
 

 
 

 
 

TAVASZI MOZ(S)GOLÓDÁS 
Egy pécsi olvasónk, Orbán János, kedves hangú levelét 

szeretném megosztani Önökkel: „Mivel évek óta autó-

zóm el a falu előtt – megfogott az a sok program, a 

kulturális élet, ami Önöknél zajlik évről-évre. Eszembe 

jutott egy szlogen, amihez csak tavaszi programokat, 

vicces sporteseményeket kéne kapcsolni, és hagyo-

mányt lehetne teremteni vele. A neve egyszerű: Tava-

szi Moz(s)golódás.” 

Túl hosszú volt a tél, a hideg átjárta a gondolatainkat 

is, alig vártuk, hogy előbújjon a napocska. Az időjárás 

pozitív hatását nagyon jól fogalmazta meg a tv-ben 

egy pszichológus: a téli depressziót gyógyítja a napsü-

tés, a betegek gyógyszer nélkül is a gyógyulás útjára 

lépnek. Természetesen feléledt a természet is, meg-

kezdődtek a tavaszi munkálatok a kertekben, szőlők-

ben. A nappalok hosszabbak, az idő melegszik.  Itt az 

idő, hogy mozgolódjunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelnék néhányat a márciusi programjainkból: 

Nagy népszerűségnek örvend a capoeira aerobik, 

mely szerdánként 6 órától továbbra is várja a moz-

gásra éhezőket a kultúrházban. A metszési munkála-

tok rejtelmeibe avat be bennünket, laikusokat, Ölbei 

Mihály. Bogdán Attila egy olyan számítógépes progra-

mot mutat be, mellyel otthonunk átalakításához ka-

punk segítséget. Ezenkívül lesz kirándulás, ovis télbú-

csúztató, netes barangolás. 

Indul a 2017. évi közmunka-program, melynek részle-

teiről beszámolunk.  2017 a pályázatok éve is.  A sike-

res pályázatnak köszönhetően még több programot, 

rendezvényt tudunk megvalósítani. Várjuk a benyúj-

tott pályázatok pozitív döntését. Már megjelentek az 

újabb országos és térségi szintű vidékfejlesztési pályá-

zatok, a minisztériumi felhívások.  

Kedves Napsugár köszönjük gyógyító hatásodat. Ked-

ves Olvasók, induljunk hát, és Moz/s/golódjunk! 

P. É.  
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Közfoglalkoztatás 2017 
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KÖZMUNKA-PRO GR AM  
Mozsgó dolgozói a téli időszakban sem tétlenked-
tek. Mozsgó-Jedinka szőlőhegy területén lévő 6 
hektáros erdőterület tisztítását és  tarvágását vég-
zik, valamint Ödönvölgyben az önkormányzati utak 
tisztítását.  
 

 

 

 

 
 
 
 

Március elején fóliasátrainkban elkezdődtek a mun-
kálatok. Először a talaj feljavításával kezdtük. A mun-
kások marhatrágyát szórtak a földre és teregették 
el. Fontos a hatékony tápanyag-pótlás a növények 
számára.  
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KI ÜL AZ IRODASZÉKBEN? 
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Budai Léna (súlya 4060 g hossza 51 cm) 2017. feb-
ruár 27-én megérkezett, szülei  - Budai Richárd és 
Kovács Dóra Zita – nagy-nagy örömére az Árpád 
utca 44.-be. 
 
Gratulálunk! 
 
 

     
 

 

 

Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u. 
Földi József Árpád u. 

Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u. 
Józsa Gyuláné Petőfi u. 

Megyesi Józsefné Mátyás király u. 
Papp József Kolozsvári u. 

Papp Józsefné Kolozsvári u. 
Papp Józsefné Kolozsvári u. 

Puskás Istvánné Árpád u. 
Rab Györgyné Alsóhegy 

Ságodi József Mátyás király u. 
Szentpál Mihályné Mátyás király u. 

Vusics József Kolozsvári u. 
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FARSANG 

Egyéni 1. helyezettek                  

Csoportos 1. helyezett, különdíj

Csoportos 2. helyezett

 

Pantomin csoport                                           Fotók: Kántor Éva
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Mozsgó község intézményei és civil szerveze-

tei sok szeretettel meghívják Önt 2017.már-

cius 14-én (kedden) 11 órakor a Kazalinczky 

Antal Művelődési Házban tartandó március 

15-i megemlékezésre és az azt követő koszo-

rúzásra a kopjafánál!   

              Hajdu Szilvia 

tagintézmény-vezető 
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Utazás az ismeretlenbe… 

BABASAROK 2. 

 
Ma már biztosan tudjuk, hogy az újszülött- sőt már a 
magzat is- képes érezni: örömöt, bánatot, szomorúsá-
got, fájdalmat, elégedettséget stb. Érzéseinek még 
nem tud differenciáltan hangot adni, azaz nem tudja 
elmondani mi a baja és mit szeretne, csakis az elége-
dettségével vagy sírásával jelez. Tudományosan bizo-
nyított tény - és nagyon sok édesanya saját tapaszta-
lata, hogy a babák különböző problémáikra különböző 
sírással jeleznek. Számukra probléma az is ha éhesek, 
az is, ha tele a pelus, de az is, ha magányosak és test-
közelségre vágynak úgy, ahogy 9 hónapon át a pocak-
ban megszokták. Ha fáj a hasuk, foguk, vagy zavarja  

 
 

őket a szél (sok baba érzékeny az időjárásra), netán fél-
nek, akkor az anya illata, szívdobogása, édes teje, a 
szopizás újra elhozza a biztonság érzését, a megnyug-
vást. Fontos tény, hogy egy babát nem lehet elrontani 
azzal, ha reagálunk a sírására, ölbe vesszük, megnyug-
tatjuk- mert csecsemő korban még nem alakulnak ki 
stabil szokások, másrészt így azt tanulja meg a gyere-
künk, hogy reagálunk rá, mert szeretjük és ő is így tesz 
majd nagyobb korában azokkal akiket szeret.  Igaz, ha 
nem vesszük fel és „megtanítjuk” arra, hogy hiába sír, 
úgysem vesszük ölbe, akkor egy ideig még jobban pró-
bálkozik, aztán feladja- az eredmény egy nem síró 
baba, aki belül szorong és bizonytalan. A pszichológia 
hospitalizációnak nevezi ezt a folyamatot, ami minden-
képp a gyermek lelkének, biztonságérzetének sérülé-
sével jár. Az elkényeztetés nem a kisbaba korban átélt 
ölelések miatt alakul ki, hanem a dackorszak 
hisztijeinek nem megfelelő lereagálása és a „széltől is 
óvó” nevelés miatt. Ha egy kisbaba folyamatosan azt 
érzi, hogy a szüleinél biztonságra és támaszra lel, hogy 
ő is fontos része a családnak, akkor ezt az érzést át-
menti majd kamaszkorába is, amikor nem állunk mel-
lette és csakis a saját belső stabilitásán múlik, hogy 
pl.igent vagy nemet mond a drogra, alkoholra stb. 
Legközelebb az anya oldaláról nézzük meg a sírás té-
makörét.                                                    Bóni Tünde 

 



MOZSGÓ                 2017. március 
 

9 
 

Márciusi hóvirágok 

Fotó: Kántor Éva
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ÉRTÉKMENTÉS –  
HÍD A MÚLT ÉS JÖVŐ KÖZÖTT 

- ifj. Ölbei Mihállyal beszélgettem - 
 

- 

- 
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T AVASZI MOZ(S)GOLÓDÁS 

Metszési 1x1 

 
 
 

...... Amikor úton vagyok folyton-folyvást figyelem 
az országban, és a környékbeli falvakban a gyü-
mölcsfákat.  Sajnálatos, hogy nagyon kevesen van-
nak azok, akik metszik a fáikat, és közülük pedig 
még kevesebben vannak, akik jól is csinálják. A met-
szés nagyon bonyolult művelet. Minden fa más és 
más, a fajok és fajták között óriási különbségek van-
nak. Hiába mutatjuk meg 100 fa metszését, hiába 
nézünk oktató videókat, ez mindaddig nem visz 
előre minket, amíg meg nem tanuljuk, hogy a külön-
böző gyümölcsfajok milyen rügyekkel rendelkeznek, 
és milyen termőrészeken képződnek gyümölcseik… 

Ö. Mihály 
 

Első alkalommal ifj. Győri Sándor gyümölcsösében 
ismertetjük meg az érdeklődőkkel az alma és a 
meggy testalakulását, termőrészeit és metszésük 
alapjait ifj. Ölbei Mihály szaktanácsadásával. 
 

Találkozzunk a gyümölcsös bejáratánál 
március 10-én, pénteken 3 órakor! 

(eső esetén elmélettel kezdünk a könyvtárban) 
 
A gyakorlati bemutató folytatásaként ifj. Ölbei Mi-
hály elméleti előadás tart a metszésről a könyvtár-
ban március 16-án, csütörtökön, 16.30 órai kezdés-
sel.  

 

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET 
 

 

 
 

 

 
 

 

T AVASZI MOZ(S)GOLÓDÁS 

„3D mindenkinek” 
 

 

   „A rajzolás szinte minden kisgyermek kedvenc időtöl-

tése. A nagyobbak számára a számítógép újabb lehe-

tőségeket nyit: 3D-s rajzokat is tudunk készíteni, akár 

professzionális kivitelben. A SketchUp mindezt ingyen 

is lehetővé teszi.” 

Ezzel a szlogennel indították útjára 1999-ben fejlesz-
tői a SketcUp-ot, ezt az azóta rengeteget fejlődött 
és rendkívül népszerű 3D tervező programot. Nép-
szerűsége éppen az egyszerűségéből fakad. Szinte 
bárki könnyedén megtanulhatja az alapvető funkci-
ókat, mellyel rengeteg minden megvalósítható, le-
gyen az lakberendezés, bútortervezés, kertrende-
zés, építészeti tervezés. Egyesíti a ceruzával létreho-
zott skicc eleganciáját és spontaneitását napjaink di-
gitális világának gyorsaságával és rugalmasságával. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Megtervezhetjük például saját kertkapunkat. 
 

A 3D-es rajzkészítő programot Bogdán Attila mu-
tatja be a könyvtárban március 23-án, csütörtökön, 
16.30 órai kezdéssel.   
 
 
 
 

A PROGRAMOK INGYENESEK 

 
  Információ:   20 329 0590   *    mozsgokonyvtar@gmail.com 
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Most itt a lehetőség! Az egész országra kiterjedő 
35 órás INGYENES KÉPZÉSEKRE lehet jelent-
kezni.

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

A két tanfolyam sikeres elvégzése esetén 70 000 
Ft értékű képzést kaphat meg térítésmentesen. 

 

Jó hír, az IKER 2 szintű képzést sikeresen elvég-
zők, két ECDL modulból vizsgamentességet 
kapnak. A vizsgamentességet a "Számítógé-
pes alapismeretek" és az "Online alapismere-
tek" ECDL modulokból lehet igényelni, így 
már csak további két modulvizsgát kell letenni 
ahhoz, hogy a jelentkezők a munkaerőpiacon 
és a nemzetközi vizsgarendszerben is elismert 
ECDL BASE bizonyítványt szerezzenek. A vizs-
gázóknak csak 5500 Ft-os regisztrációs díjat kell 
fizetniük, ha IKER képzésen vettek részt.  To-
vábbi információk a www.ecdl.hu honlapon ér-
hetőek el. 

Az ECDL Base moduljai: számítógépes alapis-
meretek, online alapismeretek, szövegszer-
kesztés + 1 választott 

 

 

http://www.ecdl.hu/
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SZENTMISE RENDJE 
Március 18. szombat   14.45 óra 
Március 25. szombat   14.45 óra 
Április 1.      szombat  16.45 óra 
Április 9.     vasárnap   11.15 óra 

 
 
 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI ZÖLDSÉGEK ELADÓK  
 

ELADÓ VETŐBURGONYA (DESIREE) 100 FT/KG 
ÉS HAGYMA 90 FT/KG  

Érdeklődés, rendelés:  
személyesen Tormási Viktóriánál vagy  
telefonon Deme János 20 3393473 

Árpád vezér szobra a Hősök terén 
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TUDTA- E ?  

Tudta-e, hogy honnan tudják a madarak mi-
kor kezdődik a tavasz, mikor kezdhetnek el 
dalolászni, és ezzel sokkal jobb kedvre derí-
teni minket? 
Persze az állatok biológiai naptára sokkal érzé-
kenyebb, mint az embereké, így megérzik a jó 
idő közeledtét, a nappalok és az éjszakák válta-
kozását. Azt mindenki tudja, hogy ezt a szere-
lem évszakának emlegetik. Itt is valami hason-
lóról van szó. Mikor egyre több fényhez jut a 
madarak szervezete – a hosszabbodó nappalok 
hatására – bizonyos TSH hormon keletkezik a 
testükben. Ezzel is jelez neki a természet, hogy 
ideje megkeresni a társukat. A dal pedig a pár-
választással kapcsolható össze.  
(Forrás: tudod-e.bolg.hu) 

Tormási Viki  
 

 

 

PROGRAMOK 
 

 
 

3D MINDENKINEK 
SketcUp 3D tervezői program bemutatása 
2017. március 23. csütörtök 16.30 óra  
Előadó: Bogdán Attila 
 
VIRTUÁLIS SÉTA MOZSGÓN 
Helytörténeti oldalak bemutatása 
2017. március 28. kedd 16.30 óra  
Előadó: Puskásné Horváth Éva 
 
NETES SZOLGÁLTATÁSOK  
Internetes banki szolgáltatások bemutatása 
Vásárlás a neten 
Szállásfoglalás a neten 
2017. március 29. szerda 16.30 óra  
Előadó: Puskásné Horváth Éva, Bege Amália,  
Kántor Éva 
 
Várjuk az érdeklődőket! 
 

Mesél a Krónika 
Rovatunk szerkesztésekor 
Feri bácsi írásait, össze-
gyűjtött dokumentumait, 
képeit hívjuk segítségül.  
Kérjük, csemegézzenek 
velünk! 

 

40 ÉVVEL EZELŐTT MÁRCIUSBAN 
1977. március 5.  A Napló „Szépülő kastélyparkok” 
című cikke közli, hogy az év folyamán 298 ezer fo-
rintot fordítanak kastélyparkok felújítására. Ebbe a 
felújításba belekerül a mozsgói park is.  

 
Képeslap 1970-es évekből 

Kántor Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOZSGÓ                 2017. március 
 

16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Baranya Pécsi Szalon MEGYE  II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT  

2016/17. tavaszi forduló 
 

 

 

    MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEK 
 

17. forduló 2017. 03. 04. szombat 14.30 óra 

 Mozsgó – Hosszúhetény 6 : 3 

Góllövők: Horváth Benjamin (3), Déri István,  

 Pfeiffer Bence, Simonics Dávid 

18. forduló 2017. 03. 11. szombat 14.30 óra 

Mozsgó – Lánycsók 

    19. forduló 2017. 03. 19. vasárnap 15.00 óra 

Palotabozsok – Mozsgó 

    20. forduló 2017. 03. 25. szombat 15.30 óra 

                    Mozsgó – Kétújfalu 

    21. forduló 2017. 04. 01. szombat 15.30 óra 

               Merenye - Mozsgó (Kozármisleny műfű) 

   22. forduló 2017. 04. 09. vasárnap 16.00 óra 

                   Mozsgó – Drávaszabolcs 

 

 
 

MEGYE II. OSZTÁLY  
 U19 A. CSOPORT  

2016/17. tavaszi forduló 
 
12. forduló 2017. 03. 25.  szomat 10.00  
                   Mozsgó – Bogád  
 
13. forduló 2017. 04. 01. szombat 10.00  
                    Nagykozár – Mozsgó 
 
 14. forduló 2017. 04. 08.  szombat 10.00  
                   Mozsgó – Pellérd  
 

 


