
 
 

Kincses Kalendárium 
 
Gyűjtögetünk és selejtezünk. Életkorunk haladtával 
inkább a tárgyakat selejtezzük, de ettől aztán elfelejtett 
dolgokra is emlékszünk. Így kerültek kezembe szüleim 
korabeli régi kalendáriumok. Nem kell őket lebecsülni, 
mert a falusi házaknak régi évtizedekben néha az 
egyetlen olvasnivalói voltak. Beléjük lapozni ma pedig 
történelem. 
 A könyvecske vége felé „Vásárnaptár” címszó alatt 
az országos vásárok helyei és időpontjai. Köztük a 
falunk Mozsgó évi két vásártartási nappal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elgondolkodtam. Ha én most azt kérném valamelyik ifjú 
embertől, hogy „Menj el fiam a vásártérre….!” – azt 
hiszem értetlenül nézne rám. Vásártér Mozsgón?  
 

 
 
 

Pécsen igen! De itt!? 
Nem érdem az idős kor csak egy állapot (nem is mindig 
kellemes), de az emlékeinket – a faluban megélt 50-60-
70-80-90 év történéseit – jó lenne továbbadni. 
 Általános iskolásként minden évben kisétáltak velünk 
tanítóink vásár-nézésre.  
Szépen párosával az egész iskola végigballagott a 
Mátyás király utcán, s az északi végén a temető előtti 
tágas, füves részen már álltak a sátrak. Kirakták porté-
káikat az eladók - a mindennapi élethez, munkához 
szükséges dolgokat – ők foglalták el a keleti részt. A 
nyugati oldalon – elkerítetten – folyt az állatvásár. Alku-
doztak lóra, tehénre stb.  
 A község és a környék életében jelentős esemény 
volt ez, s nekünk, gyerekeknek is látványosság, és 
persze ismeretszerzés is. (Nem édesség és játékvá-
sár!) 
 Aztán az évek múltával mindig kevesebb lett a vásá-
rozó, az eladó állat, portéka, s eljutottunk odáig, hogy a 
vásárok Mozsgón és környékén elmaradtak. 
 A régi kalendáriumok több oldalas vásárnaptára he-
lyett a maiakban már csak oldalnyi a hirdetés. 
 Vásártér! Mi minden volt már azon a területen. Csak 
az utókor mélyre ne ásson! Most jó nézni a gyepet, a 
temető rendezett fával beültetett parkolóját, a poros út 
helyett az újat.  
 De felejteni azért nem kellene!  
                                          -g- 
 

Hazai piacot a hazai terméknek! 
 
Előző számunkban már olvashatták, hogy 2011. április 10-én, vasárnap reggel 8.00 órai kezdettel a falu sport-
pályáján megnyílik a mozsgói piac.  
A vásáron részt vesznek a környékbeli kézművesek és termelők is. A sajtos, mézeskalácsos, fűszeres, fafara-
gók, gyöngyös, szappankészítő, keramikus, textiles mellett még számos szép portékát találhatnak az érdeklő-
dők. Az éhes vásárlókat kürtőskalács és lángos is várja. 
A tavaszra tekintettel virágos növények, vetőmagok, palánták, mezőgazdasági termékek is kaphatók. 
Mindenki hozza el otthonról megunt vagy túlszaporodott kerti- és szobanövényét, hogy egymás közt jó társa-
ságban tudjunk csereberélni. 
Helyet adunk továbbá a kis háziállatok, lábas jószágok értékesítésének is. 
Jöjjenek, vásároljanak, cseréljenek, érezzék jól magukat, élvezzék az újjáéledő vásári hangulatot! 
A jó időről a szervezők gondoskodnak, jó hangulattal és "félpénzzel" mindenkit elvárunk!   
                                                                                                          Jébé         
 

Méhner Vilmos 
KIS KÉPES 

NÉPNAPTÁRA 
AZ 1907-IK ÉVRE 
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Könyvtár – Múlttár 

 

1817. május 2-án Mozsgó helység országos vásárok 
tartására nyert szabadalmat. (Csánki Dezső dr.: So-
mogy vármegye története. Bp.: Országos Monográfiai 
Társaság, [1914]. p. 113.) 
 
A vásártér a temetők előtt elterülő legelőterületet jelölte 
annak idején az uradalom vásártérnek. A község és az 
uradalom évszázados harcát rejti.  A négy vásártartási 
jogból ugyanis kettő a községet illette volna, amelyet 
azonban a gyakorlatban sohasem kapott meg, és min-
dig az uradalom alkalmazottai szedték a helypénzt. A 
régi képviselőválasztások állandóan visszatérő ígéretei 
közé tartozott a két vásártartási jog megadása. A kép-
viselőt megválasztották, a megígért jogból nem lett 
semmi. (Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából. Mozsgó: 
Mozsgó Község Önkormányzata, 2010. p. 97.) 
 
Az 1920-as években évente két vásárt tartottak húsvét 
harmadnapján vagyis húsvét keddjén, és június 24-én 
Szentivánkor.   
 
 
 
 

 
 
 

A vásár alkalmával nemcsak a vásártéren, hanem a 
Freivogel kocsmában is főztek, borjút sütöttek, mulat-
ságot rendeztek. (Horváth Erzsébet  90. év, 2010. júni-
us 2. ) 
 
Gulyás József 74 év. 2002. Mozsgó - Szentmiklós-
puszta így emlékszik: Mozsgón június elején vót vásár, 
amit uty hittak, hogy lányvásár, késébben 
cserösnyézsvásár lött. Kiőtősztek azok a mozsgaji lá-
nyok, sétátak, a körösztannyuk mög dicsérte a 
legényöknek, hogy mölliket vögyék e. Kit a vagyonájért, 
kit azér hoty széb vó.. Ide nem jártak ujjam 
messzirevalók.  
(Eperjessy Ernő: Regionális cselédszótár. Kaposvár: 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2010. p. 
162.) 
 
Kincses Kalendárium az 1958-as esztendőre – Orszá-
gos vásárok: Mozsgó ápr. 16, jún. 27, okt. 9. (Végh 
Lajosné gyűjtése, 2011.) 

Puskás Éva

Hiszek egy... 
 

Sajátos hitvallás az enyém. Nem a templomok csend-
jében monoton ledarált hittétel. Mondhatnánk egyfajta 
naiv és romantikus ima az enyém. Mert ebben a világ-
ban, függetlenül mindenkitől és mindentől, én mégis 
hiszek.  
Hiszek az emberben. Hiszem, hogy mindenkiben van 
legalább szikrája a jónak, amiért érdemes érte is jót 
tenni, érdemes elfogadni. Konokul hajthatatlan vagyok, 
s nem érdekel, ki érdemli meg és ki nem. Persze időn-
ként én is ítélkezem mások felett, sérelmek érnek, s 
ekkor segít az én "hiszekegy" imám.  
Hiszek abban, hogy együtt tenni és dolgozni egymásért 
és másokért érdemes, hogy van még önzetlen segít-
ség. Olyan, amely nem kér viszonzást, nem vár hálát, 
csak teszi a jót. Köztünk is élnek ilyen ember arcú an-
gyalok. 
És hiszek a gyerekeimben. Feltétel és elvárások nélkül. 
Hiszem, hogy csak kölcsön kaptam őket, hogy csak 
terelgetője, pásztora vagyok az életüknek. Az elsődle-
ges szeretetforrás. A leghálásabb vagyok a gyermeke-
imért. Hiszek a mosolyukban, az ölelésükben, a hibáik-
ban, egész lényükben. 
Hiszek a szerelemben. Ennyi idő után is, nem vakon, 
de megértően. Hiszek abban, hogy az igazi szerelem 
olyan, amely mindkettőnknek jó. Amely ha néha fárad-
tabb is, hozzám tér haza.  
Hiszem, hogy haraggal a szívemben nem fekhetek le, 
hogy a legjobb orvosság a mosoly és a beszélgetés, a 
mindent átkaroló ölelés. 
 

 

 

 
 
 
 

Hiszek a barátságban. Nem a sokban, abban a kevés-
ben, az egyben, amely nekem több mint 20 év óta 
megadatott.  
Hiszek a természetben, a gondoskodásában, az aján-
dékaiban. A tavaszban, az új életben. A földben. A fák 
ősi erejében.    
Hiszek az életben. Abban, hogy nincsenek véletlenek, 
hogy észre kell venni isten felé nyúló kezét.  
Az álarc alatt is a valamikori gyermeki, sóvárgó tekinte-
tet, a hívogató mosolyt, a vágyakozást a jóra. Hiszek az 
elfogadásban, az odaadásban.  
Minden este, lefekvés előtt gyermekem kiságyánál állva 
én hiszek.  
Mondhatják, igen, hogy naivan és romantikusan. 
De én hiszek egy...     

                                                                                                                                                 Jébé     
                                  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
    

 
 
 

Kellemes 

húsvéti ünnepeket 

kíván Mozsgó Község 

 Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és 

a lap szerkesztősége! 
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Kalendárium 
 
Már törvényszerűen: ha leülök írni, esik az eső vagy 
fagy. Már lassan egy hete elmúlt Sándor, József, de 
újra vissza-visszajön a hűvös idő, pedig kalendáriu-
munkban elérkeztünk a kos jegybe. A népi-, élő állatöv-
ben még mindig a halakban vagyunk, hiszen húsvét 
függvényében a halak „csúszkálnak”, időtartama évről-
évre más. 
 Maradjunk a csillagászati kos jegynél, ami mint a 
rugó feszül és pattan ilyenkor. Robban szinte a termé-
szet - mondják ilyenkor - kalapáccsal sem lehet a füvet 
visszaverni a földbe, de pattannak a rügyek is. A ba-
romfiudvarban is fellángol a szerelem: kakasok, gúná-
rok, gácsérok hajtják a tojókat, dolgukat téve az új 
nemzedék születése érdekében. Az igazi a kos, aki 
megállíthatatlanul indul nászba. 
 Március 21-én, Benedek napján van a tavaszi napéj-
egyenlőség. (Benedek alapítja a bencés rendet, a rend 
jelszava „Imádkozzál és dolgozzál!” Magyarországon 
Szent István korától Pannonhalmán működik a napja-
inkban is kolostoruk és iskolájuk.) A tavaszi napéj-
egyenlőségkor a nap, pontosan keleten kél és nyugaton 
nyugszik. A továbbiakban egyre inkább északkeleten 
kél és északnyugaton nyugszik, s egyre hosszabbak a 
nappalok. A késői húsvét miatt az e számban leírt idő-
szak végig böjti idő. Böjtben tilos volt a zene és a tánc, 
s különnemű fiatalok nem játszottak, szórakoztak 
együtt. Annál nagyobb volt az öröme a kisleányoknak, 
kislegényeknek, akik ilyenkor együtt játszhattak a na-
gyokkal a réten. A 6-8 éves gyermek boldog, ha 14-18 
évesek beveszik maguk közé karikázni, csülközni, vagy 
éppen ostorost játszani.  
 Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony vagy Má-
ria fogantatásának ünnepe. Ekkor jelenti Gábriel arkan-
gyal Máriának, hogy őt szemelte ki az Úr egyszülött fia 
anyjának. Ekkor szemeli ki a kertész is és oltja be ne-
messel a vad fát, hogy „jó gyümölcsöt teremjen”. 
 A böjti időben az ember készítette lelkét. Lélekben 
minden évben végigjárta Jézussal annak diadalútját, 
szenvedéseit, halálát és feltámadását. Járjuk végig mi 
is az utat, ismerjünk meg néhány hozzáfűződő szokást, 
amelyek vidékenként sokszínűek, de mind az áldozat-
ról, a feltámadásról és az életről szólnak. 
 Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulá-
sának napja. Előtte szombaton virágszombat, a gyer-
meknép barkát szedett, amit a pap vasárnap megszen-
telt. Dunántúlon a lányok ekkor játsszák a „Bújj, bújj, 
zöld ág” játékot. Több vidéken szentelt barkát tűztek a 
sírokra, de a földek közepére is, hogy legyen minde-
neknek feltámadása. Palóc vidéken ilyenkor készítik a 
kiszebabát, amit elégetnek vagy a folyóba dobnak. 
(Más vidékeken ezt hamvazószerdán teszik.) 
  
 

 
 
Zöldcsütörtökön elhallgatnak a harangok „Rómába 
mennek”. Helyette kereplők, búgattyúk szólnak. Az 
utolsó vacsora napja, éjszakáján virrasztottak a hívek 
„Jézussal”. (Nem úgy, mint a tanítványok, akik elalud-
tak.) 
 Másnap nagypéntek, Jézus elítélésének, keresztre 
feszítésének, s halálának napja. Ezen a napon az 
evangélikus és református hívek is böjtölnek. A katoli-
kusok közül sokan csak három szem búzát és három 
csepp vizet vesznek magukhoz. A templomban már 
mindenképp fekete a terítő (van ahol fekete vasárnap-
tól, vagy csütörtöktől) a hívek gyászolják Jézust. Ha-
gyományőrző vidékeken a temetőben sírt készítenek 
számára, amibe jézusszobrot helyeznek és ott őrzik. 
Őrzői a „jézuskatonák”. A házaknál is csendben gyá-
szolnak, mintha minden háznak halottja lenne. Jézus az 
egész világ halottja. Nagypéntek a takarítás, tisztálko-
dás napja is. Nagyszombat rítusa vidékenként nagyon 
sokszínű, ami mind a tűz és víz szentelésével és ezek 
használatával kapcsolatos. 
 Húsvétvasárnap ünnepén hajnalban a hívek egy 
része a templomban, másikuk a sírhoz ment. Addigra 
már a sírból „eltűnt” Jézus, így a keresők nem találták, 
ezért mentek a hírrel a templomhoz: „Jézusunk feltá-
madt”. A templomba lévők megerősítették „Valóban 
feltámadt”. A feltámadt Jézust napkeltekor a felkelő 
napban köszöntötték Csíksomlyótól az Őrségig. 
 Húsvéthétfő már az igazi mulatság ideje. Házasulan-
dó legények járják a lányos házakat. Közel hét hete 
nem lehetett legény a lánnyal. Jó most kihozni a házból 
és gyönyörködni benne, ahogy pár vödör víztől rátapad 
a hálóing, s remélve, hogy a víz termékenységet vará-
zsol. A legények jutalma hímes tojás, amit a lányok már 
korábban elkészítettek. A tojást egy bő órán keresztül 
kell főzni, akkor éveken keresztül sem romlik meg. Az 
archaikus minták legtöbbje kör-kereszt mellé rendező-
dik. Az író hosszába négy, keresztbe egy körbefutó 
vonallal osztja hat egymásba futó körkeresztre a tojást, 
s utána e mentén díszíti. Húsvét a termékenység va-
rázslás ünnepe. XX. századi találmány, amikor unokák 
nagyanyjukat locsolják, vagy a legények 8-10 féle „pa-
csulival büdösítik” a lányokat. Cserébe nem is kaphat-
nak mást, mint kifújt, festett tojást vagy csoki tojást. 
  
Sok téma érintetlen maradt, amire talán legközelebb 
időt lehet szakítani. Aki kitartott a böjtben érezze jól 
magát a húsvéti mulatságban – lányok-legények talál-
janak egymásra. 
 
Mozsgó, 2011. Szent György (Szelek) hava 

 Győri Sándor 
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Értünk, érted... 
Riportsorozat 

 

A velem szemben helyet foglaló Módenszieder Já-
nost, a rangidős képviselőt faggatom családjáról, 
életútjáról. Milyen lépések előzték meg képviselővé 
választását? 
Tősgyökeres mozsgói vagyok, itt születtem 1939-ben. 
A pécsi tanítóképző elvégzése után Szulimánban, Ka-
tádfán majd végül Mozsgón az általános iskolában taní-
tottam. Feleségem is itt dolgozott tanítóként egészen a 
nyugdíjba vonulásáig. 
2 családos fiam 4 unokámmal szintén a megyében 
élnek. 
Régi vágású emberként az Apostol együttes zenéjét 
szeretem meg a magyar nótákat, érdekelnek a törté-
nelmi témájú vagy a Mozsgót érintő könyvek, a ked-
venc ételem pedig a házi töltött káposzta  
Szerencsés ember vagyok, mert feleségem mindig 
támogatott életem során, e nélkül a családi háttér nélkül 
nem sikerült volna ilyen mozgalmas életet bejárnom. 
Elődeim között nem lépett senki politikai pályára, s fiaim 
is más utat járnak. 
Nem csak a falu tanítója voltam. 3 évig járási tanácsi 
sportfelügyelői feladatot láttam el Szigetváron. 1970-től 
10 évig Mozsgó tanácselnökeként dolgoztam, majd 
1985-ig a helyi tsz-ben párttitkárként.1985-ben iskola 
igazgatójának neveztek ki, s ezt egészen polgármester-
ré való megválasztásomig, 1992-ig végeztem. 6 évig 
voltam polgármester, 1998-ban vonultam nyugdíjba. 
2007-ig a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi 
Társulásnál láttam el irodavezetői teendőket, majd 
2010 végéig az egész szigetvári kistérség közmunka 
programját irányítottam.  
Mind Mozsgó vezetőjeként, mind a társulásnál azért 
dolgoztam, hogy a falu fejlődjön, az itt élő emberek 
munkához jussanak. Hivatali időm alatt épült a vízmű 
hálózat, az aszfaltos utcák, a napközi konyhája, a 
sportpálya, a község postája, a takarék, bővült, szépült 
az iskola és az óvoda épülete is. Elkészült a település 
címere is. A falu mai arculata nagyrészt ezen idő alatt 
alakult ki.      
Már az előző ciklusban is felkértek képviselő-jelöltnek, 
de a testületbe a tavalyi választáson kerültem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilyen mozgalmas élet után nem kívánt csendes 
nyugdíjas éveket? Mi vitte rá, hogy még most is 
tovább dolgozzon? 
Korábban is, most is lakossági felkérésre indultam kép-
viselőként a választásokon. Úgy éreztem, tudok még 
tenni a faluért, az emberekért. Az idősebb generáció 
szívesen fordul hozzám segítségért, élvezem a nyugdí-
jasok bizalmát is. Emlékeznek az emberek arra, amit 
korábban tettem, sokuknak segítettem akkor is munkát 
találni, most is igyekszem segíteni, ha hozzám fordul-
nak. 
 

Hosszú idő óta dolgozik már a községért, a lakoso-
kért. Jelenlegi posztjában vannak-e olyan tervei, 
amit eddigi munkája során nem sikerült megvalósí-
tani? Van-e olyan szívének különösen kedves fel-
adat, melyért kiemelten síkra száll? 
Nem kívánok kiemelni egy feladatot a többi közül. 
Számomra képviselő társaimmal együtt fontos, hogy a 
falu életébe mozgalmasságot vigyünk a turizmussal, a 
sportélet fellendítésével. Az, hogy településünk gyönyö-
rű természeti adottságait kihasználva adjunk helyet 
kulturális rendezvényeknek, életet vigyünk ide, ahol 
élünk. 
Fontosnak tartom, hogy mindkét szőlőhegyre kiépített 
úton lehessen eljutni. 
 

Képviselőként és magánemberként is milyen érték-
rendet képvisel, mit tart követendőnek utódai szá-
mára? 
A legfontosabb volt mindig is számomra a becsületes-
ség, a becsületes, kitartó munka, mások önzetlen segí-
tése. Ezen eszméket képviseltem életem során mind a 
családomban, mind a munkámat illetően. 
 

Ezt hagyná szívesen örökül maga után?  
Azt gondolom, mindent megtettem eddig is a faluért és 
a lakosaiért, amit a munkám során csak tehettem. Sok 
helyen ott a kezem nyoma, s jól esne, ha nem felejte-
nék ezt el. Ez már nekem elég. 
Engem a munkára és a becsületességre neveltek, így 
neveltem én is a gyerekeimet. Szeretném, ha ők is ezt 
adnák tovább gyermekeiknek.  
   
Ha lehetne Önnek is három kívánsága, mi lenne az? 
Mit szeretne megvalósítani korlátok nélkül a telepü-
lésen és az életével kapcsolatban? 
Szeretném, ha itt minél több munkahely lenne, műkö-
dőképes iskola és a fiataloknak ismét lenne mozsgói 
futball csapata. 
Magamnak és családomnak egészséget, még néhány 
munkával töltött tevékeny évet kívánok, és azt, hogy 
gyermekeim saját erejükből tudjanak boldogulni.  
 

Köszönöm a beszélgetést! Munkájához sok sikert, jó 
egészséget kívánok!                        

 
Zászlóavatás 1997-ben 

 

Jébé   
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Képviselő-testületi ülés 
2011. március 17. 

 

A nyilvános testületi ülés fő irányvonalát a tanyagond-
noki szolgálattal kapcsolatos kérdések határozták meg.  
Mindenekelőtt az ülésen meghívottként részt vevő 
Kolovics János, Szigetvár város polgármestere átadta 
községünknek a tanyagondnoki szolgálat ellátásához 
alapvetően szükséges 9 személyes autóbuszt, melyet 
nem csak a szőlőhegyi, hanem a belterületi lakosok 
jobb kiszolgálása érdekében is fog ezentúl a falu üze-
meltetni. 
Napirendi pontként a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló beszámoló után a tanyagondnoki 
szolgálattal kapcsolatos feladatok kerültek előtérbe, 
ezenbelül is a tanyagondnoki munkakör betöltésére 
pályázat kiírásának elfogadása, a szolgálat feladatainak 
rendelet szintű meghatározása, szakmai program elfo-
gadása. Ezekről pontosabban a testület a későbbiek 
során határoz majd. 
A "Lakjon jól minden gyermek!" program keretén belül a 
gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére a 
kormány vetőmagot és kisállatot biztosít, a felmérések 
megkezdődtek. 
A továbbiak során az iskolát és a napközit érintő kérdé-
sek kerültek ismertetésre. A családi napközit a kistér-
ségi társulás által létrehozott intézmény működtetné 
jelentős összeget megtakarítva ezzel az önkormány-
zatnak.  
 

Az iskolában jelentkező létszámhiány és a pályázati 
források jobb kihasználása miatt az intézmény közvet-
lenül a szigetvári kistérségi társuláshoz tartozna a to-
vábbiakban, fennmaradása így biztosítva lenne. A tár-
suláson keresztül pályázati úton oldható meg az iskola 
és az óvoda felújítására igényelni kívánt 30 millió Ft-os 
támogatás is. 
A testület támogatná idősek napközijének létrehozását 
a faluban, valamint kezdeményezést tett arra, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat telephelye Mozsgón legyen.          
Döntés született az ülésen az önkormányzati földek 
bérbeadásáról is, mivel így megelőzhető, hogy művelés 
híján az önkormányzat büntetést fizessen. 
A mozsgói sportegyesület IV. alkalommal rendezi meg 
asztalitenisz, sakk, darts és bocsa bajnokságát, melyet 
a Magyar Speciális Olimpiai Bizottság is támogat. A 
testület 60.000.-Ft-os hozzájárulást szavazott meg.    
Ezután a külterületi lakosok képviselője tárta fel prob-
lémáikat, mely szerint a szőlőhegyi utak járhatatlanok, 
nincs megfelelő összeköttetés a faluval, a közvilágítás 
sem kielégítő. Segítséget kértek egy családi ház aka-
dálymentesítéséhez, valamint a vitatott közutak kérdé-
sének rendezéséhez is. A testület támogatásáról bizto-
sította a lakókat, a szükséges intézkedések megszava-
zásáról döntöttek.  
Utolsó pontként az ebrendelet szigorú betartásáról sza-
vaztak a képviselők, mivel fokozott veszélyt jelent a 
községben szabadon kóborló állatok jelenléte.    
      Jébé 

 

Csak egy számít... Mozsgó 

 
 

Ez polgármesterünk jelszava, s ez olvasható az általa 
megszerzett új falubuszon is. A buszt Kolovics János, 
Szigetvár polgármestere adta át a 2011. április 17-én 
megtartott képviselő-testületi ülésen. A 9 fős tanya-
gondnoki busz segítségével az önkormányzat elsődle-
ges feladata a szőlőhegy lakosainak integrálása telepü-
lésünkhöz, az iskolás és óvodás korú gyermekek szállí-
tása a helyi intézményekbe. Így mintegy 3 millió forint 
bevételhez jut az önkormányzat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezentúl a busz segítségével oldható meg az étel kiszál-
lítása, házi segítségnyújtás, betegszállítás a háziorvos-
hoz valamint a szakosított intézményekbe, a munkanél-

küliek központba szállítása, a tömegközlekedéshez 
való csatlakozás is. Lehetőséget kínál még az önkor-
mányzati rendezvények lebonyolításához, igénybe ve-
hető családi események kapcsán a szállításhoz, na-
gyobb bevásárlások elintézéséhez. A jármű nem csak a 
szőlőhegyi, hanem a belterületi lakosok rendelkezésére 
is áll.  
A szolgáltatások jelentős része ingyenes, a térítés elle-
nében igénybe vehető lehetőségekről a hivatalban kap-
hatnak felvilágosítást. 
      Jébé 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
tisztelettel várja a falu lakosságát  

 

 2011. április 11-én (hétfőn) 17.00 órai kezdet-
tel a Művelődési Házba, ahol - titkos szava-
zással - kinyilváníthatják véleményüket a ta-
nyagondnok személyéről. 

 2011. április 14-én (csütörtökön) 17.00 órai 
kezdettel a Rendezvényterembe tartandó tes-
tületi ülésre.  
Az ülés legfőbb napirendi pontja a 2010. évi 
költségvetési zárás elfogadása. 
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"Lakjon jól minden gyermek! " 

 

Mozsgó Község Önkormányzata élve a „Minden Gye-
rek Lakjon Jól” Alapítvány által nyújtott lehetőséggel, 
minden rászoruló, hátrányos helyzetű család számára 
megpályázta a felajánlott vetőmagot és kisállatot. 
A biztosított vetőmag mennyiségből megtermelt növé-
nyek a családok éves zöldségszükségletét biztosítják. 
A kihelyezésre kerülő állatállomány megfelelő tartása 
és szaporítása pedig a szükséges fehérjeforrást. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vetőmagot minden család kap, az állatok elosztása a 
következőképpen alakítható: 
a/ 6 db nyúl takarmánnyal + 10 db napos csibe takar-
mánnyal 

 

b/ 10 db napos kacsa takarmánnyal + 35 db napos 
csibe takarmánnyal 

 

c/ 23 db napos csibe takarmánnyal + 20 db napos ka-
csa takarmánnyal 

 

d/ 1 db malac 1,5 q kukoricával + 15 db napos csibe 
takarmánnyal 

 

e/ előhasú kecske + 15 db napos csibe takarmánnyal 

 

f/ 5 db tojó tyúk + 30 db napos csibe takarmánnyal. 

 

Az önkormányzat képviselője minden érintett családot 
személyesen felkeres egyeztetés céljából.  

Jébé 
 
 
 

A megszorítások ellenére indul a munkaprogram 
 
Sokakat érintett hátrányosan a faluban, hogy ez év 
január 1-jétől megszűnt az eddig támogatott közcélú 
foglalkoztatás. Az önkormányzat azonban sikeresen 
aknázta ki az adódó pályázati lehetőségeket, így április 
1-jétől újra sokan állhatnak munkába. Az önkormányzat 
foglalkoztatásában 20 fő kap munkát, ebből 10-en épí-
tőipari tevékenységet folytatnak, 10 fő pedig gyógynö-
vénygyűjtésben és termesztésben vesz részt.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Közmunkásként szintén 8 órás foglalkoztatás keretein 
belül a vasúttisztasági programban 17 fő jutott munká-
hoz. További 4 fő alkalmazására nyílik még lehetőség 8 
hónapon át. Így az önkormányzat teljes munkaidőben 
41 főt foglalkoztat.  
Április 1-jétől lehetőség nyílik még 10 fő felvételére, 
akiket az önkormányzat napi 4 órában alkalmaz majd. 
A megszorítások ellenére a község vezetősége min-
dent megtesz azért, hogy pályázati úton lakosai mun-
kavállalását elősegítse.    

Jébé 

 

                  JOGOSKODÓ 
 

                218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 
                Veszélyeztetés kutyával 

 

 

 

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, ille-
tőleg kóborolni hagyja, 

d) a játszótérre beenged, illetőleg bevisz, 

e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyá-
ra utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését 
okozza, 

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hiva-
talának erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

Mivel településünkön egyre több problémát okoznak az elszökött vagy gazdátlan kutyák, a képviselő-testület döntése 
alapján a fenti jogszabálynak 2011. április 01-jétől minden esetben érvényt kívánnak szerezni. Így felhívjuk a lakosok 
figyelmét, hogy állataikra fokozottan ügyeljenek.                                           

Jébé 
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Családi napközi 

 

A 2011. március 28-án Szigetváron megtartott tanács-
ülésen a szigetvári kistérségi társulás elfogadta a köz-
ség kérelmét, mely szerint a helyi általános iskola tag-
felvételi kérelmet nyújtott be a társulás tagintézményei-
nek sorába. Továbbá kérelmeztük, hogy a családi nap-
közi üzemeltetése érdekében a társulás hozzon létre 
intézményi formát, melynek keretében a napközi műkö-
dik. A tanácsülésen mindkét kérelmet elfogadták, s a 
szükséges jogi lépéseket megindították a csatlakozás 
érdekében. A családi napközi létrehozása a jelentős 
költségvetési hiány miatt vált szükségessé, ez a kény-
szerhelyzet azonban lehetőséget ad arra, hogy a köz-
ségben lakó állástalan munkaképes egyének 4 órás 
közalkalmazotti státuszban csoportvezetőként dolgoz-
hassanak a napköziben. 
A napközis csoportok az iskolában kerülnek ezután is 
elhelyezésre. A csoportok létszáma 5 fő lehet vezetőn-
ként, s ezáltal nagyobb lehetőség nyílik a gyerekek 
korosztály szerint csoportosítására is. A kiscsoportos 
foglalkoztatás kedvezőbb helyzetet teremt a tanulás 
elősegítésénél, jobban figyelembe vehetővé válik az 
egyéni, gyermekekre szabott segítségnyújtás. 
A csertői gyerekek saját falujukban járnak majd az otta-
ni családi napközibe. Célunk, hogy minden iskolai okta-
tásban részesülő gyermek tagja legyen a családi nap-
közinek, mely mindenki számára ingyenes. Térítést 

csak az étkezésért kell fizetni, az étkeztetés azonban 
nem függ össze azzal, hogy valaki napközis lehessen. 
Így minden érdeklődő gyermeket várunk sorainkba. 
A megalakuló családi napközi koordinátora Hegedüsné 
Szojkó Tünde lesz, a napközi az őszi iskolakezdéssel 
egy időben kezdi meg működését. 
A csoportvezetői feladatot olyan kiegyensúlyozott, nyu-
godt, magabiztos, érett személyiségű ember vállalhatja, 
aki alkalmas arra, hogy a rábízott gyermek mindennapi 
ellátását az elvárt színvonalon egyenletesen, felelős-
séggel végezze. Örömmel gondoz, nevel, magától érte-
tődőnek tartja, hogy ez az egyéni szükségletek figye-
lembevételével, a gyermek együttműködésére építve 
történjen. 
Az állás betöltéséhez szükséges egy 40 órás tanfolyam 
elvégzése, mely a jelentkezők számára ingyenes. Fon-
tos azonban, hogy a felvételt nyert munkavállalók a 
későbbiekben is fejlesszék, képezzék magukat. 
A foglalkoztatás a délutáni ebédeltetéssel veszi kezde-
tét 12.20 órától, s 17.00 óráig tart. 

Jébé 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pályázati hírmondó 
 

Az önkormányzat a kistérségi társulás által meghirde-
tett pályázati lehetőségekkel élve az alábbi területeken 
kíván fejlesztéseket végrehajtani: 
- 6 millió Ft erejéig a falu iskolájának felújítása, nyílás-
zárók cseréje, festés; 
- 20 millió Ft erejéig a sportpálya megújítása, az öltöző 
helyiség felújítása a megfelelő kiszolgáló helyiségek, 
öltöző, mosdók felújítása, bővítése; 
- klubszoba létrehozása; 
- szabadtéri nagyszínpad megépítése; 
- extrém sportpálya kiépítése kerékpárosok és görkor-
csolyások, deszkások részére. 
Leader pályázat keretein belül rendezvények anyagi 
támogatása, a sportpálya keretein belül szabadtéri ke-
mence megépítése, piactér létrehozása, kiépítése; 
- a munkaprogramhoz kapcsolódóan a gyógynövény-
termesztést, földmunkák elvégzését elősegítő gépek 
beszerzése. 
Az önkormányzat megbízott munkatársa folyamatosan 
figyeli a bővülő pályázati kiírásokat, s minden új lehető-
séget megpróbál kiaknázni a falu szépítése, építése 
céljából. 

Jébé

MEGHÍVÓ 

 

2011. április 7-én, csütörtökön, 17.00 órai kezdettel He-
gedüsné Szojkó Tünde koordinátor tart tájékoztatást a 
családi napközit érintő kérdésekről a Rendezvényterem-
ben. 
Várják azon érdeklődőket, akik munkát vállalnának cso-

portvezetőként a családi napköziben. 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntar-
tási támogatás, ápolási díj) kifizetésének időpont-
ja: 
2011. április 28. (csütörtök) 10-16 óra között. 
 
 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK 

Halálozás 
 
Karizs Andrásné szül. Ágoston Rozália Margit 
szigetvári, volt mozsgói lakos 2011. március 
18-án 84 éves korában elhunyt. Margit néni 
több éven át az iskolában takarított, sokan em-
lékezhetnek rá. 

Nyugodjon békében! 
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Törődj magaddal, avagy a vérnyomásmérés-
től a szépségápolásig! 

 
A szervezők szelíd invitálását – az Egyesület tagjain 
kívül – közel 60 fő fogadta el, fiatalok, idősebbek egy-
aránt. 
Az érdeklődőket „Terülj, terülj asztalsorok” fogadták. 
Kedvére válogathatott mindenki a különféle vitamin-
bombák közt.  
Majd a teli pocak miatt érzett lelkiismeret-furdalását 
különböző kondigépek igénybevételével enyhíthette. 
Információt kaphatott egészségi-fittségi állapotáról, 
kényeztethette testét-lelkét. 
 A kellemesen és hasznosan eltöltött délutáni prog-
ram nem jöhetett volna létre a BMÖ Mozsgó-
Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, a Sziget-
vár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, Mozsgó 
Község Önkormányzata és az önkéntes résztvevők 
támogatása nélkül. Köszönjük! 

 Minden program zárultával – különösen ha új kez-
deményezés – felvetődik a szervezőkben a kérdés: 
Vajon elértük a kitűzött célt?  
 Mi így köszöntünk el egymástól, s üzenjük a távolma-
radóknak: JÖVŐRE VELED, UGYANITT! 
                                         Mozsgóért Egyesület 

  Zsné

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Születés 

 
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete köszönti a falu legfiatalabb tagját. 
 
Kertész Hajnalka és Nagy János  Bálint Ákos 
nevű gyermeke 2011. március 23-án megszüle-
tett.  

 
Gratulálunk, erőt, egészsé-
get kívánunk a kis család-
nak! 

 

KÖSZÖNTÉS 
 
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében szeretettel köszöntjük a falu azon idős lakosait, 
akik április hónapban tartják születésnapjukat!  
Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket! 
 

Bálint Árpád, Árpád utca 
Gaál Jánosné, Árpád utca 
Dr. Herczeg Józsefné, Árpád utca 
Horváth Vendelné Petőfi utca 
Kövesi Katalin, Mátyás király utca 
Megyer József, Kassai utca 
Pápai Józsefné, Árpád utca 
Sárics Béla Ferencné, Batthyány utca és 
Szőke Ferencné, Batthyány utca 

 

 

Tamasics János:  
   Kezdet 
 
 Egyszerűen nincs Időnk 
 egymással törődni. 
 Szemellenzővel jár-kel. 
 A másik ember nem érdekel. 
 Pénzért való hajsza ez. 
 Őrült rohanás. 
 Mintha nem is emberek 
 vennének körül minket. 
 Mintha nem is léteznének. 
 Erről szól a dal s az ének. 
 Szüksége lenne mindenkinek 
 egy kis Időre, amely csak az övé. 
 Vagy elragad az örvény. 
 Lehet választani: Sötétség 
 vagy a fény törvénye. 
 S az ember, meditál. 
 Magasabb szintre vibrál. 
 Amit elveszített, visszakapja újra. 
 Ha rátér az egyetlen helyes útra. 
 Újra visszatér az Éden. 
 S új csillag lesz az égen. 
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Érted, értünk…. 
Dr. Mülner Gyula háziorvos 

  
Minek a hatására döntötte el, hogy a gyógyító 
szakmát választja, ezen belül a háziorvosi hivatást? 
Hogyan választotta munkahelyéül Mozsgót? Van-e 
szakvizsgája?  
Gyerekkoromban átestem egy olyan súlyos gyulladásos 
betegségen, mely meggyőzött az orvosi hivatás fontos-
ságáról, valamint az akkori háziorvosunk lelkiismeretes, 
példamutató magatartása is hozzájárult döntésemhez. 
1976. évben végeztem a pécsi Általános Orvostudo-
mányi Karon. Kórházban, klinikán nem akartam elhe-
lyezkedni, mindig is a háziorvosi praxis vonzott. Bara-
nya megyében, Nagykozáron volt a szülőhelyem, itt 
ebben a megyében szerettem volna elhelyezkedni. 
Több lehetőség közül – mindegyikről tájékozódtam 
személyesen – Mozsgót választottam. Megfogott a falu 
rendezettsége, a porták tisztasága, a szép természeti 
környezet, az erdő, a dombok közelsége – beleszeret-
tem. 1976. szeptember 25-étől, immár 34 éve dolgo-
zom ebben a faluban. 
Általános orvosi és háziorvosi szakvizsgám van, a kol-
légák közül a kistérségben nem sokan rendelkeznek 
általános orvosi vizsgával. 
 
Milyennek látta és látja ezt a közösséget? Hogyan 
sikerült úgy beilleszkednie, hogy a letelepedés mel-
lett döntött? 
Mindig figyeltem az emberekre, igyekeztem az itt élők-
kel megtalálni a hangot. Nemcsak az egészségügyi 
problémáikat, hanem egyéb gondjaikat is megosztották, 
megosztják velem. Egy ciklust képviselőként is dolgoz-
tam, az összeférhetetlenségi szabályok miatt másod-
szorra nem indulhattam. 
 
Az orvos szemével nézve milyen emberek a 
mozsgóiak? Egészségesen élnek? Tudja-e befolyá-
solni az emberek életmódját, megbíznak-e Önben? 
Egészségügyi szempontból lát-e különbséget a 
városi és a falusi lét között?  
Jól ismerem az embereket, tudom melyek azok a rizikó-
faktorok amelyek betegséghez vezethetnek. Próbálom 
bevonni az embereket a gyógyításba több-kevesebb 
sikerrel. A gyógyítás terén a beteg döntése, hogy visz-
szajön-e. Pozitívumként kiemelném, hogy a betegeim 
ritkán hívják az ügyeletet, megvárnak, ellátom őket a 
rendelési időben. 
Szigetvár közelsége miatt nem jelent hátrányt, hogy 
falun élünk, hiszen ha olyan a beteg állapota az ellátá-
sát rövid időn belül meg tudjuk oldani – ha kell mentőt 
hívok, ha kell beutalom a szakrendelésre. A falusi kör-
nyezetnek inkább csak az előnyeit tudom kiemelni.  
 

Mekkora körzetet lát el? Milyen körülmények segítik 
illetve nehezítik a munkáját?  
A körjegyzőséghez tartozó településeken kívül még 
Csertő község is hozzám tartozik – körülbelül 1500 
ember. A nyolcórás rendelési időmet e négy település 
között teljesítem. Ha a beteg állapota nem teszi lehető-
vé, hogy a rendelőben megjelenjen, az otthonában 
látom el. 
Iskolaorvosként elvégzem a szűrővizsgálatokat, a köte-
lező oltásokat beadom, egészségnapokon felvilágosító 
órákat tartok. A mozsgói és a turbékpusztai szociális 
otthon háziorvosi teendőit is elvégzem.  
Ezen kívül a szigetvári kórházban havonta több alka-
lommal készenléti ügyeletet tartok, ekkor 13 körzet 
betegeit látom el. 
Az orvosok társadalmi megbecsülése országos szinten 
csökkent. A médiában egyre többet hallani az egész-
ségügyi ellátás problémáiról, a kezdő orvosok 70 %-a 
elmegy az országból, a gyakorló orvosok fizetésük ki-
egészítése érdekében külföldön vállalnak ügyeletet. De 
mi háziorvosok sem vagyunk megbecsülve, a praxisok 
jövedelmezősége évek óta csökken. Ebből kell finanszí-
rozni a munkadíjat, a rendelő fenntartási költségeit, a 
közüzemi díjakat. Az újabb adminisztrációs terhek ren-
geteg energiát vesznek el tőlünk, mindig figyelni kell a 
jogszabályokat. Kevés energiánk jut a prevencióra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit tesz Ön az egészségéért? Hogyan kapcsolódik 
ki? 
Aktívan pihenek, szőlőt művelek. 1991 óta vadászom. 
Szeretem a kikapcsolódásnak ezt a módját, nem az 
állatok leölése vonz; hallgatom az erdőt és közben van 
időm elmélyedni a gondolataimban - legtöbbször üres 
kézzel térek haza. 1995-ben Afrikában is jártam, ez 
örök élmény marad számomra. 
Visszatérve az egészséges életmódra, második felesé-
gem - aki a reformkonyha híve – nagy gondot fordít 
arra, hogy egészségesen táplálkozzam, persze nem 
mindig sikerrel. Családom és a hat unokám körében is 
élvezem a kikapcsolódást. 
      
         Puskás Éva
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Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról 

 

Márciusban búcsúzunk a téltől, köszöntjük a tavaszt, amely 
meghozza a jó időt, kibontja a fákon a rügyeket, előcsalja 
az első virágokat. Március a forradalom hónapja is. Büsz-
kén emlékezünk a 163 évvel ezelőtti március 15-ére, a 
dicsőséges forradalomra, amikor a magyar nép fegyvert 
fogott, hogy kivívja jogos szabadságát, függetlenségét. 
Ezen a napon kokárdát tűzünk a szívünk fölé, az ünneplő 
ruhánkra és emlékezünk.  
Március 11-én, pénteken a kopjafánál tartott színvonalas, 
méltóságteljes megemlékezést az intézmények közösen 
adták elő. Szerepeltek az óvodások, az iskola 7. osztályos 
tanulói, az iskola és a nyugdíjasklub énekkara, valamint 
Léber Dezső a szociális otthon lakója. A műsort Orbánné 
Matus Erzsébet pedagógus koordinálta. 

      
 
 

   

  Óvodások télbúcsúztatója 

 

Nem mindennapi műsornak voltunk fül- és szemtanúi 
március 5-én a művelődési házban, ahol az óvodások 
rendezték immár hagyományos télbúcsúztató ünnepsé-
güket. Volt enni és innivaló, sütemény, álarc, sőt konfetti 
is. Szerepeltek a kicsik, a nagyobbak, sőt a szülők is, 
amelyre még eddig nem volt példa.  
Kora délután kezdődött a kicsik és picik színes kavalkád-
ja. Tánc, ének és a kellékek máris megalapozták a han-
gulatot. Azután külön-külön a kis- és nagycsoportosok - 
kuktának és vadnyugati hősöknek öltözve - fergeteges 
produkciója következett. A jelmezesek izgalomtól kipirulva 
érkeztek, tiszteletét tette nálunk a kis tehéntől a pillangóig 
számtalan énekes és mesehős. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény második attrakciója a szülők tánca volt, az 
igazi vadnyugati lányok lebilincselő előadása. Vastaps és 
ráadás – bravó lányok, asszonyok, hát így is lehet. A 
táncos lábú szülők: Antal Gyuláné, Ácsné Pintér Andrea, 
Buzás Erzsébet, Doszpodné Horváth Bernadette, Hunya-
diné Arnold Veronika, Kolovicsné Gróti Lívia, Laczó Judit, 
Lakatosné Fülöp Mónika, Nagyné Rajna Mónika, Orgyán 
Róbertné, Orsós Tímea, Tormási Beáta. 
 

 

 

 

 
Az ünnepséget tombola zárta sok-sok értékes nyere-
ménnyel.  
Köszönet a színvonalas műsorokért, a kellemes délutá-
nért az óvónőknek, a szereplőknek.  
A rendezvényt támogatta: Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú 
Kistérségi Társulás, Csertő Község Önkormányzata, 
Mozsgó Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a 
BMÖ Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intéz-
ménye, a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület, a 
mozsgói Szigetfa Kft, Ebner Pincészet, Hunyadi Imre 
vállalkozó, Borosné Hegyháti Szilvia és családja, Gajákné 
Peszmeg Mária, Juhász Tiborné, Sánta Róbertné és na-
gyon sok szülő.  
Köszönjük a támogatást! 
                                          Bege Amália 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
        

P. É. 
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Országos Grundbirkózó Verseny 

2011. március 05. Az országos grundbirkózó verseny 
napja volt. Iskolánk tanulói idén is kivívták annak jogát, 
hogy az ország legjobb nyolc csapatával összemérjék 
tudásukat, erejüket. A versenynek Pécs, mint Európa 
Kulturális Fővárosa adott otthont. Hihetetlen érzés volt, 
hogy tiszteletükre szólt a Himnusz, fellobbant az olim-
piai láng és elhangzott az olimpia fogadalom szövege. 
A csarnok tele volt gyerekekkel, szülőkkel, tanárokkal.  
  Ezen a versenyen olyan hat-tízéves gyerekek indul-
hatnak, akik nem sportolnak versenyszerűen, felkészí-
tésük a testnevelés óra keretein belül, és a sportfoglal-
kozásokon történik. 
  Eljutni idáig is nagy feladat, hiszen ezt a döntőt meg-
előzte a városi, megyei, területi forduló, ahol szintén a 
legjobbnak kellett lenni. Ezen a napon már csak az 
ország legjobb nyolc csapata volt jelen. Ezek mind 
nagy városi iskolák /Miskolc, Kazincbarcika, Püspökla-
dány, Onga, Paks, Szombathely, Pécs/, testnevelés és 
művészeti iskolák. 
  Mind a fiúknak, mind a lányoknak öt mérkőzést kellett 
lejátszani. Ez egy hatalmas küzdelem, mind fizikálisan, 
mind lelkileg, mert itt nem lehetsz gyenge, hiszen ez  
 

 
 

 
 
 
 

egy csapatverseny, és, ha nem nyer a csapat, egyre 
jobban fogy az esély a jó szereplésre. 
  Persze mint minden versenyen, itt is vannak mély-
pontok, amikor kell a buzdítás, a lelkesítés, „hogy ké-
pes vagy rá, meg tudod csinálni.” 
  És ezek a gyerekek az idei évben meg tudták csinálni. 
A lányok az ország negyedik, a fiúk az ország ötödik 
legjobb csapata, iskolája lettek. A dunántúli régió leg-
jobbjai. 
  Hatalmas siker ez. És aki ezt véghezvitték: Orsós Éva, 
Ignéczi Éva, Büki Kitti, Hegedüs János, Tóth Levente, 
Doszpod Dávid, Mates Dávid, Kelemen Krisztián, 
Baricz Vince. 
  Köszönöm nekik, hogy részese lehettem sikerüknek, a 
szülőknek, hogy bíztatták gyerekeiket, és az iskolának, 
hogy támogattak bennünket. 
  Ez a verseny iskolánk egyik legnagyobb versenye már 
hosszú évek óta, amelynek elindítója, az iskola volt 
igazgatója, Hajdu János volt. Köszönöm neki is, hogy 
ezt az utat tovább vihetem. 

Hajdu Szilvia 
testnevelő tanár

 

 
Táncverseny Sellyén 

 

 
 

2011. március 20-án a Passion of Dance TSE Sellye és 
a Kolping Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szer-
vezésében került sor a IV. Ormánság Tánciskolás 
Táncverseny és a VII. Ormánság Klubközi Táncver-
senyre. 
Délelőtt 9 órától a régió művészeti tánciskolásai mérték 
össze tudásukat, mintegy 100 pár – mondta el Pölczné 
Metz Katalin, az egyesület elnöke, a rendezvény fő 
szervezője. A versenyen mozsgói tanítványok is indul-
tak, kategóriáikban az első hat páros között - a döntő-
ben - táncoltak. Név szerint: Antal Ivett, Horváth Virgi-
nia, Juhász Dalma, Juhász Rebeka, Pfaff Ágnes, Tor-
mási Noémi, Viljovácz Kitti, Viljovácz Tünde. 
A délutáni folytatásban az ország több pontjáról érkező 
Magyar Táncsport Szakszövetséghez leigazolt verseny-
táncosok szerepeltek, példaképül szolgálva a művésze-
ti iskolások számára. 
A rendezvényt több vállalkozó és szervezet támogatta, 
többek között a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistér-
ségi Társulás. Köszönjük! 
      P. É. 

     

                 Juhász Rebeka és Viljovácz Kitti 
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Mozsgói Porovica Kupa 

 

Immár 4 alkalommal kerül megrendezésre a Mozsgói 
„Csizik Mihály” Sportegyesület és a BMÖ Mozsgó – 
Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye közös 
szervezésében a Mozsgói Porovica Kupa.  
A versenyzők nevezését négy sportágban – asztalite-
nisz, sakk, bocsa és darts – várják április 5-ig.  
 

 
 
 

Nevezési díj: 500 Ft. 
A résztvevőknek frissítőt és ebédet térítésmentesen 
biztosítanak. 
A verseny a Művelődési Házban kerül megrendezésre 
2011. április 9-én 8.30 órai kezdettel.  
A szervezők szeretettel várják a sportot kedvelőket! 
      P.É. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja 
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.;    Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;      
Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Szerkesztő: Jámbor 
Beáta;  Kiadványterv: Győri Zsuzsi    Telefon: +36 (73) 344-060;   E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com    ISSN 2062-35
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Heverő, íróasztal, kétrészes 
szekrény eladó.  
Érdeklődni: +36 (30) 836-5044 
          +36 (30) 304-0840 
          +36 (73) 312-465 

Tondach cserép (2500 db) és kúpcserép (40 
db) natúr színben eladó. Érdeklődni:   
                    +36 (20) 2839047 
 
3 vadászgörény kölyök eladó ill. előjegyezhető. 
Érdeklődni az alábbi e-mail címen: 
 del-zselici.vgk@freemail.hu 

Programok 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az alábbi programokra: 
 

• 2011. április 6-án, szerdán, 1700 órai kezdettel a Rendezvényteremben tartandó előadásra: 

                            A talaj, amin nem csak állunk, hanem élünk.  
Az ökológiai gazdálkodás szemszögéből mutatja be a talajerő-gazdálkodást  

        Horváth Bernadette, biogazdálkodó 
 

• 2011. április 16-án, szombaton „Mozsgói Virágtúrára” invitáljuk a község lakóit.  

 Találkozzunk reggel 900 órakor a futballpályán, elsétálunk Bögörig. Túravezető Szabados Zoltán erdész  
Növényhatározót mindenki hozzon magával! 
 

• 2011. április 19-én kedd délután kirándulást szervezünk a Zengővárkonyi Tojás- és Szalmamúzeumba!  

A kiállítások megtekintésén kívül lehetőségünk lesz hagyományos technikával készült tojásfestésre is. 
A kirándulás összköltsége gyereknek 1500 Ft, felnőtteknek 1900 Ft. Indulás az iskolától 1200 órakor, az érkezés 
várható ideje 1800. A tojásfestéshez a 2-3 db főtt tojást mindenki hozzon magával! 
Jelentkezni április 12-ig lehet az iskolában, a könyvtárban vagy az alábbi telefonszámon: +36 (20) 497-0096 

 
Programajánló 

 A következő kirándulásokat tervezzük: 
  június hónapban Somogyvámos - Krisna-völgy és 
     Pécs – Cella Septichora, Zsolnay Kulturális Negyed, Pezsgőház stb. 
  július hónapban  Erdély – Székelyföldi barangolás 
 

Bővebben a következő lapszámban! 
A tervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a könyvtárban! 

  
Programokat a Községi Könyvtár és a Mozsgóért Egyesület szervezi. 
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