kisgyerek mellett, így a szülőnek so-
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ha nem kellett bekapcsolódni az
oktatás menetébe.
Joggal merül fel mindenkiben
a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akiknek nem volt
otthon szélessávú internete vagy
megfelelő digitális eszköze. Erre a
kérdésemre Hajdú Szilvia így felelt:
„Azoknak a diákoknak is
igyekeztünk segítséget nyújtani,
akiknek nem volt megfelelő eszközük az online oktatáshoz. Ehhez
külső segítséget is kaptunk /
helyet, digitális eszközöket/. Néhány eszközzel mi is tudtuk segíteni őket, így mindenki számára
megoldódott ez a probléma is.
Innentől kezdve csak a kitartásuk
és az akaratuk szabhatott gátat a
tanulásnak, de szerencsére, mint
mondtam, ezzel nem volt probléma.”
A csengetés után felsétáltam a
nyolcadik osztályosok tanórájára.
Őket is megkérdeztem, hogy mi a
véleményük és tapasztalatuk az
online oktatásról. Kedves arcok
fogadtak az iskolapadok mögött,
nyitott és kellemes légkörbe csöppentem. Közvetlen beszélgetés
során igyekeztem átlátni, hogy
milyen élményt nyújtott nekik az
online oktatás.
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„Nehéz volt”- válaszolták.
Ebben minden tanuló egyetértett.
Határozott céljaik között szerepelnek olyan szakmák, mint villanyszerelő, pincér, rendőr, mezőgazdász. Akadt olyan is, aki gimnáziumot, vagy angol – német
nyelvoktatás felé irányuló intézményt célzott meg magának.
Olyan tanuló is volt, aki már most
határozottan kijelentette, hogy ő
üzletvezető lesz, ha felnő.
Felnő, magamban el is mosolyodtam erre a kijelentésre, hiszen ezeknek a gyerekeknek idő
előtt fel kellett nőniük. Tudatosan
megszervezni a mindennapjaikat.
Elmondásuk szerint először kihívást jelentett az időbeosztás,
többször meg is csúsztak a napi
feladatokkal. Miután belerázódtak, már jobban átlátták, hogyan
is kell minden nap beosztaniuk az
idejüket. Ahol tudtak, segítséget
nyújtottak egymásnak. Ebben a
kis létszámú osztályban egy jól
működő családias légkör alakult
ki. Példás viselkedésüket magam
is tapasztaltam az alig negyven
perces tanórán. Az óra elejétől a
végéig készségesen válaszoltak
minden kérdésemre, őszintén beszéltek tapasztalataikról.
A szerény, mégis kedvesen
határozott diákok mellett, volt
szerencsém osztályfőnökükkel is,
Hegedüsné Szojkó Tündével is
pár szót váltani, aki tájékoztatott
a tanulók eredményeiről. A nehézségek ellenére, végig kitartottak céljaik mellett. Nem lankadt a
figyelmük még akkor sem, ami-

kor már biztos volt, hogy mindenkit felvettek a hőn áhított elsőnek megjelölt iskolai intézménybe. Dicséretes és példamutató a magatartásuk. Szorgalmuk
meghozta gyümölcsét, több helyen a legjobb eredménnyel vizsgáztak a felvételik során, és az
elsők szerepeltek a felvételi ranglistán. A tanulás mellett, kivették
a részüket az iskolai rendezvényeken, műsorokon való szereplésekből is.
A jövőjük okozta bizonytalanság most még inkább nyomja a
vállukat, ők mégis végig a céljaikat tartották szem előtt. Megdolgoztak azért, hogy az elkövetkezendő éveket ezek a nehézségek
ne befolyásolják. Büszkén vehetik át bizonyítványukat, hisz igazi
harcosként állták a sarat ők is,
mint minden diák, aki ebben a
megpróbáltatásokkal teli helyzetben ilyen eredménnyel léphet ki
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az iskola kapuján. Szívből gratulálok nekik, és kívánom, hogy
lelkesedésük, kitartásuk maradjon
ilyen töretlen, minden álmuk és
céljuk váljon valóra.
Harcoljanak egymással a
felnőttek, feleljenek a kérdésekre
azok, akik már hagytak lábnyomokat bőven az élet poros útján.
Ők még csak most indulnak el,
tele reményekkel, várakozással,
kérdésekkel. Éppen elég bizonytalanság ez számukra. A jövő
mindig bizonytalan, de bizonyosságot a jelennel tudunk csempészni belé, hogy az elkövetkezendő múltra büszkén tekinthessünk majd vissza. Ez most van itt,
rajtunk áll, hogyan is kezeljük,
hogyan vesszük az akadályokat. S
ha vége ennek az egésznek, emelt
fővel tudjuk mondani, hogy ez
igen! Ezeknek a gyerekeknek erre
van szükségük, egy jobb világra,
egy biztonságosabb jövőre.
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KÖSZÖNTÖM A TANÁROKAT, A DIÁKOKAT ÉS SZÜLEIKET, AKIK
KEZÜKBEN TARTJÁK A JÖVŐT
RIGO TUNDÉ

Mi jut eszembe az iskoláról? A
gyermekkor, a szertelen szabadság
és a tantermi fegyelem kettőssége,
a közösség, a társak, a felfedezés
izgalma, és a felnőttek, a
"hatalom" akaratával szembeni
első erőpróbák. Szerettem iskolába járni és tanulni, a fakultatív
foglalkozásokra önként jelentkeztem. Tanáraim egy részének is
köszönhetem, hogy az évek alatt
mindvégig megmaradt bennem a
tudás utáni vágy és az olvasás szeretete, bár sajnos néhány rossz
emlék is velem jött a múltból.
Emlékszem tanárokra, nagy
betűs Emberekre, akik úgy tanítottak, úgy beszéltek velünk, hogy
elhittem: én is képes lehetek bármire, megtanulhatok és elérhetek
mindent ami csak elképzelhető.
Álmokat és hitet adtak – önmagamban. Emlékszem, amikor hetedikes-nyolcadikos koromban többször kikértek az osztályból, hogy
az elsősöknél helyettesítsem a tanárt. Szerettem a kicsiket, valószínűleg jó tanár lehettem volna.
Másként alakult. Sokat rajzoltam,
verselgettem, próbáltam megfogalmazni a képzeletemben megszülető meséket, titokban már akkor is kacérkodtam az írás gondolatával. Még sok víznek kellett
lefolynia a Dunán, hogy az álmok
valósággá váljanak, és 2020-ban
végre kezemben tarthassam az
első regényem. Betegségeim miatt
korán kimaradtam a rendszerből
és nem tudtam visszatérni, amit a
mai napig bánok. Közeli terveim
közt szerepel, hogy végre folytatom a tanulmányaimat. Úgy érzem, hogy a tudás az, ami által
még jobban megérthetem a körülöttem lévő világot, minden új
ismerettel én magam válok gazdagabbá.
Közeledik a tanév vége, tart az
utolsó dolgozatok és vizsgák ideje, néhányan ijedten, mások fatalista önbizalommal tekintenek elő-

re. Számot kell adni az eltelt évben tanult anyagból, a végzősöknek el kell indulniuk újabb iskolák, újabb célok és kihívások felé
az életben. Rengeteg megismerés
és felismerés vár rájuk, néha elvétik az utat, amit jó lenne a körülöttük élő felnőtteknek türelemmel
nézni. A társadalom elvárná már a
tizenegy-két évestől, hogy tudja
mi akar majd lenni harmincévesen. Nem hagynak időt és teret,
hogy kipróbálják, megmérettessék
magukat az élet valódi színpadán,
hogy rájöjjenek mi az a kihívás
ami meg tudja őrizni a lendületüket, a lelkesedésüket a hosszú
évek során. Gúzsba kötött nemzedék ez, a tanulás és az elvárások
foglyai, akik gyakran valódi célok
nélkül indulnak neki az életnek.
Hagyjuk őket megméretni, kipróbálni magukat, engedjük hibázni,
változtatni, új utat keresni, mert ha
néha veszteségnek is tűnhet egyegy félév, ami után váltanak, talán
az hozza majd a valódi nyereséget.
Egy önazonos, erős gerincű és
boldog embert. A tanulás fontos,
és a fiataloké valóban a jövő. A
felnőttek, a szülők és a társadalom
egészének a felelőssége, hogy
merre és hogyan haladnak, menynyire merik vállalni az álmaikat.
Nem kell mindenkinek mérnökké,
orvossá válnia, minden szakmának
és hivatásnak a dolgozói ugyanúgy megérdemelnék a tiszteletet, a
megbecsülést. A takarítók és sterilizálók nélkül a műtéteknek nem
lenne értelme, mindenki belehalna
a beavatkozásokba. A csatornatisztító nélkül mire menne a
vízvezetékszerelő?
Hiába termelnék az
erőműben az áramot, ha nem lenne
aki felmászik az
oszlopra és megjavítja a leszakadt
légvezetéket, vagy
legyártja a kábelt
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ami vezeti az áramot. Mindenhez
tanulás kell, magához az élethez
is. Élethosszig tanulás. A valódi
célnak annak kéne lennie, hogy az
legyen orvos, aki belső indíttatásból akar orvos lenni, alkotásvágyból művész, építész, vagy asztalos, esetleg cukrász. Sokan azt
mondják: amilyen a mai fiatalság,
szomorú jövő vár ránk. Ezzel nem
értek egyet. Sok értékes fiatallal
találkoztam, köztük különleges
emberekkel, akik bebizonyították
számomra, hogy igenis, a mai generációban ott rejlik egy talán békésebb és szebb jövő lehetősége.
Értelem és intelligencia, tudásvágy, bátorság és tervek. Kompromisszumkészség
és
megértenivágyás. Hit az emberekben
és önmagukban. Néhány napja
társaságban egy tanár meglepően
komoly tisztelettel és hittel beszélt
gimnáziumi tanítványairól. Kamaszokról, akiket nem csak oktat,
nevel is. A mások szerint elveszett
generációról. Azt mondja értékes
minden fiatal, csak meg kell találni a kulcsot a lelkükhöz. Talán
pont ez veszett el manapság. Az
egymás megismerésére fordított
idő, és a generációk közötti bizalom. Egymásnak feszülnek a korosztályok, ahelyett hogy megértenék és segítenék egymást, pedig
nem is olyan nagy a távolság.
Húsz év? Harminc év? Mindenki
volt fiatal, és aki megéri lesz középkorú és öreg. Fogadjuk el és
értsük meg egymást! Tanuljunk
egymástól, és tanuljunk együtt!
Életszemléletet és magát az életet.
Mutassunk utat és mutassunk célt.
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Kezdjük azzal, hogy tiszteljük
egymást. A fiatal az idősebbet, az
idősebb pedig a fiatalt. Igen. Nem
írtam el. Tisztelni és támogatni
kell a fiatalokban élő lelkesedést,
tenniakarást, tudásvágyat, és segíteni nekik megérteni a saját életük
tévelygéseit az úton. Érezniük
kell, hogy a tanulás jóval több
annál, hogy szerez egy papírt és
jó esetben egy jól fizető munkát,
aztán célként csak a pénz, a nyaralások és a lelkileg már kiégetten
elért középvezetői állás lebegjen a
szeme előtt. A tudás, ha nem csupán a több pénz hajszolása utáni
vágyból elkövetett szükséges

rosszként van beállítva, önbizalmat ad és tartást. Arra sarkallja,
hogy gondolkodjon, mind többet
tanuljon – nem csak intézményi
keretek közt, hanem kíváncsiságból, és értékelni is tudja majd
amit elért. Nem csak a tudás a
fontos, hanem maga az élet is, az
emberi értékrend és életminőség.
A képesség megszerzése, hogy
meglássa a lehetőségeket maga
előtt minden helyzetben. A tanulás és a tudás maga is jóval több,
mint kategorizált ismeretek bemagolt halmaza. A bizonyítvány egy
igazolás az éves teljesítményről,
ne ítéletként vagy jutalomként

tekintsen rá egy szülő sem, hanem
elsősorban a gyermekét lássa meg
a számok mögött. Az embert, aki
még keresi az útját az életre. Az
embert, akinek talán segítségre
van szüksége, talán válaszokat vár
a még feltenni sem mert kérdéseire. Valakire, aki meglátja és értékeli őt, bízik benne és támaszt
nyújt neki.
Minden diáknak sok szerencsét
kívánok a tanulmányaihoz és az
életre egyaránt!
Köszönöm mindenkinek, aki
rendszeresen olvassa az írásaim.

NYELVÜNKÉRT…
GYORI SÁNDOR

Végetérvén a történelmi sorozat,
most szeretnék a nyelvünkkel
foglalkozni. Senki ne ijedjen meg,
nem nyelvtanóra lesz. Én is rossz
helyesíró vagyok. Édesanyám Isten nyugtassa - nyolc elemivel
helyesebben írt, mint én. Persze
akkor még elemi iskola volt - elemi tudást adott - ezután jött az
általános iskola, annak a tanrendje
már nem tudta produkálni a diákok helyesírását. Ötven éve sem,
de húsz éve is a kaposvári szakközépben az első félévben negyven elsősből húszonketten zártak
elégtelennel, az első félévben hála
Istennek a mozsgói diák nem verte le a lécet. Nyelvünk különlegességeibe szeretnék kalandozni.
Abban a nyelvben, amiről a külföldiek azt mondják: a legnehezebb. Amikor egyik-másikuk
megtanulja, azt mondja: a legszebb. Megismertetném az olvasót nyelvünk eredetével. A nyelv
szerkezetével. A hangok (betűk)
szerepével felcserélhetőségével.
A szógyök rendszerrel. Ezek száz
éve nincsenek a tankönyvekben.
Ez a sorozat egy része lesz. Van
ami, talán nyomokban van a tankönyvekben a hasonló alakú szavak és a rokon értelmű szavak.
Mindezt a szerves műveltséggel
párhuzamosan próbálom bemutat-

ni. Remélem pár hónap után sikerül meggyőznöm az olvasót, hogy
a 100-150 éves tematikát még
élvezték is a nebulók.
Ennyi bevezető után vágjunk
bele.
Nyelvünk eredetét népünk eredete alapján kutathatjuk, hisz ahol
a nép ott a nyelve. Előre ugrok,
mégpedig nagyon nagyot. Sajnovics és Heil Miksa - két csillagász
megbízást kapnak: Lapföldön lesz
legjobban látható a tizennyolctizenkilencedik század legszebb
bolygó együttállása, vizsgálják
meg, ez a bécsi udvar akarata.
Elutaznak
csillagvizsgálni.
Csillagvizsgálni csak éjjel lehet,
kis pihenő után elvegyülnek a
városban napközben. Pár hónap
után Bécsbe visszaérkezve tudományos dolgozatot írnak arról,
hogy az ottani népség nyelve rokon a magyarral, így az ottani
népség rokona a Magyaroknak.
Udvari utasításra vagy a saját tudatlanságuk okán tették, soha nem
derült ki. Egyikük nem beszélte a
magyart, a másik 6-10 éves korában tanult meg magyarul. Finn
lap nyelven egyik sem beszélt!
Ettől függetlenül „bizonyították”
dolgozatukban a magyar-finnugor
rokonságot. A monarchiában tartották magukat a tanok. A Szé9

chenyi alapította Magyar Tudományos Akadémiában is megtalálta az emberét az udvar: Hunfalvy (aliasz Hundörfer) személyében, aki tűzzel-vassal a finnugorizmus mellett állt ki. Széchenyi
megakarja vonni a támogatását a
„Magyartalanító”
Tudományos
Akadémiától, erre elmegyógyintézetbe
zárják.
Később
ott
„öngyilkos”
lesz.
(Mai
ballisztikusok csontvázzal foglalkozó kriminalisztikusok véleménye szerint normál ember úgy
nem tudja lelőni magát.) Az udvarnak legjobb volt a magyaroknak a szkíta - hun - magyar nagyállattartó ősiség helyett egy - különben jóravaló bogyószedő, halászó ősiséget adni. Így lettünk mi
finnugor származásúak több mint
két évszázadig. A két csillagász
dolgozatában volt vagy kétszáz
szó, ami hasonlónak hangzik a két
népségnél, ez elég „bizonyíték”
volt. Hogy az egymásra hasonlító
két szó az egyik nyelven mondjuk
ekét, a másikban üstöt jelentett, az
már senkit nem érdekelt. A szovjet megszállóknak is kényelmes
volt ez a magyar - finnugor rokonság, de még a rendszerváltás
után is tartotta magát a tan. A 90es években változott - de csak
iskolán kívül - a kép.
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A 90-es években tanult (bár
keveseknek volt régész, történész
diplomája, azért akadt köztük
olyan is, aki Angliában, Amerikában tanított egyetemeken) emberek, akik addig el voltak hallgattatva, akkoriban megszólaltak.
Maguk mentek gyűjtőútra, vagy a
korábbi gyűjtők anyagát dolgozták fel. Lássuk mit találtak. Nem
rakom kronológiai sorrendbe és
nem bontom kutatónként.
Újguriáig mentek. Ez Kína
északi szélétől, a Kínai nagyfalon
túli terület. Egy két évszázad kutatásaiból csak az utóbbi 25 évről
Csajághy György történész, zenetudós könyvében párhuzamot von
a mai magyar és az ottani népzene között. A népzene hasonlósága
megint ékes bizonyítéka a néprokonságnak. (A finnugorral legfeljebb óvodás ének szintjén lehet, az meg a maga 3-5 hangjával
az egész világon hasonlít.) Jó ismerősöm szervezett egy expedíciót oda. Nekem a legnagyobb
meglepetés az volt, amikor egy
népviseletbe öltözött mennyaszszony képét megmutatta. A ruhá-

ban bármelyik Sárközi (Tolna)
lakodalomba elmehetne. Több
mint ezer év alatt nem vált el sok
ezer kilométerre a közös gyökéren kezdődött hímzés. Közelebb
jőve India észak-nyugati részén
40 milliós Hun népesség él. Azt
írtam, ahol a nép ott a nyelve eredete. A szkíta birodalom a kínai
nagyfaltól a Kárpát-medencéig
terjedt.
Hatalmas utat tettek meg őseink, vagy csak ők voltak a birodalom azon része, aki a Kárpátmedencét és környékét lakta?
Még kutatják. Hogy a finnugor
felségterületen nem voltak az biztos. Mit kerestek volna ott annyi
lóval és marhával, ahol csónakkal
lehet járni.
Visszatérve nyelvünkhöz. Délnyugat - Ázsiában a Közelkeleten, ha körülnézünk a finnugor nyelvcsalád 200-300 szavával szemben az ótörökökkel több,
mint 2000 közös szavunk van, de
a mai törökökkel is, és ezek jelentése is ugyanaz. Közös szavainkból még mondatot is lehet képezni. Iskolai példa szokott lenni:

„Alma a zsebemben van”, mindkét nyelven így mondják. Akkor
kikkel vagyunk közös nyelv eredeten? Finnugoristák erre azt
mondják, a török megszállás alatt
vettük át. Annyi a baj, hogy a
tizenhatodik században a minket
megszálló törökök sem beszélik
az ótörököt.
Írásos emlékekről: az egyiptomi írásos (több ezer éves) leletek
a magyar rovásírással fejthetők.
Most pár hónapja a Kárpátmedencében találtak több ezer
éves leletet, ami szintén a székely
-magyar rovásírással fejthető.
Részei voltunk egy világbirodalomnak és akkor megtanítanak
bennünket, hogy melyik szavunkat kitől vettük át. Átvettük a
szlávoktól, törököktől, germánoktól, latinoktól, vagy ismeretlen
eredetű. Magyar eredetű egy pici
töredék.
Két kontinenst jártunk letelepedtünk itt, hogy megtanítsanak
bennünket beszélni?
Következő számban talán csak
nyelvészkedünk.
2021 ígéret hava

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
MÁTUS ÁTTILÁ

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
Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak itt!
Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2021. június 29. (kedd)
Matus Attila tanár
tel.: 30-607-1631 vagy 73-344-157

LOMTÁLÁNITÁS
A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft az éves lakossági lomtalanítást 2021. augusztus 31.-re
szervezi a szokásos módon. Kérjük gyűjtsék össze az elszállítani kívánt lomot.
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A KREATIVITÁS ÖRÖME AVAGY HOGYAN FORDULT MEG
VELEM A VILÁG (EGY RÉSZE)
BONI TUNDÉ

Bakos Hajnival beszélgettem….
Az egyik dolog, amivel engem ki
lehetett kergetni a világból, az a
művirágok létezése volt. Elképzelhetetlen utálatot éreztem már
gyerekkoromtól fogva mindenféle
műnövény iránt és nem értettem
mit lehet szeretni ezekben a porfogó, ormótlan giccses tárgyakban.
Pár hete azonban megláttam
Bakos Hajni dekorációs ajándéktárgyait és számomra hihetetlen
módonbeleszerettem a
művirágokkal
tűzdelt ajtódíszébe, ami azóta
mint kopogtató a
bejárati ajtónkon
függ.
Annyira
szeretek ránézni
erre a harmonikus,
igényesen
megtervezett
szépségre ami az
ajtónkat öltözteti, hogy arra gondoltam utánajárok, mitől lopta a
szívembe magát Hajni alkotása.
Egészen biztos kell legyen itt valami titok…
Hajniék az Árpád utca legalján, a játszótér szomszédságában
élnek. A házuk, udvaruk igényes,
finom lelkű, kreatív lakókat sejtet.
Barni – Hajni párja – saját maga
tervezi és kivitelezi ezt a szép
környezetet, amiben kisfiukkal,
Benikével élnek hármasban.
A ház mögött található alkotóműhelybe lépve úgy érzem magam, mintha egy álomvilágba
csöppentem volna. Gyönyörű
színkompozíciók, finom illat és
szemet gyönyörködtető alkotások
hívják a tekintetem. A polcokon a
visszafogott, kellemes színektől, a
lendületes élénkekig változik a

kínálat: kopogtatók, ajtó-, asztaliés polcra való díszek, különböző
anyagok; kerámia, fa, fém, selyem összhatásából egy igényes,
varázsos világ tárul elém. Az asztalon és a tárolóhelyeken szépen
rendben várakoznak az alapanyagok, hogy Hajni kezei alatt életre
keljenek és olyan kompozíciókban találkozzanak, amik érzéseket
keltenek, gondolatokat, hangulatot közvetítenek a vásárló
felé. Bizony
itt a titok: az
élettelen műanyag alapanyagok Hajni látásmódjában és összeállításában
életre kelnek
és
egyedi
hangulatot
árasztva varázsolnak el.
Miután újra
és újra körbejáratom a tekintetem – újabb és
újabb szépségeket felfedezveHajni kényelmes székkel kínál és
beszélgetni kezdünk.
„6 éve költöztem Mozsgóra
Barnival. Nagyon szeretek itt élni,
lenyűgöz a táj szépsége, szeretem
ezt a dimbes-dombos környéket.
Amikor reggel munkába menet a
buszmegállóban állva a tájat néztem mindig átjárt a nyugalom,
ami pozitív energiával töltött fel
minden nap.
Építészmérnök, mérnöktanár a
végzettségem. Ezen a területen 7
évig dolgoztam a főiskola elvégzése után, majd 2014-ben váltottam
és
pályázatíróprojektmenedzser munkakörben
tevékenykedtem
Szigetváron,
amíg várandós nem lettem
Benivel, a kisfiunkkal.
A kreativitás iránti igény már
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egész kicsi koromtól része volt az
életemnek, a családtagjaimat
rendszeresen megleptem saját
készítésű kis ajándékokkal. 2014ben aztán kézműves ékszerek készítésébe fogtam, amiket többek
között a mozsgói Kakasfesztiválon, a Vendel-napi búcsúban, valamint a szigetvári Ostromnapok
rendezvényen árusítottam. Viszszajáró vendégeim elégedettsége
örömöt és további inspirációt
adott. A kisfiam érkezésével el
kellett zárnom ezeket az apró,
kisgyermekre veszélyes tárgyakat
és abban az időszakban teljesen
lekötött az anyaság sokrétű feladata.
A kreatív alkotás azonban
egyre jobban hiányzott, így idén
anyák napján úgy döntöttem,
hogy a Mamákat saját készítésű
ajándékokkal lepem meg. Ekkor
rendeltem meg az első adag dekorációs alapanyagot, amikből lakásdíszeket készítettem. Azonnal
beleszeretettem ebbe az új alkotótevékenységbe és mivel maradt
alapanyag, készítettem még pár
díszt, amit az ismerőseim azonnal
meg akartak vásárolni. Így újabb
rendelést adtam fel és újra szárnyalok. Hálás vagyok Barninak,
aki ezt a csodás kis alkotóműhelyt
a kedvemre saját maga építette,
ide elvonulok ha van egy kis időm
és belső inspirációból alkotok.
Ettől minden dísz amit készítek
teljesen egyedi, utánozhatatlan
lesz. Az aznapi lelkemet, hangulatomat, érzéseimet építem bele az
alkotásaimba. Ha kopogtatót érzek, akkor azt kell csinálnom, ha
virágboxot, akkor az hív. Mára
már annyi választék van, hogy ha
valaki betér hozzám azzal, hogy
anyukájának, testvérének, barátjának, ismerősének szeretne ajándékot, azonnal tud választani.
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Jönnek olyanok is, akik előre
rendelnek valamilyen alkalomra,
ünnepre. A díszeimet ajánlom
születésnapra, névnapra, ballagásra, esküvőre, köszönőajándékként,
karácsonyra, húsvétra, anyák napjára vagy vendégségbe érkezve ha
maradandó, szívhez szóló ajándékkal akarunk valakinek kedveskedni. Szeretném, hogy a Mozsgón élőknek lehetőségük legyen
úgy ajándékot vásárolni, hogy
nem kell Szigetvárra vagy meszszebb utazniuk ezért. Kizárólag
minőségi alapanyagokból dolgozom, csak igényes terméket adok
ki a kezemből, de az áraimat elérhető szinten igyekszem tartani.„
A beszélgetés közben Hajni
arcáról, gesztusaiból, hanglejtéséből ugyanazt a gazdagságot látom
ami a munkáin is visszatükröződik. Az alkotásai dúsan díszítet-

tek, tobzódnak benne a különböző
formák, színek, matériák az összhatás mégis igényes és finom. Bizony itt van még egy titok, amitől
más nem tudná ugyanígy elkészíteni ezeket a lakásdekorációkat –
Hajni személyisége maga, ami
minden alkotásából sugárzik, élővé, eredetivé téve a díszeket úgy,
hogy közben nincs kispórolva belőle semmi; adás, odaadás, lüktetés…
Kérdésemre, hogy mi a célja
az alkotásaival így válaszol:
„A munkáimmal minőséget
szeretnék adni minden vásárlómnak, szeretem látni az örömöt,
amit az alkotásaimmal okozok, ez
újabb inspiráció számomra. Már
tervezem, hogy még többféle
anyagot kipróbálok, szeretek mindig megújulni.”

Bakos Hajnalka kézműves
termékei megtekinthetőek az Aurora Design&Decor Facebook
oldalon
(facebook@auroradesign.byHajni)
vagy személyesen az alkotóműhelyben. Azt tanácsolom, hogy
próbálják ki az utóbbit, mert a
fotók nem adják vissza a valódi
élményt.

EGÉSZSÉGNAP - 2021. JÚNIUS 26.
MOZSGOÉRT ÉGYÉSULÉT

Sosem volt olyan a fontos az egészség, mint ezekben az időkben, ezért
szeretnénk megrendezni az idei első rendezvényünket, az Egészségnapot.
Szeretettel hívjuk és várjuk a falu lakóit, egy közösen eltöltött délutánra a Művelődési ház udvarára. A már megszokott szűrések mellett, lehetőség lesz kerékpározásra, masszázsra, jógára.
De ne csak a testünket kényeztessük, kapjanak szerepet az ízlelőbimbóink is: lesz gyümölcs-, házi kenyér- és sajt kóstoló, valamint
sok apró meglepetés.
A színes programok mellett megismerhetjük a helyi termékeket,
lesz virág- és palánta csere-bere lehetőség, és ruhabörze is várja a látogatókat.
Megkóstolhatjuk az igazi mozsgói szarvas pörköltet, Szabados Zoli, Bilanics Sanyi és Sánta Robi jóvoltából. Rácsodálkozhatunk hogyan készíti bográcsban a fánkot Andi és Ibolya.
Reméljük, mindenki talál kedvére valót ezen a szép napos délutánon
és kíváncsi lesz a meglepetés vendégre.
Legyünk együtt, csak úgy, beszélgessünk és érezzük jól magunkat, végre szabadon!
Tájokoztatásul: a programok nagy részét szabad téren tartjuk, melyek védettségi
igazolvány nélkül is látogathatóak. A belső térben lévők látogatásához védettségi
igazolvány szükséges.
12

2021. / JÚNIUS / 6. szám

LEZÁRULT A PÁLYÁZAT
Horváth Bernádette
A Mozsgóért Egyesület „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt I. ütemében beadott pályázata május 31-én
befejeződött. Az egyesület az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiírásában, az IFKA Közhasznú
Nonprofit Kft lebonyolításában az illegális szemétlerakók megszüntetésének céljából kiírt pályázaton
5 000 000,- Ft támogatást nyert. A forrást a Mozsgón keresztül haladó Európai Mária zarándokút és az
Ezüsthárs tanösvény hulladék mentesítésére és az Alsóhegyi út építésekor a mezőgazdasági területeken hagyott tuskók elszállítására fordíthatták. Az illegális szemétlerakás megelőzését, gyűjtő edények és tiltó táblák
kihelyezését, valamint a feltárt illegális hulladék lerakatok bejelentésére szolgáló telefonos applikáció megismertetését vállalták. A pályázat lebonyolításában az egyesületi tagok és a lakosok is bevonásra kerültek. A
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft közreműködésével szállíttatták el ártalmatlanításra a hulladékot. Igénybe vették a munkálatokhoz az Önkormányzat gépparkját, az egyik érintett gazdálkodó, a Magvető
2003 Kft. és a polgárőrség segítségét.

Az Alsóhegyi út tuskóinak
deponálásával vette kezdetét a
megvalósítás, mert a nagy teherbírású szállító járművet nem lehetett a korlátozás miatt közvetlenül
rakodni. A munkálatokat Bognár
Ferenc irányításával Hegedüs
László és Vörös László végezte.
Az útszakasz egy részét sikerült
mezőgazdasági művelésre alkalmas minőségben megtisztítani, a
többi részen gyéríteni tudták a
felszínen lévő tuskók mennyiségét.
A község lakossága és az
egyesületi tagok gyűjtötték össze
a kommunális hulladékot először
Jedinka szőlőhegyen. Ezt követően a Kultúrháznál és a Posta mögé kihelyezett konténer is megtöl-

tésre kerültek. A Facebookon
meghirdetett „Tisztítsuk meg
Mozsgót!” szemétszedő akcióban
sokan vettek részt. Közösen sikerült megtisztítani a Temetőket, a
Jedinkai útnál lévő régi dögkút
melletti nagy árkot, a focipályát,
a futó útvonalak környékét. Elszállításra került 3,5 t vegyes lakossági hulladék, több mint 12 t
építési és bontási törmelék, 113 t
biológiai lebomló anyag, tuskó.
A községünkkel szerződéses

jogviszonyban álló Kaposvári
Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. gondoskodott a hulladék elszállításról és ártalmatlanításáról.
A zökkenőmentes együttműködés
során a szolgáltató további kedvező ajánlatokra hívta fel a figyelmet. Újabb komposztládák kihelyezésére, szelektív hulladék
gyűjtő konténerek telepítésére
kerülhet sor a lakossági igényei
szerint.

A szemétszedő akcióban résztvevők és a Mozsgóért Egyesület nevében kérjük a lakosokat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak környezetünk tisztaságának megóvására!
Az otthonokban keletkező hulladékok elhelyezési lehetőségéről tájékozódjanak az önkormányzatnál.
Ha már megtisztítottuk, tartsuk is tisztán MOZSGÓT.
13
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KERESZTREJTVÉNY
KÉSZITÉTTÉ: PÁP ZSUZSÁ

Májusban megjelent rejtvény megfejtése: Anya tőled ragyog fenn az ég, Anya tőled minden olyan szép, Hiszem máig te adod a szív melegét, Ehhez hidd el a mosolyod elég. A helyes megfejtést 20-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Bencze Sára, Götz Petra, Nógrádiné Tukora Tímea.
JÚNIUSI REJTVÉNY
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő június
30.
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GYEREKREJTVÉNY
KÉSZITÉTTÉ: MÁRKO RÉKÁ

Végezd el a számolásokat és a megfejtések segítségével színezd ki a képet. Mit ábrázol? A megfejtést küld el
nekünk a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk.
Akik mind a 3 nyári rejtvényünket sikeresen megfejtik és beküldik közöttük, szeptemberben meglepetés csomagot sorsolunk ki.

7 - PIROS, 9 - SÁRGA, 10 - NARANCSSÁRGA, 12 - SÖTÉTZÖLD, 13 - VILÁGOSZÖLD,
15 - KÉK, 17 - BARNA, 19 - SZÜRKE

15
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG
Gyereknap az óvodában

óvónők és az óvoda dolgozói minden gyereknek és segítőnek
jégkrémmel kedveskedtek.

Május 26-án a mozsgói óvodában minden a gyerekekről szólt,
Köszönjük minden egyesületi tagnak és segítőnek valamint a
ugyanis akkor tartottuk a gyereknapot.
könyvtár dolgozóinak, hogy partnerek voltak ennek az ötletnek a
megvalósításában és szebbé varázsolták az óvodások napját. Köszönjük a gyerekek nevében is.
Gulyás Csabáné óvodavezető

A
délelőtt a Mozsgói Csepürágók előadásával kezdődött, A hét
kecskegida meséjét elevenítették meg, a gyerekek nagy örömére.
Az előadást Sajgóné Decsi Gyöngyi rendezte, a gyönyörű díszlet
festése pedig Horváth Szilveszter munkája. (Köszönet érte). Szép
idő volt, így a reggeli után további meglepetések várták az udvaron a gyerekeket, volt sokféle népi játék, arcfestés, csillámtetoválás, kézmüveskedés. Minden gyerek kedvére válogathatott, ki is
próbálták a fajátékokat. A kedvenc a körhinta volt, az arcok is
hamar színekben pompáztak, volt pókembertől királylányig minden mesehős és a csillámtetoválás is igen népszerű volt. Kihasználtak minden lehetőséget és nagyon jól érezték magukat. Az

Az előadást bárki megnézheti a kakasfesztiválon, szombaton délelőtt 10 órakor. Szereplők: Bencze Balázs, Bilanics Sándorné,
Horváth Betty, Paizsné Földi Anikó, Paizs Réka, Puskásné Horváth Éva, Sánta Róbertné, Sajgóné Decsi Gyöngyi, Szijártó Erik,
Tarlacz Istvánné, Tormási Gyuláné, Zsibrita Lászlóné, Mesemondó Viljovácz Istvánné
2016. június

LABDARÚGÁS
ÁUTOCITY VOLKSWÁGÉN MÉGYÉI II. OSZTÁLY FFI FÉLNOTT 2020/21
25. forduló 2021.05.09. vasárnap 17.00 Mozsgó BFC - Palotabozsok SE 0 - 1
26. forduló 2021.05.16.vasárnap 17.00 Töttös SE - Mozsgó BFC 3 - 4
Góllövők: Juhos Olivér, Pálfi Árpád Dávid, Pintér Patrik Márió, Papp Barnabás
27. forduló 2021.05.23. vasárnap 17.30 Pellérd SE 1951 - Mozsgó BFC 2 - 4
Góllövők: Pálfi Árpád Dávid (3), Pintér Patrik Márió
28. forduló 2021.05.19. szerda 17.30 Himesháza KSE - Mozsgó BFC 3 - 0
29. forduló 2021.06.06. vasárnap 17.30 Magyarbólyi LE - Mozsgó BFC 6 - 1
Góllövő: Balogh Barmabás
30. forduló 2021.05.29. szombat 17.30 Mozsgó BFC - Közműépker Lánycsók SE 2 - 5
Góllövő: Pálfi Árpád Zsolt (2)
Eredmény:
1 K. Ócsárd SE 72 pont
2 Nagykozár KSE 64 pont
3 Focivilág Beremend Sport KFT 55 pont
9. Mozsgó BFC 38 pont
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