TÉL, TÉL, TÉL
Megtréfál bennünket már évek óta az időjárás.
Ahogy a mostanában ismételgetett, kifordított mondás alapján hallhatjuk, a várva várt tavasz után… itt a
tél. Mi okozhatja ezt a keveredést? Sokan a globális
felmelegedést emlegetik.
Nem tisztem ennek eldöntése, az én feladatom az,
hogy rögzítsem a tényeket, hogy ötven év múlva viszszatekinthessünk, az igazi tél Mozsgóra nem decemberben, hanem a tavaszias, enyhe évkezdet után január 24-én érkezett meg.
P. É.
2014. január 24. Fotó: Kántor Éva

2014. január 27. Fotó: Gaál Szabina
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NÉPI HÓNAPSOROLÓ – FEBRUÁR
Február 6. Dorottya napja
Időjóslás fűződik hozzá: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja” a fagyot.

Február: Télutó, Böjtelő hava, Jégbontó hava. A
klasszikus szerzők szerint az év második hónapjának
latin neve a februm, „tisztulás” szóból eredhet, mivel a
február a decemberi és a januári vigasságokra következő testi-lelki megtisztulás idejének számított.

Február 10. Skolasztika napja
Ez a nap Kolos napja, azaz termőnap. ezen a napon
szedik, gyűjtik az oltóágat s ezzel a gondosan eltett
oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.
Február 14. Bálint napja
A Valentin napi szokások az ősi pogány templomáldási ceremóniákból alakult ki. Valentin egyébként
magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Magyarországon
1990-ben éledtek fel a nap megünneplésével kapcsolatos szokások és rendezvények. Régen szerelmi
praktikákat, boszorkányságokat vetettek be e napon
a fiatal lányok a kiszemelt fiúk megszerzésére vagy
arra, hogy megőrizzék szerelmeiket.
Február 16. Julianna napja
Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit szerint ettől a naptól az idő melegebbre fordulását várják, de
ha mégis havazik, akkor „bolondoznak a Julisok”, azaz megrázzák a dunyhájukat.

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepségeket rendeztek, fáklyás-gyertyás körmenettel indultak el a Plútó istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet. Úgy
tartották a gyertya megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a gonosz szellemektől. A gyertyaszentelő napjához fűződik a legszélesebb körben
elterjedt időjóslás: e napon a téli álmából felébredő
medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál, s
meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még
hosszú lesz a tél. Tehát, ha ebben az időszakban
felmelegedés, napos idő van, a tél még hosszúnak
ígérkezik.

Február 19. Zsuzsanna napja
A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 22. Üszögös Szent Péter napja
Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a hiedelem
szerint szerencsétlen nap, és minden, amibe belefognak üszkös lesz.
Időjósló nap is, mert azt tartják, hogy amilyen idő van
ezen a napon, olyan lesz József napján is.

Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg
orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás
fűződik. De ehhez a naphoz kapcsolódik még a „balázsjárás”, amikor is az iskoláskorú gyerekek házról
házra jártak és adományokat gyűjtöttek. A perselybe
összegyűjtött pénzt az iskola vagy a templom céljaira
fordították, az ajándékképpen kapott ételeket pedig
megették.

Február 24. Mátyás napja
Mátyás apostol ünnepe. A néphit szerint Mátyás
megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a
jeget és elűzi a hideget. Innen ered a következő népi
szólás: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”.
Farsang idejét úgy számolták ki, hogy az első tavaszi
(febr. 21. utáni) holdtöltére következő vasárnaptól
(húsvéttól) visszaszámolnak hat hetet (a böjt idejét).

Február 5. Ágota napja
A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak. Ilyenkor körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat.

Forrás: Magyar néprajz - www.mwk.niif.hu
Országos Széchenyi Könyvtár www.jelesnapok.oszk.hu
www.hoxa.hu
Kántor Éva
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
A FARSANG EREDETE
FARSANGI NÉPSZOKÁSOK
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik,
azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánták bőségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az
asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek,
köszöntők, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik
egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan
a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk
terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyó kedd, másnap,
hamvazó szerda már a nagyböjt első napja. Ezt egy
napra felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt (mai modern verzióban
az éttermek kedvezményekkel várják a vendégeket
egy kiadós lakmározásra).
A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és
egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy
legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy
finom farsangi fánk kedvéért! Farsangkor fánkot kell
enni, és illik házilag is készíteni!

A farsang a tél búcsúztatásának és a tavasz köszöntésének ünnepe, egy zajos, nevetéssel teli mulatság,
amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a
Nap elgyengül, és a gonosz szellemek ezáltal életre
kelnek. Ezért vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akarták a gonosz
szellemeket elűzni. A farsang őshazája Olaszország,
eredete a római Saturnália ünnepére vezethető viszsza.
A farsangi időszak hossza évről-évre változik, mivel
zárónapja a húsvét időnapjához igazodik. Vízkereszttől hamvazószerdáig tart. Az idén ez január 6-tól március 5-ig.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos
magyar nevén a „farsang farka”.
Híres karneválok (riói, velencei), Magyarországon a
farsang legnevezetesebb eseménye – mi nem használjuk a karnevál szót – a mohácsi busójárás.

2. A maradék tejet a tojásokkal, tojássárgájákkal, sóval, rummal, cukorral, vaníliacukorral, citromhéjjal elkeverjük. Hozzáadjuk a megkelt tésztát és a maradék
lisztet. Végül beledolgozzuk a puha vajat és (lehetőleg géppel) alaposan összegyúrjuk. 15 percig pihentetjük.
3. 5 dkg-nyi adagokat kiveszünk a tésztából, enyhén
lisztes kézzel golyóvá formázzuk, egymástól kellő távolságban lisztezett deszkára tesszük, majd a golyókat szélesszájú vizes pohár talpával egyformára lelapítjuk (kb. ujjnyi vastagra), konyharuhával letakarjuk és
meleg helyen ismét kelesztjük (legalább 30 perc).
4. Nagyobb lábasban olajat forrósítunk. A fánkokról a
konyharuhát sütés előtt 10 perccel levesszük, hogy a
felszínük kissé megszáradjon, vagyis kérget kapjon.
5. A meleg olajba tesszük a fánkokat először a felső
oldalukkal lefelé, és fedő alatt kb. 3-4 percig sütjük. A
fedőt levesszük, megfordítjuk óvatosan a fánkokat és
a másik oldalon is világosbarnára sütjük (fedő nélkül).
6. A fánkokat kivesszük az olajból, papír kéztörlőn lecsepegtetjük, porcukorral megszórva, esetleg lekvárral töltve tálaljuk.
B. A.

Egy közismert fánk recept
Hozzávalók:
* 50 dkg liszt
* 1/8 l tej
* 12 dkg puha vaj
* 5 dkg élesztő
* 2 tojás
* 2 tojássárgája
* 6 dkg cukor
* 1 cs vaníliacukor
* csipetnyi só
* 0,5 dl rum
* 1 db citrom reszelt héja
* sütéshez olaj
* tálaláshoz porcukor, esetleg lekvár
Elkészítés:
1. Az élesztőt kevés langyos tejben feloldjuk, adunk
hozzá egy keveset a kimért lisztből és cukorból. Ezt a
tésztát meleg helyen, letakarva kelesztjük (30 perc).
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AZ ÉLET NEM HABOSTORTA
Cukrásznak indult, menedzser lett
belőle

gel, mert végre valami más területen is kipróbálhatom
magam, és nem utolsó sorban többet lehetek együtt a
fiammal. Az első három hónapban a rendezvények
szervezésében és lebonyolításában tevékenykedtem,
egyben betekintést nyertem a szervezési munkákba
(Zselici túra, Kakasfesztivál). Ezután jött a szociális földprogram elszámolása, aztán újabb feladatok a közmunkaprogram keretein belül.
Köztudott, hogy részese vagy a Start közmunkaprogramnak. Milyen feladatokat kell elvégezned?
Feladatköröm az üzemben a részegységek vezetése
volt, majd miután Győri Sándor elment, megkaptam a
mezőgazdasági területet is.
Visszaemlékezve a kezdetekre nagy kihívás volt számunkra a 2013-as Start program megvédése. Erre kiemelt összeggel pályáztunk, amit első körben nem
kaptuk meg. Pestre kellet mennünk a Belügyminisztériumba Sipos Gyula rendőrezredeshez megvédeni a
projektet. Sikerrel jártunk, a megbeszélés után megkaptuk az igényelt összeget, de ebből az következett,
hogy havi és folyamatos ellenőrzések vártak ránk. Ennek kapcsán a múlt év során többen is idelátogattak a
minisztériumokból, többek közt Dr. Czomba Sándor
foglalkoztatási államtitkár is. Úgy gondolom, jól megy a
program, az emberek látják az eredményeket. Ezt bizonyítja az is, hogy tavaly ősszel megnyertük a Start
Plusz programot, elsők lettünk Baranyában. Szeretném
elmondani, hogy nagyon jó munkatársaim vannak, segítenek mindenben és leveszik a vállamról a terhek egy
részét. Egyszóval nagyon jól együttműködünk.

Kedves, mosolygós, energikus, céltudatos, határozott,
sokoldalú személyiség. Fiatal kora ellenére két lábbal áll
a földön, nem ismer lehetetlent, szerinte a feladatok
azért vannak, mert meg kell oldani őket. És ő megoldja.
Gumicsizma vagy kiskosztüm, éppen ami és ahol
szükséges, ő mindig ott van. Ő Pintér Andrea, de mindenkinek csak Andi.
Kezdjük az elején, mesélj arról, hogy honnan indultál?
Cukrász akartam lenni, nagyon akartam. Ezért jelentkeztem a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakközépiskolába. Az volt a célom, hogy az érettségi után a
két éves technikumot elvégzem, és cukrásztechnikus
leszek. Szüleim támogatták az elképzelésemet, mindent megvettek, ami egy cukrász kisüzemhez kell. Aztán az élet felülírta a terveimet. Jelentkeztem a Kaposvári Egyetemre marketing szakra, valamint Szegedre
élelmiszer mérnöknek.
Milyen megfontolásból változtattad meg a terveidet?
Anyagi megfontolásból. Azt gondoltam, hogyha az
eszemmel több pénzt tudok keresni, mint kemény fizikai munkával, amibe akár bele is rokkanhatok a nagy
edények és tálcák emelgetése miatt, akkor miért ne?
Mind a két helyre felvettek, de szerelmes lettem, és
Kaposváron maradtam. Ott végeztem 2009-ben a
gazdasági agrármérnök szak marketing szakirányán.
Másodéves egyetemista voltam, amikor megszületett a
fiam, Tibcsi, és én magántanulóként folytattam a tanulmányaimat. Nehéz volt, de nagyon sok segítséget
kaptam szüleimtől, nagymamámtól és a volt férjem
családjától.
Egyetem kipipálva, jött a nagybetűs élet.
Az egyetem elvégzése után az első munkahelyem az
Ebner Pincészet volt. Mindent elvégeztem amit kellett,
takarítottam, fát hordtam, felszolgáltam. Két év után jött
egy új lehetőség, Kovács Zsolt polgármester megkeresett és felajánlott egy asszisztensi állást az akkor induló
kistérségi projektben. Azt gondoltam élek a lehetőség-

2013. július 11. Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár és a megyei kirendeltségek képviselőinek
látogatása Mozsgón
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Gyerekkorodban a tanítói pálya felé is kacsingattál, és
mit ad a sors, megadatott neked, hogy oktass is. Igaz
nem gyerekeket, hanem felnőtteket, de azért ez is pedagógia, nem?

Azt hiszem, nem kell elmondanom, hogy mennyit fejlődött a falu a programnak köszönhetően, hiszen mindenki látja. Sajnos nem lesz mindig ennyi pénz a közfoglalkoztatásra, így nagyon meg kell gondolni merre
indulunk tovább. Próbálnak minket terelni a szociális
szövetkezetek felé, de szerintünk ingoványos talaj és
mi kivárunk.

Májusban indult a munkaügyi központ által szervezett
alapfokú növénytermesztési tanfolyam, felkértek az oktatásra. Van egy 30 fős csoportom Szigetváron, és két
17 fős Mozsgón. Ezek nagyrészt elméleti órák, de a
szigetvári csoportnak gyakorlati órákat is tartok. Nehezen indult az oktatás, mert az oktatásban részt vevő
felnőttekhez viszonyítva fiatal vagyok, és először nem
akarták elfogadni, hogy bármit is taníthatok én nekik.
Most már nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és az a
meglátásom, hogy szeretnek az órákra járni. Sok mindent átadhatok nekik, és ez jó érzéssel tölt el.

Tervek, célok a jövőre nézve?
Már megírtuk a 2014-es Start programot, ismét kiemelt
költségvetéssel, eredmény februárban. Az idei program
három részből tevődik össze: helyi specialitásokra épülő program (vágópont, léüzem), üzemi tevékenység,
valamint a mezőgazdaság. Célom szívvel lélekkel harcolni a program elfogadásáért, hiszen nagyon sok ember munkája múlik ezen.

Köztudott, hogy a közmunkaprogram nem a legjobb foglalkoztatási mód, de sok embernek ez jelenti a megélhetést. Mire hat még pozitívan vélemé-

Ennyi munka után kell a kikapcsolódás, pihenés, hogy
újra feltöltődj!
Szabadidőmben próbálok minél több időt tölteni a fiammal, akit nagyon imádok, tartalmas programokat
szervezünk közösen. Aktívan pihenek takarítással, porszívózással és főzéssel. Valahogy ez megnyugtat.
Ezenkívül közösségi munkákban is részt veszek.

nyed szerint ez a program?
Az önkormányzat vállalkozásként működik, sok embert
foglalkoztat, ennek következtében az emberek kénytelenek egymásra figyelni, jobban megismerik egymást,
elfogadóbbak, toleránsabbak. Úgy érzem homogénebb is lett a közösség. Ez az egyik erkölcsi hozadéka.

Köszönöm a beszélgetést!
B. A.

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a programhoz egyénileg is lehet csatlakozni saját vagy művelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel
rendelkezőknek.
Gyermekeknek a programhoz csatlakozó rajzpályázatra
lehet pályamunkákat készíteni. Az országos program az
otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében. A hagyományos értékrend átadását, a
szemléletváltás támogatását tűzte ki célul.
Vissza kell állítani a vidék régi arculatát, fel kell éleszteni
a feledésbe merült kertkultúrát, erősíteni kell a lakosság
önellátásra való igényét.

Csatlakozzanak Önök is!

A nemzetközivé duzzadt mezőnyben, hiszen határainkon túlról, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból, sőt még
Lengyelországból is érkeztek nevezések, lehet bemutatni saját kertünk gondozását, építését, szépítését.

Kerüljünk be az országos köztudatba, rendezett, hagyományos vidéki kertjeinkkel is.
Mozsgó Község Önkormányzata Karcag város alpolgármestere által meghirdetett 2014. évi mintaprogramjához kíván csatlakozni.
Az önkormányzat által, a Start program keretében
megművelt zöldség-, és gyógynövény kerttel, a gyümölcsössel, valamint az óvodai dombágyással kívánunk
nevezni a Magyarország legszebb konyhakertjei címért.

A program részleteiről tájékozódni lehet Karcag város
valamint, a Biokultúra szövetség honlapján.
„Legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb
konyhakertje- címszavak alapján.
Az érdeklődők számára 2014. február 13-án 16 órakor
a Rendezvényteremben tájékoztatást tartunk.
Program koordinátor: Horváth Bernadette
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Légrádi Krisztina /szül. Szigetvár, 1991. 12. 30. an.:
Korom Hedvig/ volt Mozsgó, Batthyány u. 4. sz. alatti
lakos 2014. január 24-én elhunyt.

ÚJ TEHERAUTÓ
A közfoglalkoztatási program elismeréseként kapott
4.000.000 Ft-ot asztali számítógép konfigurációk,
nyomtató és a képen látható teherautó vásárlására
fordítottuk.

A halál mindig felfoghatatlan, de különösen abban az
esetben, ha az élet küszöbén álló fiatal megy el közülünk. Mozsgó lakossága megrendülten értesült arról,
hogy Légrádi Krisztina tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Kriszta mindig is törekvő, szorgalmas lány volt, határozott célokkal. A mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola után a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnáziumában tanult tovább az angol
kéttannyelvű tagozaton. 1997-ben érettségizett, angol
nyelvből megszerezte a felsőfokú nyelvvizsgát.
Mindig érzékeny volt mások problémáira, ezért felsőfokú
tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem szociális munkás szakon folytatta. Pécsett az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál gyakornokoskodott, ahová a diploma megszerzése után visszavárták. 2014. január 9-én lediplomázott. E hónap 24-én
vőlegénye családja körében lett rosszul, sajnos a szakszerű orvosi ellátás sem tudta az életét megmenteni.
Január 31-én kísértük utolsó útjára.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

A járművet áruk szállítására fogjuk használni, valamint a
MOZSGÓI LAKOSOK részére, igen kedvező feltételekkel, szolgáltatást kívánunk nyújtani.
A teherautóval – 100 Ft/km – egységáron szállítást vállalunk, ezzel is segíteni kívánjuk a lakosságot.
Az igényeket az alábbi telefonszámon lehet jelezni

06/20-269-8147
ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS
NEICZER ÁLMOS, lapunk kiadványszerkesztőjének,

Neiczer-Győri Zsuzsinak és Neiczer Richárdnak
második gyermeke a szülők nagy-nagy örömére
2014. január
28-án 2620
g súllyal és
50 cm hoszszal megérkezett.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) február havi kifizetésének időpontja:
2014. március 3. (hétfő) 10.00-16.00 óra

Gratulálunk a
szülőknek, és
erőt, egészséget kívánunk!

HIRDETÉS
Az önkormányzat által termelt sárgarépa 70 Ft/kg, petrezselyem 100 Ft/kg, akác- és hársméz 1500 Ft/üveg
áron rendelhető a szociális gondozóknál 2014. február
17-ig (hétfő). Kiszállítás febr. 19-től folyamatos.
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JOGOSKODÓ - ADÓBEVALLÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK
Február 17. Adókedvezményekre jogosító kifizetői igazolások kiadása
Február 17. Nyilatkozat az adóhatóságnak arról, hogy
egyszerűsített adómegállapítást kérünk
(1353NY). (választható) A határidő a postára adás dátuma, mely jogvesztő, ha
nem adjuk le időben a nyilatkozatot, önadózónak kell lennünk. A rendelkezésre
álló adatok alapján az adóhatóság elkészíti a bevallást, és április 30-ig megküldi
azt.
Február 25. Egyéni vállalkozók, áfa fizetésre kötelezett
őstermelők és magánszemélyek, valamint
evás egyéni vállalkozók szja-bevallása.
Május 20.

Magánszemélyek szja-bevallása, illetve
az adónyilatkozat beküldése.

Amennyiben a munkáltató vállalja, elkészítheti alkalmazottai 2013-ra vonatkozó személyi jövedelemadóbevallását, akik megfelelnek az ehhez szükséges feltételeknek.

Közcélú foglalkoztattak személyi jövedelemadó bevallása

FELHÍVÁS SZŰRŐVIZSGÁLATOKRA

A közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
azonosan a munkaviszonyból származóval, nem önálló
tevékenységből származó adóköteles jövedelemnek
minősül, melyről a közfoglalkoztatott magányszemély
személyi jövedelemadó bevallásában köteles számot
adni. Ennek benyújtási határideje: 2014. május 20. Ezt
a kötelességet abban az estben is teljesíteni kell, ha
adófizetési kötelezettsége nem keletkezett az adózónak.

Csontritkulás és mammográfia vizsgálatokra folyamatosan szervezem a csoportokat.
Az elmúlt évben mammográfián 32 asszony vett részt.
Most januárban DEXA (csontritkulás ) szűrésen 14 fő.
Aki szeretne még jelentkezni – főleg 50 év felett - jelentkezhet személyesen, ill. telefonon.
Horváthné Berta Ildikó védőnő
Mozsgó, Batthyány utca 13.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a közfoglalkoztatott
magánszemélynek és a munkaviszonyban állónak más
jövedelme nem volt, vagy volt, de megfelel a törvényi
feltételeknek, akkor a bevallásnak elkészítésére felkérheti az állami adóhatóságot. Ehhez nem kell mást tennie, mint 2014. február 17-éig az egyszerűsített bevallás választására szolgáló 1353NY jelű nyilatkozatot ki
kell töltenie és el kell juttatnia a nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

tel. 20/406 8685

Figyelem! A nyári diákmunkában részt vevőknek is adóbevallási kötelezettsége van.
Mulasztási bírság 200.000 Ft.
Bege Amália
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2014. ÉVI PROGRAMTERV

Január

h

k
6
13
20
27

h
Február

3
10
17
24

4
11
18
25
k

Március

3
10
17
24
31
h

k

Április

7
14
21
28
h

k
5
12
19
26

Május

1
8
15
22
29

sze cs p
szo v
2
3
4
5
6 4-5. Mozsgói Egészségnapok
9 10 11 12 13 12. Termelői piac
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27 26. Hulladékgyűjtési nap - lomtalanítás
30

7
14
21
28
k

h

h
Június

4
11
18
25

sze cs p
szo v
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19 18. Magyar Táncház
22 23 24 25 26 23. Előadás - Mozsgó kincse
29 30 31
sze cs p
szo v
1
2
5
6
7
8
9
12 13 14 15 16 15. Korcsolyázás Pécsett
19 20 21 22 23
26 27 28
28. Kirándulás a Szigetvári várba és
a parkerdőbe
sze cs p
szo v
1
2 1. Iskolások farsangi bálja
5
6
7
8
9 7. Színház - Pécs
12 13 14 15 16 8. Óvodások télbúcsúztatója
19 20 21 22 23 14. Ünnepség - Márc. 15.
26 27 28 29 30

sze cs
6
13
20
27

k
2
9
16
23
30

7
14
21
28

1
8
15
22
29

sze cs
3
10
17
24

4
11
18
25

p

5
12
19
26

2
9
16
23
30
p

szo v
3
4 3. Nyugdíjas találkozó
10 11 9. Kirándulás Bikalba
17 18 10. Termelői piac
24 25 17. Megemlékezés az iskola névadójáról és
31
Zselic hangjai szavalóverseny
szo v

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8 7. ZSELICI TÚRA
15 7. Termelői piac
22
29
8

MOZSGÓ

2014. február

h

k

Július

7
14
21
28

Augusztus

h

k
4
11
18
25

Szeptember

h

5
12
19
26

1
8
15
22
29

Október

k

h

7
14
21
28
k

3
10
17
24
h

3
10
17
24

4
11
18
25

1
8
15
22
29
p

4
11
18
25

szo v
2
3 2. CSIZIK MIHÁLY SPORTNAPOK
9 10 2. Termelői piac
16 17 Bemutató a Bp-i WestEnd City Centerben
23 24 Közfoglalkoztatottak napja
30 31
szo v

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14 13. Termelői piac
21
28

sze cs p
szo v
3. Idősek napja
1
2
3
4
5 3-12. MOZSGÓI NAPOK
8
9 10 11 12 6. "Szülőföldem a Zselic" - Helytörténeti v.
15 16 17 18 19 12. Búcsú és vásár
22 23 24 25 26 22. Megemlékezés Októberi 23.
29 30 31
31. Halottak napi megemlékezés

5
12
19
26

3
10
17
24
31

p

6
13
20
27

sze cs
2
9
16
23
30

p

7
14
21
28

sze cs

k
1
8
15
22
29

6
13
20
27

sze cs
2
9
16
23
30

6
13
20
27

November

sze cs

k

h

December

1
8
15
22
29

sze cs p
szo v
2
3
4
5
6 5. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL
9 10 11 12 13 5. Termelői piac és vásár
16 17 18 19 20 10-13. Kirándulás Erdélybe
23 24 25 26 27
30 31

4
11
18
25

7
14
21
28
p

szo v
1
2
8
9 Óvodások lampionos felvonulása
15 16 Pécs - Színház
22 23
29 30
szo v

5
12
19
26

A programváltozás jogát fenntartjuk!

6
13
20
27

7
14 13. Kézműves foglalkozás
21 20. Adventi hangverseny
28
9
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40 ÉVES AZ ÓVODA
AZ ÓVODA TÖRTÉNETE FOLYTATÓDIK 3. rész

2001. évben Gajákné Peszmeg Mária nyugállományba vonulása után az óvoda vezetését
Sajgóné Decsi Gyöngyi vette át. 1984-ben kerültek férjével Mozsgóra, azóta dolgozik a
mozsgói óvodában. Az óvoda történetét vele
folytatjuk.



– Az óvoda fenntartója 2007-ig Mozsgó és társközségeinek önkormányzatai voltak. A jobb finanszírozási feltételek miatt 2007-ben az óvoda az AlmamellékMozsgó-Somogyhárságy települések intézményi társulásának tagintézménye lett. Ezt követően 2011-ben
Mozsgó kivált a társulásból és közvetlenül a Szigetvár –
Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába
került. 2011. tanévtől lehetőségünk volt egységes
óvoda és bölcsődeként működni. Öt bölcsödéskorú
gyermeket fogadhattunk, akikre a törvény értelmében
egy kisgyermeknevelő vigyázott, két évig volt rá igény,
jelenleg a szolgáltatás szünetel.
A kormány döntése értelmében 2013. január 1-től az
iskolák állami fenntartásba kerültek, a mozsgói óvoda
maradt a kistérségi társulásnál. 2013. július 1-től, a jelenlegi állapot szerint ismét közvetlenül az önkormányzatok alá tartozik a mozsgói óvoda, a konyhával együtt.
Nevünk Mozsgói Óvoda és Bölcsőde, Konyha, fenntartónk neve Mozsgói Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás.



2002-ben a csoportszobák asztalait, székeit
cseréltük le. Ezt önkormányzati támogatás segítségével. Még ebben az évben sikerült pályázati pénzből a Katica csoport öltőzőjének polcait, padjait kicserélni, a bútorokat Hegedüs
József asztalos készítette, a csoportszobákba
a gyerekeknek konyhabútort vettünk.
2005-ben szintén pályázat által sikerült mindkét
csoport mosdóját teljes egészében felújítani.
Kicseréltük az elavult vízvezeték- és szennyvíz
csöveket, a falak, a padozat új burkolatot kapott. A munkákat Gróti István és Schludt Gyula
végezték.
A 2006/2007. tanévben az épület déli homlokzatának a korszerűsítésére került sor. Elkészült
a hőszigetelés, a fal nemes vakolatot kapott, a
fa nyílászárókat műanyagra cseréltük, a régi
hullámpala helyett zsindelyes tető készült, kicseréltettük az ereszcsatornát, és az épülethez
tartozó terasz új burkolatot kapott.

Két év múlva, 2008-ban, a keleti, nyugati és északi oldal került felújításra (hőszigetelés, nemes vakolat), ez
mellett a járdát újra betonoztattuk, tetszetős díszburkolatot kapott az épület közvetlen környezete.
– Ebben az évben az épületen belül is jelentős felújítást
végeztettünk. A konyha és a felnőtt mosdóhelyiségek
szerelvényezése, burkolatok cseréje, a fal csempézése, új wc kialakítása készült el.
– A konyha felújítása különösen fontos volt, mert az
1973-ban megnyílt óvoda konyhájába még a régi óvoda bútorzata került. Sem esztétikai, sem higiéniai
szempontoknak nem felelt meg.
– Mivel az óvodai nevelésnek szerves színtere az udvar, igyekeztük ezt is bővíteni. A 2007/2008. tanévben
pályázati pénzből fajátékokat vásároltunk (babaház,
csúszdás mászóvár, lovacska, lóhinta, hintaállvány).
2013-ban fűtéskorszerűsítésre került sor, központi fűtés adja már a meleget, ill. kibővült és megújult a fa- és
eszköztároló épülete is.

– Elmondható, hogy mind a négy önkormányzat –
Mozsgó, Almáskeresztúr, Csertő, Szulimán – képviselő-testülete messzemenően támogattak bennünket,
mindent megtettek annak érdekében, hogy munkánkat
maximálisan elláthassuk. Természetesen ez nem jelentette azt, hogy ésszerűtlenül gazdálkodtunk.

– Az óvodai környezetünk (külső-belső) kialakítása, a
berendezés, a különféle eszközök megléte fontos a
kisgyermekek nevelése szempontjából. A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva tudtunk fejlődni.
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– Az évek során gyarapítottuk játékeszközeinket, a
munkánkhoz szükséges technikai eszközeinket Elmondhatjuk, hogy óvodánkban a neveléshez szükséges eszközök és tárgyi feltételek a rendelkezésünkre
állnak, az önálló munka, a fejlesztő játék, a tapasztalatszerzés és otthonosság feltételeit biztosítjuk. A kicsiket
nem éri hátrány, azért mert falusi óvodába járnak, a
környék egyik legjobban felszerelt óvodáinak egyike
vagyunk.

Természetesen a gyermekeket körülvevő felnőttek pozitív példával szolgáló jelenléte, segítőkészsége, az elfogadó légkör kialakítása a legfontosabb a nevelés
szempontjából. Sajgóné Decsi Gyöngyi 1984-ben
olyan munkaközösségbe került, ahol egymást erősítve,
támogatva, a ma ismert fogalommal szemléltetve, team
munkában dolgoztak, és dolgoznak ma is.
Gajákné Peszmeg Mária vezető óvónő az egyéni ötleteket, javaslatokat teljes mértékben támogatta. Gyöngyi
kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet neki szakmai
fejlődése szempontjából.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi oktatásra, folyamatosan képezzük magunkat. Első körben indultunk
a Comenius 2000 partnerközpontú minőségfejlesztési
programban, ami azt jelentette, hogy évente felmértük
a gyerekek és a szülők elégedettségét, és azt kiértékelve készültek el a következő év tervei.

Én viszont kiemelném azt a hozzáértést, szakmaiságot,
ami ezt az óvodát jellemzi, hiszen mindhárom gyermekem a mozsgói óvodába járhatott. A jó óvoda figyelembe veszi az életkori és egyéni sajátosságokat, a jó
óvodába nem kislányok és kisfiúk járnak, hanem például Katuska, Dávid, Andriska, tehát élő, fejlődő kis
személyiségek. A magyar óvoda egyébként Brunszvik
Teréz óta európai hírű, magyar- és egyetemes neveléstörténeti értékei, alapjai vannak a jó óvodának. Nálunk,
Mozsgón különösen, hála az óvodai dolgozóknak.
P. É.

Az óvoda pedagógusainak mindig is nagyon fontos volt
és lesz a jövőben is, hogy a kicsiket kirándulni vigyék. A
gyerekek kitekintést nyerhetnek szűk környezetükből,
objektív okokból kifolyólag nem minden szülő tudja ezt
megtenni.
– Megtanulják az ovisok, hogy hogyan kell egy számukra ismeretlen, idegen környezetben viselkedni. A
természet megismerésére, a környezeti, környezetvédelmi nevelésre ad lehetőséget az Abaligeti cseppkőbarlang, a pécsi állatkert és terrárium meglátogatása.
Háromévente utazunk fel – kizárólag vonattal – Budapestre, ahol az állatkertet és a tropicáriumot keressük
fel. Nemcsak egzotikus állatokat láthatnak élőben, de a
vasúton való közlekedés is életre szóló élményt adhat
a kicsiknek. Minden évben látogatják a bábszínházat
és a nagyszínházat is. Mivel ezt a gyakorlatot az iskolában is folytatják, remélik, hogy színházlátogatókká válnak felnőttkorukban is a gyerekek.
A programoknak az anyagi hátterét a fenntartó önkormányzatok, a szülői munkaközösség, a Mozsgóért
Egyesület támogatásával, ill. képviselői tiszteletdíj felajánlásból valósul meg. Az idei évtől Mozsgó önkormányzat különbuszának igénybe vételével lehetőségeink nagy mértékben megnőttek.

A GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA
1994/95.
1995/96.
1996/97.
1997/98.
1998/99.
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2003/04.
2004/05.
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54
76
60
58
60
48
44
39
36
35
43

2005/06.
2006/07.
2007/08.
2008/09.
2009/10.
2010/11.
2011/12.
2012/13.
2013/14.

50
52
48
38
33
33
43
44
38

MOZSGÓ

2014. február

2014. február
Gulyás Csabáné Ica óvónő,
Udvari Ernőné Panni óvónő,
Sajgóné Decsi Gyöngyi vezető
óvónő, Cziberéné Nagy Mária
óvónő, Kiss Lajosné Tünde
dajka, Pintér Jánosné Éva
dajka

AZ ÓVODÁBAN DOLGOZÓK NÉVSORA
ÓVÓNŐK
Járányi Lászlóné óvónő
Gajákné Peszmeg Mária diplomás óvónő
Varga Mária óvónő
Gali Ildikó óvónő
Bertalan Ottóné dip. óvónő
Arnold Tünde óvónő
Vargáné Giczy Andrea óvónő
Cziberéné Nagy Mária dip. óvónő
Sajgóné Decsi Gyöngyi dip. óvónő
Gulyás Csabáné dip. óvónő
Udvari Ernőné középfokú v. óvónő
Csóka Judit kisgyermeknevelő

1953.
1973.
1973.
1978.
1979.
1980.
1982.
1982.
1984.
2000.
2005.
2011.

05.
09.
09.
09.
09.
08.
06.
08.
09.
09.
09.
09.

01. –
01. –
10. –
15. –
17. –
15. –
01. –
01. –
27. –
01. –
01. –
01. –

1979.
2001.
1977.
1982.
1996.
1982.
1984.

08. 31.

08. 01.
(4 év)
06. 30.
(18 év)
10. 31.
(2 év)
09. 26.
(2 év)

2013. 06

ÓVÓNŐ BEOSZTÁSBAN RÖVID IDEIG DOLGOZÓK
Béres Istvánné kép. nélküli
Gulyás Anikó kép. nélküli
Nyulasi Erzsébet kép. nélküli
Perecz Anikó kép. nélküli
Jancserevics Erika tanítónő
ÓVODAI MUNKÁT SEGÍTŐK
Varga Jánosné dajka
Viljovácz Istvánné dajka
Sipos Tiborné ételszállító, konyhai kis.
Pintér Jánosné dajka
Papp Jánosné konyhai kisegítő

1972. 01. 02. – 1997.
1975. 09. 01. – 2007. 10. 01.
1988.09.– 2013.
1997. 10. 01. –
1982. 01. 01. – 1985.

KISEGÍTŐKÉNT RÖVID IDEIG DOLGOZÓK
Kovács Jánosné dajka
Gergely Ferencné
Stocker Istvánné
Ihász Józsefné
Bognár Mariann Karola
Grósz Józsefné
Kovács Károlyné
Horváth Józsefné

12

(26 év)
(28 év)
(3,5 év)

MOZSGÓ

2014. február

AZ EMBERÉLET FORDULÓI

MESÉL A KRÓNIKA

Hajnalban vagy reggel újra előkerült az ifjú pár, ekkor
következett a kontyolás, amiről a mai ember már keveset tud. A kontyolással vették fel maguk közé az aszszonyok az újasszonyt, illetve a lakodalmat követően a
kocsmába itták be maguk közé. Asszonyok ekkor és a
farsang végén – amikor a farsangi maradék ételt fogyasztották el – mentek kocsmába, máskor nem. De
maradjunk a kontyolásnál.
A kontyolás külön szobában történik, a vőlegényen
és a násznagyon kívül csak lányok és asszonyok vannak jelen. A lányok bontják ki a menyasszony haját,
majd az asszonyok teszik fel a kontyot.
„Édes sárga szép hajam hova lettél?
Talán bizony fésű alá tekeredtél!
Odatekeredtem ám,
Le sem ereszkedem ám – soha többé.”

40 ÉVVEL EZELŐTT
1974. Február 5.
A szőlészeti tanfolyam soron következő
előadása a Művelődési Házban. Részt vett
30 fő.

Számos vidéken pl. a Galgamentén, Sárközben,
Ozorán főkötőt (féketőt) tettek a kontyra. Sokfelé ez
madár formát mutat, szokták nevezni „pipiskének”, ami
a pacsirtának is neve. A pacsirta, más néven pipiske a
fényhozó madár, ami se nem kicsi, se nem nagy, pont
akkora, hogy az eget a földdel összekösse.
A kontyolás után következett a menyecsketánc. Az
újasszonyt pénzért lehet táncoltatni, a pénz általában
az ifjú páré. Pest megye egyes részein a menyasszony
tánc pénze az ifjú páré, a menyecsketánc a zenészeké.
Hajnalban következett a menyecskeporkolás (pörkölés) – a vőfély szalmát gyújt meg a szabadban, amit
körbetáncol a násznép, a menyecske többször átugorja. Az ősi tűzzel-vízzel tisztítás éled újjá.
Szokás volt a menyecskét kútra kísérni, ahol a
násznépet megmosdatta. (Megint egy szokás, amiben
visszaköszön a vízzel szentelés.)
A tyúkverés is gyakori szokás volt. Manapság is
tartják a szokást, de most már csak reggeli ivás, reggeli
evés alkalma. Régen praktikus oka is volt, ekkor szedték össze a házaknál a lakodalmi „utómunkálatokhoz”
az élelmet. A lakodalom régen több napig tartott, még
manapság is gyakran előfordul, hogy másnap délutánig. Ekkor, vagy legkésőbb a következő vasárnap történt az újasszony már említett „beívása” a kocsmába az
asszonyok közé. A bort a násznagy fizette.
A lagzi befejező étele a „takarodóleves”, vagy a „kitolókása” volt.
Harmad vagy negyednap már csak a segítők voltak.
A menyecske saját főztével kínálta őket. Lejárt a násznagy tiszte is, a menyecske saját hímzésű kendőt adott
neki a szolgálataiért.
A fiatalok ezután sorra látogatták a rokonokat és
kezdődtek a hétköznapok, kezdetét vette az „áldozás”.
A hétköznapokról a jövő havi számban.
Győri Sándor

1974. Február 18.
Népművelési gyakorlatra a Pécsi Tanárképző Főiskola hallgatói megérkeztek a
községbe.
30 ÉVVEL EZELŐTT

1984. Február 3.
Magánerős
lakásépítés Szigetvárot
és a körzet községeiben”
címmel
cikket közölt a
Dunántúli Napló s
tájékoztat,
hogy
Mozsgón 47 telket
biztosítanak
lakásépítésre.
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APROPÓ BÁLINT NAP

Vajon rám melyik szeretetnyelv a jellemző, én melyik
nyelvet beszélem. Mert gondolom, azzal nem árulok el
titkot, hogy mindenkinek van saját nyelve, amit használ,
amivel szeret, ami a szívének kedves. Összpontosítanom kellett. Figyelni önmagamra. Mi is jó nekem.
Önök tudják? Mitől lesznek boldogok, ha figyelmesen
meghallgatják Önöket, vagy egy szál virágnak örülnek
jobban, amit csak úgy leszakítanak Önöknek az út széléről. Ha megdicsérik a legújabb ruhájukat, frizurájukat,
alakjukat, munkájukat, vagy ha puhán átölelik Önöket
naponta többször is. Tudjuk magunkról, nekünk mi is a
jó? És ha tudjuk, ki is nyilvánítjuk mindezt? Akkor miért
is szontyolodunk el, ha kedvesünk nem pont azt az
ajándékot választja, vagy nem pont azt a virágot, dicsérő szót, lágy ölelést nyújtja nekünk, amit várunk, ráadásul nem is akkor, amikor nekünk épp erre volna szükségünk? Értjük egymás igényét? Azonos szeretetnyelvet beszélünk? Kérdeztük már, mi magunk elmondtuk
már? Közeledik ez az ünnep, ez az alkalom, gondoljunk
bele. Két felbomlott házasság után, bizton merem állítani, kedves olvasók, vannak ezen a nyelvterületen hatalmas hiányosságaink. Ám ma már mindent be lehet
pótolni és soha nem késő. Ha úgy érezzük, hogy
szükséges, gondoljuk végig vagy kérdezzük meg. És
bátran beszéljünk egymás nyelvén és ne úgy, mint annak idején oroszul vagy németül.
Hiszen:
"Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a
világon!" Goethe
H.b.B.

Bálint vagy Valentin,
mindkettő helytálló.
Az egyik magyarul, a
másik angolul. De mi
is ez?
Ezen az ünnepen a
szerelmesek megajándékozzák szerelmüket. Valamikor
a 14. században Szent Bálint a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban,
és mostanában úgy egy évtizede, nálunk is divatba
jött.
Eredete, homályba burkolózik, mindössze annyi biztos,
hogy a keresztény és ókori római tradíciókhoz egyaránt
van valami köze.
A rómaiak február 15-én tartott Luperkalia ünnepéhez
áll közel. Az emberek dalolva és táncolva könyörögtek
az istenhez, Luperkaliához, hogy megvédje nyájaikat,
és vigyázzon az emberek és az állatok egészségére és
termékenységére. Erre az ünneplésre választottak maguknak sorsolással párt a fiatalok, ami szerelemmé is
ért olykor és menyegzővel zárult.
A katolikus egyház jelenleg két különböző szentet ismer Valentin, illetve Valentinus néven - mindegyikük
mártírhalált halt. Az egyik legenda szerint Valentin Claudius császárt szolgálta papként egy római templomban. Az akkoriban bevezetett katonai cölibátus igazságtalansága ellen tiltakozott és titokban adott össze
párokat. Tevékenysége sajnos kitudódott, ezért halálra
ítélték. Vértanúsága miatt a titkos szerelmesek avatták
szentjükké.
Ezen legendák nyomán ünneplik manapság angolszász területeken leginkább ezt a napot. A szerelmesek ajándékokkal, virágokkal kedveskednek egymásnak. Sokan tesznek így ezen az ünnepen.
És máskor? Mit tesznek, mit teszünk? Gondolkodóba
estem, a Bálint nap apropóján és egy mostanában olvasott cikk kapcsán. Nézzünk magunkba hogyan szeretünk, és ezt hogy juttatjuk kifejezésre. No, nem ünnepnapon, hanem a szürke hétköznapjainkon. Merünk
e szeretni, szeretetet kimutatni? Szeretnénk szeretni és
szeretnénk, ha viszont szeretnének bennünket. Mégis
sokszor élünk hosszú ideig e nélkül az alapvető szükséglet nélkül. Miért is?
Egy teológus elméletével találkoztam az általam olvasott cikkben. Egy nyelvről, egy sajátos, ám mindenki
által beszélt nyelvelméletről, a szeretetnyelvről olvastam
és elmélkedtem. Ezek olyan nyelvek, amelyekkel kifejezzük szeretetünket, vagy „hallatán” érezzük, hogy
szeretnek bennünket.
Az 1. a minőségi idő, más szóval a figyelem nyelve. 2.
a testi érintés, 3. az elismerő szavak, vagy a szívességek, 4. az ajándékozás.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
február hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Csáki Kis Erzsébet, Kolozsvári utca
Ihász Ferencné, Árpád utca
Pfaff Lászlóné, Pozsonyi utca
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„ERRE GYERE, NE MENJ ARRA…”

Ezt követően – elfogadva Gálber Attila címben jelzett
invitálását – jó hangulatban, együtt roptuk a táncot.
Sajnáljuk mindazokat, akik távollétükkel –
érdeklődés hiánya, vagy egyéb okok miatt –
megfosztották magukat e közösségi program
élvezetététől.
Mi kellemesen fáradtan, de élményekben gazdagon
tértünk haza.
Zsibrita Lászlóné
Mozsgóért Egyesület alelnöke

Tavaszt idéző szombat délután vártuk szeretettel az
árusítani, vásárolni, táncolni vágyókat. Vártuk …
Az érdeklődők kényelmesen nézelődhettek,
vásárolhattak, tolongástól nem kellett tartaniuk.
A szekszárdi Csurgó Zenekar közreműködésével
színvonalas bemutatóval tisztelte meg a jelenlévőket a
Misina Néptáncegyüttes.

„AHOL A SZÜKSÉG, OTT A SEGÍTSÉG”
Biztos, hogy így van ez? Bizonyos szempontból igen.
Határozottan állítom, hogy így van, ha a magasabb rendű hatalom vagy másképp fogalmazva a felettes, Isteni
rendet vesszük figyelembe.
Szombaton, a legkritikusabb időjárási helyzetben szántam rá magam gyermekeim kíséretében utazásra.
Szentlőrincre igyekeztem, nagy fiam szalagavató ünnepségére. Egy fiatal életében egyszer van ilyen, tehát
természetes, időjárás ide, hóhelyzet oda, az ember
igyekszik ott lenni.
Nagypeterdet elhagyva, a kissé jobbra ívelő kanyarban
az autóm hátulja megcsúszott, és áttért a másik sávba.
Szemben egy busz közeledett, mögötte kocsisor, hathét autó. Hogy elkerüljem az autóbusszal a frontális ütközést, jobbra rántottam a kormányt. Az autó megpördült, és a menetiránynak háttal, a jobboldali árokba
csúszott. Az árokba csapódva gyermekeim épségét ellenőriztem először. Rendben voltak, ijedten ugyan, de
rendben. Közben elhaladtak mellettünk, a busz, majd
sorban az autók. Mindkét irányban haladtak a járművek.
Éppen ki tudtam nyitni az ajtót, kiszálltam, és megnéztem a helyzetünket. Hát kimenni nem lehet. Ezt meg
tudtam állapítani remegő lábbal is. Segítséget kell hívnom. Közben az autók változatlanul haladtak mellettem.
Visszaültem, és egy helyben lakó barátom segítségét
kértem. Azt mondta máris jön. Közben visszaültem a
gyerekek mellé, hogy nyugtassam őket. Az idő érzékem
elhagyott valószínűleg, de akár mennyi idő is telt el, a
forgalom haladt mellettünk.

Elég sok autó mindkét irányban.
Az elhaladó járművek egyike sem lassított, és nem is állt
meg, hogy megkérdezze, nincs-e sérülés, szükségem
van–e segítségre. Sem azok, akik látták a balesetet,
sem az utánuk jövők. Senki.
Hosszú percekkel később, mikor a barátom a helyszínre
érkezett, ő megállította az autókat, hogy segítséget kérjen, hátha ki lehet tolni az autót az árokból. Persze, nem
volt ilyen egyszerű, végül is egy helyi traktoros segített
kimenteni az autót. Na, ekkor, a torlódás miatt, állt meg
mellettem egy fiatal hölgy, aki mögött szintén ott ült egy
gyermek. Lehúzta az ablakot és felajánlotta a segítségét. Majd néhány másodperccel később, még egy fiatal leányzó ugrott ki a kocsijából és szaladt oda hozzám,
kérdezte tud- e segíteni. Ekkor már természetesen nem
kellett igénybe vennem őket. De addig senkinek nem
jutott eszébe. Vajon miért nem? Ez felett az érdektelenség felett nem tudok napirendre térni. Higgyék el, a
gyermekiemnek nem tudom megmagyarázni a történteket, és talán nem is kell. Megtörtént. Az égiek vigyáztak
ránk. Nem történt baj. Ám a segítség nyújtás hiányát, az
érdektelenséget saját bőrükön tapasztalták meg. Erről
pedig most csak azt taníthatom meg nekik, hogy soha,
de soha nem lehetnek ilyenek. Mert már megtapasztalták milyen érzés ülni és várni a bajban a segítségre.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kedves barátomnak és szomszédjának, akik a lehető leggyorsabban
siettek segítségemre.
H.b.B.
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GYERTEK VELÜNK KORCSOLYÁZNI!
Egy kellemes kikapcsolódásra hívunk, benneteket
mielőtt a kutya megenné a telet.
Gyerünk a jégre, irány Pécs, 2014. február 15-én.
Megfelelő létszám esetén tudjuk csak megszervezni
a programot.
Indulás 13 órakor az utcák végéről.
Buszköltség: 300 Ft.
A belépőjegy ára: felnőtteknek 900 Ft, diákoknak 700 Ft
Korcsolya kölcsönzés: 500 Ft/óra

Ha felkeltettük érdeklődésedet jelentkezz a
könyvtárba február 12-ig.

Szociális otthon
farsangi bálja

LÁTOGATÁS A SZIGETVÁRI VÁRBA ÉS
A PARKERDŐBE

2014. FEBRUÁR 19 . SZERDA
14.00 óra

Büfé

Biztosan sokan jártak már a szigetvári várba, de most
egy különleges sétára invitáljuk Önöket!
Lebedy János, a vár vezetője vezet végig bennünket,
és feltárja a vár titkos kamráit.
Ezt követően Szabados Zoltán erdész végigkalauzol
bennünket a szigetvári parkerdőbe.
Ismerjük meg szűkebb környezetünket, csodálkozzunk rá kincseinkre!

ISKOLÁS FARSANG
2014. MÁRCIUS 1. SZOMBAT
14.00 – 20.00 óra

Zene

Farsangi jelmezek

A kirándulás időpontja: 2014. február 28. péntek
12.00 – 15.30 óráig. Indulás a mozsgói iskola elől.
Költség: 400 Ft

ÓVODÁS FARSANG
2014. MÁRCIUS 8.

Jelentkezni február 15-ig lehet a könyvtárban.

Tánc

SZÍNHÁZI BÉRLET

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZŐK
A KAZALICZKI ANTAL MÜVELŐDÉSI HÁZBAN!

A PADLÁS

félig mese, félig musical két részben
2014. március 7-én (pénteken) színházlátogatás a
Pécsi Nemzeti Színházban. Az előadás este 19 órakor kezdődik. Indulás 17.30 órakor.
Jegyár: 2500 Ft + buszköltség.
Természetesen a megvásárolt bérletek az előadásra
érvényesek.

Szentegáton jó állapotba lévő 53 m2-es szoba,
konyhás lakás eladó.
Irányár: 2,5 Millió ft.
Érd.: Vörösné Dobai Viktória 70/232 5718

Várunk minden érdeklődőt! Jelentkezni lehet a
jegy árának befizetésével február 14-ig a könyvtárban!
Elérhetőség: 06 30 865 3404, 06 20 329 0590
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