
 
 

 

Elkezdődött az iskola  
 
A Mozsgói Lengyeltóti János Tagiskola 84 tanulóval in-
dította a tanévet. Új tanév, új igazgató, új tanárok. Mus-
tos Erzsébet nyugdíjba vonulása után a megbízott isko-
laigazgató Hajdú Szilvia lett. 

 
   Az igazgatónő 
tanévnyitó beszé-
dében ismertette 
célkitűzéseit.     
   Szeretné elérni, 
hogy minden reggel 
mosolyogva, jó száj-
ízzel léphesse át 
tanár és diák egya-
ránt az iskola kü-
szöbét, derűs légkör 
uralkodjon, de 
ugyanakkor rend és 
fegyelem legyen.  
A mozsgói iskola a 

jól tanuló, szépen beszélő diákok iskolája legyen. Eze-
ket a célokat csak együtt lehet elérni. Ezért kérte a gye-
rekek, a szülők és a pedagógusok együttműködését. 
 

   Nyáron is több program állt az iskolások rendelkezé-
sére: táborozás a Balatonon, kirándulások, bemutatók, 
közös játékok a családi napköziben, valamint német 
nyelvi tábor. Ezeket a programokat a fenntartó önkor-
mányzatok anyagilag is támogatták. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Nyolc első osztályos indult el a számok és betűk bi-
rodalmába Jancserevics Erika tanítónő vezetésével.  

 

   

 

    Az új óraadó pedagógusok Fésűné Kasza Ibolya a 
német nyelvet első és nyolcadik osztályban, Horváth 
Róbert a természetismereti tárgyakat és Kovács Márton 
a testnevelést tanít. Az ötödik osztályosok osztályfőnö-
ke Molnár Márta, a hatodik osztályosoké pedig Orbán-
né Matus Erzsébet lett. 
 

      Feljebb lépünk mától… tanárok s diákok! 
 Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét, 
 Büszkén szembenézek s várakozva állok: 
 Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév! 

           Vesztergom Andrea 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

i

 

Gyerekzajtól hangos az óvoda 
 

Bár augusztustól nyitva állt az óvoda kapuja, de az 
igazi gyerekzsivajjal szeptembertől telt meg. 39 óvo-
dás, két csoportban elosztva, élvezheti a játék, a fog-
lalkozások örömeit. A Lepke csoportban (képünkön) 
középső- és nagycsoportosokat, a Katica csoportban 
a kiscsoportosokat és a bölcsődéseket találjuk.  
A törvényi szabályozás öt bölcsődés fogadását – két 
éves kortól - teszi lehetővé, utánuk duplán jár a nor-
matíva, de szakképzett kisgyermek nevelőt kell al-
kalmazni.  
Az újonnan érkezőket folyamatosan szoktatják be az 
óvodai életbe. 
      P. É. 
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Ami a kalendáriumból kimaradt 
 

Az első bekezdést Lőrincnek szánom, már csak azért 
is, mivel szeretem a dinnyét, és mert szegény szentün-
ket okolják már augusztusban, hogy „belepisál a diny-
nyébe”! Aki dinnyefogyasztó, tudja, hogy augusztus vé-
gén legfinomabbak a dinnyék. Régen főleg így volt, 
amikor még nem volt korai fóliás gyümölcs, spanyol 
dinnye sem. Augusztus második felére esett a fő fo-
gyasztási időszak, amikor ettük a pince alján, vagy az 
ásott kút vödrében lehűlt dinnyét. Akkor téves a szólás-
hagyomány? Természetesen nem! Lőrinc napi búcsúk 
és névnapok nagy részét augusztus 10-én tartják, de 
nem köztudott, hogy a másik – a dinnye szempontjából 
jeles nap - a szeptember 5-e. A naptárban utánanézhe-
tünk szeptember 5 Viktor és Lőrinc nap. Ekkor már va-
lóban romlik a dinnye minősége az egyre hűvösebb és 
párásabb időjárás miatt. Szeptember elejéig tehát bát-
ran vegyük és együk a dinnyét. S nekünk, mint Szentlő-
rinc település közelében élőknek, annyit illik tudni Lő-
rincről, hogy a szegények, könyvtárosok, tűzoltók, pé-
kek és cukrászok védőszentje. 258-ban ítélték tűzhalál-
ra. A Tolna megyei Sárszentlőrincet kell még megemlí-
tenem, ahol az evangélikus gimnáziumban tanult nagy 
költőnk Petőfi Sándor. Később is visz-
szalátogatott a környékre a borjádi 
Sass családhoz. A hagyomány szerint 
itt született „A négyökrös szekér” című 
verse. Érdekes egybeesés a tolnai 
Sárszentlőrinc közeli Borjád és a bara-
nyai Szentlőrinc közeli Borjád. Lehet, 
nem véletlen, hogy egyik-másik föld-
rajzi nevünkből több mint egy tucat van a földkereksé-
gen?  Így jutunk el a dinnyétől Lőrincen és Petőfin ke-
resztül a magyar nyelvig (helynevileg) és még internet 
(magyarul világháló) sem kell hozzá.  
   A mi kalendáriumunk tele van Mária ünneppel. Szep-
tember 8. Szűz Mária születése napja, ahol (amikor) 
már megjelent a később áldott állapotát hírül hozó Gáb-
riel arkangyal. Sokat írtam a Mária ünnepekről, nem is 
untatnám vele az olvasót. Talán annyit; a nóta szövege 
szerint „Kisasszony napján elmennek a fecskék”. A tu-
catnyi Mária ünnep közül szeptember  8-án intsünk bú-
csút a fecskéknek. Töredék létszámuk van, mint 20-30 
éve, de hálˇ Istennek a pár évvel ezelőtti mélyponthoz 
képest, nagyobb létszámmal gyönyörködtetnek ben-
nünket villámló röptükkel. Jézus madarainak is hívják 
őket, mivel a legenda szerint a megfeszített Jézus körül 
ők kapták el az őt bántó legyeket. Szeptemberben még 
12-én van Mária, és 15-én a hétfájdalmú szűzanya, ami 
szintén Mária ünnep. 
   Szent István közel ezer éve ajánlotta fel Máriának or-
szágunkat, és kérte tőle hazánk oltalmát, védelmét. Az 
Európai Unió ugyanezt majd ezer évvel később teszi. 
(Akkor ki a keresztény, ki a nomád barbár, és ki az is-
tenhívő? A múlt havi cikkem közepén egy honfoglalás 

kori mellkereszt rajza régészeti lelet.) Olyan harcos vi-
selhette, akinek az őse akkor élt, mikor Jézus apostolá-
nak azt mondta: menj téríteni a mi szkitiánkba. A ke-
resztényi áldozatról csak annyit. Európa oltárán áldo-
zott-e nemzet annyit, mint Magyarország? (Tatárok, tö-
rökök, kunok, bolsevizmus elleni harcok, oly kevés 
nyugat-európai segítséggel.) 
   Noha hozzáértők szerint a szarvasbikák augusztus 
20-a után elkezdenek bőgni, vadászatuk e hónap szep-
tember 1-jével kezdődik. A Zselic és környéki vadász-
társaságok életében fontos (többek között jövedelem-
termelő) időszaka ez az évnek. Remélem valamelyik 
társaság tollából, vagy egy riport kapcsán, szezon lejár-
ta után információt szerezhetünk a környékünkön e fon-
tos tevékenységről. Részemről szívesen olvasnék ké-
sőbb a téli vadászatok eseményeiről is. Én ugyan ren-
delkezem vadász vizsgával, de mivel soha nem gyako-
roltam, töredékét tudom a több mint 30 éve megszer-
zett ismereteknek.  
   A magam részéről egy vadászó katonaemberről em-
lékezek meg. Ő Placidius, aki megkeresztelkedése után 
az Euszták nevet kapta. (Az egyszerűbb kis naptáraim-
ban nem találtam a szeptember 20-i névnapját.) Le-
gendája szerint (forrás: Gesta Romanorum) egy vadá-

szaton üldözőbe vesz egy szarvast, 
amelynek közelébe érve agancsa közt 
egy keresztet, azon Krisztus képmását 
látja. Szózatot hall, hogy keresztelked-
jen meg. Éjszaka felesége is hasonló 
szózatot hall. Róma püspöke kereszteli 
meg őket. Visszatérve a vadászat he-
lyére, az Úr szólítja meg, hogy ezentúl 

az ördög ellen kell harcoljon. Sokat szenved, elbukik, 
de később az Úr felemeli. A szeptember végével kez-
dődő enyészet, a téli pusztulás és a tavaszi felemelke-
dés, megújulás képei, beszéde a legendája. Vadászok, 
erdészek, katonák patrónusa. Háros szigeten Szent Ist-
ván alapít tiszteletére templomot. Euszták legendája 
rokon Hubert és Imre szarvashoz kötődő legendájával 
is. A szakrális néphagyományban sokszor össze is mo-
sódnak a legendák. A szarvashoz kötődő több évezre-
des szakralitást mutatja, hogy nem nevezik nevén az 
állatot, mert az tiltott, hanem valamelyik testi tulajdon-
ságán nevezik: „szarvas". (A másik hasonlóan szentnek 
tekintett állat keleten a „farkas”. Míg az előbbinek nagy 
a szarva (agancsa), az utóbbinak nagy farka van.) 
   A hónap végi (szeptember 29.) Szent Mihályról, mint 
mérlegelő, halott lelket kísérő, ítélő szentről már írtam. 
Azért hozom elő egy mondat erejéig, mert szeptember 
23-ától rövidebb a napfényes, mint a sötét napszak. 
Ilyenkor illik mérlegelni mind az anyagi, mind a lelki 
dolgainkat, hogy könnyebben viseljük az egyre fokozó-
dó sötétséget. 
 

Mozsgó, Földanya hava    
   Győri Sándor 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, ápolási díj) szeptember havi kifizetésének idő-

pontja: 2012. október 4. (csütörtök) 10-16 óra. 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2012. szeptember 12-én (szerdán) 

17 órai kezdettel testületi ülést tart a Ren-

dezvényteremben, melyre tisztelettel meghív-

ja a község lakosságát. 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
 
 

Varga Ferenc /szül.: Mozsgó, 1929.02.18./ volt 
Mozsgó,  Mátyás király u. 44/a. sz. alatti lakos 
2012.  augusztus 7-én elhunyt.  
 
Nyugodjon békében! 
 

 

      TERMELŐI VÁSÁR MOZSGÓN 
           2012. szeptember 9. vasárnap 
                               9-14 óráig 
         a Sportpályán 
 

MINDEN HÓNAP MÁSODIK 

VASÁRNAPJÁN VÁSÁR 

 

Sok szeretettel meghívjuk 

községünk nyugdíjas korú lakóit 

2012. szeptember 29. napján (szombaton) 

délután 3 órára 

a Művelődési Házban tartandó 

Idősek Napjára rendezett ünnepségre 

és az azt követő vendéglátásra. 
               

        Tisztelettel  
                Mozsgó község képviselő-testülete nevében 

        

                   Kovács Zsolt 
       polgármester 

 

A műsorban Ferenczy Orsolya énekművész  
operett dalokkal kedveskedik Önöknek. 

 
Ez a meghívás - külön értesítés nélkül –  

mindenki számára érvényes. 

Múlt és jövő közt kik középen álltok, 
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom, 
Emel magasra, honnan messzi láttok, 
Boldog látványt kiván néktek dalom, 
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok 
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom, 
S ezek között, bár szerény fény gyanánt 
ég, 
Szeretetünk is hadd legyen ajándék. 

Tóth Árpád 

 

 

  
              Október 1. Idősek napja 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 
 

Örömteli várakozás után PIRBUS DÁNIEL 
2012. augusztus 24-én megérkezett.  
Szülei Szentpál Annamária és  
Pirbus László Ferenc  
Kassai utcai lakosok. 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 

 
 

Stanics Petra és Kovács László István 
Jedinka szőlőhegyi lakosok 2012. augusztus 
25-én házasságot kötöttek.  
Gratulálunk nekik! 
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Testületi ülés 
2012.08.09. 
 
A polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait a 
nyári szünet utáni első testületi ülésen, amelyre három 
napirendi pontot terjesztett elő. 
1. Beszámoló az előző testületi ülés 
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés 
között eltelt időszak eseményeiről 
2. Beiskolázási támogatások ügyének 
megtárgyalása 
3. Egyebek 
Az első napirendi pont szerint a polgármester úr 
beszámolt a határozatok szabályszerű végrehajtásáról, 
valamint a következő eseményekről:  
A kakasfesztivál sikeres lebonyolításáról, mely a térség 
meghatározó rendezvényei közé került a 2000-2500 fős 
látogatottságával. Az előirányzott költségkeret lett 
felhasználva a rendezvény szervezésére. Ismételten 
köszönetét fejezte ki a szervezésben és a 
lebonyolításban résztvevőknek egyaránt. 
A Start közmunkaprogramunk mintaprogrammá lett 
kiválasztva az utolsó belügyminisztériumi ellenőrzés 
alkalmával. A Start programokról egy demo film 
fogatását tervezi a minisztérium, amelyben Mozsgó is 
be lesz mutatva. 
A munkálatok folyamatosan haladnak. A centrum 
felújítása közben kiderült a villanyvezetékek elöregedett 
állapota. A program keretén belül, a vezetékek ki 
lesznek cserélve. 
A Batthyány utcai árok első szakasza kézi munkával 
kiásásra került, és a betonüzemben öntött járdalapokkal 
lesz kiburkolva. 
 A gyógynövények közül most az aranyvesszőt gyűjtik, 
20-22 q került idáig a baksai gyógynövény feldolgozó 
üzembe. 
A következő évi Start közmunkaprogram előkészítése 
megkezdődött, már az igényfelmérést végzi a 
munkaügyi központ. Térségünkben a rokkant járadékok 
felülvizsgálata végett emelkedni fog az ellátási 
rendszerbe bekerülők létszáma. Községünk legalább 
100 ember foglalkoztatását tervezi a 2013. 01. 01-én 
induló programban, mely új elemekkel bővül. Továbbra 
is működnek a jelenlegi munkaterületek, melyeket 
kiegészítünk aszaló berendezéssel, gyümölcs- és 
zöldségpréssel és csomagolóval, fejlesztjük a 
méhészetet. A kormány támogatása mellett új 
működtetési forma kialakításán gondolkodunk, amely 
szociális szövetkezet alapítását teszi lehetővé. 
A Szociális Földprogram 2012-es pályázata ismételten 
be lett adva, amelynek keretében ismét 30 ember 
foglalkoztatását tervezzük állattartásunk bővítésére, 
valamint a szántóföldi zöldségtermesztésre, 

takarmánytermesztésre koncentrálva. 
Érdekeltségnövelő pályázat keretéből kifestettük a 
kultúrházat, valamint bútorokat fogunk beszerezni. 
Az ÖNHIKI pályázaton 1 700 000,- nyertünk. 
A polgármesteri hivatal tetőcseréjére és a külső 
nyílászárók cseréjére 3,6 Millió Ft pályázati pénz 
fordítható. 
A második napirendi pontban a polgármester úr 
beszámolt arról, hogy a családi napközi biztosította a 
gyermekek nyári szünidei elfoglaltságát, sok sikeres 
programot szerveztek. 
A képviselők döntöttek a beiskolázási támogatásokról. A 
mozsgói lakhellyel rendelkező általános iskolások 
ingyenesen kapják meg a tankönyvet, mely nagy terhet 
vesz le a szülők válláról. Az általános és középiskolás 
diákok részére 3000,- Ft iskolakezdési támogatást 
állapítottak meg.  
Az egyebek kapcsán az iskola és óvoda nyári 
karbantartásáról elmondta, hogy a közmunkaprogram  
dolgozói végzik a felújítási munkákat. 
A sportnap támogatására megszavaztak 100 000,- Ft-
ot. A következő évi futballbajnokság lebonyolításához a 
sportegyesület 100 000,-. Ft támogatásban részesült. 
Felkérik Horváth János szigetvári vállalkozót, hogy a 
község közbiztonságának növelése érdekében 
tájékoztassa a testületet, hogy milyen formában lehet 
megszervezni a polgárőrséget. 
Ezután zárt ülésen folytatták a munkát a képviselő-
testület tagjai. 

Horváth Bernadette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     r

   Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 

akik szeptemberben ünneplik születésnapjukat! 
 

Bécs Istvánné, Batthyány u. 
Bente Hendrikus, Alsószőlőhegy 66. 

Booiman B. A. Cristine Alsószőlőhegy 66. 
Hajdú Istvánné, Kassai u. 

Horváth Erzsébet, Batthyány u. 
Módenszieder Jánosné, Mátyás k. u. 

Molnár Istvánné, Batthyány u. 
Sebe Ilona, Árpád u. 

Szépe Boldizsárné, Árpád u. 
Szukits Jüzsefné, Kassai u. 
Velez Istvánné, Petőfi u.  

 
"Szeretnénk valami szépet mondani, 

Önöket méltóképp köszönteni. 
Hiszen ennyi év nagy idő, 

Mindenképp megünneplendő." 
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Csak egy számít Mozsgó 
 

 
Az erdőnek hűlt helye…  
 

 
 

 
…az iskolában viszont jó meleg lesz.  
 
 

 
 

Fáradságos munkával nagy mennyiségű aranyvesszőt 
gyűjtöttünk, 80 q feletti mennyiséget adtunk le a gyógy-
növény felvásárló cégnek.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Látványosan készül az árokmeder. 
 

 
 

A kultúrház tisztasági festése befejeződött. Kellemes 
környezetben kezdjük az új tanévet. 
 

 
 

Az iskolakezdésre elkészült a biztonsági korlát a 
kultúrháznál, az akadálymentesített főbejáratnál.   
 

 
 

 

Kovács Zsolt 
polgármester
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Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapok 
 

2012. augusztus 11.- 12-én immár 6. alkalommal került 
megrendezésre a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapok a 
Mozsgói „Csizik Mihály” SE, a BMÖ Mozsgó-
Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, a Mozsgó 
Község Önkormányzata valamint a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség és a Fogyatékos Személyek Bara-
nya Megyei Sportszövetsége közös rendezésében.  
2007-ben első alkalommal rendeztük meg az első 
„Csizik Mihály” Sportnapokat, azzal a céllal, hogy lehe-
tőséget biztosítsunk a helyi és környékbeli az ép és fo-
gyatékkal élő embereknek az együtt sportolásra, szóra-
kozásra. A sportnapok célja, hogy megváltoztassuk az 
értelmileg sérült emberekkel kapcsolatos elképzelése-
ket, erősítsük a velük szembeni szolidaritást, valamint 
minél többen megismerjék a fogyatékossággal élő spor-
tolók világát. A kétnapos sportrendezvény résztvevői-
nek összetétele, és az érdeklődők száma is azt bizo-
nyítja, hogy célunk megvalósult, évről évre egyre több 
ép és fogyatékkal élő sportoló vesz részt a sportnapo-
kon az ország több pontjáról (Győr, Tiszakürt, 
Darvastó, Belecska, Bóly, Pécs, Szentlőrinc, Drávata-
mási, a Horvátországi Brodanci és a szigetvári kistér-
ség községeiből). Ez évben 469 sportoló regisztrált a 
két napon.   
Az első nap sporteseményei Mozsgó község sportpá-
lyáján zajlottak festői környezetben. Az egyik ilyen 
sportesemény volt a Magyar Speciális Olimpia Szövet-
ség regionális labdarúgó versenye, amelyen öt intéz-
mény 12 csapata (6 női, 6 férfi) mérhette össze tudását, 
edzettségi állapotát egyesített labdarúgásban. De nem-
csak egymás ellen, hanem ép sportolókból összeállított 
csapatok ellen is kiállhattak és bizonyíthatták rátermett-
ségüket, ügyességüket és felkészültségüket.  
Integrált sportnap lévén párhuzamosan, ugyanezen a 
helyszínen zajlottak az épeknek meghirdetett kispályás 
futballmérkőzések is. 7 község 8 csapata nevezett be 
és mérkőzött meg egymással. A versenysport mellett 
számos szabadidős sportprogramot biztosítottunk min-
dazoknak, akik mozogni vagy egyszerűen csak kikap-
csolódni és szórakozni vágytak, bevonva minden kor-
osztályt. Ilyenek voltak: - a főzőverseny 10 csapattal, - 
az akadályverseny, amelyen szintén10 csapat indult,- 
rodeó bika „lovaglási”verseny - airsoft, -ijászat,- lovag-
lási lehetőség. A gyerekeknek lovas ügyességi kerék-
páros ügyességi és rodeó bika „lovaglási”versenyt ren-
deztünk. A kisebbeknek légvár biztosított mozgási és 
szórakozási lehetőséget. A kürtöskalács sütés nagy 
népszerűségre tett szert a gyerekek körében, mert 
mindenki megkóstolhatta a maga által sütött kalácsot. 
Az érdeklődők és résztvevők láthatták a siklósi lovas 
huszárok és betyárok bemutatóját, a szigetvári hagyo-
mányőrzők lovas és lovas íjász bemutatót, a szociális 
intézmény mozsgói sportolóinak lovasterápiás bemuta-
tóját, és a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar előadását. 

 
 

 
 

 
 



MOZSGÓ           2012. szeptember 
 

7 
 

A délutáni órákban Gáspár Laci lépett fel, aki első alka-
lommal tisztelte meg rendezvényünket és szórakoztatta 
a résztvevőket és minden érdeklődőt. Az első nap záró 
programjaként  a Mozsgó – Felsőszentmárton nagypá-
lyás futballmérkőzését szurkolhattuk végig, és aki még 
ezután sem fáradt el, reggelig mulatozhatott a szabad-
téri  bálban. 
 

A második nap sporteseményei két helyszínen zajlot-
tak. A bocsa csapat bajnokság lebonyolításának hely-
színét a BMÖ Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális 
Intézménye 3 pályája biztosította. 12 csapat versenyző-
ivel 3 divízióban folyt a szoros és izgalmas küzdelem, 
annak ellenére, hogy számos olyan versenyző is indult, 
akik első alkalommal próbálták ki magukat ebben a 
sportágban. Ezzel egy időben, zajlott a darts egyéni 
bajnokság is, amelyre folyamatosan nevezhetett min-
den versenyző (fogy. élők 36 fő).  
A bocsa versennyel párhuzamosan, a mozsgói Műve-
lődési Házban zajlottak az asztalitenisz egyéni bajnok-
ság (fogy.élők 19 fő) és páros bajnokság amatőr és 

profi kategóriában (épek 26 páros), valamint a sakk 
csapatbajnokság (épek 6 csapat).  
 

A kétnapos rendezvény végén mindenki elfáradva, de 
élményekkel és sikerekkel gazdagabban tért haza. 
 

        

                                                        Csizik Zsolt SE elnök 
 
 

Vardaróci látogatás 
 

Augusztusi számunkban tudósítottunk a horvátországi 
településről érkezett képviselő-testületről, akik részt 
vettek a Mozsgói Kakasfesztiválon. 
Ők is ápolják a kakasütés népszokását. Dornstauer 
Erik, a Helyi választmány tagjának meghívására érkez-
tünk baráti társasággal, Várdarócra. A hétvégén több, 
figyelmet érdemlő program is zajlott a 800.évfordulóját 
ünneplő községben. A Várdaróc Magyar Kultúregyesü-
let 5. alkalommal rendezett néptánc fesztivált, amely 
három évvel ezelőtt kibővült a Helyi Választmány által 
szervezett pálinkafesztivállal, valamint ezen a hétvégén 
Várdaróc adott otthont a Kárpát-medencei Darócok két 
találkozójának is.  
Mozsgótól 116 km-re fekvő kis település főterén egy 
hatalmas kakas és vidám népzene fogadott minket. 
Szívélyes üdvözlés után hellyel és frissen főzött pálin-
kával kínáltak vendéglátóink. Rövid sétát tettünk a kö-
zségben, majd elmerültünk a fesztivál forgatagában.    

Lenyűgöző volt számunkra a sok színes program, a 
nemzetiségi táncok látványa. Az Egerből érkezett kurul 
dobosok voltak a számunkra leglátványosabbak. Szé-
pek voltak a helyi kézműves munkák. A barátságos 
vendéglátóink ajándék fűszerpaprikával kedveskedtek 
nekünk, amivel vasárnap ízletes pörköltet fűszereztünk 
idehaza. Érdekes volt látni a helyi házi pálinkafőzés kel-
lékeit, és buzgón kóstoltuk a szemünk láttára kifőzött il-
latos szilva párlatot. A vacsorát, a polgármester Micheli 
Zsolt társaságában fogyasztottuk el. Az éjszakába nyú-
ló bálban a 60-70-es évek magyar slágerek dallamaira 
táncoltunk. Ilyen gazdag programok mellett gyorsan el 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

szállt az idő, nehezen vettünk búcsút hajnalban ven-
déglátóinktól.  
    Hazaérkezésünk után Kovács Zsolt polgármester úr-
nak tartott élménybeszámolónk alkalmával megbeszél-
tük, hogy igyekszünk testvérkapcsolatot kiépíteni Vár-
daróccal.                Orgyán Béla 
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Plitvicei kirándulás 
 

2012. augusztus 25-én a faluból 20 fő horvátországi ki-
ránduláson vett részt, a Plitvicei-tavaknál. 
A Plitvicei-tavak Nemzeti Park a legnagyobb területű 
Horvátország nyolc nemzeti parkja közül. 
1979-ben felkerült az UNESCO természeti világöröksé-
gének listájára.  
 

 
 

 
 
 

A park, tavak mészkő-vízeséseiről és hidrográfiai jelen-
tőségéről ismert. Erdei és tisztásai gazdag, változatos 
élőhelyeket rejtenek.Kellemesen elfáradtunk a hosszú 
sétákban. A hajózás és a buszozás pihentetőleg hatott. 
A sok szép látvány mindent kárpótolt. 
A kirándulók nevében szeretnénk köszönetet mondani 
a polgármester úrnak, hogy ezt az élményt lehetővé tet-
te számunkra. 
         Jancserevics Erika 
 
 
 

Kovács Zsolt Mozsgó község polgármestere, a kistér-
ség elnökhelyettese a tavalyi évben a nyugdíjas klub 
tagjai és az ifjúság részére biztosított ingyenes kirándu-
lást Triesztbe.  
Idén a horvátországi kirándulásra az autóbuszt ingyen 
bocsátotta a jelentkezők rendelkezésére. A szervezés-
sel Jancserevics Erika tanárnőt bízta meg. A nagyszá-
mú jelentkezés miatt szeptemberben újabb csoport in-
dul a tavak felfedezésére.                   P. É. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Kirándultak az Őszikék 
 
Egy napot töltöttünk együtt Esztergomban és Visegrád-
ban. Átsétáltunk a Mária Valéria-hídon a szlovák terü-
letre, Párkányra. 
Köszönetet szeretnénk mondani Kovács Zsolt polgár-
mester úrnak, hogy lehetővé tette számunkra ezt a ki-
rándulást.  
 
Velünk mindig történik valami. Augusztus 25-én Népdal 
kórusok találkozójának léptünk fel Szentegáton. 
 
                                            Gajákné Peszmeg Mária 

 

 

A Mozsgóért Egyesület tagjai Keszthelyre 
látogattak 
 

Kihasználtuk a nyári szezont és augusztus 21-én 
Keszthelyre látogattunk. Sokan jártunk már a Festetics 
kastélyban, de mindig új és újabb érdekességekkel ta-
lálkozhatunk itt. Megtudhattuk, hogy milyen szerepet 
töltött be a család életében Lady Mary Hamilton, rá-
csodálkozhattunk a hintók sokaságára, lenyűgözőnek 
találtuk a pálmaházat.  
Köszönet a polgármester úrnak a kirándulás támoga-
tásáért.  
          Puskásné H. Éva elnök 
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Kung-fu a családi napköziben 
 

Július 24-én d.e a pécsi (Leung Ting) Wing Tsun kung-
fu gyerekcsoport látogatott el a családi napközibe. 
Várkonyi Patrik mester és négy tanítványa egy látvá-
nyos bemutató után rövid kis edzést is tartottak a bát-
rabb jelentkezők számára. 
A gyerekek nem csak harci technikákat tanulhattak, be-
tekintést nyerhettek a Wing Tsun alap filozófiájába is, 
mi szerint : " Ne verekedj, de ha kell, védd meg ma-
gad!" 
Az edzéseket bárki megtekintheti Pécsen a Hajnóczy 
kollégiumban. 

P. A.

 
 
 
 
 
 
 

 

Nyárbúcsúztató a családi napköziben 
 

Elérkezett a nyár utolsó napja. Igyekeztünk ezt a 
napot emlékezetessé tenni gyermekeink számára. 
Egész napos kirándulásra mentünk Pécsre, ahol 
először az állatkertet látogattuk meg. Számunkra, 
falusi emberek számára is tudott az állatkert megle-
petéssel szolgálni, hiszen akár a vadállatokkal, akár 
a háziállatokkal, - amelyek régen egy gazdasági ud-
varban természetesek voltak - ma már ritkán talál-
kozik egy nebuló. Csodálkozással és érdeklődéssel 
jártuk végig az utat és bizony szerettünk volna, akár 
egy egész napot is eltölteni kedvenceink között. A 
nap második felében moziba mentünk, ahol 3 D-ben 
megnéztük a Merida, a bátor című filmet. Mindany-
nyian nagyon jól szórakoztunk és új élményekkel 
telve tértünk haza. Most már akár kezdődhet is az 
iskola!!!!!!!!!!! 
 

A gyerekek köszönetet mondanak 
 

A Szigetvár–Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 
fenntartásában működő családi napközi köszönetet 
mond a támogató önkormányzatoknak, akik lehetővé 
tették számunkra, hogy gyermekeinkkel számtalan nyári 
programon vehettünk részt. Köszönetet szeretnénk 
mondani az anyagi támogatásért valamint a programok-
ra való eljutásért, szállításért.  
 
A támogatott összegből a következő programokra láto-
gattunk el: 
 

11. Tettyei Mésztufa Barlang - Pécs 

12. Stradolás a Balatonon - Balatonmária 

 

 

1. Barcs – Strandlátogatás 

2. JOHE- galérialátogatás és festés Almáske-

resztúr 

3. Barcs – Strandlátogatás 

4. Kung-fu bemutató  

5. Kaposvár – Mozi látogatás 

6. Horgászat, bográcsozás Domoloson 

7. Bőszénfai Szarvasfarm 

8. Barcs – Strandlátogatás 

9. Domolos – bográcsozás, horgászás 

10. Állatkert látogatás – Mozi - Pécsett 

 

 Hegedüsné Szojkó Tünde 
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Az első üvegszilánk… 
 

Horváth Szilveszterrel a könyvtárban 
ismerkedtem meg. Együtt 
dolgozhattam vele, a kakasfesztivál 
előtt, a dekoráció elkészítése közben. 
Érdekes embernek látom, 
művészléleknek, akinek a kezéből 
árad az önkifejezés. Hát faggatni 
kezdtem... 
Szilveszter, te tősgyökeres 
mozsgói vagy? 
Nem teljesen, 1977. április 10-én, 
amikor születtem, itt laktak a szüleim, 
1984-ig itt éltem, aztán Szigetvárra 
költöztünk, ott jártam már általános 
iskolába, majd 2002-ben visszaköltöztem 
édesanyámmékkal Mozsgóra. 
Ezen a dátumon megdöbbentem. Sokkal 
fiatalabbnak látszol. Mesélnél az iskolai éveidről, 
hol és mit tanultál, mit csináltál? 
Szigetváron a Szent István lakótelepi általános iskolába 
jártam, aztán szakmát tanultam, cipőipari 
szakmunkásként végeztem. 1 évet dolgoztam is a 
szakmámban, de megszűnt a munkahelyem. 1998 
májusától 1999 februárjáig katona voltam 
Szombathelyen, majd Kaposváron. Többször voltam 
állás nélkül, és többször dolgoztam elektronikai 
összeszerelőként is az ELCOTEQ-nél. Itt nagyon nehéz 
volt az éjszakai műszak. Alig tudtam kialudni magam. 
2006-ban a munkaügyi központon keresztül szereztem 
még egy szakmát, de sajnos nem tudok benne önállóan 
dolgozni. 2011-től dolgozom az önkormányzatnál. Úgy 
érzem, a szürke magyar átlag valóságban én is 
elveszek az élet tarka-barka palettájáról. 
Én művészléleknek ismertelek meg, mikor kerültél 
közel a rajzokhoz, mióta rajzolsz?  
A tévében sokszor William Hanna és Joseph Barbera 
rajzfilmeket néztem, nagyon tetszettek a figurák. 
Megpróbáltam lerajzolni őket. Divat volt a képregény, 
azokat is sokat nézegettem. 1983-ban jelent meg a 
Winetou mint képregény, Zórád Ernő rajzolta, azt 
megvettem. 6 éves korom óta gyűjtöm a 
Magyarországon megjelenő összes képregényt. 
Mindegyiket megvásároltam, főleg azokat, amiket nem 
kell kivágni egy újságból, mint amilyen a Füles 
magazin. Meg van mindegyik otthon a szobámban.  
Valóban, mind? 
Igen. Szépen sorban, becsomagolva a polcon. Sokat 
forgattam őket, és próbáltam utánozni a rajzokat.  
Rajzoltál már képregényt? 
Már általános iskolás koromban. Csak az 
osztálytársaimnak mutattam meg, nekik tetszett. 
Másnak nem? Tanáraid? 

A tanáraim is tudták, de a kötelező 
rajzórákon kívül nem foglalkoztak 
velem. A középiskolában a szakmai 
rajz is jó volt, de az kötelező volt, 
ezért nem csináltam olyan szívesen. 
A rajztudásomat teljesen önállóan 
sajátítottam el, fokozatosan változik, 
ahogy múlik az idő, egyre többet 
rajzolok. Fejből kitalálok történeteket, 
azokat megrajzolom képregény 
formában és változik, javul a 
technikám. 
Érdekes karikatúrákat is rajzolsz. A 
polgármester úr kerítésére is 
kerültek képeid. Megmutattad már 
a munkáidat valahol? 

Igen, többször küldtem képregényt és rajzokat, 
rajzstúdióba, újságok számára. Általában elutasítottak, 
volt, aki válaszra sem méltatott. 2006-ban A Mozaik 
újság képregény pályázatán III. helyezést értem el. A 
You Tube-on van rólam egy videó, amin 
rajzolok.(youtube.horvathszilveszter)(www.silvericon.at
w.hu) A kakasfesztiválon 2011, 2012-ben egy-egy 
festménnyel én is szerepelek a polgármester úr 
kerítésén. 
Ismered a nagy rajzolókat? 
Igen, Walt Disney életét kívülről tudom, többször 
olvastam az életéről szóló könyvet. Ő is rossz 
helyzetben volt, de kitartó munkával építette a 
karrierjét. Átutazta egész Amerikát egyetlen munkáért. 
A nagy magyar rajzolók lassan kihalnak. A jelenlegi 
képregény akadémiát budapesti székhellyel grafikus 
egyetemisták alkotják. Van egy kedvenc képregény 
kiadóm Olaszországban, Sergio Bonelli Editore és az 
Astorina, a Diabolik figurával. 
Elképzelhetőnek tartod, hogy te is ezzel foglalkozz? 
Lehetetlen képzettség nélkül bejutni közéjük. Nem 
érzem magam olyan kitartónak, hogy sok 
visszautasítás ellenére is küldözgessem a munkáimat. 
Szeretném mindenképpen megemlíteni, hogy sok hála 
illeti Jerry Siegel-t és Joe Shuster-t a Superman 
megalkotóit, és mindazokat, akik a nyomdokaikba 
léptek.

http://www.silvericon.atw.hu/
http://www.silvericon.atw.hu/
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Én láttam a munkáidból néhányat. Gyermekkoromat 
idézik, mert a bátyám szintén nagy képregény 
rajongó volt. Nekem nagyon tetszenek. Az együtt 
dolgozás alatt figyeltem, ahogy bánsz a ceruzával, 
az ecsettel. Lendületes, magával ragadó. A 
megjelenítésnek mindig van valami mögöttes 
tartalma is. Gyönyörű színeket használsz. 
Érzékenységedet ezen kívül a kutyáddal való 
bánásmódban láttam. Szereted a kutyádat? 
Igen, jó barátom Csoki! Családtag. 
Szeretnénk, ha támogatnád a munkáddal az 
újságot, és a bemutatkozás után, havonta pár 

kockás képregénnyel megjelennél, színesítve a 
lapot. 
Köszönöm, hogy megosztottad velem és az 
olvasókkal értékes tudásodat. Kívánom, hogy rád 
találjon valaki, aki megfelelő helyre juttat a rajzolás 
terén.  
Miközben beszélgettünk, eszembe jutottak 
Dosztojevszkíj sorai: 
 „A szépség és az azt megtestesítő alkotás 
 vágya elválaszthatatlan az embertől, 

 enélkül jószerivel nem sok örömet talál a földön.”  
      H.b.B

 
 

Bemutatkozik 
                  A rend őre  

 

Május óta Orbán Ferenc Mozsgó község körzeti 
megbízottja. A szabályzat nem tiltja, hogy rendőr  a 
saját falujában teljesítsen 
szolgálatot? 
Nem. Kovács Zsolt polgármester 
úr már többször is megkeresett 
azzal a céllal, hogy vállaljam el 
ezt a tisztséget. Szerette volna, 
ha egy helybéli vigyáz a rendre, 
ha javul a közbiztonság.  
 

Valóban nagyon jól ismerem az 
itt élőket. Születésem óta itt élek. 
Az általános iskolába ide jártam, 
majd kőfaragónak tanultam Pé-
csett. A szakma megszerzése 
után az érettségit Szigetváron 
szereztem meg.  
A fiúk szeretnek katonást, 
rendőröst játszani, szeretnek 
kardozni, puskázni. Már gye-
rekkorodban is szerettél volna rendőr lenni? 
Rengeteg westernfilmet néztem, tetszett a hősök ma-
gabiztossága, jóravalósága, hogy megvédik az embe-
reket, hogy mindig győz az igazság. Nem a külsőségek 
fogtak meg, nem a fegyverek, az öltözet.  
 

8 éve vagyok rendőr. A Budapesti Rendészeti Szakkö-
zépiskolában végeztem őrmesterként.  
2004. február 4-én szereltem fel a budapesti Készenléti 
Rendőrségnél. Egy évet dolgoztam ott, főként járőrözé-
si feladatokat láttam el. Majd ezt követően áthelyezé-
semet kértem Szigetvárra. Járőrként kezdtem itt is, ké-
sőbb járőrvezető lettem. Az eltelt évek során egyre több 
tapasztalatra tettem szert, munkámat elismerik. A 2010-
es év rendőrévé választott a Szigetvári Rendőrség ka-
pitánya, a vezetők javaslatai alapján. A díj odaítélésé-
ben figyelembe vették a közterületi munkát, a bűnmeg-
előzésben való részt vételt és a tettenért elkövetők el 
 

 
 
fogásának számát is. Nem a beszedett bírságok és fel-
jelentések függvénye.  
Mekkora körzetet kell ellátnod? Mesélj a munkádról! 
Mozsgó, Almáskeresztúr, Csertő és Szulimán tartozik a 
körzetemhez. Felügyelek a közbiztonságra, a közrend-

re. Az emberek a problémájukkal 
a fogadó óráimon kívül is megta-
lálnak. Fontos a jó kapcsolattar-
tás, a rendőrségbe vetett biza-
lom megerősítése. Ezenkívül 
együtt kell működni a társszer-
vezetekkel, a tűzoltósággal, a 
polgárőrséggel.  
 

Amióta körzeti megbízott vagyok 
sikerült lakásbetörőket, fa tolva-
jokat fognom.  
 

Szeretem a munkámat, hivatás-
nak tekintem. Nemcsak az em-
bereket, az emberi reakciókat is 
jól kell ismerni, szükséges a ha-
tározottság, a leleményesség. 
Ezt a munkát nem lehet félvállról 

venni, nincs olyan, hogy munkaidő vége. Ha szükséges 
nem hunyhatom be a szemem, intézkednem kell.  
Szeretném, ha az emberek is megértenék, hogy min-
denkinek tenni kell a közbiztonság érdekében. Figyel-
jünk egymásra, a környezetünkre. Ha nem csukjuk be a 
szemünket, ha a megelőzésre is nagy hangsúlyt fekte-
tünk, akkor lehet csak közbiztonság.  
Család, szabadidő? 
Nincs állandó munkarend, dolgozom éjjel-nappal. A 
magánéletet nehezen lehet összehangolni, még nem 
találtam olyan lányt, aki ezt elviseli. És hát valljuk be, 
rendőrnek lenni veszélyes szakma… egyre inkább. So-
kan hagyják el a pályát. A közrendvédelmisek között én 
vagyok a legidősebb. Pedig a tapasztalat, a személyi- 
és helyismeret sokat nyom a latba.  
A kevés szabadidőmben, édesapám nyomdokain járva, 
másodállásban sírkövezést vállalok. Ez kikapcsol, és 
szeretem is csinálni.                                P. É. 
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Mozsgói Kulturális Napok 
 
Ezzel a rendezvényünkkel szeretnénk ráirányítani a fi-
gyelmet lakóhelyünk múltjára, jelenére, megannyi érté-
kére. 
 
Programelőzetes: 
 
2012. október 1. hétfő 
„Szülőföldem a Zselic” helyismereti-, helytörténeti 
vetélkedő 
 
2012. október 5. péntek 
Ismerd meg környezetedet! Helytörténeti séta, Süs-
sük meg együtt Mozsgó tortáját! Népi játékok, kéz-
műves foglalkozások! 
 
2012. október 6. szombat  
Mozsgó gyöngyszemei – ének, zene, tánc, vers, 
próza, színdarab. Fellépők a falu lakói, diákjai, a ci-
vil szervezetek tagjai, a szociális otthon lakói 
 
Fotópályázat eredményhirdetése  
Kazaliczky Antal emlékünnep születésének 160. év-
fordulója alkalmából. A Művelődési Ház ismét felve-
szi a nevét. 
Kiállítások megnyitása 
- Kazaliczky Antal színműíró, színész életét bemuta-
tó- kiállítás 
- Ifjú alkotók kiállítása 
- A kibővített falukiállítás megnyitója 
 
2012. október 14. vasárnap 
Vásár, búcsú, népi színjáték 
 
Továbbra is várjuk az irodalmi és a fotópályázatra a 
munkákat a Községi Könyvtárban! 

  

Meghívó 
 

A mozsgói Községi Könyvtár 
„SZÜLŐFÖLDEM A ZSELIC” címmel 

helyismereti-, helytörténeti vetélkedőt hirdet a Dél – 
Zselic tájegységhez tartozó települések körében. 

 
A vetélkedő ideje: 2012. október 1. (hétfő) 14 óra. 
                    helye: Művelődési Ház, Mozsgó 
 
4-5 fős vegyes (gyermek, diák, nyugdíjas) csapatok je-
lentkezését várjuk! Könyvtárosok, pedagógusok jelent-
kezését is elfogadjuk! 
 
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 10. (péntek)  
telefonon: (20) 329-0590 vagy e-mailben: 
mozsgokonyvtar@gmail.com 
 
A felkészüléshez ajánlott irodalom: 

 (gyerekeknek) Régi regék Zrínyi földjén. 
Szerk.: Varga Károly, Kis Dániel. Szigetvár: 
Szigetvári Várbaráti Kör, 2006. 

 (felnőtteknek) Szigetvár és vidéke. Szerk.: Bor-
sos Kinga. Szigetvár: Szigetvár – Dél-Zselic 
Többcélú Kistérségi Társulás, 2009. 

 

Díjazás:  
 1. helyezett csapat: Könyvjutalom 15.ezer forint 

értékben. 
 2. helyezett csapat: Könyvjutalom 10.ezer forint 

értékben. 
 3. helyezett csapat: Könyvjutalom   5.ezer forint 

értékben. 
 (A versenyen résztvevő gyerekek jutalomban 
részesülnek.) 

 
Várjuk a csapatok jelentkezését! 

Mozsgóért Egyesület a Zrínyi Napokon 
 
Megtisztelő felkérést kapott községünk. Az idei Zrínyi 
Napokon a gyerekprogramokat a Mozsgóért Egyesület 
fogja biztosítani.  
Szombaton és vasárnap megtalálhatnak bennünket a 
várban, az Apród ligetben. Aprók és nagyok együtt 
játszhatnak velünk a népi játékokkal, kipróbálhatják a 
kakasütést, nemezelhetnek, gyöngyöt fűzhetnek, 
szalmadíszeket készíthetnek. Sőt szombat délután 4 
órakor előadjuk Devecsery László: Hárman egy szok-
nyában című mesejátékát. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! 
   Felvételünk a próbán készült 
 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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Temető, temető dűlő 
 

A község főutcája, a mai Mátyás király utca végén 
mérték ki a XVIII. század közepén a temetőt, melyből 
végigláthatunk az utcán. Az első halottat 1763-ban te-
mették ide. Az évszázados használat folytán betelt te-
mető helyett újat nyitottak a keleti oldalon (ez ma régi 
temető néven ismert).  

1930-ban újból szükségessé vált egy újabb temető 
nyitása, erre az eredetileg ősi temetőt jelölték ki, itt áll 
a halottasház is. A régi síremlékeket fillérekért elárve-
rezték, széthordták az udvarokba. Az ősi, ma megint új 
temetőben egyetlen vaskeresztnek kegyelmeztek meg. 
Ez Czapf Godofréd volt mozsgói plébános síremléke. 
Az éjszaka hazatérő plébánost Patkó Bandi egyik be-
tyárja lőtte le 1862-ben.  

A második, mára betelt temető díszes síremléke volt 
egy piramis alakú fehér márványoszlop, a bejárattól 
északra. Ez a mozsgói származású Kazaliczky Antal 
színművész (1862 – 1917) szüleinek síremléke.  

A két temetőt a Jedinkára vezető kocsiút választja el. 
A temetőtől északra elterülő szántók neve a Temető-
dűlő.  
 

.  

 
 
 
 
 

 
A régi és az új temető 

Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, 
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájá-
val kapcsolatban!  
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z.

 

Labdarúgás 
Megye IV. osztály „B” csoport felnőtt 

 

A Mozsgói futball csapat a 2012-2013-as évben a me-
gye IV. osztály B csoportjában indul. Ez az osztály 
ugyanazt a szintet jelenti, mint a tavalyi. Az őszi sze-
zonra a felkészítő mérkőzéseket július közepén meg-
kezdtük, amit rendre megnyertünk. A felkészülés során 
részt vettünk Kishárságyon a Pajzs Zsolt Emléktornán, 
ahol 2. helyezést értünk el. Az első tétmérkőzésre a Ba-
ranya megyei Kupán került sor, ahol Felsőszentmárton 
csapatát fogadtuk, és 1:0-ra győztünk. A bajnoki sze-
zon első mérkőzésén, aug.25.-én a Merenye csapatát 
fogadtuk hazai pályán és 2:1-re győztünk. Szeptember 
2.-án Almamelléken játszottunk, ahol sajnos kikaptunk 
2:1-re. A következő mérkőzésre szeptember 8.-án kerül 
sor Mozsgón.  

 

Szeptemberi és októberi mérkőzések: 
4. forduló: 2012.09.08. Szombat 16:30   

MOZSGÓI SE - SZENTDÉNES FC 
5. forduló: 2012.09.16. Vasárnap 16:30  

NAGYDOBSZA SE - MOZSGÓI SE 
6. forduló: 2012.09.22. Szombat 16:00  

MOZSGÓI SE - ABALIGET SE 
7. forduló: 2012.09.29. Szombat 16:00  

PÉCSI DINAMO SE - MOZSGÓI SE  
8. forduló: 2012.10.06. Szombat 15:00 

 MOZSGÓI SE - SZENTEGÁT SE 
 
 

 
 
 
 

Csapatnévsor: 
 Balogh Sándor  
 Bánhegyi Tamás 
 Bilanics Richárd 
 Boros Csaba 
 Hegyháti József  
 Horváth István  
 Juhász Tibor 
 Koronics Sándor  
 Lengyeltóti Máté 
 Lengyeltóti Tamás 
 Miczek Zsolt 
 Orsós József 
 Séllei Gyula 
 Teberi Attila 
 Wágner Zoltán 
   
 Új játékosok:    
 Benkő István 
 Csokona András 
 Horváth Imre 
 Riszt Dániel 
 Szili László  
 Zsigmond Bálint 
A csapat célja egy bajnoki osztállyal feljebb kerülni, 
amihez nagyon szurkolunk nekik! 
            Csizik Zsolt SE elnök 

Egy kis honismeret 
 
    Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” /Tamási Áron/ 



MOZSGÓ           2012. szeptember 
 

14 
 

Facebook-mánia… 
 
 

 
2010. január 11.  Mr. Facebook szerint ekkor csatlakoz-
tam a közösségi portálhoz – merthogy ahogy szinte 
mindenre, még erre is választ kaphatunk, csak pár kat-
tintás az egész. 
Az interneten temérdek parázs vitát robbant ki szinte 
óráról órára szerte az egész világban, hogy vajon 
előnyt vagy hátrányt jelent-e az emberek életében egy 
olyan közösségi portál, ami ilyen mértékben befészkeli 
magát az emberek hétköznapjaiba. Mert bizony ott van 
az életünkben eltántoríthatatlanul, lassan már nincs 
olyan cég, bolt, blog, kozmetika, kocsma ami ne ren-
delkezne saját oldallal Facebookon, hisz mindenki tudja 
jól: itt a legkönnyebb elérni az embereket. Mozsgónak 
is ugyanúgy van sajátja, jelenleg több, mint 420 követő-
vel rendelkezik. 
Nagyon sok előnyt lehet felsorakoztatni a Facebook 
mellett. Megtalálhatjuk a régi barátainkat, frissen tart-
hatjuk a kapcsolatainkat azokkal, akiket ugyan nagyon 
szeretünk, de nem tudunk napi szinten együtt lenni. 
Felköszönthetünk olyanokat, akik számunkra kedvesek, 
ám mégse vagyunk olyan viszonyban, hogy telefonon 
intézzük el a dolgot, de azért szeretnénk, ha tudnák, 
hogy gondoltunk rá mi is (még ha csak a jobb oldali ér-
tesítésből is tudjuk – de ki nem?!) Rengeteg nyere-
ményjátékban, akcióban vehetünk részt, amiről való-
színűleg Facebook nélkül nem is értesültünk volna.  
Képeket tölthetünk fel életünkről, megoszthatjuk, hogy 
épp mit csinálunk, hol vagyunk, kivel vagyunk. Eldicse-
kedhetünk mit kaptunk ajándékba, milyen a karácsony-
fánk, közölhetjük a világgal, hogy eljegyeztek minket, 
vagy hogy sajnos újfent egyedülállóak lettünk, de héé, 
szabad a pálya, minden este más buliból jelentkezhe-
tünk be! 
Még csak 5 perce kezdtem el írni a Facebook előnyeit, 
de máris van egy nagy bekezdés róla, és még tudnám 
bőven folytatni. De nem ez az, amiről írni szeretnék 
most.  
Ahogy sok minden más, ez is egy kétélű kard: temér-
dek hátránya van. Sajnos nagyon sokan nem tudják ezt 
kezelni, és teljesen elvesznek a Facebook világában. 
Elfelejthetjük, hogy ez csupán egy virtuális, kreált világ, 
aminek köze nincs a valósághoz. Lehet szeretetet, sze-
relmet, dühöt és megvetést is átadni chaten vagy levél-

ben, csakhogy ezeknek köze nincs azokhoz a gesztu-
sokhoz és nonverbális kommunikációhoz, amiket élő-
ben használnánk. Elfelejthetjük, mik a valódi értékek az 
életben, hogy sokkal fontosabb a barátainkkal eltölteni 
egy kellemes délutánt, fontosabb a gyerekeinkkel 
együtt töltött hasznos idő, családi és baráti kapcsolata-
ink építése. És ezekért mind-mind meg kell dolgozni az 
életben, minden egyes nap. A számítógép előtt nem fog 
fejlődni magától semmi. Sem a kapcsolatunk a kollégá-
inkkal, sem a barátságunk, sem a házasságunk. Az 
ilyen alapvetőnek tűnő dolgokhoz is minden nap hozzá 
kell tenni egy kis pozitívumot – csak így lehet előrébb 
lépni. Máskülönben tényleg mehetünk a gép elé és be-
letemethetjük magunkat a kis virtuális kamuvilágunkba. 
Szerintem nem kell bemutatnom senkinek azt, hogy mi 
a helyzet akkor, ha egy kis faluban lakunk, és ilyen 
szemszögből közelítjük meg a témát. Gondolom na-
gyon jól tudja mindenki, hogy mindenki kibeszéli a má-
sikat, ha  valami olyan kerül ki üzenőfalra. Mindenki lát-
ja, hogy XY fia/lánya mennyire volt részeg a tegnap esti 
bulin, hogy XY tegnap szomorú volt mert összeveszett 
a párjával, és hogy XY-nak milyen jól megy a városban, 
vajon honnan van ennyi pénze? Kicsit sincs azzal prob-
léma, ha erről beszélünk. Miért ne beszélnénk? Hisz aki 
kiteszi, az okot ad arra, hogy beszéljünk róla. Ha valaki 
nem akarja, hogy róla csámcsogjanak, hát ne tegyen ki 
semmi kompromittálót. Bizony elérkeztünk oda, hogy 
alaposan át kell gondolni mit írunk ki vagy mit nem. 
Például nem árt gondolni arra a fiataloknak, hogy ami-
kor kiírják a „húúú de részeg vagyok” posztot, azt anyu-
ka/apuka munkatársai is látni fogják. Egyszerűen nem 
tartozik minden mindenkire, meg kell tanulni szelektálni. 
Ezeket a gondolatokat csak felvetni tudtam, természe-
tesen végletekig bele lehetne mélyedni a témába. Sze-
rintem ez egy általánosan fennálló probléma, amiről jó 
beszélni, vagy legalább csak elgondolkodtatni néhány 
embert. 
Én sem vagyok képmutató, én is nagyon sok időt el tu-
dok tölteni a Facebookon. Csak én tudom, hol a helye, 
és hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is az életben: 
legyen az egy jó könyv, egy jó buli, egy jó kirándulás, 
vagy csak egy jó beszélgetés a parkban egy barát-
nőmmel. Bármelyik is kerül elém: a Facebookot bármi-
kor képes vagyok azonnal félredobni érte. 

Hegyháti Anett 

.  
 

  

Sírkőkészítés, felújítás, tisztítás. Gránit-, márvány-, műkősíremlékek készítése.  
Kriptakészítés, mindennemű műkő és kőfaragó munkák elvégzését vállalom.  
Orbán Ferenc kőfaragó Tel.: 30/850-2978 
 
Angol korrepetálást vállalok. Nem nyelvvizsgára felkészítés, sokkal inkább felzárkóztatás. 
1300 Ft/ 60 perc. Érdeklődni: hegyhati.anett88@gmail.com vagy pedig 06-30-566-30-92. 
 
Kiscicák ingyen elvihetők! Győri Sándor Mozsgó, Batthyány u. 13. Tel.: 73/344-082 
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Emlékezzünk régiekről, régen történtekről... 
 

Egy utazásra hívom Önt, kedves Olvasó! 
Egy utazásra, amely a múltba vezet, s egy történetre, 
amely a múltból ered. Ebben lesz segítségemre 
Németh Györgyné, Ágnes néni. Ő Almáskeresztúr 
egyik legidősebb lakója. Arra kértem, hogy meséljen 
egy kicsit az életéről, a sorsáról. Amit elmondott, az 
korántsem mese, hanem maga a valóság, amely így 
szól: 
 

Elekmajorban születtem 1924. szeptember 24-én. 
Szüleim szorgalmas, dolgos, becsületes, egyszerű 
emberek voltak, akik Kamerer Ferenc nagyságos úr 
birtokán dolgoztak. Édesapám 32 éves korában 
meghalt, 7 árva maradt utána (7 testvéremből sajnos 5-
en már meghaltak). Ezen a birtokon 63 cseléd élt. 
Iskola is működött 49 tanulóval. Kerman Angéla volt a 
tanító néni.  
Mire emlékszik a gyerekkorából? 
Édesanyám szeretettel gondoskodott rólunk, nevelt 
bennünket. Ő nagyon sokat dolgozott, minket is a 
munkára nevelt. 
Mit dolgozott akkor régen? 
Én pulykapásztor voltam, kapáltam, 12 éves koromban 
már kenyeret dagasztottam, közben iskolába is jártam. 
Milyen tantárgyakra emlékszik? 
Volt számtan, olvasás, hittan, természetrajz. Minden 
reggel imával kezdődött a napunk a tanórák előtt. A 
nagyságos úr egy darab földet adományozott az 
iskolának. Ott tanultunk meg kapálni, vetegetni, 
zöldségeket termelni. Emlékeimben még most is él az a 
kertész, aki azt mondta nekünk, hogy szárával lefelé 
ültessük el a hagymát. Mi nem engedelmeskedtünk 
neki, inkább jól kinevettük. Hat osztályt és három 
ismétlőt kellett járni abban az időben. Én szerettem 
tanulni, csak kevés idő jutott rá, mert édesanyámnak is 
kellett segíteni. Eljártam napszámba, amiért kaptam egy 
pár forintot. Ezen vettem meg magamnak a cipőt és a 
ruhát. 
Milyen fegyelmezés volt az iskolában, ha valaki 
rosszat csinált? 
Kaptunk körmöst, tenyerest pálcával; időnként bottal a 
fenekünkre csaptak. Ha nem tanultuk meg a leckét, 
akkor bezártak bennünket. Ha a tanító néninek el kellett 
menni, akkor általában kiszöktünk az ablakon, amiért 
szintén büntetést kaptunk. 
Hogyan gondol vissza a tanító nénire? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hálával és szeretettel. Amikor nyugdíjba vonult 
Mozsgóra került, én mostam a ruháit és segítettem 
neki. 
 

Ágnes néni neve mellől nem hiányozhat egy másik név 
sem. Ő pedig a mindenki Gyuri bácsija, a férje, aki 
sajnos már meghalt. 
Hogyan ismerkedett meg a párjával? 
Augusztusban nagy táncmulatság volt egy fészer alatt a 
birtokon. Sokszor táncoltam vele, majd minél jobban 
összebarátkoztunk, vonzódni kezdtünk egymáshoz. 
1941-ben összeházasodtunk. Összesen három 
gyermekünk született. Két fiam Gyuszi és Józsi még a 
háború előtt. 1945-ben elvitték a papát katonának, 
Oroszországban volt fogságban 3 évig. 1948-ban 
hazajött. Végre együtt volt a család, örülhettünk 
egymásnak. 
1952-ben költöztünk Almáskeresztúrra egy árendás 
házba, ezért 8 hold földet kellett művelnünk. Közben 
megszületett kislányunk, Juliska. Végre sikerült 
vennünk egy házat Almáskeresztúron. Elkezdtünk 
gazdálkodni, majd jött a tsz-korszak, s ezzel új élet 
kezdődött  el számunkra. 
De ez már egy másik történet.   O.M.E 

 

 



MOZSGÓ           2012. szeptember 
 

16 
 

Egy gyönyörű nap Almáskeresztúron 
 

A családi napközi 2012. 07. 17-én ellátogatott az Al-
máskeresztúron élő Heil József festőművészhez.  
Az 1994 óta Almáskeresztúron élő művész nagy szere-
tettel fogadott bennünket, örömmel és csodálattal néz-
tük meg kiállítását. A festmények megtekintése után 
egy rövid bemutató következett, majd a gyerekek ma-
guk is kipróbálhatták a különféle technikákat. Mindenki 
készített egy saját alkotást, melyet boldogan vittünk ha-
za. A felnőtteket a Művész Úr megajándékozta a sze-
münk előtt készített festményével.  Látogatásunk végén 
finom sajttal kedveskedtek nekünk. Köszönjük szépen! 
                                                                     H.SZ.T. 

 

Almáskeresztúri hírek 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a

 
A temető környékét rendezik a közmunkások. Elkészült a  
kerítés és a temetőhöz vezető út.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
a szeptember hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 

 Fazekas István, Steiger Alexandra, 
Vecsánin Márkné, Veriga Martina, 

 „Születésnapotokra Néktek, kívánunk  
sok szépet, 

Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”
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Helyesbítés 
 

Elnézést kérünk Orbánné Matus Erzsébettől, a cikkben 
tévesen jelent meg a szülei származása. Helyesen: Szüle-
im Szlovákiából, Felvidékről származó magyarok, akik az 
áttelepítés következtében kerültek Baranyába, otthagyva 
mindent, ami kedves volt számukra.   
      P. É. 

Búcsúbál 
 
 
 
 

Szeretettel meghívjuk a község lakóit 
2012. szeptember 14-én, pénteken 

tartandó búcsúbálra! 

 Rendezőség 

 
 
 
 

Rendezett képet mutat az út.  
 


