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MOZSGÓ
BOLDOG, SIKERES ÚJ EVET, MOZSGO!
KOVÁCS ZSOLT VILMOS POLGÁRMESTER
Lezártuk a 2021. évet, mérleget vonunk, értékelünk.
Lassan harmadik éve, hogy a vírus kihat az életünkre és közösségi tevékenységeinket nagyban korlátozza. Keveset tudtunk találkozni, beszélgetni, nem
volt lehetőség a személyes párbeszédre. Nem tudtuk
előre tervezni programjainkat, így a legnagyobb,
legismertebb rendezvényünk, a kakasfesztivál elmaradt. A korlátozások feloldása után természetesen
igyekeztünk lehetőséget teremteni az összejöveteleknek, találkozásoknak. A vírussal
megjelentek pozitív dolgok is, hiszen olyan közösségben élünk, ahol
természetes a szomszédok, barátok
segítségnyújtása, sok példát látok
erre. Kérem, hogy figyeljünk továbbra is egymásra! Az önkormányzat is igyekszik az egyedüllétet, a kiszolgáltatottságot mérsékelni többféle módon.
2021-ben mégsem unatkoztunk,
hiszen folyamatosak voltak a fejlesztések, felújítások, építkezések. Augusztus hónapban nagy álmunk
teljesült, átadásra került a Kápolna, végre birtokba
vehettük. Az ünnepségre, a rossz idő ellenére, sokan
eljöttek, mert kíváncsiak voltak erre a különleges
értékünkre. Kiderült, hogy a komolyzenének is van
létjogosultsága. Az eső, a hideg és a várakozás ellenére, a fellépők műsora sok zenebarátot vonzott. A
kiemelt záró produkción, Rákász Gergely orgonaművész koncertjén, a hallgatóság betöltötte a teret.

Az adventi készülődés időszakában is vártuk Önöket nagy-nagy szeretettel a gyertyagyújtásokra. Az
iskolások is itt tartották karácsonyi ünnepségüket.
Örülök, hogy ilyen rövid időn belül a mozsgóiak
magukénak érzik a kápolnát, - nem dolgoztunk hiába.
Számos más beruházás is befejeződött ebben az
évben (szolgálati lakás felújítása, óvoda teraszának
kialakítása, óvodai játékok elhelyezése, bölcsőde
épületének bővítése, udvarának kialakítása).
Kiemelt fejlesztéseink még a volt
jegyző lakás, a kiállítótér felújítása és
a húsfeldolgozó üzem megépítése. Ez
a két beruházás is a végéhez közeledik, hamarosan birtokba vehetjük.
A kultúrház felújításának első ütemén túl vagyunk, a további munkálatokra már megnyertük a támogatást,
az összeg a rendelkezésünkre áll.
Ebből folytatjuk a mellékhelyiségek szigetelését,
festését, a parketta csiszolását, a fűtés korszerűsítését, a művelődési ház végében található konditerem
szigetelését és felújítását. Úgy gondolom, hogy
nagy szükség van erre a közösségi térre, hiszen a
két felújítás között is sokan használták a kultúrházat, sőt nagyon indokolt esetben még hősugárzókkal
be is fűtöttünk. Remélem, a május-június hónapokban elkészülünk a tervezett munkákkal.
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A húsfeldolgozó-üzem egy újabb siker számunkra.
Fellendülést fog hozni Mozsgónak több okból is. Az
emberek keresik a helyi termékeket, a helyben termelt és feldolgozott élelmiszereket, egyre jobban
odafigyelnek arra, hogy mi kerül a család asztalára.
Most évente a vágóponton 2000 disznót vágunk le,
ebből az önkormányzat 200 disznót értékesít, a többi
bérvágás.
És nem állunk meg, tudják, mindig csak előre és
nem hátra! Minden változik, és nekünk ehhez kell
alkalmazkodni, ha megállsz, lemaradsz! Január hónapban indulnak az új Magyar Falu pályázatok, valamint a megyei önkormányzatnál is több projektet fogunk előkészíteni. Terveink, ötleteink vannak, ezeket
kell ráhúzni a kiírásokra. Persze olyan nincs, hogy ez
könnyen, gyorsan menne, de szeretem a kihívásokat.
Nagymértékű beruházás a volt orvosi rendelő és
szolgálati lakás felújítása. Mülner doktor úr nyugállományba vonul ebben az évben, és az önkormányzatnak biztosítani kell az egészségügyi ellátást. A
könyvtár helyére amely felújításra kerül, újból visszaköltözik az orvosi rendelő. Az épület felújítása több
részből, több pályázatból fog megvalósulni.
A falu központi helyén lévő park kialakítása már
elkezdődött, több pályázatot is nyertünk a megvalósítására. A pihenőhelyekhez a padok, asztalok már az
önkormányzat udvarában várják a megfelelő helyre
való kihelyezésüket. A térre tervezett csúszdás játszótér beszerzésére szintén megnyertük az anyagi forrást.
Szeretnénk még szökőkutat, színpadot, fitneszparkot,
wifipontot. Kellemes környezetet, kikapcsolódási
lehetőséget minden korosztály számára. A park kapcsolódik a sportpályához, reményeink szerint lendületes, üde, zöldterület lesz a falu közepén, szökőkúttal,
pihenőpadokkal, játszótérrel.
Nagyobb, összetett projekt lesz a sportpálya és
környékének kialakítása a rendezvények kiszolgálása
és csoportok fogadása szempontjából. Olyan környezetet hozunk létre, hogy ne csak néhány napra, hanem
egész évben biztosítani tudjuk a kikapcsolódni vágyók részére a szolgáltatásokat.
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Két éve nem rendeztük meg a Kakasfesztivált, az
idei évben meg szeretnénk tartani, de más formában. A megszokott dolgokon muszáj változtatni,
hogy ne váljon rutinná, és az emberek találják
meg a számunkra megfelelő programokat. Az előkészítő munkát már most, január hónapban el kell
kezdeni, ezért is nem vállaltuk az elmúlt években.
Nem vállaltuk be a rizikót. De én optimista embernek vallom magam, és most úgy gondolom,
megtarthatjuk.
A sportpálya infrastrukturális fejlesztési tervei:
 A főzőverseny helyszíne állandó lesz. Építünk
egy 6x40 méteres aljzattal ellátott, nyitott oldalú,
nyeregtetős objektumot.
 A mosdók hiánya is gond a nagy rendezvények
esetében, eddig mobil WC-ekkel oldottuk meg.
Építünk 10 db WC-t a kakasfőzés helyszíne mellé, nyugati irányba. Ezzel nemcsak a
„mosdókérdés” oldódik meg, de vízvételi lehetőség is lesz.
 A folytatásában (a gyalogút mellett) 10x30 m2
alapterületű, szintén nyitott büfét építtetünk.
 A sportöltöző mellé még egy épületet szükséges megépíttetni, mely közösségi térként és öltözőként fog funkcionálni.
 Fejlesztjük a kültéri világítást is. Nemcsak a
sportpálya területén, de a község más helyszínein
is a kápolnakertben látható lámpatesteket fogjuk
elhelyezni.
 Kisebb fejlesztéseink közül néhányat szeretnék
megemlíteni. A temető világítását is többször jelezték felém, most erre is találtunk megfelelő pályázatot, a Magyar Falu programban. Szintén a
Magyar Falu felhívására adtuk be igényünket egy
ároktisztító traktorra, melyet meg is nyertünk.

Láthatják, céljaink, elképzeléseink vannak,
nem várjuk a „csodát”, teszünk is érte. Merjünk menni előre!
Minden csak rajtunk múlik!
Fogjunk össze a sikeres, szép jövőért 2022ben is!
Mozsgó főterének látványterve

3

2022. / JANUÁR / 1. szám

HANGOLÓDÁS AZ ÜNNEPEKRE

BIZTOS KEZDET
GYEREKHAZ

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

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

KÖSZÖNTÉS
Január

2021. 12. 25.-én megszületett Győri Blanka (3460 gr,
54 cm). Szülei Fejős Brigitta
és Győri Sándor. Mozsgó,
Mátyás király utca 31. alatti
lakosok.

2022. 01. 04.–én megszületett Podolák Lorka
Kata (3340 gr, 51 cm).
Szülei Czagányi Judit és
Podolák László. Mozsgó, Alsóhegy 9. alatti
lakosok.
Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek, hozzátartozóknak.
Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek felneveléséhez.

Bálint Árpádné Árpád u.
Bartha Józsefné Batthyány u.
Bihari Andrásné Mátyás k. u.
De Boer Henderika Geertruida Alsóhegy
Horváth Ferencné Alsóhegy
Horváth Ferenc Alsóhegy
Ihász Józsefné Mátyás k. u.
Marosi Lajosné Batthyány u.
Módenszieder János Mátyás k. u.
Osztopányi Jánosné Alsóhegy
Szubotics György Pozsonyi u.
Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

SZENTMISE
2022. február 6. vasárnap 8.00 óra

NEKROLOG HELYETT...
kedves, vidám, humoros történetet, mondásaidat idézzük fel. Mert ilyen voltál. Fityiszt mutattál a korodnak.
Nyugodj békében! Így szokás búcsúzni. De elképzelem, ahogy állványon a kamerával, már veszed azt a
másik világot. Várom a videót. Hisz el sem köszöntél.

Drága Laci bátyám!
…Hát elmentél a „volt menyasszonyod” után /ahogy
viccelődve emlegetted néhai feleségedet/. El sem köszöntél.
Tudod az első gondolatom a neheztelés volt: Miért
nem oltattad be magad? Miért mentél el
Somogyapátiba nyugdíjas találkozóra?
De hamar jött a válasz, mintha Tőled
hallanám: Ejnye, Húgom! Elmúltam 90
éves. Utoljára Apátiban voltam, ahonnan
származom. Ez így kerek.
Ülök a fodrásznál. Ildikóval Rólad beszélgetünk, emlékezünk. Egy csepp
könnyet nem ejtünk, mosolygunk, nevetünk, mert Veled kapcsolatban csupa

Búcsúszó helyett:
„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt életedben,
hanem, hogy mennyi élet volt éveidben.”
/A. Lincoln/

Gondolatait megosztotta:
Zsibrita Lászlóné
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ÁLATALÁNOS ISKOLA 2021
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van.”
2021??? Iskolánkban is éreztük, hogy más, hogy nem ugyanaz!!! Még nagyon közeli a visszaemlékezés, de
azt tudjuk, hogy így is rengeteg jó dolog történt benne. Hisszük, hogy jól csináltuk!!! Hiszen végig csináltuk--a járvány lehetőségeihez képest próbáltunk az új helyzetekhez alkalmazkodni, és a lehető legjobbat kihozni
mindenből.
Szuper gyerekek – szuper tanárok – szuper dolgozók.
Mert csak együtt lehetünk a legjobbak!!!
Hajrá 2022!!!
Mozsgó iskola
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EGY TEA MELLETT
GAJÁKNÉ PESZMEG MÁRIÁVAL
Bóni Tünde
1. Melyik a kedvenc évszaka?
 A meleget nem bírom amióta idős vagyok, ezért a tavasz és az ősz.
2. Mi a kedvenc étele?
 Ezen még nem gondolkoztam… családban imádjuk a krémleveseket, a magyar
konyhát szeretem, pl. töltött káposzta, pörkölt, nokedli, uborkasaláta, de más
nemzetek konyháját is kipróbáltam. Petra Budapesten mindig elvisz ilyen helyekre, így megszerettem az ázsiai édes-savanyú ízeket is.
3. Melyik születésnapja a legemlékezetesebb?
 A 70. mert a lányom meglepetéspartyt szervezett – nagyon szuper volt, minden
unokatestvérem ott volt a közös ebéden. Ennek 7 éve lesz, márciusban 77 leszek.
Én erre büszke vagyok.
4. Van-e kedvenc írója?
 Robin Cook és a skandináv krimik. Rengeteget olvasok, fő szempont, hogy
kikapcsolódást szerezzen.
5. Mi a kedvenc hobbija?
 Rengeteget olvasok, rejtvényt fejtünk, szeretek szabadon kint járkálni a természetben - régen is sokat jártam túrázni. Ha Petrával nyaralni megyünk, akkor
mindig megyünk, gyalogolunk ás látni akarunk.
6. Melyik a legmesszebbi ország ahová eljutott?
 Anglia. A szigetvári gimnáziumból egy tanár szervezett kirándulást és maradt hely a buszban, így mehettem a
csoporttal.
7. Melyik tulajdonságával elégedett?
 Jószívű, jókedélyű vagyok, pozitív életszemlélettel rendelkezem, igyekszem a mai napból kihozni a legjobbat.
8. Mire a legbüszkébb?
 Sanyival megvagyunk 45 éve jóban, rosszban, a lányunkra büszkék vagyunk – vagyis büszke vagyok a családomra. A közösségnek mindig hasznos tagja voltam. A nyugdíjas klubot 16 évig vittem, kulturális programokat szerveztem, fiataloknak túrákat hegyen-völgyön át.
9. Mit jelent a lakóhelyéhez való kötődése?
 1973-ban jöttem ide, mert vezető óvónőt kerestek. Nagyon hamar beilleszkedtem. Sok mindent szerveztem,
könyvtárba jártam, összeszedtem a fiatalokat, falutakarítást szerveztem, képviselőnek választottak – nagyon szerettem csinálni. Többször „Amatőr alkotók kiállításá”-t szerveztem - intarziák, fotók, faragás, kézimunkák – bemutatkozási lehetőség volt az itt lakó ügyes kezűek számára. Lengyeltóti János bácsi nevét mi hoztuk vissza a fiatalokkal:
Fekete Csaba javasolta, hogy csináljuk sakkversenyt. De hogy nevezzük el? – Legyen Lengyeltóti János emlékére
sakkverseny – pedig Ő nem sakkozott. Régen Mozsgó egyenlő volt Lengyeltóti János nevével. Évente volt egy
ilyen verseny. Erről fotóalbumom is van a könyvtárban – szerettem fotózni. Elismertük a munkásságát azzal, hogy a
neve a faluban fennmaradjon.
10. Volt olyan gyerekkori álma, ami megvalósult?
 Somogyviszlói kislányként pedagógus akartam lenni.
11. Mi a kedvenc virága?
 A piros tulipán – imádom, és a gerbera, mert tarka gerberából volt az esküvői csokrom.
12. Mit tart elfogadhatatlannak a világban?
 A háborút, szegénységet, éhínséget mikor iszonyú gazdag emberek vannak, van olyan hely ahol nincs tiszta ivóvíz
2022-ben.
13. Hogyan képzeli el az életét 5 év múlva?
 Szeretném az egészségi állapotomat szinten tartani – ez a családomnak is jó, magamnak is – nincsenek nagy terveim.
+ 1 . Újévkor tesz-e fogadalmat?
Nem.
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AKIKNEK KÖNNYŰ...
BÓNI TÜNDE
Újra rátaláltam a jó közérzetre és
ezt megint a rendszeres mozgásnak
köszönhetem. Ha mozgok, nem fáj
a derekam, jó a kedvem, lelkesen
nézek egy új nap elébe és sokkal
türelmesebb vagyok. Persze időnként jön a punnyadás, vagy a sok
munka miatt háttérbe kerül a testmozgás és akkor a fenti tünetek
pont ellenkező előjellel jelentkeznek. Kisebb eü. probléma miatt abba kellett hagynom a futást és szépen ellustultam pár hónap alatt, míg
a kilók észrevétlenül kezdtek lerakódni és jöttek a fizikai mozgásszervi fájdalmak. Na, ebből elég,
gondoltam, hisz butaság rosszul
lennem, ha jól is lehetek. Befizettem egy online csoportba, ahol heti
ezer forintért bármennyit edzhetek
és rengeteg gyakorlatban használható tudást építhetek be az életembe a
mozgás- táplálkozás- célkitűzések
kapcsán. Ráadásul autóba se kell
ülnöm, hanem ha van 15 percem,
lenyomok egy edzést (azt hittem 15
perc alatt nem lehet leizzadni, kifáradni, de rájöttem, hogy lehet) és
sokkal kevesebbet költök édességre,
voltaképpen több pénzem marad.
Három hónap alatt már napi 3-5
edzést csinálok, fogytam 5 kg-t és
remekül érzem magam. Az ismerősök, ha meglátnak, azt mondják,
hogy „Neked könnyű”. Bizony nem
az, amikor a munkámhoz igazítva
hajnalban, vagy este kell rávegyem
magam az edzésre, de akkor is megteszem, mert hosszú távon megéri.
Végiggondoltam az amatőr sportoló
ismerőseimet, akik Mozsgón élnek
és megkérdeztem, hogy Nekik
könnyű-e? Kiderült, hogy mindanynyian kaptak már hasonló mondatot. Nagyon inspiráló interjúk születtek, fogadják nyitottsággal, hátha
motiválódnak (még több) testmozgásra.

Ha fodrászhoz megyek, Tóberné
Csók Ildivel rendszeres témánk a
futás és a torna.
 Szoktál sportolni?
 Igen, 2 éve futok heti 2 alkalom-

mal, rendszeresen 4,5-5 km-t. Nagyon jó partnerre találtam Filiszár
Szilvi személyében, aki egy kitartó
nő és vele motiváló futni. Nagyon
hálás vagyok ezért Szilvinek, mert
egyedül nem mennék, nekem ő nagyon sokat ad. ”Te vagy az én mágnesem” szoktam neki mondani,
mert húz magával.
 Miért kezdtél futni?
 Régebben is futottam, de nem

volt, akivel kitartóan csináljam.
Előtte sokáig edzőterembe jártam,
de a covid miatt ez abbamaradt,
ugyanúgy, mint a jóga is. Hiányzott
a mozgás, elkezdtünk futni. Az
egészségem megőrzése miatt mozgok rendszeresen.
 Mit ad számodra a sport?
 Eszméletlen jó, érzem, hogy

megcsináltam, fittnek, egészségesnek érzem magam, jó állóképességet ad. Nem érzem, hogy bármit be
kellene áldoznom érte, ez az én
időm, ami rengeteget ad.

Jámbor Beát és kislányát, Sárikát is
megkérdeztem, hiszen tudom,
hogy mindketten rendszeresen
mozognak. Beával beszéltem először.
 Sportolsz rendszeresen?
 Igen, hetente kétszer tornázom

több mint 10 éve a két nyugdíjas
óvó nénivel.
 Mit ad neked a mozgás?
 Stresszlevezetés. Fiatalon, mikor

feszült voltam vagy hosszú sétára
mentem el vagy
futni. Utóbbi nem
a kedvencem. Ha
futok, a kihívás
miatt futok, amikor olyan az idő,
a bizonyítás miatt, hogy meg
tudom csinálni.
Először alig tudtam a templomig
elfutni - kitűztem
a célt, hogy Almáskeresztúrig
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futok - onnan persze vissza is kellett
futni. Megcsináltam. A mozgás
kell, mert hiperaktív vagyok. Minden hiperaktív gyereknek és felnőttnek is kellene sportolni. Számomra
a sport közösséget ad; beszélgetünk,
nevetünk, együtt vagyunk.
 Van hosszú távú célod a moz-

gással?
 Idősen lettem anyuka, – fontos,
hogy úgy tudjam felnevelni a gyerekemet, hogy tudjak vele mozogni,
ne idős, rozzant anyukája legyek.
Sári miatt kezdtem el mozogni.
Másrészt az uram miatt – szeretnék
tetszeni 50-60 évesen is.
 Mit üzensz azoknak, akik azt

gondolják, nekik ez úgyse menne?
 Ne csodálkozzanak, ha 50 felett
millió gyógyszert szednek és orvoshoz járnak. Mikor azt mondják,
hogy nekem könnyű… hát nem
könnyű, nekem ugyanolyan nehezemre esik, mint bárki másnak,
hogy elinduljak, csak engem hajt a
szokás. Kezdetben majd kijött a
tüdőm, de egészségesen akarok élni.
 Mit kell beáldoznod a mozgá-

sért?
 Nem tv-zek, nem Facebookozok, nem internetezem. Nem kell
lemondanom semmiről a sportért.
Tavasztól őszig a kerttől veszem el
az időt, a kert azonnali örömet
okoz, a mozgásnak utána örülök.
Nekem fontos, hogy a gyerekem
milyen életet lát tőlem, ha azt látná,
hogy a tv előtt ülök, lusta és beteg
felnőtté válna, ez megengedhetetlen.
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Schludt Abigél a lányom, Luca osztálytársa, ezért tudom, hogy fociban jeleskedik.

 Mit sportolsz?
 Úszok, régebben táncoltam is. Az

úszást nagyon élvezem. Később
talán vízihokiznék.
 Miért szeretsz úszni?
 Számomra stressz levezetés, ha

valamihez nincs kedvem a napban,
vagy rossz történik, ki tudom magamból adni. Öröm visszanézni
mennyit fejlődtem, öröm sportolni.
Szeretem az érzést, mikor vége van
az edzésnek, együtt a csapat, érzem,
hogy valamit csináltam, tettem az
egészségemért, jó társaságban vagyok.
 Mit sportolsz?
 4 éves korom óta focizok, ez a

 Mit áldozol be érte?
 Nem áldozat. Ha más programom

lenne, akkor is az úszást választom.

szabadidőm nagyobb részét veszi
el. Heti 2 edzésem van, heti 1
meccs, és van, hogy hétvégén is van
egy meccs.

 Szerinted miért fontos rendsze-

 Mit szeretsz a fociban?
 Ki tudom adni magamból a dü-

 20 év múlva fogsz sportolni?
 Biztosan nem akarok fotelben

hösséget, a tanulás nehézségeit,
együtt tudok lenni a barátaimmal.
Örülök, hogy mozoghatok, jó társaságban vagyok és nem a tv előtt
ülök. Ha kell, bevállalom, hogy
edzés után tanulok. Szeretnék elérni
nagyobb sikereket, bekerülni nevesebb csapatokba és középiskolában
sportiskolába szeretnék továbbtanulni.

resen sportolni?
 Az egészség miatt. Nekem ez inkább öröm, egy hobbi.

ülős lenni, ha lesz lehetőségem úszni fogok, de ha nem, akkor is biztosan mozgok majd.
 Szeretnéd, hogy a gyerekeid

sportoljanak?
 Mindenképpen. Minden gyereknek szüksége van valami sportra,
hogy lefáradjon, egészséges legyen,
élvezze, mert az Neki jó.

 Számomra nemcsak hobbit jelent,

így érzem kereknek az életemet.
Imádok sportolni és minél tovább
szeretném folytatni. Imádom, hogy
szabadnak érzem magam sport közben.
 Mit kapsz az úszástól, a tánctól?
 Elsősorban szabadságot és a min-

dennapi életbe való fittséget, hogy
önmagam tudjak lenni. A táncban
ki tudom élni a kreativitásomat, az
úszásban a versenyszellememet.
Szeretem, hogy a barátaimmal lehetek egy közösség tagjaként.
 Mit kell beáldoznod?
 A pihenésre szánt időmet, de ezt

nem bánom, mert ez is egyfajta pihenés, amiben nagyon jól érzem
magam.
 Van, hogy nincs kedved elindul-

ni?
 Nagyon ritkán, de akkor is elindulok és a végén mindig nagyon örülök, hogy így döntöttem, ráadásul
ezáltal is fejlődök. A versenyek
szempontjából nagy szükség van a
kitartásra.
 Mire vagy büszke?
 Arra, hogy a kitartó munkámnak

köszönhetően jól tudtam teljesíteni
a versenyeken, elértem a céljaimat,
amiket eddig kitűztem.
 Mi a célod a sportban?
 Szeretném a legjobbat kihozni

 Mire vagy a legbüszkébb?
 Legnagyobb sikerem 2021-ben az

magamból és kitűnően szerepelni a
versenyeken.

év női focistája díjat kaptam az
edzőmtől, – fiúk közt játszom egyedül lányként. 2-3 éve fiúkkal kezdtem edzeni, azóta hívott a Szentlőrinci csapat és a Pécsi is (PMSC),
de heti 4-5 edzés a tanulás rovására
menne. Egy focibíró visszajelzett,
hogy a fiúk közt is meg tudom állni
a helyemet.

 Miért jó sportolni?
 Az egészségünk miatt és sokkal

 20 év múlva is fogsz focizni?
 Ha ilyen kitartó leszek, akkor

igen, szeretem ezt a sportot, belenőttem, a körülöttem lévők is biztatnak, hogy csináljam, ki szeretnék
tartani az edzőm mellett is. Szeretném, ha majd a gyerekeim is sportolnának, hogy ne a tv előtt üljenek.

Bencze Sárával folytattuk a beszélgetést.

vidámabb, aki sportolhat, a fittség
jobb közérzetet ad és több örömet a
hétköznapokban.

 20 év múlva is fogsz majd spor-

Végül megkérdeztem szívem legkedvesebb interjúalanyát, a lányomat, Bóni Lucát, akire végtelenül
büszke vagyok, mert látom, mit
tesz azért, hogy szép sikereket
érjen el kedvenc sportágaiban.
 Mióta sportolsz?
 7 éve sportolok rendszeresen.

Először táncolni kezdtem, majd jött
az úszás. Most mindkettőt rendszeresen csinálom.
 Mit jelent Neked a sport?
9

tolni valamit?
 Igen, ebben biztos vagyok, szeretném megtartani az úszást és a táncot, mert ezekben tudok kiteljesedni.
 Szeretnéd, hogy a gyerekeid is

rendszeresen mozogjanak?
 Igen, szeretném, de nem fogom
elvárni, ha ők ezt nem szeretnék.
Kiskorukban viszem majd Őket
babaúszásra, sétálni és én is sportolni fogok, ezek által próbálom majd
Velük is megszerettetni a mozgást.
februárban folytatjuk...
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2021. RENDEZVÉNYEK KÉPEKBEN
Egeszsegnap

Kapólna avató

Idósek napja

Eletfa ültetes

Adventi gyertyagyüjtas
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MIT IS JELENT AZ INTELLIGENCIA
Tórmasi Vyktória
Kezdhetném akár azzal, hogy megosztó témát hoztam,
azonban azt veszem észre, a mai társadalomban minden
téma megosztónak számít. Az emberek egyre vérmesebben
küzdenek az általuk igaznak hitt eszmékért. Aprónak tűnő
nézetkülönbségekre már a kapcsolatok is rámennek. Ha
mégsem, akkor is bátran kántáljuk a nap huszonnégy órájában, a világ minden részén élő embertársainknak a szentül
hitt igazunkat, nem törődve a sérelmekkel. Hiszen következménye amúgy sincs. Csak egy cybervilág mögé bújt
véleményhajhászként leszünk elkönyvelve. Mégis valami
elemi ösztön boldogsága önti el lelkünket, kiadva a social
média felületein minden haragunk, dühünk, számunkra
idegen személyek rovására. Talán a személyes kontakt
hiánya, az érzelmi kontroll zavara, az érdektelenség vagy
az is lehet, hogy az elmúlt évek feszültsége, a túlzott tempót diktáló mindennapjaink robbannak. Meglehet, túlságosan is odafigyelünk ezekre a megszólalásokra. Hiszen valljuk be, mindig is voltak nézetkülönbségek, sőt agresszívan
saját igazukat hajszoló, a másik személyi szféráját és érzelmi mivoltát semmibe vevő személyekkel is bőven el volt
látva kicsiny világunk. Azóta még inkább, mióta az ember
az öntudatára ébredve, jogait hangoztatva tör előre. Az
online tér pedig, ennek sokkal nagyobb teret ad. Számos
olyan fogyasztóhoz jutnak el, akiknek semmi közük hozzá,
lehetősége azonban adatik figyelemmel kísérni, esetlegesen
bele is kapcsolódni egy ilyen vitába. Az érdemi vitával,
mint magával a ténnyel, semmi problémám nincsen, sőt,
egy jól felépített, megfelelő alapokra helyezett, érvelésekkel alátámasztott szócsata még üdítően is hat az elmére.
Fejleszti a gondolkodást, természetesen itt is, mint mindenhol máshol, a másik tiszteletben tartása a fő alappillér.
Azt már megszokhattátok tőlem, hogy általában a mindennapi életből kiragadott problémákat igyekszem a tőlem
telhető legjobban elemezni, illetve kifejteni véleményem.
Ez most sincs másképpen. Az utóbbi időben az intelligencia elővétele lett a legfőbb profilja a kardoskodóknak, és
ismeretlenül megítélik mások intelligencia szintjének arányát egy elejtett mondatból vagy egy esetleges nézetkülönbségből. Lerövidítve: ha nem értesz velem egyet, akkor
az intelligenciaszinted nem méltó arra, hogy én tovább
pazaroljam az időmet a véleményedre. Ezek a lezárások az
érvek hiányát jelentik, hiszen amikor már az ember nem
tud érdemi alapokkal alátámasztani egy mondandót, azt
nemes egyszerűséggel lezárja annyival, hogy nem érdemes
továbbá veled foglalkozni, hiszen úgysem vagy képes megérteni. Na persze ennek is, mint minden másnak, két oldala
van. A fogadó félnek is be kell látnia azt, ha valamihez ő
valóban nem ért, esetleg értelmes, érdemi reakciókkal elfogadni a másik megfelelő érvelését.
Az intelligencia egyik faktora, ha nem becsméreljük
sértő módon a másik tudását, hiszen véleményéhez mindenkinek joga van. Természetesen itt most nem a szélsőséges esetekre gondolok, amikor egy vélemény vagy nézet,
bármi módon veszélyeztet bárkit is. Volt már erre bőven
példa történelmünk során, és még lesz is. Tehát az intelligencia ok nélküli becsmérlése, az érvek hiányára alapuló
vádaskodás, miszerint nemes egyszerűséggel lezárjuk anynyival, hogy ha te nem értesz velem egyet, az azért van,
mert az intelligenciád nem mérvadó az enyémhez, holott az

intelligencia sokszínű, és nem egyenlő a teljes egyetértéssel.
Maga az intelligencia fogalma, amely az élet problémáinak megértésében is hatékony megoldásában nyilvánul
meg, megértő ítélőképességet takar. Sokan egyenes arányosságban társítják az intelligenciát a szellemi tudással,
holott maga az intelligencia a mindennapok megélésében
rejlik, és nem abban, hogy tudja-e az illető a molekuláris
nukleinsav elemeit.
Az érzelmi intelligencia vagy képesség az intelligenciának azon fajtája, ami a saját és mások érzelmeinek érzékelésével, kezelésével és pozitív befolyásolásával kapcsolatos. Ezen érzelmi intelligencia kezd szürkülni, most már
nemcsak a social média felületein, de egyre erősebben kiterjedve a való világba is. A közösségi médiában mért intelligencia is nagyon fontos, hiszen a közösségi felületek
sok lehetőséget adnak, de ennél jóval többet vesznek el,
főleg az érzelmileg befolyásolható személyek körében.
Nagyon sokan arra a döntésre jutottak, hogy csak a számukra megfelelő, érzelmileg feltöltő információt fogadják
be, minden mást figyelmen kívül hagyva a saját környezetükre koncentrálnak. Nyilván nem struccpolitikára gondolok, de az online térnek megvan az a sötét oldala is, hogy
bármely fals információ felreppentése olyan lavinát indít
el, ami később már betemet minket, és nagyon nehéz kikecmeregni belőle. Gondolok itt akár híradásokra, vagy
egy rosszakaróra, aki olyan hírt dob fel a netre rólam, aminek egyetlen pontja sem igaz, vagy esetleg csak kiragadott
momentum, mégis engem rossz színben tűntet fel, ezáltal
befeketít az egész világ előtt. Olyannyira erős a közösségi
háló hatása, hogy azok is elhiszik ezeket a rémhíreket, akik
pontosan tudják az igazságot, mégis elbizonytalanodnak,
hiszen a rosszat mindig sokkal könnyebb elhinni, mint a
jót. Talán ez is az emberiség egyik betegsége, hogy a negatívumra sokkal hamarabb ráharapunk, és a dráma sokkal
jobban felvértezi az érdeklődésünket, mint a jó, vagy az
esetleges megoldás. Mert mi nem a megoldást vagy a jót
akarjuk, a legtöbb emberben benne van a „szenvedő művész” ösztöne, és azt hiszi el, ami a számára legelőnyösebb, és a legizgalmasabb végkimenetelt tudja fabrikálni
belőle.
Egy intelligens ember elfogadja a másik véleményét,
észérvekkel meggyőzhető és nem sérti a másikat önös akaratából fakadó véleménynyilvánítás miatt. Azt is belátja,
hogy van, amihez más tanult ember jobban ért, és a saját
igazát, saját tudását megfelelő érveléssel tudja alátámasztani. Tisztában van azzal, hogy egy felröppent hír nem feltétlenül az igazságot takarja, a social média felületeit pedig
megfelelően használva értesül a világ dolgairól, nem pedig
embertársai sértegetésére, szitokszavakat használva becsmérli annak a tudását, akit nem is ismer, vagy ha ismeri is,
tisztában van a másik intelligenciájának jogaival. A tiszteleten alapuló intelligencia a legerősebb, amit az ember birtokolhat.
Azt mondják, a tudás hatalom, pedig az intelligencia
viszi előre az életet. Az intelligencia az alap emberi hozzáálláson és mindennapi szituációkban mutatkozik meg, és
nem az alapján mérendő, hogy az illető milyen irányba
mutat nagyobb érdeklődést.
11
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MOZSGÓI SÉTÁK
Hórvath Betty
Ebben a vészterhes, vagyis inkább veszélyhelyzettel terhelt időben azon gondolkodtam, hogy milyen más érzelmektől vezérelt a jelen kor polgára, mint történelmünk hasonló helyzeteiben élők. Míg korábbi évszázadok során egyegy veszedelemtől való megszabadulás alkalmával hitük szerint katedrálisokat, templomokat, kápolnákat, emlékműveket, de minimum egy keresztet emeltek, építtettek hálájuk jeleként az emberek, manapság ennek semmi nyomát
nem tapasztalhatjuk, én legalább is a közvetlen környezetemben semmiképp. Sőt, úgy gondolom, még hálát sem
igazán érzünk mindannyian, vagy ha érzünk is valamit lelkünk legmélyén, vagy vallásos életet is élünk, akkor sem
fejezzük ki ilyen maradandó alkotással. Ez már nem szokás, egyáltalán nem trendi.
Novemberben egyesületi rendezvény alkalmával lehetőségem volt érdeklődőknek megmutatni templomunkat és
idegenvezetést is tarthattam számukra. A felkészülés során, a már összefoglalt, gyűjtött anyagot bemutattam Rosner
Zsolt plébános úrnak, aki kiegészítette. A templomunk építtetésének és első felszentelésének apropója vélhetően, amit nem tudtunk alátámasztani forrásokkal -, az utolsó nagy pestis járványtól való megmenekülés. Erre szolgálnak
bizonyítékul az eredeti védőszentek az oltárkép mellett. Az oltárkép freskóján látható Paolai Szent Ferencnek közbenjárását kérték a hívők. A bal oldali eredeti barokk faszobor Szent Sebestyén vértanút, a jobb oldali Szent Rókust
ábrázolja egy kutyával. A templomot Paolai Szent Ferenc tiszteletére szentelték fel.

Mozsgót és környékét a XVIII. sz közepétől birtokló Batthyány család a templom építtetését 1738-ban
kezdte meg barokk stílusban, a pestisjárvány-dúlás idején, ezért valószínűsíthető, hogy védőszentjeit is emiatt
választották. Erről tanúskodnak az eredeti faszobrok és az oltárkép. 1746-ban már készen állt a templom, plébániáját 1756-ban alapították, anyakönyveit 1757-től vezetik. Mozsgó, az Almáspatak mentén települt községek között, a török hódoltság alatti elnéptelenedés utáni vezető szerepét köszönheti ennek. Ebben a Batthyány
család jelentős birtokviszonya is befolyásolta, egyházkormányzati székhely lett, több filiával. A templomot
gróf Battyhány II. Ádámné, gróf Strattmann Eleonóra, Batthyány Károly édesanyja látta el gazdagon felszerelésekkel.
Plébános úr kiegészítését beillesztettem a templom történetébe. A novemberi bemutatás a résztvevők megelégedésével zárult. Párhuzamot vonva jelenünkkel, kíváncsi lettem, kiegészítettem hát egy kis kutatómunkával és baráti
oldalunkat a Google-t böngészve, rákerestem a szentek életére, újból végigolvastam a gyűjtött forrásainkat, így a
következő megállapításokra jutottam:
Szent Sebestyén, akiről a naptár szerint e hónap 20-án emlékezünk meg - Fábián és Sebestyén névnapot ünnepelve -,
római katonaként szolgált, keresztény hite miatt azonban halálra ítélték. Kinn a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a
katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak vélték, otthagyták. Egy római özvegy, Iréne házába fogadta a súlyos
sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy fogadták,
mint aki holtából támadt föl. A vértanúként tisztelt Sebestyénhez, mint segítő szenthez fordultak pestis és más – embereket, állatokat pusztító – járványok idején. Számos testület és kézműves céh tisztelte védőszentjeként.
Szent Rókus pénzzé tette jelentős örökségét, hogy szegényeknek és ispotályoknak adományozhassa. Érintésével gyógyított számtalan beteg, főleg pestises embert, halálból támasztott fel és más csodatételek is fűződnek hozzá. Meggyógyított
egy bíborost is, a pápa fivérét. Piacenzában
maga is megkapta a kórt, hogy másokat
meg ne fertőzzön, a város melletti erdőben,
egy barlangban húzódott meg. A legenda
szerint egy vadászkutya látta el élelemmel,
ezért állandó szereplője ábrázolásainak.
Miután felgyógyult, visszatért Vogherába,
ahol kémkedés gyanújával börtönbe vetették. Ötévi raboskodás után, lényegében
ismeretlenül halt meg, egy évtizeddel az
1368-as, nagy pestisjárvány után. A 15. század végétől, a tizennégy segítő szent között,
járványok ellen hívták segítségül. A 16-18.
században az egyik leginkább tisztelt szent
volt Európában.

Szent Rókus

Szent Sebestyén
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Paolai Szent Ferenc idős szülei Assisi Szent Ferenc közbenjárásáért folyamodtak,
hogy házasságuk ne maradjon gyermektelen, és megfogadták, hogy a vágyott fiút
az ő nevére kereszteltetik majd. Amikor a csecsemő megbetegedett, ismét hozzá
fordultak, és gyógyulásáért cserébe tizenhárom évesen ferences szerzetes lett, ám
a kolostor helyett két év elteltével egy barlang magányát választotta. A remetét
vadászok felfedezték, így sok ember lelki üdvösségért kereste föl, akik közül sokan
remetetársaiul ajánlkoztak. Ferenc ezért kápolnát épített, három cellával, és ezzel
megvetette a legkisebbek (mi-ni-miták) későbbi rendjének alapját. 1452-ben megalapította közösségének első kolostorát. A hagyomány szerint sok csodát tett életében, de legerősebben személyes példájával hatott környezetére. Önmagától és
szerzeteseitől egyaránt önsanyargatást és vezeklő életet várt el: húst például sohasem ehettek.
A reneszánsz pápák tisztelték, IV. Szixtusz, VI. Sándor és II. Gyula, sokszor kérték a tanácsát, rendjét kiváltságokkal ruházták föl. Pappá szentelését Ferenc mégis elutasította. A nagybeteg XI. Lajos francia király a remete csodatevő képességére számítva követet küldött a nápolyi királyhoz, hogy az parancsoljon rá alattvalójára, és küldje el hozzá. Ferenc azt válaszolta, hogy ő nem orvos és nem is varázsló. Csak a pápa parancsára volt hajlandó útnak indulni az uralkodó betegágyához.
Lajosnak azonnal megmondta, hogy nem tudja meggyógyítani, és Isten sem fog az érdekében csodát művelni, csak
lelkiismeretének könnyítésért tud közbenjárni az Úrnál, miután ezt elfogadta a király, megbékélve hunyt el. Sok
embert gyógyított meg Ferenc, emiatt ellenségei lettek a környék seborvosai, egy sértő vita során válaszul Ferenc a
tűzhelyből puszta kézzel emelt ki egy marék izzó parazsat, és az indulatos vitapartner felé nyújtotta: „Padre Antonio, melegedj egy kicsit a szeretet tüzénél, mert arra van a legnagyobb szükséged!”
(Forrás: www.magyarkurir.hu, archiv.katolikus.hu, ujember.hu, olaszorszagrol.hu)
Információgyűjtésem eredménye plusz adatokkal szolgált a
feltevéshez, melyet plébános úr is figyelmembe ajánlott,
miszerint a templom védőszentjeinek választása a járvány
megszűnése miatt érzett hála kifejezésére szolgál csupán.
Számomra felismerést hozott a Batthyány nemzetség családfájának és Szép Attila plébános úr templom történeti forrásának összevetése. A forrás szerint: Paolai Szent Ferenc
népszerűsége és tekintélye annak is köszönhető, hogy a szegény remete az európai királyi udvarokban, mint a születések csodatevő segítője volt számon tartva, hiszen az
utódlás nagy gondot jelentett a dinasztiáknál. A családfából
számomra az tűnik ki, hogy a Batthyányakat is sújtotta ebben az időkben a megfelelő
számú örökösök híja.
A templomhoz és a vallástörténethez kapcsolódó gondolatmenetem és kutatásom nem nevezhető
trendinek. Nem a digitális világot benépesítő avatárok online tereinek valóságát firtatja. Ugyan az
interneten fellelhető digitalizált, eredeti dokumentumokat néztem át. Érdekes, hogy a pandémia
okozta helyzettől milyen messzire gurulhatott a gombolyag. Mióta rátaláltam erre az összefüggésre,
kicsit más szemmel tekintek a gyönyörű templomunkra. Teljesen felvillanyozott, további kutatásokra ösztönöz. Trend ide vagy oda, történelmünk és hitvilágunk felfedezése csodálatos dolog, pláne ha
csodák és csodatévők is szerepet kapnak benne.

Kózsegi Kónyvtar
A könyvtár költözés miatt január 31-től február 15-ig
zárva lesz. Az új könyvtár a rendezvényteremben kap
helyet.
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HOEMBEREK VILAGNAPJA
Markó Réka
2011 óta került a köztudatba egy különleges és érdekes
világnap a Hóemberek napja. A hóember ábrázolja a
szeretetet a tél hideg, sötét napjaiban, mosolyt és vidámságot hoz az emberek számára, hiszen már az építése is jó móka.
A Hóemberek világnapja január 18. A dátum kiválasztása is szimbolikus, hiszen az 1-es a seprűre, a 8-as
pedig a hóemberre hasonlít, így könnyen megjegyezhető az emberek számára. A világnap ötlete Cornelius
Graetz nevéhez fűződik. Fontos volt a német férfinek,
hogy mindenképp téli időszakban legyen, és lehetőség
szerint lehessen is hóembert építeni ezen a napon. A
világnap kialakulásában nagy szerepet játszott egy marcipánból készült hóember, amit a férfi nem tudott megenni, és ennek hatására gyűjteni kezdte azokat a dolgokat, amik a hóemberre hasonlítanak. A közel 3000 darabból álló gyűjteménye 2008 óta a Rekordok könyvében is szerepel.

rábbi rekordját, ami 37,21 méter volt, megdöntötték, és
így ezzel a magassággal bekerültek a Rekordok könyvébe is. (Forrás: sielok.hu)

38 méter! Ausztriában épült a világ legmagasabb hóembere
8 ERDEKESSEG, AMIT BIZTOSAN NEM TÚDTAL
HOEMBEREKROL

1. Tömeges orgiákban résztvevő hóembereket építettek a belgák
A németalföldi lakosok a tizenhatodik században olyannyira megelégelték a korrupt helytartók viselkedését,
hogy egy erősebb havazás után több száz hóembert építettek, amelyek egymással erkölcstelen tevékenységet
folytattak. A feljegyzések szerint a belga lakosok ezzel akarták jelezni, hogy mennyire képmutatónak tartják a helytartók és a bírák viselkedését. A hóemberek felnőtt jeleneteinek egy erősebb napsütés vetett véget.
2. A hóemberépítés egészségesebb, mint a tánc
Egyes felmérések szerint, egy órányi intenzív hóemberépítés jótékonyabb hatással van az emberi szervezetre,
mintha egy órán keresztül táncolna. Megközelítőleg 238
kalóriát éget el az, aki a nulla fok körüli hidegben szorgalmasan gyúrja a havat. Tökéletes tipp azoknak, akik a karácsonyi nagy evés-ivás után kicsit karcsúbban szeretnék
kezdeni az újévet.

Cornelius Graetz – aki hóembereket gyűjt

Amikor elkezdődik a havazás különböző formákban
és díszítésekben találkozhatunk ezzel a kedves figurával. Készülhet belőle két részes, három részes darab is.
Van, aki csak hétköznapi viselettel látja el, de olyan is
akad, aki remekművet, művészeti alkotást készít a hóból. A hóember építés összehozza az embereket a legkisebbtől a legnagyobbig és ahol van hó mindenhol nagy
népszerűségnek örvend.
Hogyan is készül a hóember, erre a kérdésre a válasz
nagyon egyszerű: először a kezünkbe vesszük a havat
és egy olyan helyen kezdjük el görgetni a hógolyónkat,
ahol van hó, majd egy újabb és újabb nagy hógolyó
következik, amit egymás tetejére kell tenni. Ezután pedig kezdődik a díszítés, melynek csak a képzeletünk
szab határt.
A világ legnagyobb hóembere 2019-ben az osztrák
Riesneralm síterepén épült, a magassága pedig pontosan
38 méter és 4 centiméter. A kitűzött 40 méteres magasságot nem sikerült elérniük, de az amerikai Maine ko-

3. A világ legtöbb hóemberét a japánok építették
A japán kisvárosban, Sapporo-ban világrekordot döntöttek a helyiek. Több mint tizenkét ezer hóembert építettek – amelyek a cezúra alatt nem olvadtak el – 2003ban, így sikerült bekerülniük a Gunniess Rekordok Könyvébe. A dolog érdekessége az, hogy a kis város lakosainak
száma kevesebb, mint négyezer, így egy lakos átlagosan
legalább három hóembert épített a megmérettetés során.

4. A francia ellenállás jelképeként is hóembert használtak
A francia-porosz háború egyik időszaka alatt, 1870-ben
a francia nemzetőrség tagjai közül többen is művészcsaládból származtak, így unalmukat gyakran hóemberépítéssel űzték a fronton.
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Alexandre Falguiere nevű parancsnok vezetése alatt,
egy három méteres hóembert is építettek a katonák vezetőjük parancsára. A honvédek el is nevezték a hóból épített lényt „Az ellenállás”-nak. A hóember elé még egy
ágyút is begörgettek, így vált a francia ellenállás védjegyévé.

8. Az USA-ban a hóemberek voltak az alkoholisták jelképei
Miután 1933-ban véget ért a szesztilalomnak az Egyesült Államokban ismét legálisan lehetett alkoholhoz jutni.
Azonban az alkohol iparosok igyekeztek magukat távol
tartani attól a társadalmi berögződéstől, miszerint az alkoholt nem lehet tisztességes formában, mértékkel fogyasztani. Így plakátjaikon hóembereket használtak, akiket esetlen részegekként tudtak ábrázolni anélkül, hogy valódi
emberalakokat kellett volna használniuk. Így a harmincas
évektől fogva számtalan Jack Daniels, Miller vagy Schlitz
plakáton lehet hóembereket látni.
Forrás: 8 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a
hóemberekrõl (888.hu)

5. A svájciak inkább felrobbantják őket
Zürichben a svájciak a tavasz közeledtét úgy ünneplik,
hogy különleges pirotechnikai eszközök segítségével, ellenőrzött körülmények között felrobbantják a hóembereket jelezvén, hogy vége a télnek. E hagyományról még egy
külön fesztivált is elneveztek, „Böögg” néven, amely az
óriás, égésre kárhoztatott hóember nevét viseli. A hagyomány szerint minél rövidebb idő alatt robban fel Böögg,
annál gyorsabban érkezik meg a tavasz.
6. A világ legnagyobb hóembere majdnem 40 méter
magas.
Az amerikai Maine városában 2008-ban több száz önkéntes vett részt a világ legnagyobb hóemberének megépítésében. A megközelítőleg 40 méter magas és 17 méter széles hóember olyan nagyra sikerült, hogy a szemeket
ábrázoló díszek traktorgumiabroncsokból voltak kirakva.
Azóta sem dőlt még meg a rekord.
7. Michelangelo is épített hóembert
Amikor a firenzei Piero de’ Medici uralkodása alatt művészként dolgozott Michelangelo, gyakran kísérletezett új
művészeti formákkal. Az 1494-es feljegyzések alapján egy
heves havazást követően a művész az uralkodó kertjében
emberalakokat kezdett gyúrni a hóból. A firenzei uralkodónak, Medicinek rendkívül tetszettek az alkotások, azonban
sokáig nem élvezhette őket, hiszen az olasz telek nem a
tartósságukról híresek.

BAR HAVAS KARACSONYÚNK NEM VOLT, DE A VARVA-VART HAVAZAS DECEMBER 27-EN HOZZANK IS MEGERKEZETT:

Kis Dóra, Tormási Viktória

Galambos Anna és Áron

Jusics Koppány és Zsolt

Kis-Ács Adrienn

Cseh Lorin Villő
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Sánta Áron, Vank Viktória

Kántor Éva
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KERESZTREJTVÉNY
Keszítette: Kantór Eva
JANUÁR
A decemberben megjelent rejtvény megfejtése: Legyen veled karácsony angyala, legyen áldás az ünnep, szeretet simítsa lelkedet, mikor a csengők megcsendülnek. A helyes megfejtést 17-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Gulyás Csabáné, Pap Zsuzsa
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: január 31.
A feladványokban felsorolt szavakat 8 irányban keresheti meg, a megmaradt betűkből kapja meg a megfejtést.
ablak, ajándék, alagút, aláírás, álnok, arany, asztal, barát, baratság, bátor, beteg, boríték, csillag, csokoládé,
csomag, egyenes, eljegyzés, ellenség, élmény, eper, fény, fizetés, föld, függöny, fűtés, garancia, hagyomány,
hatalmas, határozott, házasság, hold, holnap, hotel, iskola, kápolna, kard, kedves, király, konyha, könyv, kutatás, küllem, napos, naptár, narancsos, óra, orvos, pangea, piros, sajt, sós, táska, tojás, üveg
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