
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tompa Mihály: Karácsony estéjén 
 

Nem hallod-e? Kopogtat valaki… 

Told hátra, édes anyjok, a reteszt! 

Setét van künn, s erősen fú, esik… 

Ereszd be a szegény utast, ereszd! 

Boldogtalan, kinek ma útja van, 

S ott éri a szent est, hol idegen... 

Csak erre, erre! bátran egyenest, - 

A szó elég jókor lesz idebenn! 

-  Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk! 

 

Isten hozott! oldozd le saruid –  

Jól ég a tűz, melengesd fel magad!  

Szemközt fogott a csapkodó vihar:  

Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt!  

Hja, szenvedés az utas élte most…!  

Szél ostora s köd a kísérete;  

Ember s hajlék öröm reája, kit  

Éhes, vonító vad kísérgette.  

– Nem jársz-e künn te is, szegény fiam? 

 

Elébb, elébb! ugy hátra mért vonulsz? 

Tied köztünk az asztalnál a hely,  

Szerény tálunk mellett bor és kalács,  

Elégülj meg, vidulj fel s ünnepelj! 

Vendégünk vagy; szállást ad e fedél,  

S alatta szél – hideg, ne félj, hogy árt! 

Megosztjuk, ami jót nyerénk, veled,  

Nyújtsd közelebb azt az üres pohárt…  

– Hol ünnepelsz te most, jámbor fiúnk? 

 

Aztán beszélj, hadd halljam a szavad,  

S hogy ifjú szívednek mily álma van?  

Nagy cél után kellett eredned a  

Széles világnak ily fiatalan!  

Élnek-e még szüleid, akiket  

Úgy érdekel szerencséd és bajod?  

Hazafelé fordúl-e már utad,  

Vagy a tieid még messzebb hagyod?  

– Mikép az a mi kedves, rosz fiunk! 

 

Mert úgy van az! oly balga a szüle,  

Hogy a fiak serdült korára vár...  

Akkor kiszállanak… S árván marad  

Üres fészkében az anyamadár  

Bár szüntelen fáj, fáj… ilyenkor ont  

Az a hiány legkeserűbb könnyűt,  

Midőn az édes vagy szent alkalom  

Nagyot, kicsinyt a háznál egybegyűjt…  

– Mikor térsz meg, mi várva várt fiunk? 

 

Mikor telnek be édes álmaink…?!  

Úgy lenne majd végóránk is nyugodt…  

De im éjfélt üt, – a hívő világ  

E nagy s dicső ünnepre eljutott,  

Hogy reggel új, szent érzések között  

Hallgassuk a váltság örök szavát:  

Hajtsuk fejünket nyúgalomra most: -  

Jer, a vetett ágy vár… jó éjszakát!  

– Jó éjszakát, mi szeretett fiunk! 

                     (mek.oszk.hu) 
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ÁDÁM – ÉVA… 
 

 

Az ige testé lett, így kezdődik az emberélet. Isten megalkotta az első embert, Ádámot. Küldött reá 

mély álmot. Nemtelen volt még „adrogén”. Ő volt az Egyén. Isten Ádám oldalából megalkotta Évát. 

Ádám szétvált. Tehát a felelet: Éva Ádám másik fele lett. Feleség. S nem ellenség! Ezzel megszűnt az 

egy. Oly egyszerű, mint az egyszeregy. Lett helyette a Mi. Ezt könnyű megérteni. Bibliában írva va-

gyon, megítélését az olvasóra hagyom. „Isten kivette a szépséget a férfi életéből, a nőnek adományoz-

ta.” Még azzal is fokozta, ha a férfi nem egyesülhet ezzel a szépséggel, akkor búskomorrá válik, s az 

marad öreg koráig. Akkor egész életen át keresi önmagát. Keresi a másik felét. Hát éppen ezért! Óvja, 

mint szép virágot. Mert a nő egyetlen odasimulásával el tudja feledtetni vele az egész világot. A szere-

lemben mindként fél vak. S csak nem felesleges szavak! Megszűnik körülöttük minden. Csak egyvalaki 

van láthatatlanul jelen: az Isten! Ha megtalálják a helyes utat, akkor a Mennyországba érzik magukat. 

(Menny-asszony!) Elmennek a templomba, megáldja őket a Pap, s egymáséi lesznek, minden áldott 

nap. Nem egy másé! A hűséges társé. Vőlegény feleségül veszi. Jól teszi! Nem közösülnek: Egyesül-

nek! Habár, ma már csak összeállnak. (Később majd úgyis elválnak!) Nem igénylik Isten áldását. De 

viselik a képmását. Nem divat ma már egy életet együtt leélni? Egymásba bízni, remélni? Talán elégte-

lenek? Meglehet!” Holtomiglan-holtodiglan”? Hol van? Ez az életből ellesett sorsa. Nagyon sok szét-

esett család sorsa. Az ember a testét földnek adja, de a lelkét letagadja? Megteheti! Ebben nem aka-

dályozza senki. Ha ki tudnánk magunkból íratni a gyűlöletet, irigységet, kapzsiságot. Teremteni tud-

nánk egy jobb világot. Járnánk utunkat megvilágosult szemmel. Nem lenne ellenség a másik ember! 

Jót tennénk, nem mást. Ha őszintén szeretni tudnánk egymást. Nem mondanánk oly sok hazugságot. 

Szentnek tartanánk a házasságot. Ha a tízparancsolat szerint élnénk, megtalálnánk a lelki békét… Ha 

már másnap nem hazudnánk hűséget egymásnak! Ha nemcsak néha-néha névnapjukkor jutna 

eszünkbe Ádám, Éva! Határtalan lenne az öröm: Akkor Mennyország lenne a Földön! 

 

Tamasics János 

 
 

 

 

NÉHÁNY KARÁCSONY ELŐTTI GONDOLAT 
 

E sorok írásakor vette kezdetét az advent, napról napra közeledik a karácsony. Jézus születésének 

ünneplése mai világunkban együtt jár az ajándékozással, az adakozással. A szeretet ünnepe lassan 

már nem is arról szól, amiről szólnia kellene…? 

 

Cirka négy évtizede, gimnazista koromban ilyentájt, egy karácsonyi ünnepélyen olvasták fel O. Henry 

amerikai író "Háromkirályok ajándéka" című megható novelláját, mely egy fiatal párról szól. Nem futja 

nekik arra, hogy karácsonykor ajándékkal lepjék meg egymást. A lány, Della, a gyönyörű haját vágat-

ja le és adja el, hogy megvehesse a hőn áhított platina óraláncot a fiúnak, míg Jim az aranyóráját 

adja el, hogy a kapott pénzen meglepje Dellát az ékkővel kirakott fésűkészlettel. Ez a történet több, 

mint száz éves, viszont úgy vélem, hogy a mai viszonyok között megint időszerű; ennyi idő eltelte 

után is finom erőleves a léleknek. 

 

Ha adunk, akkor kapunk. S minél többet adunk, annál többet adhatunk. Ez csak akkor működik, ha 

mindenféle elvárás nélkül adunk. Sokan kapni szeretnek, és tartják a markukat. Ne értsük félre, nem 

éppen pénzről van szó. Mi az, amit a pénzen kívül adhatunk? Például egy mosolyt, egy ölelést, egy 

kis figyelmességet, törődést. És legyünk nyugodtak: vissza fogjuk kapni, amit adtunk. De nem pont 

abban a formában, ahogy elvárjuk. 

 

Figyeljünk jobban oda egymásra. Mindaz, amit teszünk mással/másért, visszahat ránk. Legyen az jó 

vagy rossz. Ezért érdemes csak jót tenni másokkal. A csodát ne mástól várjuk – a csoda bennünk 

van. Tegyük hát a csodát, higgyünk a jóban. Várjuk el a legjobbat, hiszen ahhoz, hogy sikeresek le-

gyünk, három dolog szükséges: vágy, hit, elvárás. És együtt énekelhetjük Louis Armstronggal: „Mi-

lyen csodálatos a világ”. 

 

Boldog karácsonyt kívánok a Kedves Olvasónak. 

http://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_062-hu.html                                    Herczeg József Tamás 
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          ÜNNEPVÁRÁS 
 

 Itt a december és elkezdődik az adventi időszak.         

Az emberek készülnek az ünnepre. Megtervezünk  

minden kis apró részletet, kitaláljuk a menüt, az      

ajándékokat, a díszítést. A lelkünket is ünneplőbe 

öltöztetjük.  
 

Mindenki számára fejtörést okoz, hogy mit süs-

sön, hányfélét? Az egyesület tagjaival egy dél-

utáni közös sütést szervezünk, ahol mindenki 

hozzátehet valamit a tudásából és finom sütiket 

készíthetünk, közben pedig ráhangolódunk az 

ünnepre. Mindenki hozza magával  a jókedvét, mi 

pedig adjuk a hozzávalókat.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dec. 19. szombat 9.00 – 12.00 óra     Helyszín: Könyvtár 
 

KARÁCSONYI KÉZMŰVES DÉLELELŐTT 
 

 

Minden évben nagy sikert arattak a gyönyörű kézzel készített karácsonyi ajándékok és díszek. Szere-

tettel várunk mindenkit, kicsiket, nagyokat, akik szeretnének velünk együtt ügyeskedni.    

Készítsünk karácsonyfa díszeket, gipszből és természetes anyagból készült formákat, asztaldíszeket, 

és még sok meglepetést,, ami meghittebbé teszi az ünnepünket.  Szeretettel várunk mindenkit!  

 Karácsonyfa díszek Várdai Adriennel 

 Karácsonyi asztaldíszek Kántor Évivel 

 Gipsz formák Szabó Ágicával 

  

 

Meghívó 
 

Kedves Egyesületi Tagok!  
Kedves Vendégeink! 
 

Szeretettel várunk mindenkit  2015. dec-
ember 11-én, pénteken, 14.00 órakor a 
Kazaliczky Antal Művelődési Házba kará-
csonyi süti készítésre. 

 

 

KARÁCSONYVÁRÓ PROGRAM 
 

MEGHÍVÓ 
 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2015. december 14-én (hétfőn) 17.00 

órai kezdettel közmeghallgatást tart a 

Kazaliczky Antal Művelődési Házban.  

Tisztelettel várjuk a község lakosságát! 

Meghívó 
Tisztelettel meghívom a közmunkaprogramban 
dolgozókat december 17-én (csütörtökön) 12.00 
órakor tartandó évzáró összejövetelre, melyet a 
Kazaliczky Antal Művelődési Házban tartunk. 

Kovács Zsolt 
  polgármester 

 

Ez a meghívás -  külön értesítés nélkül – minden dolgo-
zó számára érvényes. 

KARÁCSONYI CSOMAGOSZTÁS 
 

 

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe.  

Az önkormányzat, saját költségvetése terhére, 

minden család részére ajándékcsomagot állított 

össze.  

A gyerekek megkülönböztető figyelemben ré-

szesülnek, ők külön csomagot kapnak. Azok a  

6-14 éves korúak, akik nem Mozsgóra járnak 

iskolába, szabadidő együttest is kapnak.   

A csomagokat minden házhoz  

személyesen visszük el december 19-én. 
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OLVASNIVALÓ – Születés hava... 
 

Decembert a különböző régi és újabb naptárak 

többféleképpen nevezik: Karácsony hava, Álom 

hava,stb. - én Születés havának is szeretem hívni. 

Nem azért, mert nővérkém decemberi és kisebbik 

fia is. Ha tágítjuk a kört Petőfi (akit az oroszok a 

magyarok Puskinjának neveznek) szintén szilvesz-

terkor született. December a fény születésének 

ideje. A fényé, a Napé, ami földi létünk alapja. 

December 20-21 a legsötétebb napok. Legrövi-

debb a világos napszak, szinte haldoklik a Nap, a 

Fény. December 22-23-tól bekövetkezik a minden 

évi csoda: feltámad, újjászületik a Fény, hosszab-

bodik a világos napszak. Karácsonykor pedig min-

den évben megszületik Jézus, a világ világossága. 

 Itt most azonban egy más születésről sze-

retnék írni, de mindegyikben közös maga a szüle-

tés, a teremtés, az évről évre megvalósuló örök 

körforgás biztosítása.  

 A fiú a hetvenes évek végén kerül Mozsgó-

ról-Pécsre. A nyolcvanas évek elején-közepén már 

házas, két kislány apja, akikkel egyre nagyobb la-

kásba költöznek. Kilencvenben már vagy az ötödi-

ket lakják, amikor az asszony újra állapotos lesz. 

 Ülünk az emberrel az előszobában, az asz-

szony a szobában a fiatal társaságot szolgálja ki: a 

kisebbik lány születésnapját ünneplik.  

- Sándor, hogy szülhetett meg az Edit maga, hon-

nan tudta, mit kell csinálni. 

- Úgy szülhetett, hogy tudta, és mikor szüksége 

volt rá, használta tudását. 

- Na ne szédíts.  

- Te meg el tudod képzelni, hogy minden emlős a 

szülés és utódnevelés hatalmas tudásával született 

erre a világra csak pont az ember nem kapta meg? 

Azt a tudást, ami nemzedékeken keresztül biztosít-

ja a továbbélést. Azt, amit én és hál' Istennek még 

vannak ilyenek, a teremtőnek tulajdonítok, az ateis-

ták elegánsan genetikailag kódolt evolúciós infor-

mációnak. Persze az életmód okán egyre többen 

vannak, akik már csak szülőágyon, esetleg műtét-

tel tudnának megszülni. Ne hibáztassák magukat, 

a korunk bűne nem az övék. 

 Közben előkerül az asszony, jöjjön a törté-

net: 
 

 

Hideg szilveszter éjjel, de a szoba meleg, szeré-

nyen ünnepel a család. Az asszony már nagyon 

nem találja a helyét sem a fotelban, sem a heverőn. 

A kisebbik lány még nem annyira figyelmes, de a 

nagyobb kíváncsi, aggódó. Anyja azt mondta a 

minap: jövő év elején megszületik a baba. 

- Jól vagy anyu? 

- Jól kislányom, de most már menjetek aludni. 

Már érzett pár gyenge fájást, de azt hiszi talán az 

izgalom, vagy a rosszul fekvés. Úgy tervezi korán 

reggel azért bemennek a kórházba. Nyugodt, hisz 

városban laknak, ha mégis elmegy a magzatvíz, 

pár perc mentővel a kórház. Sűrűsödnek hirtelen a 

fájások, bár a magzatvíz helyett csak nagyon ke-

vés, inkább véres, mint nyákos szivárgás van. Már 

izgul, egyre elviselhetetlenebbek és sűrűn jönnek a 

fájások. 

- Menj, telefonálj a mentőknek ez a gyerek nem vár 

holnapig. 

A férfi kapkodva öltözik, siet a fagyos éjszakába a 

telefonfülkéhez, de az már a szilveszteri duhajko-

dás áldozata. 

- Mit csináljak??? Aki gazdagabb, talán már be 

tudta vezettetni a telefont. 

Rohan a lépcsőházakba, a nagyobb lakásokat vá-

lassza. Becsenget. 

- Uram, ne haragudjon, meg szeretném kérni... 

- Kéregetőkkel nem foglalkozunk, és becsapja az 

ajtót. 

- Asszonyom, a feleségem szül, mentőt szeretnék 

hívni! 

- Fiatalember, máshol süsse el az otromba tréfáit. 

A végén már izzadt, csapzott, alig áll a lábán. 

- Uram, mentőt szeretnék hívni... 

- Az való neked részeg disznó. Remélem megfagy-

tok páran az éjjel. 

 Az asszonynál közben elkezdődnek a toló-

fájások. Hirtelen eszébe jut: a két lánynál is a szü-

lésznek kellett megnyitani a magzatburkot. Most 

mi lesz Istenem? Erről eszébe jut, hogy őt imád-

kozni sem tanították. (Nem volt szokás.) Valami kis 

imádságot próbál összeszedni, összekulcsolt kéz-

zel. Talán ilyesmit? 

- Istenem bocsásd meg, hogy csak bajban fordu-

lok hozzád, de tőled kaptuk ezt a magzatot, kérlek 

vigyázz ránk, főleg a kicsire. Ígérem nem fordulok 

el tőled többé.  

 Megnyugszik: hiszi, hogy már nem csak 

ketten, hanem hárman vannak a szobában. A kö-

vetkező fájásnál már segít, emlékezve a korábbi 

szüléseire. A végén már a kezével is próbálja 

nyomni. Már az egész teste csurom izzadság, na-

gyon fáradt. Minden erejét összeszedi, és egyszer 

csak megszületik a várva-várt. Szeretne pihenni, 

de nem lehet, nincs aki ellássa a gyermeket. Le-

nyúl az újszülöttért. 

- Uram Isten, segíts még, ez is burokban van! 

 Óvatosan húzza fel magához a csöppnyit. 

Szerencsére (vagy nem is biztos, hogy csak az) a 

köldökzsinór sehol nem szorul meg, és nem vált 

még le a méhlepény. A köldökzsinóron keresztül 

pumpálódik a friss vér. De meddig? Mielőbb leve-

gő kéne a babának. Nincs közelbe semmi eszköz, 

felkelni nem tud. Fogával próbálja rágni, tépni, 

megkezdeni a burkot. Sikerül!  Nagy örömére, el-

önti a magzatvíz. Azután már a babának "csak" a 

szájából kell kitörölni a nyákot, az orrából szájjal 

kiszívni, és szabadok a légutak. Megkapja az első
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 finom popsi csapkodást, mire felsír. Még megálla-

pítja, hogy kisfiú, mellére veszi, és kimerülten fek-

szik. 

 A férfi akin addig senki nem segített, (akárcsak 

Szt. Józsefen kétezer évvel korábban), leér a vo-

lán-központig. 

- Segítsenek, a feleségem szül, és senki nem en-

ged telefonálni. 

- Mondja fiatalember a címet, aztán siessen haza, 

majd mi küldjük a mentőt. 

 Az asszony a zajra figyel fel, a férj az ágy 

mellett áll. A mellén a picivel, szeméből patakzik a 

könny. Most könnyebbül meg igazán, amikor már 

négyen vannak. 

- Fiad született! Sír tovább. 

Pár perc múlva megtelik a szoba, a köldökzsinórt 

ellátják a mentősök. Gyorsan csomagolják a picit 

is, és viszik a szülészetre. Mire a kórházba érnek 

már elhangzott a Himnusz, kiürültek a pezsgőspo-

harak. Ki adminisztrál ilyenkor, így reggel január 1-

én anyakönyvezik a kis Attilát.  

 Az asszony nem felejtkezett el az ígéretéről, 

néha elmegy egy református gyülekezetbe és a 

mindennapokban is hiszi "ahol szükség ott a segít-

ség". Valaki vigyáz rájuk, hogy 35 éve nem hiányzik 

senki az öttagú családból. 

 

 

Győri Sándor 

 

 
 
 
 
 
 
A VÁRAKOZÁS ÖRÖME... 
 

Mindig várunk valamire, valakire. Várjuk a holnapot, a karácsonyt, az 

első hóesést, egy unoka születését és még sorolhatnám. A várakozást 

mindenki saját vérmérséklete szerint éli meg. Éppen aktuális téma ne-

kem, mivel nemsokára kis unokám születik, és nagyon várom. Egyszerre 

vagyok kíváncsi, izgatott és türelmetlen. Nagymamának lenni szép fel-

adat, én már csak tudom. Szerethetünk felelőtlenül, nincsenek szigorú 

szabályok, nem nekünk kell megnevelni. Nálam nincsenek szabályok, 

mindent lehet ésszerű határok közt. Az unoka Isten ajándéka, és nekem 

most már másodjára adatott meg, hogy nagymama legyek. Már tudom 

milyen a fiúunoka, most várom milyen lesz a kislány. Egy kisbaba meg-

változtatja a család életét, nemcsak azért, mert egy személlyel többen 

leszünk, hanem mert átrendeződnek a viszonyok, más és több feladat 

hárul ránk, nagyobb a felelősségünk. Apropó a szeretet, hát az a legfon-

tosabb. Okosan szeretni, mivel már van egy nagyobbacska fiú, ő nem 

érezheti, hogy háttérbe szorul, esetleg már kevésbé fontos vagy elha-

nyagolva érzi magát. Azt gondolom, nehéz lesz számomra megtalálni az 

arany középutat, bármennyire is igyekszem. Vannak bennem kételyek, 

vajon tudom-e jól csinálni? Épp a minap beszéltünk arról, hogyha meg-

lesz a kicsi, mennyit fogok ott lenni. Az volt a válaszom, hogy csak any-

nyit, amennyit kell, se többet, se kevesebbet, Nem szeretném elvenni a 

családtól az együtt töltött időt. Én is voltam fiatal anyuka, és tudom, 

hogy nem szabad rátelepedni a fiatalokra. Kell idő egymásra is és a gye-

rekekre is. Ilyenkor háttérbe kell vonulni, és ha majd szükség van ránk, szólnak. Ilyen és hasonló érzések-

kel nézek elébe az új helyzetnek. Mire az újság megjelenik, már itt lesz a kis jövevény a család nagy örö-

mére.  

 És megérkezett Kovács Zselyke (2015.11.23.). Nem tudom leírni az érzést, nem olyan, mint ahogy 

elképzeltem, annál sokkal jobb. Mintha két lépéssel a föld felett járnék. Teljesen elvarázsolt minket, hiszen 

már el is felejtettem mit éreztem, amikor Kristóf született. De most már tudom. Egy gyermek érkezése a 

családban nem csak örömet hoz, hanem terveket, reményt, boldogságot. Ismét van miért élni, van tenni-

valód, feldobja az életedet.  

Remélem még sokszor átélhetem ezeket az érzéseket. 

 Bege Amália 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Szociális célú tűzifa-juttatásról 
Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít 

azon szociálisan rászoruló személynek, aki Moszgó 

községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitel-

szerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb 

feltételeknek megfelel. Az azonos lakóingatlanban élő 

személyek közül csak egy kérelmező részére állapít-

ható meg a támogatás. 
 

Jogosultság feltételei:  

 akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át 

 a háztartás vagyonnal nem rendelkezik 

 akinek, vagy a háztartásban élő személyek 

valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t 

meghaladó mennyiségű tűzifa 

 fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 

rendelkezik.  
 

A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni 

azt, aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadé-

kában részesül, valamint aki települési lakásfenntar-

tási támogatásban részesül és a halmozottan hátrá-

nyos helyzetű gyermeket nevelő családot.  

A kérelemhez mellékelni kell a  

jövedelemigazolást: 

  a) rendszeres pénzellátással rendelkező szemé-

lyek esetében a pénzellátás folyósításának igazo-

lószelvénye, illetőleg megállapító határozata. 

  b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében: 

  ba) foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállí-

tott hivatalos kereseti igazolás, 

  bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai 

esetében a tárgyévet megelőző  év személyi jöve-

delemadójának mértékéről szóló adóhatósági iga-

zolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak 

  bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi 

munkavállalói könyv másolata,  ennek hiányában a 

tevékenységet végző által leadott nyilatkozat. 
 

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 

mennyisége maximum 2 m3/ támogatott.  
 

A kérelem benyújtásának végső időpontja:  

2015. december 10. csütörtök 
 

(Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestületé-

nek 11/2015.(X.30.) önkormányzati rendelete a szoci-

ális célú tűzifa-juttatásról teljes egészében a polgár-

mesteri hivatalban ill. a község honlapján olvasható) 

2015. október 31. 
MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

BEFEJEZŐDÖTT A „CSALÁDI NAPKÖZI KIALAKÍTÁSA” 

PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZA 
 

 

Mozsgó Község Önkormányzata a Társadalmi Meg-

újulás Operatív Program „A munka és magánélet 

összehangolását segítő helyi kezdeményezések - 

Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások 

létrehozásának támogatása” pályázati konstrukció 

keretében 35,00 Millió Forint Európai Uniós támoga-

tásban részesült, melynek köszönhetően megvaló-

sult a Mozsgó, Mátyás király u. 6. szám alatti ingat-

lan felújítása és a hatósági előírásoknak megfelelő 

családi napközik kialakítása. 
 

Projekt célja: Mozsgón a 3 év alatti gyermekek napköz-

beni ellátásának biztosítása, annak érdekében, hogy a 

szülők minél előbb visszatérjenek a munkaerőpiacra, 

ezzel hozzájárulva a kistérség foglalkoztatásának növe-

léséhez. Ezzel egyidejűleg segítséget adni a munka és a 

magánélet/család összeegyeztethetőségéhez. 
 

Mozsgó Községi Önkormányzat által létrehozott családi 

napközikben (Kukucska Családi Napközi és Kiscsiga 

Családi Napközi) napi szinten 5-5 gyermek nappali ellá-

tása folyik, maximális mértékben alkalmazkodva a 

gyermekek korához és személyiségéhez, valamint a 

szülői igényekhez. A gyermekek nappali ellátását 4 fő 

állandó munkavállaló látja el, akik mindenben hozzájá-

rulnak a gyermekek egészséges fejlődéséhez. A nappali 

ellátás során a gyermekek étkezése külső szolgáltató 

bevonásával biztosított. 
 

A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt a gyer-

mekek egyéni kompetenciafejlesztésére is külső szakér-

tők bevonásával. A foglalkozások mindig személyre 

szabottak, alkalmazkodnak a gyermekek egyedi igénye-

ikhez, valamint fejlődési szintjükhöz. 
 

A dolgozók akkreditált képzési programok segítségével 

sajátították el a családi napközi működtetéséhez és a 

gyermekek fejlesztéséhez és gondozásához szükséges 

kompetenciákat. 
 

Mozsgó Község Önkormányzata a pályázatban vállalt 

célkitűzéseket hiánytalanul megvalósította és a szerző-

désben rögzített indikátorokat 100 %-ban teljesítette. 
 

 

 

 

Bővebb információ: 

Mozsgó Községi Önkormányzat 

7932 Mozsgó, Batthyány u. 15.   

+36 (73) 544 019 

www.csaladinapkozimozsgo.hu
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TÁJÉKOZTATÓ 

A fák és cserjék ültetési, telepítési 

távolságának szabályairól 
 

A rendelet célja, hogy a várható lombkorona és 

gyökérzet figyelembevételével elkerülhetőek legye-

nek a későbbi jogviták a szomszédok között.  
 

A rendelet előírásait kell alkalmazni szőlő, bokor, 

sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. ültetése, telepí-

tése, gondozása és kivágása esetében. A rendelet 

nem terjed ki a törvény által szabályozott erdőkre, 

fatelepítésekre. 
 

Telepítési távolságokra vonatkozó előírások: 

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan 

- telek - határától: 

a) 2,0 méternél alacsonyabb sövény, bokor a te-

lekhatártól 0,5 méter, épülettől 2,0 méter  

b) 2,0 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 

méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 2,0 méter, 

épülettől 3,0 méter 

c) egyéb fa telekhatártól 4,0 méter, épülettől 5,0 

méter. 

Közterületen történő telepítés: 

(1) Közterületen cserjét, fát telepíteni csak enge-

déllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a jegyző adja 

ki. 

(2) A közterületen elültetett növények gondozásáról 

az érintett tulajdonos köteles gondoskodni. 

(3) Közterületen elsősorban őshonos magyar fajtájú 

(nem tájidegen) fák ültethetőek. Allergiát okozó 

fajta nem ültethető. 
 

(4)   A fás szárú növények telepítését a közművek 

figyelembe vételével kell elvégezni, és az erre vo-

natkozó külön szabályokat (biztonsági övezet elő-

írásait) be kell tartani. 

 (5) Légvezeték alá, valamint a légvezetéktől számí-

tott 3 méter távolságban 3 méternél magasabbra 

növő fa nem ültethető. 

(6) Közlekedésbiztonsági okok miatt a belátható-

ságot biztosítani kell. 
 

Meglévő cserje, bokor, fa kezelése, gondozása 

(1)  A fás szárú növény tulajdonosának a köteles-

sége a növényzet ápolása, gondozása. A tulajdo-

nos köteles, a kinyúló ágak levágására, ha azok: 

a) a szomszéd telekre átnyúlnak 

b) épületet vagy közműveket veszélyeztetik 

c) az épület vagy közmű felújítását akadályozzák. 

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően telepí-

tett fák, cserjék esetében, amennyiben eltér a ren-

deletben foglaltaktól, annak tulajdonosa úgy köte-

les gondozni, hogy az a szomszédokat, érintetteket 

ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon. 
 

Aki a kötelezésnek nem tesz eleget  150 000 Ft-ig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

A jogszabály hatálybalépését (2015. augusztus 17.) 

követően telepített fákra vonatkozik a rendelet ha-

tálya. 
 

(Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestüle-

tének 10/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete a 

fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának sza-

bályairól teljes egészében a polgármesteri hivatal-

ban ill. a község honlapján olvasható) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

SZENTMISE REND 
 

december 13. vasárnap  
 11.30 óra 

 

december 19. szombat  
 14.45 óra 

december 25. péntek  
 11.30 óra 
 

december 27. vasárnap  
 14.45 óra 
 

A betegek és az idősek részére, akik nem 

tudnak elmenni a templomba gyónási és 
áldozási lehetőséget biztosítok Mozsgón 

december 21-én, hétfőn és 22-én kedden. 
Jelentkezni a szentmise idején személyesen, 
ill. telefonon (30 3895735) lehet. 
                                            Bechea Celestin  
                                            plébános   

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük 

 azon 70 év feletti 
 Mozsgói Lakosokat, akik 

Decemberben 
ünneplik születésnapjukat! 

 
Eisenberger Györgyné Kolozsvári u. 

Illés Józsefné Árpád u. 
Pap Imréné Petőfi u. 

Pap József Mátyás k. u. 
Puskás István Árpád u. 

Tromp Tineke Pozsonyi u. 

Varga Jánosné Petőfi u. 

 

 

január 1. péntek  
 14.45 óra 
január 3.vasárnap 
 14.45 óra 

január 10.vasárnap 
 11.30 óra 
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Kihelyezett Képviselő-testületi ülés  
Alsóhegyen 

 
2015.11.26.-án Mozsgó Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete novemberi testületi ülését az 

újonnan megnyílt Biztos Kezdet Gyerek- és  Kö-

zösségi Házban tartotta. A rendezvényen részt vett 

Kovács Zsolt polgármester, a képviselő testület 

tagjai, a Gyerek- és Közösségi Ház dolgozói, vala-

mint  Alsóhegy érdeklődő lakói.  A polgármester úr 

jelképesen átadta a létesítményt Mozsgó-Alsóhegy 

lakosságának, majd Baka Dorisz gyermekház-

vezető ismertette a gyerekház programját, a kö-

zösségi élet lehetőségeit és a következő időszak 

rendezvényeit, eseményeit. 
 

 
 

Az új épületben található játszószoba, közösségi 

tér, konyha, iroda, fejlesztő szoba, vizesblokk. Ha-

talmas udvarral rendelkezik, ahol játszótér, kert 

kerül kialakításra. A mindennapokban a mozgásfej-

lesztő tevékenységekre helyezik a hangsúlyt, eh-

hez az eszközök nagy részét fejlesztési pályázatból 

biztosították. Baba-mama torna színesíti a hetei-

ket. Beszédfejlesztést a mondókák, mesék, dalok 

tanulásával és meghívott előadókkal végzik. A kéz-

ügyesség fejlesztését kézműves foglalkozásokkal 

kívánják elősegíteni, ahol az édesanyák is aktív 

tevékenykedők.  

A közösség  számára lehetőség van rendezvények 

szervezésére, családi és baráti összejövetelek 

megtartására. Internetezési lehetőséget is biztosí-

tanak az érdeklődőknek. A lakosság által felmerülő 

igényeket igyekeznek megoldani. Várják az ötlete-

ket, javaslatokat! 

 

Egyediségük a gyönyörű környezet, a csodás kilá-

tás a gyerekház teraszáról, a dimbes-dombos terü-

let pedig a téli szánkós napoknak kedvez. 

Szülők támogatása is fontos számukra, szülői be-

szélgető köröket, fórumokat szerveznek a Védőnők 

és Gyerekjóléti és Családsegítő Központ segítsé-

gével. A felmerülő problémákra szakember alkal-

mazását tudják biztosítani. Az egészséges táplál-

kozás is központi szerepet tölt be napjaikban, 

amelyet a mintakert kialakításával erősítenek meg, 

illetve főző klubot szerveznek heti rendszeresség-

gel. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Ház 

Baka Dorisz (tanítónő, gyógypedagógus) gyerek-

ház-vezető 

Pölcz Istvánné (óvodapedagógus) munkatárs 

Nyitvatartás:  

9.oo -13.oo  és 16.oo-19.oo minden hétköznap 

 

Heti programok:  

Hétfő: Kézműves foglalkozás 

Kedd: Mondókás nap 

Szerda: Izgő-mozgó baba torna 

Csütörtök: Mesélgető 

Péntek: Zenevilág, süti nap 

 

Decemberi programjaik: 

10. Mikulás ünnepség és Dúdolda 

17. Közös kézműves foglalkozás a Gyermekjóléti 

és Családgondozó Szolgálattal 

22. Karácsonyi ünnepség 

P. É.

 
Eredmények népdal versenyeken 
 

Kolovics Virág a szigetvári Tinódi általános iskola 

5. osztályos tanulója. Az ének mindig is fontos sze-

repet töltött be nála, az éneket emelt óraszámban 

tanulja, és harmadikas kora óta karénekre is jár.   

Énektanára Gerencsér Éva, kiemelt éneken Vuskics 

Anett karvezető pedagógus foglalkozik vele.  

Rendszeresen szerepel, Mozsgón az idei idősek 

napi rendezvényen énekelt. 2015. november 24-én 

a Bartók Béla emlékére rendezett iskolai népdal-

éneklési versenyen I. helyezést ért el, a december 

1-én Bartók Béla emlékére rendezett kistérségi 

népdaléneklési versenyen pedig III. helyezést.   

Gratulálunk az eredményeihez!                     K. É. 
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LAMPIONOS FELVONULÁS 

Őszbúcsúztató 
 

 

Az óvodások hagyományosan Márton hetében tartot-

ták Márton-napi lampionos felvonulásukat, amit 1995 

óta minden évben megtartanak. Kezdetben sajtos 

dobozból és pauszpapírból készültek a lampionok. 

2000. évtől új technikával kezdték el készíteni a kü-

lönféle állatfigurás lámpásokat. Az idei évben a szü-

lők, a gyerekek, az óvónők, és a dajkák együtt készí-

tették el a lampionokat.  

Az Árpád utcai gyülekező után közösen meggyújtot-

ták a gyertyákat, majd énekkel (Ködtől fátyolos, Egyél 

libám, Ettem szőlőt, Körtéfa) és versekkel, mondó-

kákkal (Tordon Ákos – Libasorban, Osvát Erzsébet – 

Falevelek, Csanádi Imre – Levélsöprő, Majtényi Erik – 

papírsárkány) búcsúztatták az őszt. Az óvoda mellett 

elhaladva a kifaragott töklámpások csodálatos fénye-

it láthattuk. A rendezvényt három évvel ezelőtt, a ne-

velési programhoz igazítva, kifaragott tökfejű szalma-

bábokkal Őszapóval, és Őszanyóval kibővítették. A 

felvonulás a Mátyás király utca elején ért véget, ahol 

Őszanyó megajándékozta a gyerekeket az ősz gyü-

mölcseivel. 

TÉLAPÓ ITT VAN ... 
 

December 4-én megérkezett a Mikulás. A gyerekek 

izgatottan várták, énekkel csalogatták. Az ajándékot  

a Szülői munkaközösség, és a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Mikulása biztosította.  

Kántor Éva 
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Sportesemények: 

 
 

Iskolánk néhány tanulója részt vett Szigetváron 

2015. november 17.-én megrendezésre kerülő Zrí-

nyi Kupa labdarúgó tornán, ahol 5. helyezést értek 

el.  A tanulók névsora: László Dávid, Mates Dávid, 

Radák ( Ignéczi ) Ádám, Radák ( Ignéczi ) Éva, Tóth 

Győző, Kelemen Krisztián, Bori Richárd, Hegedűs 

Péter, Tóth Levente, Hegedűs János 

A mérkőzések eredményei:  

Somogyapáti – Mozsgó 3:1, 

Mozsgó – Gimnázium 2:2, 

Mozsgó – Szentlászló 5:1.   

elkészítő: Kovács Dezső 

Mesemondó: 

2015. november 12.-én Hirt Zsófia 3. osztályos 

tanuló és Hegedűs Petra 4. osztályos tanuló Ró-

zsafán vett részt mesemondó versenyen. Ezen a 

megmérettetésen cigány és magyar népmesével 

lehetett indulni. A tanulóink emléklapot vettek át 

szereplésükért. 

Felkészítő tanárok: Matusné Bakos Éva, 

Jancsarevic Erika 

Színházlátogatás: 

 
 

Az alsó tagozat tanulói 2015. november 16.-án 

megtekintették a Szépek szépe című előadást. 

Balladamondó: 

Iskolánk három tanulója 2015. november 27.-én 

részt vett Nagypeterden a Balladamondó verse-

nyen. A tanulók Cseh Bernadett, Nagy Katinka és 

Steiger Alexandra szereplésükért emléklapot vet-

tek át. 

Felkészítő tanár: Orbánné Matus Erzsébet 

Pályaválasztási tájékoztató: 

 

 
 

 

Iskolánk 8. osztályos tanulói sok segítséget kaptak 

abban, hogy hová menjenek továbbtanulni. Több 

iskolából eljöttek, hogy bemutassák az iskolájukat, 

ahol tanítanak és a gyerekek kérdéseire válaszolja-

nak. A 8. osztályosoknak lehetőségük volt 2015. 

november 20.-án elmenni Pécsre, ahol több iskola 

standot állított fel, és válaszoltak az érdeklődök 

kérdéseire. A gyerekek jól érezték magukat, na-

gyon sok hasznos információval és élménnyel tér-

tek haza. Volt olyan diák, aki a hallottak után el 

tudta dönteni, hogy merre induljon tovább.   

 

 
 

          MEGHÍVÓ 
 

Nagy-nagy szeretettel  
várunk minden  
kedves érdeklődőt  

iskolánk hagyományos 

karácsonyi műsorára 

a művelődési házba 

2015. december 18.-án 

     

pénteken10.oo órára. 
 
 

 

Felkészítők:  

Farkasné Józsa Mária, Papp Orsolya 

 

     

      Hajdú Szilvia 

    tagintézmény-vezető 
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MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI SZOCIÁLIS IN-

TÉZMÉNY SIKERE 
 

A Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált 

Szociális Intézmény sportolói és edzői a Los Ange-

les-i nyári világjátékokon való jó szereplésükért, 

megtisztelő dicséretben részesültek november 16-

án Pécsett.  
 

Los Angelesben rendezték meg a Speciális Olimpia 

Nyári Világjátékokat 2015. július 25. és augusztus 2. 

között. 165 ország képviseletében 6500 sportoló, 

közel 30 000 önkéntes és mintegy 50 000 néző előtt 

lobbant fel  a Speciális Nyári Világjátékok hivatalos 

kezdetét jelző olimpiai láng július 25-én. Ez volt az év 

legnagyobb sport és humanitárius eseménye a vilá-

gon, melynek az intézmény is a sportolói által részese 

lehetett. A Július 27-től augusztus 2-ig tartó, 58 ver-

senyzőből álló magyar küldöttség 32 arany, 30 ezüst 

és 20 bronzérmet szerzett 14 sportágban. 

A Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált 

Szociális Intézmény 3 fő  sportolója és 1 fő partnerjá-

tékosa, akik egyben az intézet saját Horizont Sport-

egyesület Szigetvár olimpikonjai is, rendkívül ered-

ményesen szerepeltek a világeseményen. 

A nemzeti válogatott teljesítményének mintegy 10 

%-át biztosították az otthon sportolói, 3 arany-

érem, 3 ezüstérem és 2 bronzérem elnyerésével. 

A kiváló eredményeket, teljesítményeket elért olimpi-

konokat Kaiser Gábor igazgató, Magyar Speciális 

Olimpia Szövetség  Dél-Dunántúli régióvezető mutat-

ja be. 

Kuti Gyöngyi: 48 éves, 

szigetvári Horizont SE tag-

ja. Kedvenc csapatjátéka a 

labdarúgás, de országosan 

is kimagasló eredményeket 

ért el atlétikában, ezen 

belül gyaloglásban és vál-

tófutásban. Több nemzet-

közi versenyen is részt vett 

már. Gyaloglásban koráb-

ban III. helyezett lett Cseh-

országban, a 4x1oo-as futóváltóval pedig győzni tu-

dott.  Los Angelesben a legerősebb versenyzők kö-

zötti versenyben (divízióban) 400 méteres gyaloglás-

ban, és 800 méteren is első helyezést ért el atlétika 

szakágban. Hihetetlenül jó, egyedülálló technikáját az 

egész világ megcsodálhatta és dicsérte. 

Varga Mónika: 35 éves, a szigetvári Horizont Se 

alakulásától tagja az egyesületnek. Több sportágban 

is kipróbálta magát, így atlétikában, labdarúgásban, 

bocsában, de a kerékpározás iránti elkötelezettségét 

semmi nem múlhatja felül. Egész évben mindent 

megtesz azért, /időjárástól függetlenül/, hogy edzés-

ben tartsa magát. Legjelentősebb eredményei ebben 

a szakágban: 2011 Athén, Speciális Nyári Világjáté-

kok: 1000 m, I. hely, 2014 Antwerpen, Speciális Nyári 

Európa Játékok: 5 km, IV. 

hely, 10 km, IV. hely, 15 km, 

III. hely. 

Los Angelesben szintén a 

legerősebb divízióban, há-

rom számban 500, 1000, és 

2000 méteren is második 

helyezést ért el kerékpár 

szakágban.  

Czimbalek Zoltán: 26 éves, 

hét éve a szigetvári Horizont SE sportolója. Legszíve  

sebben az atlétikával és a 

labdarúgással foglalkozik, 

ezekben a sportágakban 

országosan is kimagasló 

eredményeket ért el. Több 

országos atlétikai verse-

nyen első helyezést ért el, 

nem véletlen hogy a nem-

zeti válogatott keret tagja 

lett. Los Angelesben a leg-

nagyobb mezőnyben atlétika szakágban 400 méteres 

futásban 3. helyezést, míg távolugrásban aranyérmet 

szerzett.  

Kaiser Karina: partnerjáté-

kosunk, 20 éves, 2010 óta a 

szigetvári Horizont SE női 

labdarúgó csapatának part-

nerjátékosa. Labdarúgó 

pályafutását Szigetváron a 

Vasas SE-nél kezdte, majd a 

PMFC NB I-es csapatában 

játszott. Kétszer volt az U17-

es csapatban nemzeti válo-

gatott. Jelenleg Budapesten 

a Testnevelési Egyetemen 

tanul sportmenedzseri szakon, jelenleg is tagja az 

Universall futsal és a pécsi PMFC felnőtt női labdarú-

gó csapatának. Los Angelesben a szintén népszerű-

nek számító egyesített labdarúgásban volt eredmé-

nyes. Csapatkapitányként, ő és csapata harmadik 

helyen végzett.  
 

Az eredmény és a rendkívül felemelő és megható 

hangulatban zajló ünnepélyes ceremónia, ahol elis-

merték olimpikonjaink munkáját mind azt erősítette 

meg bennünk, hogy érdemes volt ennyit küzdeni, 

ennyi áldozatot hozni. A versenyen való szereplés 

lehetősége már önmagában is egy nagy és hossza-

dalmas munka eredménye, amiért sokat kellett tenni. 

Meggyőződésünk, hogy a jövőben is érdemes lakó-

inknak ezt a lehetőséget mindenáron biztosítani. A 

Los Angeles-i játékokon a speciális olimpikonok 

megmutatták tehetségüket, küzdeni tudásukat, pél-

daként szolgálhatnak mindenki számára - mondta el 

az igazgató úr.  
 

Gratulálunk a sportolók és az edzők teljesítményé-

hez, kívánunk munkájukhoz erőt, kitartást! 

      P.É.
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KEDVES OLVASÓ! 
 
Elérkeztünk a decemberi cikkhez, ami a kertészeti 

és egyéb ház körüli éves teendőkről írt sorozat 

utolsó száma. Próbáltam tippeket adni, bár meg-

győződésem, hogy az olvasók legalább ennyit tud-

tak volna napvilágra hozni a maguk gyakorlatából. 

Kezdjük akkor a növényekkel. 
Betaka-

rítani még 

mindig lehet a 

tormát, csi-

csókát, de ha 

a földben ma-

rad sem fagy 

meg. Felszedni 

több okból 

érdemes: nem 

akadályozza a szántást, bár sokan szántanak, 

mintha ott sem lenne és ami felszínre kerül, felsze-

dik, a többi a földben marad. A másik, ami a fel-

szedés mellett szól, hogy könnyebb hozzáférni a 

tél folyamán. Rossz gyermekkori élményem, ami-

kor disznóvágás délelőttjén arasznyi hó alatt kellett 

keresni és csákánnyal kiszedni a tormát. Manap-

ság nagy részét ősszel felszedjük, és az udvaron 

lévő homokkupacba tenyérnyi mélyen leássuk. (Jó 

erre a célra a gyerekek homokozója is.) Kellően 

nyirkos pincébe is tehetjük, de mindenképpen jó a 

nedves homoktakarás. 

A már elrakott téli gyümölcsöket (alma, kör-

te, birs), zöldségeket (répafélék, burgonya, sütőtök, 

cékla stb.) érdemes átválogatni. A szedésből vagy 

rágásból eredő romlás ilyenkorra már látható, és az 

épeken sokat segíthetünk, ha a rothadt szomszéd-

jaikat kiemeljük.  

 Ha nem lesz a közeljövőben jelentős csa-

padék és lehűlés, még lehet szántani. A tél eleji 

szántás még mindig sokkal jobb, mint a tavaszi. 

 A díszkertek örökzöldjei védelmében írom, 

főleg a ciprusok, tuják, soktűs fenyők, borókák 

esetében: a fákon, cserjéken már 3-4 ujjnyi hó ko-

moly ágdeformálódást okoz, ezért mihamarabb 

söprűvel óvatosan rázzuk le a frissen rájuk hullott 

havat. A kertben teleltethető, de nem teljesen 

fagyálló kis cserjéket takarjuk szalmával, múlcs 

anyaggal, a nagyobbakat (pl. füge) kukoricaszárral. 

Télen át párszor ellenőrizzük nem költözött-e a 

takarásba rágcsáló. 

 November utolsó vasárnapjával elkezdődött 

az Advent, vele egy Adventtől Pünkösdig tartó ün-

nepkör. Az adventi időszak a megtartóztatás, az 

egymásra figyelés, lelki elmélyülés, a fényszületés 

várásának időszaka. „András elássa a hegedűt” 

tilos a zenélés, az éneklés, bált sem tartanak. A 

mai fiatalok szemében persze az imént leírtak je-

lentenek szentségtörést. Nem is fogják megtudni a 

hétről-hétre bálozók (bulizók), milyen öröm a négy 

hét megtartóztatás után elmenni a karácsonyi vagy 

szilveszteri bálba. 

 Mielőtt mindenki elkeseredne, van vigasz is. 

Furcsa ellentét, de az az András, aki elássa a he-

gedűt, Ő a „Disznóölő Szt. András”. Ahogy a Hús-

vét előtti böjtben minden vasárnap megtörik a böj-

töt, úgy Adventben szabad a disznóvágás, disznó-

tor. Akinek szűkös a kapacitása ,idéntől már a vá-

góponton elvégeztetheti a tisztítás nagy részét, 

vagy vásárolhat tisztított félsertést. A feldolgozás: 

ahány ház, annyi szokás. Mindenki máshogy sze-

reti a bontást, a formázást, máshogy szeret fűsze-

rezni. Ezekről nem írok. Pár sort írok a füstölt hú-

sokról. Én enyhén szoktam sózni, 3-5%-nyit szó-

rok. A töltelékbe a fokhagymának nagyrészt a levét 

használom, így marad pár marék darált, kiáztatott, 

de még használható, amit a sóval együtt ráteszek a 

húsokra. A páclébe is teszek 1-2% sót. Napi moz-

gatás mellett 5 napig - egy hétig tart a sózás. Utá-

na a húsokból kiszivárgott levet leöntöm, és felön-

töm az edényt páclével. Boltit nem veszek, egy 

nagy fazékba főzök egészborst, mustárt, babért, 

erős hüvelyes paprikát, borókát és ebbe is teszek 

fokhagymát. Egy-négy hét alatt folyamatosan sze-

dem ki, kicsitől a nagyobb darabokig, a babgu-

lyásba való körmöt, orrot, fület, majd a vékonyabb 

szalonnákat, később a csülköket, angolszalonnát, 

legvégül a sonkát. Szikkadás után egy-egy adag 

gyenge füstöt kap, azzal megvárja a következő 

kiszedést, amikor újra füstöt kap. Mire a sonkák 

füstre kerülnek, az apraja készen van. Gyengén 

füstölök (a gyenge sózást követően), nem zavar, ha 

emiatt már nyár elején penészesek a sonkák. Lan-

gyos víz, gyökérkefe, pár óra szikkadás a szabad-

ban és olyan mintha akkor vennénk le a füstről. 

Ezek a sonkák nem keményednek meg a sok sótól 

és nem füstízűek, mellesleg kevésbé károsak az 

egészségre. 

Külön bekezdésben emlékezem meg a 

salétromsóról. Egy-két évtizeden keresztül hasz-

náltam. Szép mozaikos, piros szalámit és gyönyörű 

színű sonkát lehet vele készíteni. Már tizenöt éve 

nem használom. Kisgyerek nem tudja emészteni, 

ezenkívül bizonyítottan rákkeltő. Ne használjuk! 

Jobb, ha megelégszünk a természetes színnel. 
 
 

 

 

Mozsgón találkoztam a legtöbb vidéken már csak 

emlékszámba menő nyársdugással. Köszönöm 

azoknak, akik nálam tették. Kívánok nekik és min-

den kedves olvasómnak vidám disznótort. Kívánok 

mindenkinek kegyelemteljes, áldott karácsonyi 

ünnepeket. Kívánom mindenkinek, élje át a szüle-

tés misztériumát, nem feledve kinek a születésnap-

ját ünnepeljük. 

       

 Győri Sándor
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.Álom, álom, édes.... 
 

 
 

Minden éjjel álmodunk. Aki azt hiszi Ő nem, az 

csak nem emlékszik rá reggel. Álmaink lehetnek 

mind pozitív, mind negatív tartalmúak. Sok más 

tényező mellett befolyásolhatják őket az aznapi 

események, vagy éppen régebben velünk történt 

dolgok, amiket még mindig fontosnak érzünk.  

 Egy éjszaka leforgása alatt 5-6 alvási cikluson 

esünk át, ezek egyesével másfél óra körüliek. Min-

dig az adott szakasz végén álmodunk - éjjelente 

összesen 90-120 percet -, ami után fel is ébre-

dünk, bár erre már nem emlékszünk reggel. Az 

éjszaka első részében az álomszakasz rövidebb, 

néha csak 5 perces, a hajnali órákban álmodunk 

többet (ez 45-60 percet takar), rendszerint ezekre 

emlékszünk reggel. A tudomány sokat dolgozott 

azon, hogy kiderítse, miért is emlékeznek egyesek 

több, mások kevesebb álmukra. A felmérésben 

részt vetteken kimutatták, hogy a jobban emléke-

zők átlagosan 30 percet töltenek ébren a fázisok 

közt, míg a másik tábor tagjai csak 14-et. Az emlé-

kezés másik segítője a kipihentség, ilyenkor jobban 

emlékszik az agy, továbbá akkor is jobban emlék-

szünk az álmunkra, ha az érdekel minket, ilyenkor 

belső motivációnk van arra, hogy felidézzük. Nem 

segít az emlékezésben a stressz, amely nem csak 

a növekedést gátolja, emeli a vérnyomást, stb., 

hanem álmaink felidézésében is meggátolhat min-

ket. 

 Tudatosan is tehetünk álmaink befolyásolásáért 

egy film megnézésével este, lefekvés előtti olva-

sással, vagy ha bebeszéljük magunknak, hogy mi-

ről is akarunk álmodni. Utóbbi egyeseknél műkö-

dik, másoknál nem. Előfordul, hogy olyas valamit 

álmodunk, ami rövid időn belül meg is történik, 

ilyenkor a tudatalattink következtet a jelekből, amit 

a tudatunk talán nem is érzékel. 

Rémálmunk nagyobb eséllyel lesz, ha éhesen fek-

szünk le és/vagy hideg helyen alszunk, így hát 

próbáljuk meg elkerülni ezeket, ha lehetséges. 
 

Most lássuk a leggyakrabban előkerülő képeket, 

szimbólumokat. 
 

Kutyával álmodni hűséget jelent, de átvitt érte-

lemben. Kitartás a rossz mellett, nehezen felejtesz 

és inkább a rosszra emlékszel. Ha téged harap 

meg, akkor tartasz egy ellenséges lépéstől, ha 

mást harap meg a szemed láttára, akkor pedig 

bosszút forralsz. Ha ismeretlen kutya az öledbe 

fekszik vagy melléd szegődik, akkor kéretlen szí-

vességben lesz részed, ha régi kutya tér vissza, 

akkor szégyelled magad, hogy még mindig valaki 

után vágyakozol. Ha a saját kutya viselkedik ellen-

ségesen, akkor igazságtalan voltál valakivel, aki 

nálad gyengébb vagy kiszolgáltatott. Farkaskutyá-

val álmodni nem egyértelmű érzéseket takar. 

A víz leggyakrabban az érzelmeinkről, tudatalat-

tinkról árulkodik. Zavaros, viharos, hullámzó víz 

esetében valami nincs rendben velünk, mikor pe-

dig nyugodt, csendes és tiszta, pont az ellenkezője 

igaz. Ha a hullám elsodor minket, akkor komoly 

traumában volt részünk, esetleg éltünk már át ter-

mészeti katasztrófát, erőszakot, vagy kísérletet 

arra. 

Repülés: szabadságot, emelkedettséget, lendüle-

tet ad. 

Zuhanás: ne keverjük össze az elalvás előtti zuha-

násérzéssel, az az izmaink ellazulásából ered, az 

álombéli zuhanás szikláról vagy épületről a kont-

rollvesztéssel járó félelmet jelzi. Különbség van 

aközött, hogy valaki álmodja a zuhanást vagy ér-

zékeli is. Ilyenkor az egyensúly központja is dolgo-

zik az agyban. 

Iskola, tanterem: fogalmunk sincs mi a megoldás, 

valamilyen megoldatlan dolgunk van a múltból, 

amit nem intéztünk el, vagy nem tudjuk miként 

lehetne lezárni. 

Vizsgahelyzet, de nem tanultunk: sikertelen vizs-

gahelyzet gyötör minket, vagy átvitten jelenti, hogy 

valaki bírál minket, kioktat és elvár tőlünk. 

Elveszés: azoknál gyakori ez az álom, akik gyak-

ran elkésnek vagy rosszul tájékozódnak, jelentése 

lehet a valóság reprezentációja (megjelenítése), de 

lehet átvitt értelmű is, elveszettnek érezzük ma-

gunkat, nem tudjuk hogyan valósítsunk meg vala-

mit, hogyan érjük el. 

Üldözés: ez gyakori rémálom a gyerekeknél, me-

nekülünk a probléma elől, ahelyett, hogy szembe-

néznénk vele. 

Leblokkolás: mikor veszélyhelyzet esetén a lábunk 

leblokkol, földbe gyökerezik, nem tudunk előre 

lépni vagy csak borzasztó lassan. Ennek lelki hát-

tere, hogy úgy érezzük nem mi irányítjuk a saját 

életünket. 

Gyerek: valami újnak a kezdete, lehet egy új gon-

dolat, új terv, ötlet a munkahelyen. 

Fogak: kiesett fog betegséget, halált jelöl, elvesz-

tése gyakran az agresszióval áll összefüggésben, 

tipikus megjelenése a fog összeszorítása, csikor-



MOZSGÓ                    2015. december 

  

14 
 

gatása. De lehet, hogy csak érik egy látogatás a 

fogorvosnál. 

Szexuális tartalmúak: a nőknél pozitív, a férfiaknál 

a többsége negatív, gyakran a szorongás vagy az 

agresszió okozza, többségük szimbolikus. A ter-

hesség is megjelenő motívum, aki még nem az és 

ezzel álmodik, az vagy gyermekre vágyik vagy ret-

teg a teherbe eséstől. 

Kígyó: csábítás, melynek szívesen engedsz, ha 

éppen nem te vagy a csábító, ha rémületet kelt: 

nőknél nem kívánt szex, rossz párkapcsolat, férfi-

aknál elutasított vágyak, küzdelem, amelyet önma-

gaddal folytatsz, ha kedvesnek, szépnek látszik: 

nőknél egyenértékűséget jelez a férfiak-

kal,férfiaknál kiváló feladatmegoldó képesség, jó 

önismeret, ha az ágyadban találod az olyan vágyat 

jelent, amit nem érzel a sajátodnak, ha megmar: 

nőknél szerelmi csalódás, férfiaknál bűntudat, szo 

 

 

rongás, ha rád tekeredik és nem ereszt az gyöt-

relmes szerelmet jelez, ha megérint és hidegsége 

kellemes érzés: anyagi előnyökért létesített kap-

csolat. 

Fekete kígyó lánygyermek, szürkésfehér kígyó fiú-

gyermek születését vetíti előre, ha magányos kí-

gyót látsz és fenyegetést érzel, akkor olyan ellen-

séged van, aki nem csak ármánykodik, hanem a 

testi épségedre is tör, sok kígyó egy gödörben 

balszerencse sorozatát vetíti előre a szerelmi és 

üzleti életben, de ha sikerül legyőznöd, az felülke-

rekedést jelent a nehézségeken. 

Pók: a tarantula kivételével szerencsét jelent, minél 

nagyobb pókot látunk, annál nagyobb lesz a sze-

rencse. 

Falon mászó pók a legkedvesebb kívánságunk 

beteljesülését jelzi, míg a hálóját szövő pók ke-

mény munka révén növekedő vagyonra utalás. 

Kovács Gábor 

 

  

 

HELYI TERMÉK BOLT SZIGETVÁRON  

 

A Helyi termék évében, de ettől függetlenül, született 

meg az elhatározás, hogy Szigetváron megalakuljon 

egy helyi termékeket forgalmazó vállalkozás. Magán-

személyek kezdeményezése nyomán létesült a Helyi 

termék bolt, ami 2015. szeptember elején nyitotta 

meg kapuit a vásárlóknak. A Szigetvári malom terüle-

tén, a valamikori liszt diszkontban, jól megközelíthető 

helyen kezdődött el a termékek értékesítése. Zöldség, 

gyümölcs, feldolgozott termékek, házi lekvár, szörp, 

méz, tészták, tejtermékek, házi sajt, vaj, túró, joghurt, 

fűszerek, borok, gyümölcslevek, húskészítmények és 

természetesen a malom friss lisztjei várják a betérő vásárlókat. A termékek Szigetvár 40 km-es körzetéből 

kerülnek a bolt polcaira. Ugyan, a vállalkozást nem köti ez az elvi határ, ám komolyan gondolják a helyi ér-

tékesítést. Az alaptermékek, főképp a járási önkormányzatok Start közmunkaprogramjaiban megtermelt 

zöldségek. A gyümölcsök jobbára őstermelőktől, kisgazdaságokból érkeznek. Folyamatos kapcsolatépítés fo-

lyik, naponta keresnek meg újabb és újabb termelőket, feldolgozókat, hogy színesítsék az árukínálatot. A 

kezdőket bátorítják a termelésre, a működő gazdálkodókat pedig ösztönzik a piaci jelenlétre. Az ünnepek 

közeledtével már a helyi kézműveseket is bevonták, hogy megfelelő választék legyen ajándékok beszerzésére 

is. Megjelentek a polcokon a kerámia tárgyak, a fajátékok, ékszerek, kézműves csokoládé és szaloncukor. 

Természetesen az ünnep kellékei sem maradhatnak el,  december 14-től,  5 fajta fenyőfa, valamint élő hal is 

kapható lesz. 

A vállalkozás magánerőből, magántőke bevonásával jött létre, egyenlőre állami támogatás nélkül. Nem titkolt 

szándéka, hogy profitot termeljen itt helyben. Komoly potenciált látnak a helyi termelés fellendítésében és 

piacra juttatásában. A további céljaik között szerepel a webáruházi értékesítés bevezetése, valamint a termé-

kek eljuttatása a közétkeztetésbe és a vendéglátóhelyekre, valamint saját területén helyi piacot és vásárokat is 

szervezni fog. 

Várják a termelőket és a tudatos fogyasztókat egyaránt, hogy együtt élvezhessék a helyit helyben! 

http://www.helyboljobb.hu/ 

Ezen az oldalon nagyon bő anyag áll rendelkezésre mindenről.                                         Horváth Bernadette 

http://www.helyboljobb.hu/
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KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT AZ 
INTERNETRŐL? 

 

Többéves tapasztalat alapján csak biztatni tudok 

rá mindenkit. A hipermarketek, a plazák a sajtóban, 

a tévében-rádióban ontják csábító ajánlataikat. 

Tudom, nagy élvezet, amikor az üzletekben válo-

gatva a kezünkbe vehetjük, megtapinthatjuk, meg-

szagolhatjuk az árucikket. Ugyanazért az interne-

ten beszerzett árucikkért 10-20%-kal vagy még 

többel fizethetünk kevesebbet, és akár a szállítási 

költséget is megspórolhatjuk. 

Az e-kereskedelem Magyarországon is virágzik. 

Még tavaly hallottam a tévében, hogy egyre töb-

ben vásárolnak a világhálón. Nem csodálkozom 

rajta. Én nem csak azért szeretem évek óta a netről 

beszerezni a termékeket, mert időt és fáradságot 

takaríthatok meg, hanem mert tudatosabbá tehe-

tem a döntéseimet azáltal, hogy a kiszemelt áru-

cikkekről elolvashatom a többi vásárló értékeléseit 

és minősítéseit. Ez tartós fogyasztási cikkeknél 

fontos különösen a számomra, de érdekel az is, 

hogy mi a véleményük másoknak testápoló vagy 

egyéb szépségápolási termékről is. 

Az árösszehasonlító helyekről, mint az Olcsób-

bat.hu, az ÁrGép.hu vagy az Árukereső.hu szok-

tam kiindulni. Ezek a helyek több száz webáruház 

ajánlatait összesítik. Itt egyrészt tájékozódhatunk 

az árakról, másrészt elolvashatjuk a vásárlók olykor 

tanulságos visszajelzéseit. Innen már csak egy 

kattintásnyira van a kiválasztott áru webáruháza, 

ahova nagyon ajánlatos ellátogatni, és még a vá-

sárlás előtt kinyomozni a szállítási feltételeket. 

Ha ugyanazt a terméket más webáruházak is kínál-

ják az árösszehasonlító helyen, akkor keressük fel 

a többi webáruházat is, és mérlegeljük a szállítási 

feltételeket. Az egyik helyen lehet, hogy pár száz 

forinttal kevesebbet fizethetünk a kiszemelt termé-

kért, viszont a szállítási költség annyival többe ke-

rül ott, hogy ugyan egy másik helyen picit drágáb-

ban szerezhetjük be a terméket, azonban ezressel 

lehet kevesebb a szállítási díj. 

Némely webáruházban azt is megadhatjuk, hogy 

melyik napra kérjük a szállítást. A kézbesítés álta-

lában munkaidőben történik, ezért ha a rendelés 

során mód van rá, azt a címet adjuk meg, ahol 

napközben elérhetők vagyunk és át tudjuk venni a 

csomagot. 

Az e havi Zöld Hétfőről már lemaradtunk, de eláru-

lom, lesz jövőre is. Mi a fene ez a Zöld Hétfő? Egy 

kaposvári cég szolgáltatásának a lényege, hogy az 

eseményhez csatlakozott webáruházakban minden 

hónap első hétfőjén szállítási költség felszámítása 

nélkül adhatjuk le a rendelésünket.  

 

 

Én egy éve bukkantam rá erre a spórolási lehető-

ségre, és nagyon megörültem neki, hogy ennyivel 

is csökkenthetem a ráfordítást. 

www.zoldhetfo.com 

Az ember kételkedik: "Honnan tudom, hogy nem 

csapnak be?" Épp a napokban figyeltem fel arra a 

hírre, hogy sok online üzletben 1-2 napos szállítási 

határidőt ígérnek, holott lehet, hogy csak egy hó-

nap elteltével jut el hozzánk az áru. Ilyenkor vonjuk 

vissza nyugodtan a rendelésünket. A már említett 

árösszehasonlító helyeken a boltokat is értékelhe-

tik a vásárlók, akik az ilyen helyeken elnyerhető 

"Megbízható bolt" megtisztelő címért küzdenek, és 

webhelyeiken büszkén közzé is teszik ezt a logót. 

Az áru ellenértékét a legtöbb esetben készpénzzel 

fizethetjük ki átvételkor a futárnak, azonban né-

hány e-kereskedő lehetővé tette a bankátutalással 

vagy bankkártyával történő fizetést is, sőt, egyes 

helyeken már PayPal-en keresztül is fizethetünk. 

Ezen kívül nem árt tudni arról, hogy idestova tíz 

éve létezik a Szövetség az Elektronikus Kereske-

delemért Közhasznú Egyesület. A röviden 

SzEK.org nevű szövetség célja az e-kereskedők 

támogatása. "Vedd a neten!"www.veddaneten.hu  

programjukban összegyűjtötték az online vásárlás-

sal kapcsolatos legfontosabb információkat, a 

Vedd a neten! ugyanakkor egy webbolt minősítő 

rendszer is. Érdemes ezt a logót is keresni a 

webáruházakban. 

Az Európai Unióban törvény adta jogunk a vásár-

lástól való elállás, ha az árut az internetről szerez-

tük be, vagy csomagküldő szolgálattól, esetleg 

telefonon rendeltük. Idén június 13 óta már az át-

vételtől számított 14 napunk van arra, hogy meg-

gondoljuk magunkat. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/sho

pping-abroad/returning-unwanted-

goods/index_hu.htm 

Akinek van dombornyomott bankkártyája (Visa, 

MasterCard), vásárolhat külföldön is, amennyiben 

beszéli a webáruház nyelvét (egyes helyek globali-

zációs törekvéseinek köszönhetően a rendszer 

támogathatja a magyar nyelvet). Ezeknél a vásárlá-

soknál legyünk tisztában az adózási szabályokkal. 

Végezetül adhatnék tippeket, hogy mit hol lehet 

olcsóbban beszerezni, de ez a cikk nem a reklám 

helye, azt a Google vagy a Bing segítségével gyor-

san kideríthetjük. Bízom abban, a fenti praktikákból 

sikerül bátorságot meríteni az internetes vásárlás-

hoz. 

Herczeg József Tamás 

 

http://www.zoldhetfo.com/
http://www.veddaneten.hu/
http://www.veddaneten.hu/
http://www.veddaneten.hu/
http://www.veddaneten.hu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_hu.htm
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Baranya megyei II. osztály férfi felnőtt bajnokság  

2015/2016. évad őszi fordulói 
 
Novemberi mérkőzések 

 

      14. forduló 2015. 11. 15. (vasárnap)  

                  Lánycsók - Mozsgó 1 - 2  

            Góllövők: Szabó Gergő, Horváth Benjamin 
 

      15. forduló 2015. 11. 21. (szombat)  

                  Mozsgó – Magyarbóly 1 - 2 

            Góllövő: Czakó Gábor 
 

      16. forduló 2015. 11. 29. (vasárnap)  

                  Palotabozsok – Mozsgó 6 - 1 

              Góllövő: Szabó Gergő 

 
 

      

 

1. Ócsárd SE - 39 pont 

2. Gyógyfürdő Harkány - 38 pont  

3. Lánycsóki SE - 28 pont 

4. Himesháza KSE - 25 pont 

5. Drávaszabolcs DFC - 25 pont 

6. Lovászhetényi FC - 25 pont 

7. Mozsgó Csizik M SE - 24 pont 

 

 
  

Baranya megyei II. osztály férfi U19 A csoport  

2015/2016. évad őszi fordulói 
 

Novemberi  mérkőzések 
             

    10. forduló 2015. 11. 14. (szombat)  

          Felsőszentmárton – Mozsgó 4 - 2 

            Góllövő: Fekete Zoltán, Konczer Mátyás 
 

    Pótmérkőzés 

      6. forduló 2015. 11. 21. (szombat)   

                 Kétújfalu - Mozsgó 3 - 0 

 
 

      

 

1. Gyód SK - 24 pont 

2. Bicsérd KSE - 19 pont 

3. Pellérd SE - 18 pont 

4. Kétújfalu SE - 16 pont 

5. Vajszlói KSK - 14 pont 

6. Mozsgó SE - 13 pont 

7. Felsőszentmárton SE - 10 pont 

8. Drávaszabolcsi Dózsa FC - 0 pont 

 

 

6. Hosszúhetény SE 19 pont 

 
   

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
 

sikerekben, gólokban   
 

gazdag Új Évet Kívánunk 
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