
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Április 
 

Lestük az első hóvirágot, bomló barkaágat. Nemcsak a 
tavasz ígéretét hordozzák, de emlékeket is idéznek. A 
faluban az első forintokat – a forint megjelenésekor –  a 
hóvirág hozta. Szedte gyerek és felnőtt, Gy. Kati néni 
vitte Pestre – mert ő vasutas úti kedvezménnyel utazott 
– és hozta vissza azt a pár forintot, ami az első új pénzt 
jelentette, mert pénz az nem volt a faluban. Hóvirág, 
barka! Nagyanyáink be nem engedték vinni a házba, 
mert „belefulladnak a tojásba az első kiscsibék.”  
 Mert hát az igazi falusi tavaszhoz hozzátartoztak a 
születő állatok: kiscsikó, borjú, kisbirka az istállóban, 
malacok az ólban, a féltve őrzött kotló a kis pelyhesek-
kel, no és a „fecsegő” kislibák, mert azokat keléskor 
behozták egy kosárban a melegre, hogy ne zavarják a 
még fészken ülő anyaludat. Ha szóltunk hozzájuk külö-
nös kis hangjukon „visszabeszéltek.”  Vajon a mai gye-
rekek közt akad még aki csodálkozva figyeli, hogy a 
kotló alól kelés előtt a még fel sem pattant tojás „csi-
pog”? Már hallatja hangját a bentlakó kis élet? A kö-
lyökkutyákat nem is említem, mert az utánuk való 
ácsingózás és a szülői „nem” keserves volt. 
    Elmélázva az emlékeken, gondolatban végigvettem a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
falusi portákat. Szomorú, de egy kezem elég volt meg-
számolni, hol van nagyobb állat. „Aprólék” is kevés, hi-
szen „napos csibét” meg „előneveltet” vesz – ha vesz - 
a falusi ember. De mire nevelődik fel a gyerekünk? 
Tudja egyáltalán milyen felelősséggel milyen minden-
napos munkával –és közben mennyi örömmel járhat a 
felnevelt állat, a kikelt és később termő növény? Tenni 
kellene érte, hogy ne gazt teremjen a kert és üresen 
ásítson az udvar. 
   Hogy mindennapos munka? Bizony az. Ünnepen is, 
rossz időben is. De könnyebben és jobban élni régen 
is, most is csak munkával lehet –  a családéval, szülőé-
vel és a munkába bevont gyerekével is. A régiek azt 
mondták: tanulja meg, értékelje a kétkezi tevékenysé-
get, és ha az élet úgy hozza, ne álljon tehetetlenül csu-
pán segítségre várva.   
     Aztán szűkebb családommal nekiindultam az utcá-
nak. Megkerestük azt a portát, ahol megtaláltuk a ta-
vaszt köszöntő új kis életeket, gidákat, kismalacokat, 
báránykát és még kiskutyát is. És egy kisfiút, aki sürgött 
forgott köztük a szüleinek segítve. Jó volt látni!

 
 
 
 
 
 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván  

Mozsgó Község Képviselő-testülete és  

az újság szerkesztősége! 

– g – 
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Visszatekintő…  
 

A húsvét vasárnap idén április 8.-ára esik. Minden év-
ben más-más napon ünnepeljük. A tavaszi nap-éj 
egyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap a 
húsvét. Krisztus feltámadásának, az újjászületésnek, a 
reménységnek az ünnepe. A húsvétot nagyböjt előzi 
meg. 
    Február 21.-e húshagyó kedd, mely a hús elhagyá-
sára, fogyasztásának tilalmára szólít föl. 22.-e hamva-
zószerda, ekkor kezdődik a negyven napos nagyböjt. 
Hamvazószerdán tartózkodni kell a húsfogyasztástól. 
Aki ekkor húst eszik, elviszi a „hamvas ördög”. 
Régen nagyon komolyan vették a böjti időszakot. Ez a 
zsíros, húsos ételektől való tartózkodás nagyon jót tett 
a szervezetnek. Elvégezte a szervezet a tavaszi nagy-
takarítását, salaktalanítást, kedvezően befolyásolta a 
vérnyomás alakulását is. Ilyenkor a krumpli, káposzta, 
hagyma, bab, kukorica, a savanyú répa, minden formá-
ban alkották a böjtös ételeket. Az aszalt gyümölcsök 
nyersen és főve kerültek az asztalra. Legszigorúbban a 
nagypénteket tartották, ilyenkor általában sós vízben 
főtt babot, zsír nélkül készült paprikás sós pogácsát et-
tek. Engedélyezett volt a hal és a különféle tejtermékek 
is. 
    Jóllakni, húst enni csak húsvét va-
sárnapján szabad. Húsvétkor szabad 
húst magadhoz venni, azaz enni. Ezt 
azonban megelőzte a nagyszombat, 
amikor minden háznál főtt az elma-
radhatatlan sonka, tojás, torma. A 
sonka főzésének fortélyai vannak, mi-
nél puhább, ízletesebb legyen. 
    Mi gyerekek az ajándék várásának türelmetlenségé-
vel vártuk a húsvétot. Ahhoz, hogy a nyuszifészekbe 
számunkra kedves ajándék legyen, meg kellett felelni 
szüleink elvárásának. Húsvét előtt igyekeztünk látszó-
lag jól viselkedni. Nagyszombaton frissen szedett fűből 
nyuszifészket csináltunk a virágoskertben a császárko-
rona zsenge ágai alá, melyet az erdőben szedett fehér 
lila kakastaréjjal díszítettünk. Vasárnap kora reggel 
nagy izgalommal mentünk a fészekhez, hogy meglás-
suk a hőn áhított ajándékokat. Hímes tojás, csoki tojás, 
tojáscukor, kicsi csoki vagy cukornyúl és legjobb eset-
ben még egy szem narancs is volt a fészekben. Tehe-
tősebb családoknál társasjátékokat, különféle olcsóbb 
játékokat, labdát, biciklit tojt a nyuszi.  
    Nagyszombat késő délután föltámadási körmenetet 
tartottak. A hívek ünneplőbe öltöztek, és mentek a kör-
menetre, mely a templomból indult. Négy férfi vitte a 
négylábú baldahint, mely alatt a pap ment és vitte az ol-
táriszentséget, mellette jobbról, balról, elöl és hátul fér-
fiak rúdon zárt lámpákat vittek, melyek belsejében gyer-
tyák égtek. Ezt követték a horgolt és festett templomi 
zászlókat vivő hívek. A pap körül a ministránsok minist-
ráns ruhában öltözve a szentelt víztartót, a tömjénes 

füstölőt vitték. A legerősebb ministráns a föltámadási 
gyertyát vitte, melynek komoly súlya volt. (Egy alka-
lommal a Szukits Feri vitte, ruháján folyt le a megolvadt 
viasz.) Ennek a gyertyának a lángja jelképezi a feltá-
madást az év közben celebrált gyászmiséken. A kör-
menet elindult végig a Mátyás király utcán a temetőig 
és vissza. A résztvevők végig imádkoztak és egyházi 
énekeket énekeltek, meg-megálltak ahol a pap imát 
mondott, és ünnepi pompával felmutatta az oltáriszent-
séget. Az utca felsöpörve, a házak ablakai feldíszítve 
nyíló hortenziákkal, gyönyörű színes nagyvirágú jácin-
tokkal, égő gyertyákkal adták meg az ünnep méltósá-
gát. A körmeneten több száz hívő vett részt. Az akkori 
hatalom szemét ez nagyon bántotta. Az ötvenes évek 
végétől aztán betiltották a körmenetet, melyet utána 
csak a templomba lehetett szerényebb körülmények 
között megtartani.  
    Vasárnap reggel 7 órakor a templomban volt az étel- 
és italszentelés ahova a vallásos családok még az Al-
sóhegyről is elvitték a sonkát, főtt tojást, tormát, papri-
kás sót, kenyeret, kalácsot és egy üveg bort. Az étele-
ket tartalmazó kosarakat a padsorok között sorba rakva 
az ételeket gondosan kitakarva, hogy a szentelt víz és 

a tömjén füstje érje őket, Tandlmayer 
Lipót esperes úr imádság közepette 
megszentelte. Gyakran velünk, gyere-
kekkel küldték el az ételeket szentel-
tetni. Nagyanyám megtartotta az el-
igazítást, hogyan helyezzem el a ko-
sarat, a damaszt szalvétát gondosan 
vegyem le az ételekről, hogy a szen-
telt víz biztosan érje őket. Nagyszüle-

ink elképzelhetetlennek tartották, hogy a húsvéti sonkát 
szentelés nélkül fogyasszák el. Szentelés után az étel-
nek finomabb izét érezték és egészségmegőrző, család 
összetartó hatást tulajdonítottak. Szentelés után haza-
érve a hosszú böjt után a család jóízűen fogyasztotta el 
a húsvéti reggelit. Most már jól lehetett lakni a sonká-
val. A délelőtt vidámságokkal, az ajándékok begyűjté-
sével telt. 11 órakor ünnepi szentmise következett, me  
lyen hat, nyolc gyerek ministrált. A kórusban Lengyeltóti 
János igazgató úr orgonált, kántorizált. Egy nagyobb 
gyerek lábbal hajtotta a fújtatót, mely az orgonának biz-
tosította a levegőt. Az esperes úr a szószékről erős, ha-
tározott hangon erkölcsi tanításokat és szentbeszédet 
intézett a hívekhez. Emelt hangú, határozott érces 
hangja nyomatékot adott a mondanivalójának. Délre 
összejöttek a rokonok, vendégek és beszélgetések kö-
zepette elfogyasztották a bőséges ünnepi ebédet. 
    A húsvét gondolata most is a kék jácint és ibolya ta-
vaszi illatával párosul bennem. A mai napig különös jó 
érzéssel tölt el. Ezzel a jó érzéssel kívánok Jó étvágyat 
a húsvéti sonkához, az ebédhez! Kellemes Húsvéti ün-
nepeket kívánok minden kedves olvasónak! 

                                     Gróti László 
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Csak egy számít Mozsgó 
 

Gőzerővel folynak a munkák községünkben.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Az ősszel elültetett árvácskák és hagymás növények 
meghálálták a gondoskodást.  

 
 
 

Elültetésre kerültek a zöldség- és gyógynövények.  
A zöldségnövények esetében figyeltünk a megfelelő 
növénytársításra. Vetettünk sárgarépát dughagymával 
váltakozó sorban, céklát, burgonyát ültettünk fűszernö-
vényekkel. A paradicsomot helyre vetettük, a karalábé-
val és zellerrel együtt.  
2,7 ha bérelt területen megkezdődött a mórmályva, cit-
romfű és zsálya vetése. 
Az NFA-tól visszakapott 3 ha földterület nyár végén 
zsályával lesz palántázva. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A temető alatti Vásártéren található a község gyümöl-
csöse, melynek telepítése már az ősszel elkezdődött. 
Tavasszal folytattuk a munkát, kicseréltük a fertőzött ta-
lajt, megszűntettük a szemétlerakót. Körte- és meggy-
fákat ültettünk ide, azóta már a metszésük és a lemosó 
permetezés is megtörtént.  
 

 
 
 
 
 

 
 

A gyümölcsös mellett lesz a méhészet, a talpfákat elhe-
lyeztük. A faüzemben készülnek már a kaptárak. A rep-
ce virágzást már itt fogják hordani a méhek. 
 

A község magyar óriásnyúl tenyészetében 13 anyaállat 
és 2 bak került elhelyezésre. A jövő hónapban várható 
az első fialás, évente 4-5 alkalommal számíthatunk 
szaporulatra. A növendékek hizlalás után kerülnek fel-
dolgozásra. A kakasfesztiválon már nyúlpörkölt is lesz. 
Gondozásukat Nagy János koordinálja. 
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Új betonalapot kapott az üzemegység kerítése. Az 
üzemben folyik az átszervezés, kialakításra kerülnek a 
munkaterületek. Megérkezett a betonüzem nagy telje-
sítményű betonkeverője. Megvásárlásra került a fű-
részgép és a gyalugép, amit a fűrészüzem fog használ-
ni.  
A gyógynövényszárító kialakítása elkezdődött.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Készül a Poroviczán átvezető híd. A falu bevezető sza-
kaszán az árokmeder újból kialakításra kerül. 
 

 
 

A szociális otthonnál lévő buszmegálló eltört elemeit 
újrabetonoztuk. 
 

Alsószőlőhegyen az utak melletti bozótos, erdős 
részeket megtisztítottuk, a fát már haza is szállítottuk. 
A Kada-kert veszélyes öreg fái kivágásra kerültek, az 
aljnövényzetet kitisztítottuk. A kitermelt fából készül a 
híd, a maradék hasítva kalodázásra kerül. 
Kitisztításra került a temetőtől a maradt-völgyi erdőig 
vezető árok. Ennek köszönhetően a lezúduló víz nem 
fog végig folyni a Mátyás király utcán.  
Jedinka-szőlőhegyre vezető út, valamint a szőlőhegyen 
lévő alsó út feltöltése, járhatóvá tétele is megtörtént, a 
vízelvezetőket  kiárkoltuk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Látható, hogy milyen sokrétű munka folyik, köszönet a 
lelkiismeretes munkáért a dolgozóknak, vezetőknek. 
 
Munkavezetők: Béres István, Radanics Jánosné, 
Bélavári Tibor, Csapó József, Kiss István, Hegyháti 
Gábor, Radanics János és Horváth Bernadette. 
       

 
 
       
 
 
 

      Kovács Zsolt 
      polgármester



MOZSGÓ                   2012. április 
 

5 
 

 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, ápolási díj) április havi kifizetésének időpontja: 
2012. május 3. (csütörtök) 10-16 óra. 
 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  2012. április 26-án (csütörtökön) 17 

órai kezdettel testületi ülést tart a Rendez-

vényteremben, melyre tisztelettel meghívja a 

község lakosságát. 

 

   Köszöntés 

 
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 
akik áprilisban ünneplik születésnapjukat! 

 
Bálint Árpád, Árpád utca 
Gaál Jánosné, Árpád utca 

Hegedüs Jánosné, Kassai 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 
Szőke Ferencné, Batthyány utca 

 
"Szeretnénk valami szépet mondani, 

Önöket méltóképp köszönteni. 
Hiszen ennyi év nagy idő, 

Mindenképp megünneplendő." 
 

 

  
 

 
 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 

 

 
 
 

2012. március 10-én  
házasságot kötött ifj. Götz 
Csaba  és Lengyel Móni-
ka Mozsgó, Árpád u. 63. 
sz. alatti lakosok. 
 
Gratulálunk nekik! 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
 
 

Török László (Tiszakécske, 1951.08.02. an.: Balla 
Anna) volt Mozsgó Mátyás király u.1. sz. alatti lakos, 
2012. március 4-én meghalt. 
  
Molnár Józsefné szül.: Karsai Julianna (Zsibót, 
1939.02.15. an.: Petes Julianna) volt Mozsgó, Alsó-
hegy 44. sz. alatti lakos 2012. március 5-én meghalt. 
 
Nyugodjanak békében! 
 

 
 

TILOS A HORGÁSZAT A SZOCIÁLIS OTTHON TAVÁN 
 
A szociális otthon parkjában található tó elhínárosodott. 
A tó medrét már próbálták megtisztítani a hínártól, vala-
mint halakat is telepítettek. Ennek ellenére a tó iszaposo-
dik.  
A természetes védelem visszaállítása érdekében halakat 
fognak telepíteni és a horgászatot a tavon megtiltják. 
 
 

Kérjük a Lakosság megértését és a szabály betartását! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Megérkezett az első gólya (márc. 29.) 
 

A tavasz beköszöntét jelzi az első gólya megérkezése. 
Elsőként a hímek jönnek, akik rendbe teszik a fészküket, 
így várják a párjukat. 
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Mosolyogj, és a világ visszamosolyog Rád!                                              
 

Többszöri egyezte-
tés és telefon után 
végre itt van és mo-
solyog.  
Ő Horváth 
Bernadette, de min-
denki csak 
Biobettynek hívja. 
Energikus, életvi-
dám, pozitív szemé-
lyiség. A dolgokban 
mindig meglátja a 
szépet, a jót, vallja, 
hogy minden okkal 
történik, és neki fel-
adata van.  

2010 őszén gondolt egy merészet, és Pécsről ideköltö-
zött a Jedinka-szőlőhegyre a családjával.  
 

Honnan a szeretet a föld és a természet iránt? 
Városi lányként mezőgazdasági középiskolát végez-
tem, növényvédő szakon. Akkor kerültem kapcsolatba a 
növényekkel és a földdel.  Fontos volt a tanulás, komoly 
szakmai tudást szereztem a mérgek és 
növényvédőszerek hatásáról az emberi szervezetre. Az 
iskola elvégzése után nem találtam állást a szakmám-
ban, mivel akkoriban nők nem kerülhettek kapcsolatba 
mérgekkel és növényvédőszerekkel. Akkor határoztam 
el, hogy biogazdálkodással fogok foglalkozni. Körülbelül 
20 éve megalakítottam a Biokultúra Szövetség Pécs-
Zselici csoportját visnyeszéplaki értelmiségi fiatalokkal, 
azóta elkötelezett híve vagyok a biogazdálkodásnak. 
Ez a bioszemlélet hozott Mozsgóra. Úgy gondoltam, 
hogy ez a terület alkalmas a terveim megvalósításához. 
2010 őszén kiköltöztünk Jedinka-szőlőhegyre a szüleim 
pincéjébe. Édesapám mozsgói gyökerei, a kárpótlás-
ként visszakapott 5 ha föld, és a 35 éve jól működő 
szőlő mind azt sugallta, hogy megvalósíthatom az ál-
momat. Ökológiai gazdálkodást kívánok kialakítani. 
Ezért is örültem, amikor megnyertük azt a turisztikai pá-
lyázatot, amely magába foglalja egy ökológiai bemutató 
gazdaság létrehozását, valamint egy magánszálláshely 
megépítését. Az építkezést anyagi okokból idén fogjuk 
elkezdeni, de a felvonulási épület készen van, és ké-
nyelmesen elvagyunk. A gazdasági részben elkezdjük 
az állatok szaporítását.  
 

Köztudott, hogy nagyon sokoldalú vagy, aktívan 
részt veszel a falu életében, benne vagy több köz-
munkaprogramban, egyesületekben is tevékeny-
kedsz, sőt még tanulsz is. Beszélnél erről egy kicsit 
bővebben!  
Először az óvodával és az iskolával kerültem közelebbi 
kapcsolatba, mivel a kisebbik gyermekem óvodás és a 

nagyobbak iskolások. Az óvodai szülői munkaközösség 
elnökeként tevékenykedem, tagja vagyok a Mozsgóért 
Egyesületnek és a helyi székhellyel is rendelkező Ma-
gyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesületének. 
Kovács Zsolt polgármesterrel közösen írtuk és indítot-
tuk el a munkaügyi központ támogatásával a Start 
közmunkaprogramot, amely 140 embernek biztosít 
munkát és remélhetőleg fellendíti a falu gazdaságát is. 
Ezzel párhuzamosan fut a szociális földprogram is, 
melynek a vezetője vagyok. Felügyelem a munkát a 
földeken, de ha kell, irodába vonulok és elvégzem a 
papírmunkát is. Még egy programnak a részese va-
gyok, amely május 1-vel indul, ez a „Gyermekszegény-
ség Elleni Program”, melynek foglalkoztatási koordiná-
tora leszek. ”Biztoskezdet Gyermekház és Közösségi 
Ház” épül Alsószőlőhegyen, ahol gyermekeknek és 
szüleiknek szervezünk programokat. Tervezzük egy 
mintagazdaság létrehozását, amely magában foglalja a 
kisállattartást is. Visszatérve a tanulásra, idén végzek a 
Pannon Egyetemen gazdálkodási és vidékfejlesztési 
agrármérnöki szakon.  
 

Tudjuk, hogy nem könnyű kint élni, ti hogyan illesz-
kedtetek be, a gyerekek esetleg nem panaszkodnak 
a körülmények miatt? Nem bántátok meg, hogy ide 
jöttetek?   
Meglepő, hogy nagyon hamar befogadtak itt a faluban, 
én úgy érzem hazaérkeztem. Szűkös körülmények kö-
zé kerültünk ahhoz képest, ahogy Pécsett éltünk, de 
meggyőződésem, hogy nekem feladatom van itt. Nincs 
villany, tévé (nem is hiányzik), sokat kell gyalogolni, né-
ha fáradt vagyok, néha lent és máskor fent, de mindig 
feltöltődöm és újrakezdem. Meggyőződésem, hogy a 
gyermekeim is jól érzik magukat, én barátokra és segí-
tőkre leltem és lelkileg gazdagabbak lettünk. Harmóni-
ában élek önmagammal, erőt merítek a gyermekeimből 
és szeretem az embereket.  
 

Köszönöm, hogy időt szakítottál a beszélgetésre és kí-
vánom vágyaid beteljesülését! 

Bege Amália  

2011 Zrínyi Napok 
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Kovács Lázár Mozsgón  
(2012. április 2.) 
 

 

 
 

Kovács Lázár sztárszakács főző műsorának 
felvételéhez Mozsgót választotta. A most induló 
sorozatának adásait rögzítik. Az ország számos pontját 
felkeresve igyekeznek a helyi specialitásokat - a helyi 
alapanyagok felhasználásával - bemutatni, ügyelve az 
egészséges táplálkozás kritériumaira.  
 

A stáb elsőként a község magyar óriásnyúl tenyészetét 
kereste fel. Az ismert sztár a magyar ősi nyúlfajtáról, a 
nyúltartásról, a nyúlhús gasztronómiai értékeiről, 
elkészítésének lehetőségeiről beszélgetett Nagy 
Jánossal.  
 

A mesterszakács az ételeket a mozsgói óriásnyúlból 
készítette el, a felvétel helyszínéül a festői szépségű 
kastély parkja szolgált.  
 

Kovács Lázár két ételt készített el. Elsőként nyúlból 
készült vagdaltat - a hagyományos elkészítési mód 
helyett - mustárral és zsályával ízesítve. Szintén nem a 
megszokott módon került a tányérra a rántott 
nyúlszelet, a panírozáshoz diót használt, 
áfonyalekvárral tálalta. (Az ételeket mi is megkóstoltuk, 
nagyon finomak voltak, nekem a nyúlfasírt ízlett 
jobban.) 
 
 

A községünket népszerűsítő műsort a TV Paprika 
Receptdaráló Extra adásában láthatják a T. Olvasók 
június hónapban. 

P. É.  
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Óvodások télbúcsúztató ünnepsége  
 

Március 10-én, szombaton került megrendezésre az 
óvoda télbúcsúztató ünnepsége, melyre színes műsor-
ral készültek a kicsik és a nagyok. Közös énekkel kez-
dődött a vigadalom. Nagyon sokan voltak kíváncsiak az 
óvónők által betanított színvonalas táncokra. Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe adta 
az aktualitását a nagycsoportosok által előadott Zrínyi 
Indulónak, a kisebbek pedig matróz táncot adtak elő. A 
produkciókat a kiegészítők tették teljessé. Az idén is 
készültek meglepetéssel a szülők és az óvodai dolgo-
zók. Ez alkalommal „bajor szörp” tánccal kedveskedtek 
a nézőknek. Mindhárom előadást szűnni nem akaró 
tapssal köszönte meg a közönség. 
Bárki csatlakozhatott, az ezt követő, közös játékhoz, 
közös tánchoz, a farsangi jelmezes felvonuláshoz. 
 Tartalmas, színes, emlékezetes délután volt, köszönet 
érte az óvónőknek, a résztvevőknek.  
A rendezvény támogatói: Almáskeresztúr Község Ön-
kormányzata, Mozsgó Község Roma Kisebbségi Ön-
kormányzata, BM Mozsgó -Turbékpusztai Integrált  
 
 

 
 

 
 

Szociális Intézmény, Mozsgóért Egyesület, Ebner Pin-
cészet, Pupák Pék Ker. és Szolg. Kft., Mike és Fia 
Szikvízgyártó és K. Bt., Gajákné Peszmeg Mária, Antal, 
Ács, Hirt, Schludt, Stadler, és Veriga család. 
          B. A. 

 

  
  

 
 
Ünnepi megemlékezés  
 

Jó megállni egy pillanatra, elmélyülni az ünnepi hangu-
latba – kellenek ezek a napok. Az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc hőseire emlékeztünk együtt, kö-
zösen. A műsorban részt vettek az iskolások, óvodá-
sok, a nyugdíjasok, Léber Dezső, a szociális intézmény 
lakója.  
A rendezvény szervezője Hajdu Szilvia az 5. osztály 
osztályfőnöke. 

P. É.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 

 
 

Táncos siker   
 
A Kolping Alapfokú Művészeti Iskola és a Ritmo Sport-
tánc Egyesület által rendezett V. Kolping Kupa „Táncis-
kolások társastánc versenyén” Junior lány-lány latin ka-
tegóriában: Antal Yvett és Juhász Rebeka 2. helyezést  
ért el. 
 
      G.Sz. 
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Ami a kalendáriumból kimaradt… 
 

„Azok, akik a szabadban élnek, akik a természet szép-
ségeit folyton látják; eredményes munkát az időjárástól 
várnak,- azok közelebb érzik magukat a jó Istenhez, 
mint mások…”(Zalai Szalay László)  
 Szükség is van erre a közelségre az idei tavaszon, 
amikor a meleg január után fagyos februári idő tizedelte 
a korán fakadt rügyeket. Legnagyobb kár talán az őszi- 
és kajszibarackfákat érte.  A mediterrán vidékről szár-
mazó gyümölcsök, mint a füge, szintén károsodtak. A 
világ azonban sokkal inkább az is-is-ről, a lehetőségről 
és a kivételről szól, mint a fekete-fehérről vagy az igen-
nemről. A fagykárok ellenére tegnap meglepődve lát-
tam: virágzik az egyik mandulafám. A kos állatövi jegy 
(amiről tavaly részletesen írtam) március 21.-e körül 
meghozta a kirobbanó tavaszt. Azért még nem lehetünk 
nyugodtak, előttünk egy „bolond” április, a kökény vi-
rágzáskori, hideg, szeles idő. Mindezeket támasztják 
alá a távprognózisok is. A korai húsvéttal Jézus feltá-
madásával reméljük, együtt támad fel a természet is, 
hogy majdan terményeivel, gyümölcseivel tápláljon 
bennünket.  
 Az előző évfolyam újságjában viszonylag sokat írtam 
a húsvéti ünnepkörről. Az akkor kimaradtakból igyek-
szem most szintén szemezgetni a teljesség igénye nél-
kül. Szeretjük a karácsonyt tartani legnagyobb ünne-
pünknek és nélküle valóban nem lehetne húsvét, de 
vontunk-e már egyenleget a két ünnep között. A mi ön-
ző, praktikus szempontjaink szerint karácsonykor szüle-
tik egy kisded, akiről azt mondják ő Jézusúr. Nem lát-
szik rajta. Születési helye egy barlang-istálló. Különben 
is születése jogi kérdései (származása) enyhén szólva 
kétséges, problémás az akkori és a mai ember számá-
ra is.  Fiatal koráról kevés adatunk van. Akkor kerül újra 
„reflektorfénybe” amikor tanítani kezd. (Mai tanítók, ta-
nárok tudnának ennek nehézségeiről írni.) Akkor is 
rengeteg ellenző, gáncsoskodó, okoskodó, hatalmát fél-
tő vagy azt éreztetni akaró gátolta a tanítást akár csak 
most. Az emberanyagot tekintve a tanítványok mester-
emberek, egyszerű halászok, vámszedő, stb. Mint ma-
napság, amikor rendelkezésre állási támogatottakból 
mondjuk szociális gondozói nyolchónapos OKJ-s tanfo-
lyamot szerveznek. Az „ellenőrök”, „tanfelügyelők” pe-
dig a farizeusok. No, tessék tanítani! Jézus tanít, még-
pedig olyan eredményesen, hogy szinte közakarattal 
keresztre feszítik. Nekünk igazán ekkor, 33 évvel szüle-
tése után van (bocsássák meg a kifejezést) hasznunk 
belőle: a megváltás, az ingyen kegyelem. Ennek a 
megváltásnak a reményében és a cikk elején említett 
Isteni gondviselésben bízva lehet könnyebb a napi 
problémákon való túllépés. Az osztály is jól vizsgázik 
hónapokkal később, már az akkor ismert világ (Eur-
ázsia, Afrika) minden táján tanítanak. 324-325-ben 
Nagy Konstantin uralkodásakor államvallás lesz a ró-
mai birodalomban a katolikus.  

 Mielőtt a húsvéti tojásokra térnék, tartozom egy záró-
jeles megjegyzéssel. Legtöbbször abban van a lényeg. 
(Lassan másfél éve írom a kalendáriumot megemlítve 
benne több tucat egyháztörténeti személyt. Ha valaki 
megnéz, egy katolikus naptárt, van belőlük bőven. So-
kan úgy gondolják ők csak a bibliában, mondákban, 
mesékben léteznek. Jó tudnunk ők valóságos szemé-
lyek a maguk idejében. Egyetlen római császárról nincs 
annyi irat, mint Jézusról (hisz megfigyelt), Pálnak (Saul) 
a vámszedői listái bizonyítják létét, a szombathelyi ille-
tékességű Szt. Márton eredetileg római légiós, neve a 
zsoldjegyzékben. Árpád házi szent királyaink, királylá-
nyaink, akik a naptárban szerepelnek, mind valós sze-
mélyek, és még sorolhatnám. Egyedül szegény Szt. 
György (ápr.24.) létét nem bizonyítja írás, így az egy-
ház törölte is a szentek közül, de Magyar népünk, talán 
a hozzá fűződő szokások miatt is szentként tiszteli. 
Többek közt napján hajtanak először legelőre. Az már 
más kérdés, hogy a valós személyekhez fűződő valós, 
vagy mitikus történetekből mindenki meggyőződése 
szerint mit tesz magáévá, mit hisz.)  
 Tojásokra kevés helyem maradt. Tavaly írtam, hogy 
mintájuk a csonka hazában kör-kereszt mentén rende-
ződik (a kör- kereszt kőkorszaki minta, a mindenséget 
és a közepet együtt jeleníti meg). Erre a körkeresztre 
fűzik fel az indás és egyéb mintákat. A másik ősi minta-
kincsünk a csángó magyaroknál maradt fenn egy spi-
rálvonalra felfűzött szabályos S-vonal. „Vétett út” névre 
hallgat a minta. Mindig kimegy az egyenesből, de min-
dig visszatér, folytatva az egyenes utat.  

Ezért került a több ezer éves 
minta történelmünk okán a 
mozsgói kopjafára is. Ma-
napság sokféle mintát, nyu-
szit, virágot, egyebet feste-
nek, matricát ragasztanak a 
tojásra. Fő, hogy jó szívvel 
adjuk, de igazi „varázsereje”  
az archaikus mintáknak van. 

A tojást legalább egy-másfél órán át főzzük, akkor nem 
romlik meg. Mivel termékenység szimbólum a kifújt to-
jás bármilyen praktikus meddő lányt, terméketlen le-
gényt „varázsol”. A tojáshímzés régen viasszal történt. 
Írókával rajzolták a mintát, vagy az egészen bemártott 
tojásról kaparták, karcolták a mintát. A festés már olyan 
hőfokon történik, hogy ne olvadjon meg a viasz. Ha-
gyományosan hagymalevéllel, virágszirom főzettel fes-
tettek, ma elterjedtebb a bolti. Mai világunkban kényel-
mes a filctollal festés. Bármelyik jó csak könyörgöm, ne 
fújjuk ki a tojást! 
 
Mozsgó, 2012 Szelek hava 
       
                  Győri Sándor 
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Egy kis honismeret  
 

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon l 

legyünk benne.” /Tamási Áron/ 
 
 

Bögör 
Az Almáskeresztúr felé húzódó dombvonulat utolsó 
völgye a Bika-rét után. Mozsgó keleti határa, az erdé-
szeti üzemi úton haladva, a baloldalon találjuk. 

Dr.Csánky Dezső Bögör, Beger néven, mint Árpád-
kori falut említi. Említi még Győrffy – Bögör, benne 
szántó darabocskák címszó alatt. Keresztúri összeírás-
ban említik, hogy Bögör köznemesek birtoka volt 1551-
ben Pethe Ferenc birtokolta, területe puszta volt. 

A völgy déli végében az erdészeti üzemi út készül-
tekor település nyomait találták, sajnos akkor jelentősé-
get nem tulajdonítottak neki. Sok cserépdarab található 
még most is itt, melyek között régi kelta kori darabok is 
vannak - mindez arra utal, hogy valóban régi település 
lehetett itt. 

A völgy déli részét határoló dombon húzódik a „né-
gyes halom” – Mozsgó, Almáskeresztúr, Botykapeterd 
és Szigetvár településhatárai itt találkoznak. A szerb 
megszállás nyomot hagyott itt is – a délnyugati határ-
domb oldalában lövészárkok, a tetőn kilátó, a völgy pe-
dig tele lövegrepeszekkel. 

A völgyben sok forrás fakadt, nyomaik még felfe-
dezhetők. A keleti oldalon több mint száz éves tölgyfák 
állnak, sajnos a nyugati oldalon ezeket mára már kiter-
melték. 

Növényvilága gazdag, emellett sok gombafaj – má-
jusi pereszke, cseh kucsmagomba, ízletes vargánya, 
rókagomba, többféle galambgomba – megtalálható itt. 
A környező domboldalak gyertyános – tölgyes, bükkös 
erdeinek aljnövényzetben hóvirág, téltemető, gyöngyvi-
rág, kisvirágú hunyor, odvas keltike, tavaszi lednek és 
kosborok nyílnak. A cserjék közül gyakori a húsos som, 
a fagyal és a jerikói lonc. 

A Porovica-patak mellékén a rét vizenyősebb terü-
letein fűzes ligeterdők nőnek, lisztes– és barkócaber-
kenyével.      
 
 
      

 
      Húsos som virága 

 
Jerikói lonc virága 

 

 
Tavaszi lednek 

 
Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, 
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájával 
kapcsolatban!  
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z. 

 

Tóth Árpád: Április 
 
 

„Április, óh, Április, minden csínyre friss!                                                                                                         
Faun- bokájú, vad suhanc,                                                                                                                      
Újra itt suhansz! 
 

Tavasz 
 
Sándor, József, Benedek meghozták a meleget.  
A kiskertekben, szőlőkben megkezdődtek a tavaszi mun-
kák. Generációk együtt, a tudást átadva, dolgoznak. 

Szabó Lili és Kristóf a nagymamának segít. 
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Növényvédelmi tanácsok 
Őszibarack: Az időjárás eddig nem kedvezett a levél-
fodrosodásnak. Egy hűvös csapadékos április eleji idő-
járás azonban még fertőzést okozhat a fejlődő lombo-
zaton. Ez esetben védekezzünk a korábban javasolt 
szerek valamelyikével. 
Alma: Az egyik legnagyobb gazdasági kárt okozó gom-
ba betegsége a venturiás varasodás; (fuzikládiumos) 
tünetei a levélen először világos foltok, amik kormos 
színre váltanak. Erős fertőzésnél jelentős levélhullást 
okoz, ami a következő évi termésre 
is kihatással lehet. A gyümölcsön fe-
kete foltok jelennek meg, ezek be-
süllyednek, repedeznek, az alma ap-
ró marad. A fertőzés a talajra hullott 
fertőzött levelekről indul. Ha a levél-
felület tartósan vízborított, (esős, kö-
dös időjárás) a fertőzés már a virág-
zás előtti időszakban megindulhat vi-
szonylag alacsony 17ºC fok körüli 
hőmérsékleten. A fertőzés robbanásszerű, és kedvező 
időjárás esetén zöldbimbós állapottól zölddió nagyságig 
bármikor bekövetkezhet. Ez az időszak a legveszélye-
sebb. Fontos a megelőzés, a betegség utólag már nem 
gyógyítható. A tünetek megjelenése hőmérsékletfüggő 
20-24 nap. Szerek: Dithane, Topsin M, Score, 
Rézoxiklorid. A fertőzésveszélyt jelentősen csökkent-
hetjük, ha az őszi lombhulláskor a leveleket elégetjük, 
avagy leássuk a föld alá. 

 
Alma lisztharmat. Ellentétben a varasodással folyama-
tosan fertőz. A betegség élő vesszőkben, termőrészek-
ben telel. Jellemző tünet, hogy a rövid termőrészeken 
már zöldbimbós állapotban lisztszerű bevonat látható, a 
bimbók, levelek töpörödöttek. A betegség leküzdésé-
ben a metszés döntő jelentőségű lehet. A gomba a 
vesszők kevésbé fásodott utolsó harmadáról, illetve a 
termőbogokról fertőz. Zöldbimbós állapotban, ezek a 
tünetek már felismerhetők, a fertőzött részeket távolít-

suk el.  Permetezés: Környezet- és méh-
kímélők kés lisztharmat elleni felszívódó 
szerekkel. (Score, Topsin M) A levéltet-
vek, a lemosó permetezés ellenére is 
megjelenhetnek, már zöldbimbós állapot-
tól. Ellenük többféle szer használható. 
(piretroidok: Decis, Fendona, Karate 
Zeon, stb.) Tapasztalataim szerint azon-
ban a leghatásosabb a CHESS 50WG 
ez, az esetleg már becsavarodott leve-
lekben, zárt levélcsomókban megbúvó 

kártevőt is elpusztítják, és elejét veszik a további fertő-
zésnek. Miután ez is felszívódó szer, csak azokat a ro-
varokat pusztítja el, amik esznek a növényből. Míg a 
piretroidok mindent, a hasznos rovarokat is elpusztítják 
pld: katicabogár lárva, fürkészdarázs.    
               Ö.M.

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOZSGÓÉRT EGYESÜLET – JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
 

A Mozsgóért Egyesület április 14-én megrendezi első 
jótékonysági bálját, mellyel egyúttal hagyományt kívá-
nunk teremteni, valamint nem titkolt szándékunk, hogy 
a bál bevételből az egyesület működését is elősegítsük. 
Nem csak magunkért, a tagokért vagyunk, mindnyáju-
kat, az egész falut képviseljük. Az elmúlt egy évben 
számtalan programot rendeztünk, időnként az önkor-
mányzattal együttműködve. 
Győri Sándor tartott több érdekfeszítő előadást a Nap-
útról, eredetünkről, Sajgó Ferenc osztotta meg velünk 
egyiptomi élményeit, Horváth Bernadett tanított minket 
a biogazdálkodásról. Voltak meghívott vendégeink is: 
dr. Zétényi Zsolt jogász és Hermányos Mária előadó a 
Történeti alkotmányról tartottak előadást, Zsiványok c. 
könyvéről dr. Ujkéri Csaba író beszélt. Többször túráz-
tunk Szabados Zoltán erdész vezetésével, kirándultunk  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erdélybe, Bőszénfára, Sasrétre. Sikerrel szerveztünk 
egész napos rendezvényeket, egészségnapot, gyer-
meknapot, helytörténeti vetélkedőt, idősek világnapját, 
könyvtári napot, karácsonyi kézműves foglalkozást.    
A jótékonysági bál célja így a szórakozás mellett az is, 
hogy az egyesület bevételi forráshoz jusson, így idén 
még több programot tudjunk kínálni az itt élőknek, tanu-
lóknak. Hisszük, s reméljük ezt tevékenységünk is egy-
re inkább igazolja, hogy Mozsgón is lehet színvonalas, 
tartalmas, szórakoztató eseményeken részt venni, él-
ményekben gazdagodva élni.  
Ezért kérjük, hogy részvételével támogasson bennün-
ket, hiszen a belépő, a tombola és a büfé bevételével 
munkánkat segíti, a falu javát szolgálja. Megköszönjük 
felajánlásaikat is a tombolához. Jó szórakozást kívá-
nunk!       Szervezőség

levélfodrosodás 

Programok 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az alábbi programra: 
 
 

2012. április 14. szombat 21.00 óra Művelődési Ház 
Mozsgóért Egyesület jótékonysági bálja  Zene: Forest együttes Belépő: 700 Ft 

  Asztalfoglalás Puskásnénál 0620/3290590 
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MOZSGÓÉRT EGYESÜLET  
                 Egész nap egész-ség! 
 
 

Nagy sikere volt a tavaly az el-
ső egészségnapnak. Eltelt egy 
év, itt a jól ismert tavaszi fá-
radtság ideje, itt az idő, hogy a 
természettel együtt mi is új 
erőre kapjunk. Ezért is rendez-
zük meg ismételten az egész-
ségnapot, várva Önöket a még 
színesebb, még életrekeltőbb 
egészséges programokkal.  
 

Majd egy egész hetet szente-
lünk az egészség jegyében 

Önöknek, Önökért. Nem csak időseknek és középkorú-
aknak, hanem fiataloknak, iskolásoknak is számtalan 
ingyenes programot kínálunk.   
 

A vércukor, vérnyomásmérés mellett felüdülhet a masz-
százs fotelban, vagy az értő kezek alatt, megszépülhet 
a fodrásznál, a körmösnél. Ha mozgásra vágyik - s re-
méljük igen -, biciklizhet és pingpongozhat is kedvére. 
De a táncos lábúak akár zumbázhatnak is. 
 

Ne hagyják ki, nem csak jó móka, de rendkívül üdítő le-
hetőség ez testnek és léleknek egyaránt. S ha már a lé-
leknél tartunk, hiszen egészséges lélek nélkül nincs 
egészséges test sem, akkor jöjjön el velünk egy közös 
meditációra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Itt megtudhatja, milyen kapcsolatban áll lelkünk az álla-
tokkal, miért lép be különös és váratlan módon egy állat 
vagy állatok az Ön életébe. Mi a születésekor Ön mellé 
rendelt segítő vagy védő állata?  Merüljön el velünk a 
lélek rejtelmes világába! 
 

S ha egészséges teste, lelke, itt az idő, hogy jót egyen, 
igyon velünk! Akinek van tartósítószer nélkül elrakott 
lekvárja, paradicsomja vagy szörpje, befőttje, és szíve-
sen áldozna a köz javára egy kis kóstoló erejéig, szíve- 
sen fogadjuk. Hozza magával akár a pénteki főző be-
mutatónkra, akár szombat délutánra! S ha szeret főzni, 
vagy csak érdeklik a nem mindennapi ízek, az újdonság 
varázsa, ott a helye pénteken délután a Művelődési 
Házban. Ha van olyan receptje, mely harmonizál mot-
tónkkal, hogy mindent az egészségért, s ezt még ott 
helyben el is készítené, nagy örömmel várjuk. (Az alap-
anyagra 1.000.-Ft-ot biztosítunk fejenként, jelentkezni a 
könyvtárban lehet április 20-ig.) 
 

Aki a legtöbb programon részt vesz, az élmény mellett, 
egy ajándékcsomaggal is gazdagabban térhet haza. 
Részletes programunkat megtalálja az újságban. Tart-
son velünk, üdüljön és töltődjön fel! Szeretettel és re-
mek programokkal várjuk! Mozsgóért Egyesület 

Jébé 
A rendezvény fő támogatói: 

Mozsgó Község Önkormányzata 
BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szoci-
ális Intézménye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

„Teszedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért”  
2012. április 21. szombat  8.00 – 11.00 óra Hulladékgyűjtési nap  Találkozó a sportpályánál! 
 

Április 22. a Föld napja. A második országos TeSzedd 2012 hulladékgyűjtési naphoz csatlakozik Mozsgó község is. 
Várunk mindenkit szombaton reggel 8 órára a sportpályára közös szemétszedési akciónkra! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Egészséghét programjai 2012. április 25 – 28. 

 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját  
az alábbi programra: 
 

Április 25. szerda 
17 óra Kerékpártúra Almáskeresztúrra Szukits Ferenccel.   
Találkozó az Almáskeresztúrra vezető útnál. 
17 óra Ping-pong a Művelődési Házban Matus Attilával. 
 

Április 26. csütörtök 
17 óra Meditáció Jámbor Beátával az óvodában. 
 

Április 27. péntek 
15 óra Főzzünk együtt! Készítsük el az egészséges étele-
ket közösen a Művelődési Házban. 
16 óra Zumba Pölczné Metz Katalinnal a Művelődési Ház-
ban. 
 

Április 28. szombat  
14-17 óráig Egészségnap 
15-16 óráig Tizenegyes rúgó verseny a sportpályán Csapó 
Józseffel és Horváth Istvánnal 
 

Április 28. szombat 14-17 óráig 
Egészségnap részletes programja 

 

 vérnyomás- , vércukormérés, testdiagnosztikai 
mérleg használata 

 gyógy masszázs, masszázsfotel használata, 
tens elektromasszázs, cellulitisz- és ujjmasz-
százs, sport plus chi készülék használata,  

 kondicionáló készülékek korlátlan használata 

 energiakezelés 

 szépségápolás (arcmasszázs, fodrászat, mani-
kűrözés) – tanácsadás, bemutató 

 minden órában látogatás a szociális otthon 
sószobájába, ahol megismerkedünk a só- és a 
shoezelen terápiával (snoezelen szoba az érzé-
kek stimulálására szolgál) 

 egészséges ételek kóstolása 
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Gaál Szabina 
: 

Labdarúgás 
Megyei III. osztály „Szőllősi” csoport felnőtt 

2012. tavasz 
 
 

Végeredmények 
 

Barátságos Mérkőzés:  
2012. 03. 11.  Nagydobsza – Mozsgó  3 – 8 

Góllövők: Hegyháti József (3), Orsós József (1), Lengyeltóti Tamás (1), Horváth Benjamin (1),  
    Vágner Zoltán (1), Teberi Attila (1) 

15. forduló  2012. 03. 18.      Mozsgó – Merenye 5 – 1 
  Góllövők: Horváth Benjamin (3), Hegyháti József (1), Miczek Zsolt (1) 

16. forduló  2012. 03. 25.      Csertő  – Mozsgó 1 – 1 
  Góllövők: Hegyháti József  

17. forduló 2012. 04. 01.      Mozsgó – Almamellék 4 – 1 
  Góllövők: Horváth Benjamin (2), Miczek Zsolt (1), Teberi Attila (1) 
 

Áprilisi mérkőzések 
 

18. forduló  2012. 04. 07. 15.30  óra     Nagydobsza – Mozsgó 
19. forduló 2012. 04. 15. 16.00  óra     Mozsgó – Szentdénes 
20. forduló  2012. 04. 22. 16.00  óra     Mozsgó – Endrőc 
21. forduló 2012. 04. 29. 16.00  óra     Szentegát  – Mozsgó 

 
A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető. 

 

 
Németh Tibor, Bilanics Dávid, Koronics Sándor, Bilanics Richárd, Miczek Zsolt, Horváth István, 

Wágner Zoltán, Kovács János, Séllei Gyula, Lengyeltóti Máté, Hegyháti József, Lengyeltóti Tamás,  
Hegyháti Gábor, Bánhegyi Tamás, Horváth Benjamin, Orsós József, Boros Csaba, Babai Antal, Teberi Attila, Balog Sándor, 

Juhász Tibor, Matus Alex  
 

http://www.bmlasz.hu/
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Mozsgói Porovica Kupa  

2012. 03. 31. - 04. 01. 

Egyesületünk 5. alkalommal rendezte meg a Mozsgói 
Porovica Kupát. Az előző évektől eltérően az idei 2 na-
pos rendezvény volt. 4 sportágban - bocsa, darts, sakk 
és asztalitenisz- mérhették össze tudásukat, rátermett-
ségüket a versenyzők. Az első nap sporteseményei kö-
zött szerepelt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
Regionális bocsa csapatbajnoksága, melyet a fogya-
tékkal élők számára rendeztünk meg. Volt asztalitenisz 
egyéni bajnokság fogyatékkal élőknek (18 fő), és aszta-
litenisz páros bajnokság épeknek (50 fő), amatőr kate-
góriában 11 páros, profi kategóriában 14 páros. Ezen 
kívül sakk csapatbajnokságot rendeztünk épeknek, 
amelyen 9 csapat (27 fő) vett részt, valamint darts 
egyéni bajnokságot fogyatékkal élőknek 32 fő részvéte-
lével. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezé-
sében került sor a bocsa csapatbajnokságra fogyaték-
kal élőknek, amelyen 13 csapat (52 fő) vett részt. 
Büszkén mondhatjuk, hogy a kupán résztvevők száma 
évről-évre nő, és nem csak a megyei, illetve a szom-
szédos Somogy és Veszprém megyei intézmények 
sportolói vesznek részt a sporteseményen, hanem idén 
Tolna megyei intézmény sportolói is érdeklődtek ren-
dezvényünk iránt. Ugyanez elmondható az ép sportolók 
részéről is, akik 77 fővel vettek részt a kupán. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A bocsa, darts és sakk versenyszámoknak a Baranya 
Megyei Integrált Szociális Intézmény biztosított hely-
színt, az asztalitenisz a helyi Művelődési Házban zaj-
lott. Minden versenyszámban az első 3 helyezett díja-
zásban részesült (serleg, érem). 
A rendezvényen, versenyen kívül mindenkinek lehető-
sége volt dartsozni. 
A második napot idén először rendeztük meg. A Ma-
gyar Golyósportok Szövetsége és a Baranya Megyei 
Szabadidő Sportszövetség országos bocsa csapatbaj-
nokságának adhattunk helyszínt első alkalommal, ame-
lyen 12 csapat (48 fő) vett részt. Az országos szintű 
(Budapestről ÁszgárdSK) játékosok mellett a helyi 
Őszikék Nyugdíjas Klub, a Mozsgóért Egyesület, a BM 
Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény 
dolgozói, és más helybeli érdeklődök, fiatalok is részt 
vettek a versenyen. A mérkőzések három pályán zajlot-
tak. A pályák megépítésekor egyik cél az volt, hogy 
nem csak a fogyatékkal élő sportolók számára alkalmas 
pálya legyen, hanem az épek számára is egyaránt, és 
az ideihez hasonló rendezvényeknek tudjunk helyszínt 
biztosítani.  
A két nap jó hangulata és a résztvevők nagy létszáma 
bizonyítja, hogy igenis szükség van az ilyen rendezvé-
nyekre, amelyek segítenek egymás elfogadásában, és 
közösségformáló erejük van. 

Csizik Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A
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Eladó IKEA kiságy, matraccal együtt, újszülött kortól 
3 éves korig megkímélt állapotú lányka ruhák, ci-

pők, elektromos mell és orrszívó készülék. 
Jámbor Beáta, Mátyás király u. 29 

Tel.:  70/322-9992 

Húsvéti bál 
 
 

Húsvét vasárnap (április 8-án) a 
rendezvényteremben bált tartunk. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

                           Dorozsmai Zsolt 

 
 

 Az épek versenyén az első helyezett a budapesti profi játékosokból álló csapat lett. A má-
sodik és harmadik helyet a Mozsgóért Egyesület amatőr játékosai szerezték meg.  
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 Nőnap Almáskeresztúron! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

jtju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemutatkozik… 
                    Almáskeresztúr alpolgármestere 

  
Steiger Balázs Almáske-
resztúr alpolgármestere 
1988-ban született. Hason-
ló korúak vagyunk, érde-
kelt, hogy ilyen fiatalon ezt 
a felelősségteljes pozíciót 
hogyan tudja ellátni.  
Kérlek, mesélj magadról 
és a családodról, milyen 

szálak fűznek Almáskeresztúrhoz?  
A szüleim Almáskeresztúron élnek, a papám ott is szü-
letett. Generációk óta élünk ebben a kis falucskában. 
Mozsgóra jártam általános iskolába, majd a Szentlőrin-
cen a mezőgazdasági szakközépiskolában folytattam 
tanulmányaimat. Utána egy évig vállalkozási ismerete-
ket tanultam, majd agrártechnikusi végzetséget is sze-
reztem. A család állattartással foglalkozik, mivel az ál-
latállomány nagy 550 birkánk, 60 marhánk, 150 kecs-
kénk és 2 lovunk van, így sok segítséget nyújtok a csa-
ládomnak. 
Kicsit térjünk rá az alpolgármesteri tisztségedre. 
Hogy-hogy ilyen fiatalon vállaltad ezt a szerepkört? 
Nagyapám több cikluson keresztül volt Almáskeresztúr 
polgármestere, ő már nem vállalta az újabb megméret-
tetést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkértük jelenlegi polgármesterünket, Kuba Károlyt a 
polgármesteri tisztségre. Ő azzal a feltétellel indult a 
választásokon, ha a támogatói is vállalják a megméret-
tetést. Ekkor próbáltunk agitálni embereket, hogy indul-
janak. Volt több jelentkező is. Polgármester úr felkere-
sett engem és kérte, hogy induljak. Beadás előtt talán 
2-3 nappal adtam be a kopogtatócéduláimat. Hat-nyolc 
képviselő közül kerültem be. Számomra meglepő volt, 
hogy bekerültem, hiszen sokan mondták, hogy fiatal 
vagyok, úgysem kerülök be. Aztán mégis! 
Milyen a munkamegosztás közted és a polgármes-
ter között illetve vannak-e személyes megvalósítan-
dó terveid? 
Jó viszonyban vagyunk, sokszor helyettesítem őt, gyű-
léseken, üléseken, rendezvényeken. Személy szerint, 
amit szeretnék,az a Fő út felújítása. Itt még nagyon régi 
burkolat van, szinte csak kő. Ez egy kb. 200 méteres 
szakasz. Erre már beadtuk a pályázatot is. A templom 
tetőcseréje már folyamatban van, megkaptuk a napok-
ban a cserepeket, így a felújítás hamarosan elkezdődik. 
Vannak-e még sürgős teendők vagy hosszú távú 
tervek a faluban? 
Tervbe van véve a faluban illetve a környékén található 
földes utak rendbetétele. Ez elég sürgető feladat.

 

 
 

Almáskeresztúr Község Önkormányzata 2012. márc. 9-
én (pénteken) 18 órakor tartotta nőnapi ünnepségét a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az ünnepségre a 
község minden hölgy lakóját meghívták a legfiatalabb-
tól a legidősebbig. Az ünnepség elején Kuba Károly 
polgármester úr köszöntötte a hölgyeket, majd Steiger 
Balázs alpolgármester úr Arany Viktor: Nők Napja című 
versét szavalta el. Ezután egy szál virággal és 5000 Ft-
tal ajándékozták meg a megjelenteket (másnap azokat 
is, akik nem jelentek meg). A terített asztal és a fel-
csendülő zene tovább fokozta az ünnep hangulatát, 
meghittségét. Igazán jól éreztük magunkat. Úgy gondo-
lom, hogy minden hölgy nevében köszönettel tartozunk 
az ünnepség szervezőinek. 
 O. M. E. 
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Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
az április hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 

Márton Péter Sándor, Galambos Jenőné, Tokovics Zsó-
fia Emma, Csanádi Valerie Beatrice, Németh György, 
Gunst Er Van Der Linde Anthonia Johanna 

 
„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok szépet, 

Boldog s vidám legyen számotokra az élet.” 

                    

 

 

 

 

Felmerült egy terv nem olyan régen, hogy halastavat 
szeretnénk a faluba, de a helybéliek elvetették az ötle-
tet. Az állam 95%-ot finanszírozta volna nekünk csak a 
kivitelezés 5%-át kellett volna fizetnünk. Felmérést is 
készítettünk, ezáltal kiderült, hogy a helyiek nem örültek 
volna a halastónak. 

 
 

 
 
 

 
 

Mennyi időt vesz igénybe ez a tisztség? 
Teljesen változó. Vannak napok, amikor reggeltől-estig 
dolgozom. Máskor alig van munka, ilyenkor pályázatok 
után keresgélek kisebb nagyobb sikerrel. 
Emberként és képviselőként is milyen értékrende-
ket képviselsz, mit tartasz fontosnak és követendő-
nek? 
Mint általában minden embernek nekem is roppant fon-
tos, talán a legfontosabb is a becsület, a barátság, a 
tisztesség ezeket nem lehet megvenni pénzért. A kör-
nyezetemből próbálom kiszűrni a nem őszinte embere-
ket, nekem fontos, hiszen a barátait megválogathatja 
mindenki. 
 
Minden, ami tőlem, tőlünk telhető azt megcsináljuk, hi-
szen mi vagyunk a faluért és nem a falu értünk, de álta-
lában mindig mindent megbeszélünk a helybéliekkel. 

  Vida Evelin 

Új tetőt kap a templom… 
 
Az önkormányzat 3 millió Ft támogatást kapott a temp-
lom felújítására. Ebből az összegből a tetőszerkezet tel-
jes cseréje, a cserepezés, és a bádogozás anyagszük-
séglete és a munkadíja kerül kifizetve.  
Későbbiekben a templom lábazatának a szigetelésére 
kerül sor.   
      V.L. 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
Csölle Mihályné szül.: Ozsvár Mária (Szenttamás, Jugo-
szlávia, 1919.09.06. an.: Benák Rozália) volt Almáskeresz-
túr, Fő u. 51. sz. alatti lakos, meghalt: 2012. március 20-án. 

Nyugodjon békében! 
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