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A Mozsgói Napok rendezvénysorozat kiemelkedő 
rendezvénye volt a Kazaliczky Antal Művelődési 
Ház névadó ünnepsége 

 

 

A Petőfi utcában lévő emléktáblánál leróttuk tiszteletün-
ket, koszorút helyeztünk el. Az emlékezés részeként 
Sarlós Lászlóné elszavalta Radnóti Miklós Nem tudha-
tom c. versét, ezt követően az iskola és óvoda pedagó-
gusaiból álló kamarazenekar elénekelte a Kék nefelejcs 
c. dalt. 

A művelődési házban folytatódott a megemlékezés. Hirt 
Zsófia és Veriga Martina verssel köszöntötte a vendé-
geket. Kovács Zsolt polgármester avató beszédében 
kiemelte a kultúra fontosságát.  

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, megyei könyvtár igaz-
gató, Kazaliczky Antal személyéről, munkásságáról tá-
jékoztatott bennünket. Egy olyan ember képe rajzoló-
dott ki előttünk, akit országosan ismertek és elismertek. 
A Színiakadémia elvégzése után színészként hódította 
meg a közönséget. Színészi tapasztalatával már olyan 
drámákat tudott írni, melyek elnyerték az akkori színi di-
rektorok figyelmét. Műveit játszották Budán, Kolozsvá-
rott, Szegeden. Nagyságát mi sem bizonyítja jobban, 
hogy két alkalommal nyerte el a MTA Teleki-díját.  

A névadó ünnepségen az alkotásaiból hallhattunk rész-
leteket. Ferencz Orsolya énekművész a Kék nefelejcs 
c. nótát adta elő. Ennek a dalnak a szövegírója volt 
Kazaliczky Antal. Ezt követően Stubendek Katalin és 
Kállai Gergely színművészek A kard becsülete c. drá-
májából adtak elő részletet. 

A műsor második részében Mozsgó gyöngyszemei 
címmel községünk kulturális értékeit mutattuk be. Fel-
léptek az óvodások, a nyugdíjas klub énekkara, a pe-
dagógusok kamarazenekara, a szociális otthon színját-
szó csoportja, Hevér Júlia balettozott, Orsós Rozália 
énekelt, konferált Pásztó Ágnes.  

Az előtérben megtekinthettük Mozsgó ifjú alkotóinak ki-
állítását (Horváth Szilveszter, Kovács Gábor, Puskás 
Kata, Szijártó Henrietta, Várdai Adrienn), valamint 
Kazaliczky Antal életét bemutató eredeti dokumentu-
mokat. A kiállításokat rendezte Kocsobánné Gulyás 
Anna. 

A kiállítás még megtekinthető november 15-ig! 
                        

Fotópályázat 

Második alkalommal hirdettük meg Mozsgó és környé-
ke címmel fotópályázatunkat. 

A beérkezett pályaművek közül a zsűri az alábbi sor-
rendet állította fel. 

1. helyezett Bogdán Attila: Látkép 

2. helyezett Tamasics Jánosné: Két világ 

3. helyezett Mohó Erika: Templom a távolban 

Közönségdíj:   Juhász Attila 

A helyszűke miatt itt csak az első helyezett és a közön-
ség díjas képeket mutatjuk be. November 15-től a pá-
lyázatra beérkezett képek megtekinthetőek a 
Kazaliczky Antal Művelődési Házban. 
 

 
Bogdán Attila: Látkép 

 
 

 
Juhász Attila (cím nélkül) 

 
      P. É. 
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Operett előadás 
 
A Pécsi Nemzeti Színház két ünnepelt sztárja 
Stubendek Katalin és Götz Attila játékát élvezhettük ok-
tóber 5-én, pénteken. Közismert operettekből adtak elő 
részleteket, majd ezt követően musical részleteket hall-
hattunk. Igazán fantasztikus és maradandó élményt 
adott nemcsak az előadásuk, hanem a közvetlenségük, 
a közönség szeretetük. Jó érzés volt látni Mozsgó szín-
padán a művészeket. 
 
Köszönjük, hogy azok, akik nem tehetik meg a szín-
házba járást, szintén részesei lehettek ennek a napnak. 
A rendezvényt a BM Mozsgó - Turbékpusztai Integrált 
Szociális Intézet szervezte. 
      P. É. 

 

 
 
 
 

 
 

Ismerd meg környezetedet! 

A Mozsgói Napok keretében került sor a könyvtári na-
pokra az iskolában. 

Nem a megszokott módon ismerkedhettek meg a gye-
rekek községünk látnivalóival, történelmével. Só-liszt 
gyurmából és agyagból elkészíthették Mozsgó látniva-
lóit, fémépítőből a templom makettjét. Megismerkedtek 
a baranyai mondákkal, bábokat készítettek a könyvtár-
ban. Régi harcászati eszközöket és a bajvívást láthat-
tak a Szigeti oroszlánok bemutatásában. Kipróbálhatták 
a népi eszközöket, hébéreztek, kukoricát morzsoltak, 
népi játékokkal játszottak. A helytörténeti séta során 
nevezetes emlékhelyeket kerestek fel.             
                    P. É. 

 

 

 

Búcsú és vásár 

A Mozsgói Napok programsorozat záró rendezvénye 
volt a vásár. A hangulatát növelte, hogy a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére megrendezett búcsú napjára 
esett. Mindkét rendezvénynek a Pringli-völgy adott ott-
hont.  

A helyi termék árusokon kívül érkeztek kézművesek, fa-
faragók, de lehetett kapni sajtot, savanyúságot, szörpöt 
is. 
 

Délután a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánccsoport 
és a Szigetvári Néptánc Kör műsorát tekinthették meg 
az érdeklődők. 
      P. É.  
 

http://www.mozsgo.hu/34-2012/hirek-2012/165-iskolai-program
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Rajzolásból jeles 
 

Novemberben Kovács Gáborral készítettem interjút. 
Ő jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen tanul fizika 
szakon, azonban tudni kell róla, hogy nagyon nagy 
tehetsége van a rajzoláshoz. Ezt akár az is megta-
pasztalhatja, aki a polgármesterünk kerítésén rá-
bukkan a Gábor által készített falfestményre. De raj-
zait megnézhettük (még megtekinthetők november 
16-ig) a művelődési házban is. 
 

 
 

H. A.: Mikor kezdtél el rajzolni? 
K.G.: Kiskorom óta rajzolok, onnantól kezdve, hogy ce-
ruzát fogtam a kezembe. 
 

H.A.: Iskolában kaptál kitüntetett figyelmet a tehet-
séged miatt? 
K.G.: Azért, mert jól rajzoltam nem mondanám, de rajz-
ból persze mindig jeles tanuló voltam, sőt a gimis tab-
lónkat az egyik osztálytársammal mi ketten rajzoltuk 
meg. 
 

H.A.: Te magad mikor jöttél rá, hogy a rajzolás töb-
bet jelent neked a szimpla kötelező tanórákon túl? 
K.G.: Nem mondanám, hogy többet jelent, igazából 
csak hobbiként űzöm. Mikor rajzolok, akkor ki tudok 
kapcsolni.  
 

H.A.: Foglalkoztál vele külön is az iskolás évek 
alatt? 
K.G.: Nem, a rajzórákat kivéve soha nem foglalkoztam 
még szakkör szinten sem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.A.: Indultál valaha versenyen? 
K.G.:  Volt egy- két alkalom, amikor indultam, de ha 
nyertem is, ezek csak nagyon kis sikerek voltak. 
 

H.A.:  Mire vagy a legbüszkébb? 
K.G.:  A legszebb rajzaimra, mert azokat bátran meg-
mutatom bárkinek. 
 

H.A.: És ezek mit ábrázolnak? 
K.G.: Főleg nőket ábrázolok, mitológiai lényeket és álla-
tokat, szeretem a fantasy és sci-fi műfajt, szeretek néha 
furcsaságokat vagy szokatlan dolgokat vinni a rajzaim-
ba, amik elvonatkoztatnak a megszokott dolgoktól. 
 

 

H.A.: Nem gondoltál rá, hogy esetleg rajzoláshoz 
kapcsolódó szakon tanulj tovább egyetemen? 
K..G.: Megfordult már a fejemben sokszor, sőt felvételt 
is nyertem Pécsi Tudományegyetem ipari formaterve-
zés szakára. Végül mégis más mellett döntöttem. Fon-
tos szempont volt a megélhetés.  
 

 

H.A.: Hogy telnek mostanában a napjaid? 
K.G.: A barátnőmmel élek, mindketten egyetemisták 
vagyunk. Fizika szakon tanulok, ami sok időmet elveszi, 
így ritkán rajzolok, de azért élvezem az életet. 
Kitartást kívánunk a tanévedhez, és további sok sikert a 
rajzoláshoz!  

Hegyháti Anett 
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Tamasics János: Múltba néző (részlet) 
 
 

Felidézem a múltam. Mivel már hetvenöt elmúltam! 
Nincs mit takargatnom: „Nem mondhatom el senkinek, 
elmondom hát mindenkinek!” 
 
 

A mozsgói szőlőhegyen születtem, onnét jártam iskolá-
ba. Második osztályos voltam, mikor odajött az isko-
lánkba tanítani Lengyeltóti János, aki előzőleg Báró 
Biedermann Ottó gyerekeit tanította, mint házitanító. Ő 
lett Mozsgón a leventeoktató is. A szőlőhegyről párosá-
val, kézen fogva jöttünk az iskolába. Ha felnőttel talál-
koztunk, úgy énekeltük a köszönést: - Dicsértessék a 
Jézus Krisztus! – Mindörökké! – hangzott a felelet. 
   Báró Biedermann kutyája jött velünk szembe, maga-
sabb volt mint mi gyerekek. De nagyon szelíd volt ám! 
Soha nem bántott senkit! Bernáthegyi volt, és Néró volt 
a neve. Mi csak csodálkoztunk a hatalmas, szelíd ku-
tyán… 
    De visszatérve az iskolához: nem sokáig tanított 
minket Lengyeltóti János, mert kitört a világháború, és a 
férfiak java megkapta a SAS behívót! Vitték a férfiakat, 
kenyérkereső édesapákat, éppen felserdült ifja-
kat…mind-mind a frontra! És vittek mindent, ami a saját 
lábán elment: teheneket, sertéseket, juhokat, lovakat. A 
szomszéd bácsi lovait: Sárit meg a Mancit. Mintha teg-
nap történt volna.  
    Édesapám egyik barátjával együtt ment a mozsgói 
állomásra. Elkísértük őket: Édesanyám, Nagyapám és 
én. P. Józsi bácsi átfogta Annus néni (a felesége) vál-
lát, és azt mondta: „Annus! Én többé nem jövök haza!” 
És úgy is lett. Megérezte, hogy ott fog meghalni az 
orosz harctéren. Mikorra az állomásra értünk, már sok 
mozsgói és almáskeresztúri édesapa várta a vonatot! 
És megérkezett a katonavonat. A „FEKETE VONAT!” 
Soha nem felejtem el a zokogó asszonyokat a síró 
édesanyákat, az anyjuk szoknyájába kapaszkodó 
gyermekeket! Ott voltam én is, ott zokogtam én is. Lát-
tam az induló vonat ablakához tapadó sápadt férfi ar-
cokat. Sírtak, daloltak, sírva daloltak. Búsan, szomorú-
an integettünk utánuk. Szent Miklós puszta mellett ha-
zatántorogtunk.  
    Szegénység, éhezés várt reánk. Mindent elvittek a 
frontra. Az a kevés, amit időben el tudtunk dugni, ha-
mar elfogyott. Úgy éreztük, minket a Jóisten is elha-
gyott! Ettük a kukoricalisztből sütött kenyeret, a kukori-
ca gánicát és a kukorica prószát! A sok kukorica pedig 
úgy marta a gyomrom…! Mezítláb jártunk. A felnőttek 
is! Az asszonyok a megmaradt tehenekkel szántották a 
földeket. És az volt a szerencsésebb, akinek még volt 
mivel! Ők voltak kevesebben…. 
                 folytatjuk 
 

(Irodalmi pályázat nyertese.) 
 

 

„Az emberélet röpke dráma, 
  Csak egyszer játsszák, 
  Nincs több felvonása.” 
                  Ismeretlen japán költő 
 
 

 

Különösen a béke időkben fontos az emlékezés, a fő-
hajtás, a méltó tiszteletadás. Kötelességünk, hogy tisz-
telettel adózzunk mindazok emlékének, akik életüket 
kockáztatták, vérüket ontották a nemzetért. Tetteik nem 
merülhetnek a feledés homályába. 
 
 

 
 

A kopjafánál emlékeztünk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. Az ünnepi műsorban az 
általános iskola tanulói, az óvodások, a nyugdíjas klub 
tagjai és a szociális otthon lakói működtek közre, a 
programot Orbánné Matus Erzsébet és Matusné Bakos 
Éva állította össze. 
 
 

 
 

Az I. és a II. világháborúban áldozataira emlékeztünk, 
gyertyát gyújtottunk és koszorúztunk október 27-én a 
Hősök Emlékművénél.  Tisztelettel adóztunk mindazok 
emléke előtt, akik életüket kockáztatták és vérüket on-
tották a nemzetért.  
A műsorban közreműködött Hajdú Szilvia iskolaigazga-
tó, Bencze Balázs nyugalmazott rendőrőrnagy, Kántor 
Éva és a Szigetvári Zrínyi Gárda. Összeállította Hor-
váth Bernadette és Puskásné Horváth Éva 
       P.É.
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Együttes testületi ülés 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

A Mozsgó-, Almáskeresztúr-, Szulimán Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012. 
október 18-án 17.00 órai kezdettel tartott együttes 
testületi ülésén elfogadták a járási hivatal 
kialakításához szükséges megállapodást, melynek 
keretében 1 fő álláshely (pénzügyi ügyintéző) és 1 db 
számítógépes konfiguráció átadására kerül sor 2013. 
január 1. napi hatállyal.  
 
A képviselő-testületek elfogadták a BURSA Ösztöndíj 
pályázathoz való csatlakozást, és döntöttek a 2013. évi 
belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 
     Dr. Sz. T. 
 

 

 
Járási hivatalok felállítása 
 

 
 
 

 

2013. január 1.-jétől működnek a járási hivatalok or-
szágszerte. Baranya megyében 10 járást alakítanak ki 
az alábbi székhelyekkel: Pécs, Mohács, Szigetvár, Sik-
lós, Sellye, Szentlőrinc, Pécsvárad, Bóly, Komló, Sásd. 
A Baranya Megyei Kormányhivatal és az érintett ön-
kormányzatok közötti megállapodások ünnepélyes alá-
írására 2012. október 24.-27. között került sor.  
 
A járások kialakításával kapcsolatos megállapodások, 
melyeket a Baranya megyei kormánymegbízott, Dr. 
Hargitai János és a járásba tartozó települések polgár-
mesterei írtak alá, Baranya megyében 409 státuszt 
érintenek. Ez azt jelenti, hogy a járási hivatalba kerülő  
 
 

 
 

 
 
személyek jogviszonya átalakul, az eddigi köztisztvise-
lőkből kormánytisztviselők lesznek. A megállapodások 
rendezik továbbá az ingó és ingatlan vagyon és a va-
gyoni értékű jogok átadását is. 
 
A járási hivatalok államigazgatási feladatokat vesznek 
át a jegyzőktől. Többek között okmányirodai feladatokat 
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szo-
ciális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási 
ügyek intézését. A hatáskörök szétválasztásánál ki-
emelt szempont, hogy a helyi szabályozáshoz kapcso-
lódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg ma-
radjanak a települési jegyzőnél. Ahol viszont az adott 
ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szere-
pe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban eljár-
ni. 
 
A szigetvári járáshoz tartozó településekkel, így Mozs-
góval is, a járási hivatalok felállításával kapcsolatos 
megállapodást 2012. október 26-án írták alá. A Bara-
nya Megyei Kormányhivatal részéről Dr. Hargitai János 
kormánymegbízott, míg Mozsgó Község Önkormányza-
ta nevében Kovács Zsolt polgármester írta alá a doku-
mentumot.  
Forrás: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/jarasi-
hivatalok-felallitasaval-kapcsolatos-megallapodasok 
          P. É. 

 

 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/jarasi-hivatalok-felallitasaval-kapcsolatos-megallapodasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/jarasi-hivatalok-felallitasaval-kapcsolatos-megallapodasok
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Csak egy számít Mozsgó 
 

Pályázati összegből kicseréltettük a cserepet a polgár-
mesteri hivatal tetőszerkezetén, valamint az összes nyí-
lászárót. Ez a változás nem csak esztétikai, hanem ta-
karékossági szempontból is kedvező.  

 
 
 

 
 
 

 

A szépen felújított hivatal és az új buszmegállók kelle-
mes látványt nyújt mind az itt lakók, mind az ide látoga-
tók részére.  
 

 
 
 
 

A belvízelvezetési munkálatok e hónapban is tovább 
folytak, a kiásott árokmeder lassan teljes hosszában le-
fedésre kerül. 

 

 
A nyári száraz időjárási körülmények ellenére a zsálya-
termés a vártnál magasabb hozamot produkált, két au-
tót töltöttünk meg 
 

 
 

 

 
 
 

Mint már beszámoltunk róla, a nyúltartás mellett, disz-
nókat is nevelünk. A két göbe közül az egyik, melyet a 
dolgozók Zsuzsinak neveztek el, 11 db kismalacot el-
lett. A kicsik épek, egészségesek, háromhetesek.  
 
 
 

 
 
 

 
 

                                  Kovács Zsolt  
          polgármester
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Érdekeltségnövelő támogatás 
 

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a mű-
velődési ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény, kiállító 
terek technikai, műszaki eszközállományának, beren-
dezési tárgyainak gyarapítására fordítható. 
A megnyert 2.000.000 forintból  – mint már beszámol-
tunk róla – székeket vásároltunk a kultúrházba. Ebben 
a hónapban tovább bővítettük a művelődési ház beren-
dezését, kialakítottunk egy irodát, valamint a rendezvé-
nyek lebonyolítása érdekében asztalokat vásároltunk. 
 

 

 
 

A könyvtár új technikai eszközzel gyarapodott, színes 
fénymásolót szereztünk be. A gép A3-as méretű doku-
mentumok másolását, nyomtatását, szkennelését teszi 
lehetővé. Ezáltal Mozsgó havilap nyomtatása is meg-
oldható lett. A faluban ez az egyetlen A3-as színes má-
soló. Térítés ellenében bárki igénybe veheti. 

       Kovács Zsolt  
       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Újabb sikeres pályázat 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2012. június 
30-án megjelentetett „A szociális földprogramok megva-
lósításának támogatására” elnevezésű pályázatra be-
nyújtott „KÉKÜLŐ GAZDASÁG MOZSGÓN” című pá-
lyázati projektet 100 %-ban támogatta a minisztérium. 
Községünk 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült. A pályázat 30 fő közfoglalkoztatott al-
kalmazását teszi lehetővé.  
 

Balog Zoltán miniszter 2012. október 17-én ünnepélyes ke-
retek között hirdette ki a nyertes pályázókat. A programban 
évek óta részt vevők, s azt saját innovatív elemekkel bővítők 
számára elismerő okleveleket adott át, melyben Mozsgó kö-
zség is részesült.  
 

 

A pályázatban elnyert összegből tovább fejlesztjük a 
nyúlállományt, művelő eszközöket vásárolunk a meglé-
vő traktorunkhoz. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

által kapott földterületeken szántóföldi zöldségtermesz-
tést kívánunk folytatni.  A programon belül felépítésre 
kerül egy kecskehodály is. A mezőgazdasági termelés 
során keletkezett szerves hulladékok és az állattartás-
ból kikerülő szerves trágyából, biológiai úton lebomló 
humusz előállítását tervezzük. A komposztálással a 
környezeti terhelést csökkentjük és megoldjuk a talajok 
tápanyag utánpótlását. 
 

A szociális földprogram célja a nyilvántartott álláskere-
sők, illetve a támogatásban részt vevők munkavállalá-
sának elősegítése. Az idei pályázaton 147-en indultak, 
és 96 nyertest hirdettek. A nyertesek között önkor-
mányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, szociális 
szövetkezetek, nonprofit cégek és alapítványok is vol-
tak. Az átlagos támogatás egymillió forint körüli összeg. 
 

Kovács Zsolt 
polgármester 

 

  
 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

Az Önkormányzat ez évben is lehetővé teszi előzetes regisztrációjával a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj rendszer nyújtotta támogatás igénybe vételét a felsőoktatási intézményekben nappali tagozatos, helyi lako-

soknak. 

A megújított rendszer a pályázó hallgatók részéről is, előzetes elektronikus regisztrációhoz kötött, az eper.hu pályázat 
kezelő felületen. A pályázat november 23-ig adható be a kinyomtatott, aláírt adatlappal és a kötelező melléklettekkel 
együtt, (hallgatói jogviszony igazolás, jövedelemigazolások) az önkormányzati hivatalban. 

Az „A” és „B” típusú kiírás 2 és 6 tanulmányi félévre vonatkozik. A hátrányos helyzetben lévő hallgatók, vagy a 2012/13-
ban érettségiző középiskolások nyújthatják be. A részletes pályázati kiírás elérhető: http://www.emet.gov.hu/bursa-

hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013         H.b.B. 

 

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013
http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
Pomozi Béláné szül.: Matasics Mária /Mozsgó, 
1939.06.08./ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 47. (utol-
só lakcíme: Balatonlelle, Arany János u. 28.) sz. 
alatti lakos 2012. szeptember 5. napján meghalt. 
 

Kuszik Mária /Pécs, 1943.04.15./ volt Mozsgó, 
Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 2012. szeptember 
19-én meghalt. 
 

Leitner Jánosné szül.: Bodovics Erzsébet /Ibafa, 
1932.11.23./ volt Mozsgó, Árpád u. 57. sz. alatti 
lakos  2012. október 10-én elhunyt. 
 

Fabók Attila /Kórós, 1953.11.28. an.: Balog Juli-
anna/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti la-
kos, meghalt: 2012. 10. 20-án. 
 

Nyulasi Károly /Pécs, 1944. 03. 19./ Mozsgó, Ár-
pád u. 51. lakos 2012. november 1-én elhunyt.  
 
Nyugodjanak békében! 
 
 

FIGYELEM !! 
 

BABARUHABÖRZE MOZSGÓN A VÉDŐNŐI TANÁCS-
ADÓBAN !! 
 

JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ GYERMEKRUHÁK – KB. 8 -10 
ÉVES KORIG - INGYEN ILLETVE IGEN OLCSÓN ELVIHE-
TŐK. 
 

IDŐPONT :2012. NOVEMBER 14. / SZERDA / REGGEL 8 
ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG. 
HELY : MOZSGÓ, BATTHYÁNY UTCA 13. 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK !! 
 
 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási 
támogatás, ápolási díj) november havi kifizetésének 

időpontja: 2012. december 4. (kedd) 10-16 óra. 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2012. november 29-én (csütörtökön) 

17 órai kezdettel testületi ülést tart a Ren-

dezvényteremben, melyre tisztelettel meghív-

ja a község lakosságát. 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 
 

 Az ősz beköszöntével, a kiadós csapa-
dék megérkezése után, ízletes, ehető és veszélyes mérge-
ző gombákkal teltek meg a környékbeli erdők, mezők. Saj-
nos a médiából máris több halálos kimenetelű gombamér-
gezésről tudósítottak bennünket. 
Gyermekeimmel a napi erdei séta során újabb és újabb 
gombákat látunk előbújni az avar alól, amikről megpróbáljuk 
kitalálni fogyaszthatóságukat. Gombaszakértelem híján 
csak néhány szakkönyv segítségére hagyatkozva próbáljuk 
meg az azonosítást. Persze, sok gomba a komposzt dom-
bon végzi, hiszen csak biztosra mehet az ember. Csak a 
100%-ig biztosan felismert gombát teszek a családi asztal-
ra. A legismertebb gombafajokat gyűjtjük, a nagy őzláb, az 
erdőszéli és kerti csiperke, az óriás pöfeteg, mezei szegfű-
gomba friss példányait. Sajnos rókagombára és vargányára 
még nem akadtunk, azok lelőhelyeit az ínyencek és a hiva-
tásos gombagyűjtők féltett titokként őrzik.  
Ezekből az ismert gombafajokból ízletes pástétomot készí-
tettem:  

 
 
 
 

Egy kevéske olajon megfonnyasztottam 1 fej hagy-
mát, beletettem 1 kis fej kockára vágott zellert, majd 
30 dkg tisztított apróra vágott gombát. 3-4 percig pá-
roltam, majd 2 kanálnyit félretettem belőle. Ehhez 
hozzáadtam 15 dkg vörös lencsét, feltöltöttem kb. ½ l 
vízzel, beledobtam 1 szál kakukkfüvet és 20 perc alatt 
puhára főztem az egészet. 5 dkg vajjal, 3 dkg darált 
földimogyoróval, 2 gerezd fokhagymával, 3 szelet ke-
nyérbéllel, 5 kanál tejjel, 1 evőkanál citromlével, 4 to-
jássárgájával turmixgépbe pépesre kevertem, aztán 
ízesítettem sóval, borssal, majoránnával, és beleke-
vertem a félretett gombát. Ezután sütőformába töltöt-
tem, a sütőben, kis lángon vízfürdőben 50 perc alatt 
készre sütöttem. Reggelire, vacsorára ízletes cseme-
ge készült. 
Kellemes, őszi időben jól esik a séta a községet öve-
ző erdőkben. Nyitott szemmel sok csodás élményben 
lehet részünk, és akár percek alatt megtelhet a kosa-
runk. Ám ne felejtsék csak a biztosan felismert gom-
bát készítsék el! Halvány bizonytalanság esetén a 
szemétben a helye, vagy maradjon az erdőben. Szi-
getváron sajnos nem működik a hivatalos gomba-
szakértői vizsgálat. Pécsre utazni gondolom kevesen 
fognak emiatt.  

   H.b.B 

Erdő-mező kincsei 
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Egy kis honismeret  

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon 

legyünk benne.” /Tamási Áron/ 

Ödönvölgy 
A szentmiklósi hídtól északra nyúló völgyben levő 
rét neve. A mintegy 1 km hosszan elnyúló rét északi 
végén lakóházak vannak. A völgyet az egyik tulaj-
donosáról, Batthyány Ödönről nevezték el. A XVIII. 
század elején, Sárközy János idején híres öszvér-
tenyésztő hely volt. A török uralom alatt a lóállo-
mány erősen megfogyatkozott, ennek helyettesíté-
sére az ide telepített illír lakosság Ödönvölgyből 
szerezte be öszvér-állományát. A II. világháborúig 
országos hírű ménest tenyésztettek a völgyben, ké-
sőbb a helyi termelőszövetkezet baromfitelepet lé-
tesített itt, amely már megszűnt. Kollárovics Sebes-
tyén Historia Domusa szerint – minthogy az öszvér 
neve horvátul „mazga” – talán innen származik 
Mozsgó neve. A terület mára magántulajdonban 
van. 
 
Bükkfa puszta 
Ödönvölgytől északra található, Zöcskére lenyúló 
lejtő, neve a régi bükkerdejére utal. A XIX. század 
közepén, a Biedermann uradalom idején erdőit kiir-
tották, s helyén sertéstenyészetet alakítottak ki. 
 
Pajtai dűlő 
A mai Árpád utca helyén az 1910-es években még 
hosszú uradalmi pajták álltak - ide gyűjtötte az ura-
dalom a domb alján húzódó ödönvölgyi rét szénáját. 
 
Szimándli 
A temetői dűlőtől északra, Almamellék felé lenyúló 
tábla neve. Nevét az első Biedermann tulajdonosról, 
Biedermann Simonról kapta az 1860-as években. 
Simon meg akarta nevét örökíttetni, így lett a völgy 
neve „Simon Thál” – Simon-völgy. 
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából  
 Sz.Z. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Szarvasbőgés 
 

A nyár végét jelző hűvösebb éjszakák egyben a 
szarvasbőgés kezdetét is jelentik. A bőgés idejét az 
időjárás nagyban befolyásolja, de általában augusz-
tus utolsó hetétől október végéig tart. (A szarvasbő-
gés időszaka átfedésben van a szarvasok vadászati 
idényével, a golyóérett bikákra szeptember 1. és ok-
tóber 31. között lehet vadászni.) 

     Az ivarérett gímbikák ebben az időszakban né-
hány ivarérett  nőstényt – ünőt és tehenet – terelnek 
kisebb csapatba, így alakítják ki az úgynevezett há-
remet. Fizikai erejüket fitogtatva törekednek a bikák 
arra, hogy az általuk őrzött hárem kizárólagos urai 
maradjanak. Amíg minden nőstényt meg nem ter-
mékenyít, a bika a hárem körül marad, éberen vi-
gyázza, hogy másik bika ne juthasson háreme kö-
zelébe. Ha másik bika közelít, a hárembika először 
hanggal figyelmezteti a távolmaradásra, ha ez 
eredménytelen, akkor megverekszenek a hárem bir-
toklásáért. A bőgés ereje, hangmélysége a többi bi-
ka számára is fontos információkat közöl, ugyanis 
azok összefüggésben vannak a hang tulajdonosá-
nak fizikai erejével, korával, sőt vérmérsékletével is. 
A bikák agancsukkal csapnak össze, amelynek vé-
gén a vesztes fél kimerülten eloldalog, a győztes 
pedig elnyeri méltó jutalmát, vagyis a párzási jogot a 
tehenekkel. 

     A hímek összecsapása viszonylag kötött menet-
rend szerint zajlik. Eleinte csak messziről bőgnek 
egymásnak, majd a találkozást követően egy dara-
big körözgetnek egymás mellett. Ezt követi a párhu-
zamos menetelés, amikor megmutatják a másiknak 
az agancsukat, és végül összecsapnak. Az össze-
akaszkodott agancsú bikák addig tologatják egy-
mást, mígnem az egyik feladja a küzdelmet, és el-
menekül.  

     Szarvasbőgés idején a bikák meglehetősen kel-
lemetlen, úgynevezett rigyetési szagot árasztanak, 
ugyanis a szemük előtt található mirigyük váladéká-
nak intenzív szaga keveredik a vizelet és az ondó 
szagával. Ez a szag, valamint a bőgés látványa vált-
ja ki a tehénből a peteérést. A hímek főleg hajnal-
ban és napnyugtakor a tehenek nyomában járnak, s 
a hímeket annyira lekötik a nőstények, hogy alig 
táplálkoznak. A kifejletten 160-350 kilogrammos bi-
kák a bőgés végére nagyon lefogynak, és legtöbb-
ször már arra sincs erejük, hogy állva bőgjenek, ha-
nem csak fekve mörcögnek. 

     Vadászok becslései szerint 90-100 ezer gím-
szarvas élhet ma hazánkban, és a számuk kisebb 
ingadozásokkal folyamatosan növekszik - a két fő 
szabályozó tényező a táplálék mennyisége és az 
ember (2011-ben közel 48 ezer gímszarvas került 
terítékre). A bikákat ebben az időszakban a bőgő-
hangjuk utánzásával közelbe lehet csalni, Magya-
rországon általában a szürke marha tülkéből készült 
kürtöt használnak. 

forrás: barikád.hu;  vadaspark.blog.hu; origo.hu 

SZ. B.

Rejtvény: A helyszín Mozsgó. Hol készült a felvétel? A 
választ megtalálják a következő lapszámban.  
Várjuk a játékos kedvű olvasók fotóit!                       P. É.  
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      MEGHÍVÓ 
Óvodások őszbúcsúztatója 

 
 

Az óvodások lampionos felvonulása 2012. no-
vember 15-én, csütörtökön, 17 órai kezdettel az 
Árpád utcai játszótértől indul. 
 

Szeretettel várnak mindenkit, kicsit és nagyot 
egyaránt! 
 

Színház 
 

Az idei színházi évadban is megszervezzük a színházi 
látogatásokat! Ebben a szezonban bérletet nem vá-
sároltunk, ezért bárki jelentkezhet, aki szeretne el-
jutni a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira. (A tavalyi 
bérleteseket értesítjük!) 
Jelentkezni lehet a könyvtárban: 73/344-060. 
Tervezett első előadás: Black Comedy c. bohózat 
december elején. 
A szereposztás színvonalas műsort ígér, játszik töb-
bek közt Hegyi Barbara, Lipics Zsolt, Bánki Gábor, 
Győrfi Anna.         P. É. 
 

  Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 

akik novemberben ünneplik születésnapjukat! 
 

Gulyás József, Kolozsvári u.  
Léránt Kálmánné, Árpád u. 

Pap Imre, Petőfi u. 
Szépe Boldizsár, Árpád u.  

Visnyei Károlyné, Pozsonyi u. 
 

"Szeretnénk valami szépet mondani, 
Önöket méltóképp köszönteni. 

Hiszen ennyi év nagy idő, 
Mindenképp megünneplendő." 

 
 

 

„Szülőföldem a Zselic” – helyismereti, helytörté-
neti vetélkedő harmadik alkalommal került meg-
rendezésre.  

 
 
 

 

A szigetvári kistérség települései között hirdettük meg 
ezt a versenyt. A feladatokat két könyv alapján állítot-
tuk össze: Szigetvár és Vidéke és Régi regék Zrínyi 
földjén. A feladatok között volt Melyiket a három kö-
zül?, tízpróba, képkereső, activity, számháború, de 
igen kedvelt volt a peckázás és célbadobás dióval is. 

A játékos vetélkedő egyre kedveltebb a települések 
körében, aki egyszer járt már nálunk, ismételten visz-
szatér. Most a következő falvakból (Almamellék, 
Mozsgó, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyvisz-
ló, Szentlászló, Vásárosbéc) és Szigetvárról fogadtuk 
a jelentkezőket. 

Jövőre ismét találkozunk!  P. É.  
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Ami a kalendáriumból kimaradt...  

November az enyészet hava, amikor csupaszul a ter-
mészet. Az egynyári növények elpusztulnak, hogy az 
elpusztult testükön, maradékukon, új élet sarjadjon ta-
vasszal. Lám, én, aki próbálok magyarul írni, – tudván, 
hogy a szó, az ige, teremtő erő –, az előző mondatban 
kétszer is pusztulást írtam halál helyett. Pedig a kettő 
nem ugyanaz. A pusztítás, a pusztulás során megszű-
nik, eltűnik, hasznavehetetlenné válik a valamikor léte-
ző. A halál, a tér-idő rendszer, s az élet szerves része. 
A régi ember, de a gyermek is tisztában volt ezzel a 
körforgással, része volt. 
 Ahogy leültem írni - előtte átnézve a novemberi szen-
tek, szokások sorát - a rádióban pár percre egy görög-
keleti pap beszélt a halálról, a halálkultúráról, gyermek 
és halál viszonyáról. Szent Erzsébetről, Mártonról múlt 
évben bőven írtam, így inkább én is erről írok. 
A régi családban nagyon vigyáztak rá, hogy kisgyermek 
ne találkozzon a halállal. A gyermek 6-7 éves koráig Is-
ten tenyerén van. (Akkor is, ha nem vallásos környe-
zetben nevelkedik.) A kisgyermek tér-időn kívül van. 
Szülei sokszor nem értik, miért keveri a tegnapot a hol-
nappal, hogy tud látszólag semmiséggel órákig "vaca-
kolni". Manapság neves orvosok is elismerik: a cse-
csemő hatalmas tudással teremtődik a világra, ami – ha 
szüksége adódik – gyermek vagy akár felnőtt korban 
előkerül. (Lásd városi gyermekek csodának tartott sok-
napi túlélése természeti környezetben.) A veleszületett 
tudásról a gyermekrajzok tesznek tanúságot (ha sza-
badon rajzolhat). Amivel nem tud mit kezdeni az Isten 
tenyerén élő gyermek, az a halál. 6 -7 éves korig a szü-
lők feladata, hogy óvják a vele való találkozástól. (Per-
sze van kivétel, pl. egy nagyszülő halálakor.) Mindig 
megbotránkoztat, ha egy távoli rokon, vagy ismerős 
temetésén fiatalasszonyt látok pár éves gyermekkel. A 
gyermek is érzékeli a jelenlévő fájdalmat, szomorúsá-
got, de nem tudja – beavatott nem lévén – hova tenni, 
összekötni a halállal. A régi ember ahogy óvta kisgyer-
mekét a halál érintésétől, ugyan így dolgot sem adott  a 
gyermeknek, legfeljebb ha jó szándékából, játékból 
végzett valami munkát. A gyermek, lévén Isten tenye-
rén, biztonságban játszott, gondtalanul élte életét. Ma-
napság az óvodás gyermeket nyelvórára, zeneórára, 
valamilyen sportképzésre kényszerítik, feladatot, terhet 
tesznek a vállára, ráadásul megkövetelve a jó teljesít-
ményt. Így véve el a gyermekkorát. A halállal bugyuta 
rajzfilmeken és számítógépes játékokban találkozik az 
óvodás. Rögzül a gyermekben a gombnyomásra törté-
nő halál és feltámadás. Amennyire óvták a kicsit a ha-
láltól, olyan szigorral avatták be a 6 - 7 éves gyereket a 
halálba. Ekkortól a fiúknak a disznóölésen, a lányoknak 
a baromfivágáson apjával, anyjával részt kellett venni. 
Megtapasztalni, hogy a szeretett jószágok áldozata 
árán folyik tovább az élet, kerül a család asztalára az 

étel (élet). Később kamasz-, majd fiatal- és javakorban 
felkészülten érte – tudva az örök körforgást,- fogadta el 
– déd-, nagy-, és szülei halálát. A régi ember megérez-
te és elfogadta a halált. Egy állomásnak tekintette azt, 
az örök körforgásban a haldokló és a hozzátartozó 
egyaránt. A mai nagyrészt Isten nélkül élő ember retteg 
a haláltól. Halottját nem tudja elengedni, s maga sem 
várja nyugodt lélekkel a halált. Igen, lehet Isten nélkül 
élni, de minek, ha vele könnyebb! 
 A halottat később is "gondozni" kell. Mindennapi tár-
gyait használni, hogy amikor egy-egy szerszám, zseb-
kés, ránk maradt ruhadarab kezünkbe kerül, lássuk lelki 
szemeink előtt az elhunytat. Halottak napja előestéjén 
mindenszentekkor a temetőben, voltak vidékek, ahol az 
ablakokban gyújtottak gyertyát. Gyermekkoromból máig 
emlékszem, hogy a gyertyafénytől aranyossá váltak a 
temető körül őrt álló magas nyárfák. A földbe tűzött 
csupasz gyertyák jelképezték a lecsupaszított, értünk 
kereszthalált vállaló Jézust. Manapság egymást ver-
sengve giccses, sokszínű mécsesekbe zárjuk a fehér-
fényű lángot. Lássák a szomszédok s Bezzegék: mi a 
temetőbe is kiteszünk magunkért. Közben van időnk 
magunkban elmondani egy imát az elhunytért, vagy el-
beszélgetni vele, netalán gyermekeinknek beszélni ró-
la? 
 A gondozás része volt az előző napokban rendbe 
tenni a sírokat és virágos kertekben takargatni éjszaká-
ra a kivivendő krizantémokat. Halottak napja előtti fagy 
figyelmeztet az elmúlásra. Hagyományőrző vidékeken 
ma is, halottak napja előestéjén, terítenek vacsorára a 
halottnak. Minden ételből szednek a tányérjába, és 
ahányszor körbe jár a korsó, töltenek poharába. (Mivel 
nem issza meg, innen ered a mondás, hogy csak a ha-
lott borára töltenek rá, hisz az élők megisszák a követ-
kező kínálásig.) 
 Talán szomorkásabb lett a kelleténél az írás, viga-
szul annyit: a régi ember hitében a halott  Jézus jegye-
se, (ezért ültek tort temetéskor), ha meglátogatjuk, nem 
az számít mi van a szatyrunkban, kosarunkban, hanem 
az, hogy milyen szívet, lelket viszünk elé. Kívánok min-
den olvasónak kegyeletteljes megnyugvást. 
 

Mozsgó,  Enyészet hava                         Győri Sándor

 
A kaktuszok még nem készülnek a téli pihenésre. A 
fotó a védőnői szolgálat helyiségében készült. 
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 Nyárzáró sportnap 

2012. szeptember 26-án első alkalommal került meg-
rendezésre intézményünkben a Nyárzáró sportnap ren-
dezvény.  

 

 
 

Ezt a játékos vetélkedőt azzal a céllal szerveztük, hogy 
lakóink egy kis időre kizökkenjenek a mindennapok for-
gatagából és könnyed versengés formájában eltöltse-
nek egy kellemes délelőttöt.  

A versenyszámokat a lakóink képességeinek megfele-
lően válogattuk és alakítottuk, így mindenki megtapasz-
talhatta a mozgás nyújtotta élményt. Programjaink kö-
zött szerepelt például aranymosás, lasszóhajítás, pat-
kódobás, csizmahajítás. Az eszközöket lakóink segít-
ségével készítettük el.  A versenyben négy fős csapa-
tok vettek részt, minden csapatot egy dolgozó segített. 
Olyan csapatok is indultak, ahol a személyzet egészí-
tette ki a csapatlétszámot. A programok délelőtt kilenc 
órától, délig tartottak. Eközben meglepetés vendég, 
Trapi bohóc szórakoztatta a közönséget. Trapi bohóc 
arról híres, hogy különböző formájú lufikat hajtogat. La-
kóink nagy örömmel fogadták. Az első három helyezett 
csapat oklevelet kapott.  

A jövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy ha-
gyományt teremtünk ebből a rendezvényből.  

 

 
 

Szervezők:   Csőszi Anita Sárdi Attila 

Látogatás a horvátországi Brodanci testvér-
településen 
 

A Csizik Mihály Sportegyesület asztalitenisz szakosztá-
lya nemzetközi barátságos mérkőzést játszott Horvá-
tország - Brodanci testvérfalujával szeptember végén. 
Az eredmény döntetlen, 5:5 lett. A mérkőzés után ba-
rátságos beszélgetés, és jó hangulatban elköltött va-
csora mellett szilárdítottuk a két falu közötti barátságot. 
A mérkőzés előtt látogatást tettünk Eszék városában, 
ahol a nevezetességeivel ismerkedtünk, majd a 
Brizováci Termálfürdőben puhítottuk bőrünket. 
Terveink szerint 2013-ban mi fogjuk vendégül látni a 
testvérfalu képviselőit. 
                                                              Kovács József  
  

 
 

 

M E G H Í V Ó 

A Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület 

2012. november 10.-én 20 órai kezdettel 

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL-t rendez, 

melyre szeretettel meghívjuk Önt és  

kedves családját. 

A rendezvényen értékes tombola nyereményeket 

sorsolunk ki. 

A belépő 700.- Ft, amely magába foglal 

 egy aperitifet. 

A zenét a Malibu zenekar szolgáltatja. 

Fellépnek a Kapronczai Művészeti Iskola  

versenytáncosai 

A rendezvény helyszíne:  

Mozsgó, Kazaliczky Antal Művelődési ház 

Asztalfoglalás a 70 / 398 - 4866-os telefonszámon 

Jó szórakozást kíván: a Vezetőség 
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Labdarúgás 

Megye IV. osztály „B” csoport felnőtt 
2012/2013. ősz 

 

Végeredmények: 
2012. október 28. 10. forduló:  

Mozsgó - Orfű            14 : 0 
2012. november 4. 11. forduló:  

Szentlőrinc – Mozsgó  2 : 1 
A bajnokság állása:  
  

1. Szentlőrinci SE II. 
2. Pécsi Dinamo SE 
3. Mozsgói SE 

 
A góllövő lista állása: 
 

3.  Miczek Zsolt  9 gól 
          10.   Hegyháti József 6 gól 
          20.   Lengyeltóti Tamás 4 gól 

 
Az őszi idény mérkőzései:  
2012. 11. 11. 13.30 óra Mozsgó – Gödre 
2012. 11. 18. 13.30 óra Királyegyháza - Mozsgó 
 
 

A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portá-
lon követhető. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Hízó eladó 2db 110-120 kg között Érdeklődni lehet: 73/344-294. 
 
Friss házi tojás eladó a polgármesteri hivatal előtti parkolóban minden kedden és 
pénteken 8.00-9.00 óra között.   Ár: 35 Ft/db   Osztopányi Jenő 
 
 

 
www.szememfenye.hu 

 

Játékkal a gyermek öröméért!! 
 

A Szemem Fénye Alapítvány feladata a súlyosan 
beteg gyermekek és családjaik támogatása. 
Ennek megvalósításában központi szerepet ját-
szanak a gyermekhospice intézményei, így a  
Pécsi DÓRI HÁZ is. 
Ők kerestek meg játékgyűjtő akciójukkal. 
Aki szeretne felajánlani – jó állapotban lévő – fej-
lesztő, kevésbé plüss játékot, személyesen átad-
hatja CZÉTÉNYI ANITÁ-nak a Dóri Ház koordináto-
rának /Pécs, Rácvárosi út 37.  
Telefon: 72/526-658/ vagy elhozza a tanácsadó-
ba. 
Mozsgó, Batthyány utca 13. telefon  
20 /406 8685/  
 
 

 

Mozsgói Bocsa Csapat Verseny 
2012. október 13. 

 
A verseny rendezője: Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület 
és a BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intéz-
ménye  
 

 
 
 

    I.   helyezett: Kaiser-Csizik csapat 
    II.  helyezett: Csizik Mihály SE 
    III. helyezett: Mozsgóért Egyesület 
 

http://www.bmlasz.hu/
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Mindenszentek – Halottak napja – a novem-
ber talán legfontosabb ünnepei 
 

Sok európai országban, köztük Magyarországon is 
szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe te-
szik elhunyt hozzátartozóik sírját már jóval a minden-
szentek napja előtt. Árvácskát ültetnek a sírokra vagy a 
sírok melletti virágedényekbe. Az árvácska mellett a 
krizantém is a halottaink virága. /Mivel a krizantém fe-
hér és színes változatai általában mindenszentek és 
halottak napja körül nyílnak, ezért leginkább ez a virág 
az, amivel a sírokat díszítik.) Sárga-fehér-lila és külön-
böző színű és nagyságú krizantém kerül a vázákba, 
koszorú a sírokra. Mindenszentek napján gyertyákat, 
mécseseket gyújtanak. A gyertya fénye az örök vilá-
gosságot jelképezi.  
Mindenszentek utáni nap a halottak napja, a tisztítótűz-
ben szenvedő lelkek emléknapja. Általános szokás sze-
rint a „halottak estéjén” rendbe hozott sírokat gyertyák-
kal és mécsesekkel kivilágítják, hogy „az örök világos-
ság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Idegenben 
elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a teme-
tőkereszt körül gyújtanak gyertyát. (Az almáskeresztúri 
temetőkeresztre felkerült egy Mária szobor is, amely a 
mellékelt képek egyikén látható.) Régen volt olyan hely, 
ahol máglyát gyújtottak, miközben szünet nélkül haran-
goztak.  
Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett 
gyertya, mégpedig annyi szál, ahány halottja volt a csa-
ládnak. Ezeken a napokon a megszokott arcok mellett 
idegen vagy messziről érkezett, de ismerős arcokat is 
lehet látni. Ők nemcsak emlékezni és kegyeletüket le-
róni jönnek, jó velük egy kicsit elbeszélgetni is.  
 
Emlékezzünk halottainkra Kosztolányi Dezső: Halottak 
című versének ideillő soraival: 
    

      Volt emberek. 
    Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 
    Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    hatnak tovább. 
    Futók között titokzatos megállók. 
    A mély sötét vízekbe néma, lassú 
    hálók. 
    Képek, 
    már megmeredtek és örökre 
    szépek. 
          O. M. E.  

 

 

 

 



 

 

Köszöntés 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
a november hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 

Halmai Attiláné, Németh Pálné, Oszvald Ro-
land, Oppermann Tibor, Perkecz István, Steiger 

Antalné, Takács László, Veszprémi József,  
 

 „Születésnapotokra Néktek, kívánunk  
sok szépet, 

Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”

                    

 
 
 

Virágokkal, koszorúval emlékezünk a  világháború 
 áldozataira 
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Elkészült a polgármesteri hivatal szociális helyisége 

 

Lakossági szűrés !!! 
 

2012. november 08-án  8 h-tól – 9 h-ig Almáskeresz-
túron az orvosi rendelőben ismét ingyenes VÉRCU-
KOR és VÉRNYOMÁS mérést szervezek. 
   
Szeretettel várok Mindenkit ! 
    

Horváthné Berta Ildikó 
 védőnő 

 

 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
 

Steiger Józsefné szül.: Neumann Éva 
/Született: Almáskeresztúr, 1923.01.26./ volt 
Almáskeresztúr, Fő u. 10. sz. alatti lakos, 
2012. október 13-án meghalt.  
 
 

Nyugodjon békében! 
 

 
 

 
 

A régi Tekeresi temetőből kerültek a síremlékek 
2012. szeptember elején a templomkertbe 
 


