
 
 

Labdarúgóink sikeresen zárták a bajnokságot 
 
A Megye IV. Labdarúgó Bajnokság 2012/2013. szezon-
ban Mozsgó csapata 3. helyezést ért el.   
 

A tavaszi fordulót veretlenül zárták, minden mérkőzést 
megnyertek, az első és második helyről csak néhány 
ponttal maradtak le. Tavaszra összeállt a csapat, bizo-
nyítja az is, hogy a Magyar Kupán a Megye I.-ben ját-
szó Boda csapatát is megverték. A Megye IV. osztály-
ból ők jutottak legtovább. 
 

2012/2013-as szezonban 24 mérkőzésből, 19 győze-
lem és csupán csak 4 vereség volt. Így 58 ponttal a 
harmadik helyen zárhatták az idényt. Néhány ponttal 
maradtak csak le a második helyen álló Pécsi 
Dinamotól. Lelkesedésük, kitartásuk hozta meg a jó 
eredményt, hiszen a lőtt gólok számát tekintve a máso-
dik helyen végeztek.  
A góllövő lista első helyén mozsgói játékos végzett: 
Miczek Zsolt, aki ebben az évadban 33 gólt rúgott. To-
vábbi eredmények a góllövő listán: 7. helyezett Horváth 
Benjamin, 9. Hegyháti József és 10. Zsigmond Bálint. 
Az ünnepélyes éremátadásra később kerül sor.  
Köszönet a szurkolóknak a bíztatásért, a polgármester 
úrnak a támogatásért, és a Mozsgói „Csizik Mihály” 
Sportegyesületnek a koordinálásért.  
Gratulálunk az elért eredményhez!  G. Sz. 

 
 Miczek Zsolt 

 
 Horváth Benjamin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Az ellenfél üdvözlése 
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Készül a szabadtéri rendezvények helyszíne 
A rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében 
újabb fejlesztések történtek a sportpályán.  
Ennek köszönhetően az öltöző épületét kibővítettük, 
ezáltal vendégek fogadására is alkalmassá vált. Új 
nyílászárók és vizes blokkok kerültek kialakításra. Az 
épület kívül és belül is új színt kapott. Az öltöző bővíté-
se még nem ért véget, további tervek és ötletek várnak 
megvalósításra. 
 

 
 

 
 

A színpad elhelyezésénél figyelembe vettük az eddigi 
tapasztalatainkat, olyan helyet jelöltünk ki, mely minden 
program közönségének megfelelő.  
Pályázati forrásból kívánjuk a színpad fedését és a 
világítástechnikát kialakítani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Újabb pavilon épült a meglévő mellé. Az árusítóknak 
nem kell a sajátjukat használni. Egységes designt kívá-
nunk teremteni, további kiszolgáló standokat építünk.  
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Csak egy számít Mozsgó 
 
A Virágos Mozsgóért program részeként a tavaszi 
hagymás növények helyére egynyári virágok kerültek 
kiültetésre.  
 

 
 
Elkészültek a mederlapozáshoz a burkolólapok. Amint 
a csapadékvíz kiszárad, burkolásra kerül a Batthyány út 
további része. 

 

 

 
A centrumban felújított épület külső, belső vakolása 
befejeződött. Az új nyílászárók érkezését várják a 
szakemberek.  

 
 

 
 
A nagy érdeklődés végett folyamatosan szállítjuk a 
megrendelt kalodás tűzifát. 
 

 
 
A tavaszi születésű malacok leválasztásra kerültek. 

 

 
 
Május elején betakarítottuk a zsályát, és az átvevőhöz 
szállítottuk.  
 

 
 
      Kovács Zsolt 
      polgármester 
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Anyakönyvi hírek – Születés 
 

BÁNHEGYI ÁBEL 2013. május 28-án, szülei Stadler 
Kitti és Bánhegyi Tamás nagy-nagy örömére megérke-
zett.  
         
                     Gratulálunk! 

 
 
 
 

 

Anyakönyvi hírek – Házasságkötés 
 

2013. május 18. napján házasságot kötött Végh Valéria 
és Bihari László, mindketten mozsgói lakosok. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Anyakönyvi hírek – Halálozás 
 

Szépe Boldizsár (szül.: Trstice (Csehszlovákia), 1931. 
11. 13.) volt Mozsgó, Árpád u. 17. szám alatti lakos 
2013. május 27-én elhunyt. 
 
Megyer József (szül. Pécs, 1941. 04. 06.) volt Mozsgó, 
Kassai u. 25. sz. alatti lakos 2013. június 3-án meghalt. 
 

Nyugodjanak békében! 
 

Segítségnyújtás 

 

 
 

A szociális segítőprogram keretén belül Molnár 
Istvánné Erzsi néni házánál a leszakadt pincét 
újrafalaztuk.  

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, lakásfenntartási támogatás) június havi kifizetésé-
nek időpontja:  

2013. július 4. (csütörtök) 10-16 óra 
 

 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
  

 

KÖSZÖNTÉS 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon 70 év 

 feletti Mozsgói Lakosokat, akik Júniusban 

ünneplik születésnapjukat! 
 

Fekete István, Mátyás k. utca 

Hábián Józsefné, Batthyány utca 

Marosi Lajos, Batthyány utca 

Paksi Károlyné, Kassai utca 

Pap Józsefné, Mátyás k. utca 

Pásztó Sándorné, Árpád utca 

Schaub Jánosné, Árpád utca 
 

 

 

 

A Zselici Túra sajnos a kedvezőtlen, őszies időjárás miatt 
elmaradt. A program néhány elemét a kakasfesztiválba 
beépítjük. Az egyre népszerűbb termelői vásárt megtartot-
tuk.  
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Iskolai hírmondó 
 

Anyák napi köszöntés 
máj. 6-10. 
Az édesanyákat, nagymamákat, szülőket megható mű-
sorral köszöntötték a gyerekek az iskolában. Az ünnep-
ségre a tanulók osztályonként készültek fel. 
 

Atlétikai diákolimpia 
máj. 9. 
Kovács Márton testnevelő tanár készítette fel a tanuló-
kat a Szigetváron megrendezett atlétikai diákolimpiára. 
A kiváló eredményekhez gratulálunk:  
5. osztály  
Ignéczi Éva:         2. hely,  kislabdahajítás 
Ignéczi Ádám:       2. hely,  kislabdahajítás 
Mates Dávid:         3. hely,  kislabdahajítás 
6. osztály 
Szatmári Richárd:  7. hely,  600 m síkfutás 
Pfaff Ágnes 3. hely, távolugrás, 6. hely  600 m síkfutás 
Orsós Szabolcs:    6. hely,  kislabdahajítás 
7. osztály 
Horváth László: 2. hely, 1500 m síkfutás, 6. hely 300 m 
síkfutás 
    Hajdú Szilvia igazgató 
 
„Akinek szép a lelkében az ének” 
máj. 14. 
2013. május 14-én iskolánk két hetedik osztályos tanu-
lója Németh Tamara és Posztos Dániel részt vett a 
szigetvári zeneiskolában rendezett Járási Népdalének-
lési Versenyen. Sajnos a népzene és a népművészet 
egyre kevésbé van jelen mindennapi életünkben, ezért 
nagyon üdvözlendő, hogy évente sor kerülhet egy ilyen 
megmérettetésre.  A versenyre a környékbeli iskolákból 
negyvennél több diák jelentkezett.   A 7-8. osztályosok 
kategóriájában Posztos Dániel II. helyezést ért el, míg 
Németh Tamara a dobogó III. helyével büszkélkedhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratulálunk gyerekek, csak így tovább!!! Felkészítő 
tanáruk Hegedüsné Szojkó Tünde volt.        H. Sz. T. 
 

 
 
Tűzoltók az iskolában  
máj. 16. 
Községünk lakóit némi riadalommal töltötte el május 
közepén a szirénázó, villogó tűzoltóautó. Többen azt 
találgatták, hogy vajon mi történt! Szerencsére nem 
oltani jöttek, hanem hivatalos felkérést követően az 
általános iskolásoknak tartottak bemutatót. Az érdeklő-
dők megnézhették a tűzoltók felszerelését, a különböző 
vágó – és emelő eszközöket, beülhettek a vezetőfülké-
be. Fecskendővel vízzel teli palackokra lehetett célozni, 
vagy légzőkészülékben a lerakott bóják között bekötött 
szemmel haladni. Sok kérdés is elhangzott, melyre 
szívesen válaszoltak a tűzoltók. Talán legnagyobb sike-
re a „tűzoltóautózásnak” volt. Több csoportban vitték a 
gyerekeket a Mátyás király utca végéig, természetesen 
a megkülönböztető jelzéseket is használva. Köszönjük 
szépen a Szigetvári Tűzoltóságnak, ezen belül Vida 
Lászlónak és csapatának az izgalmas délutánt.         
   Horváthné Berta Ildikó 
  

Pedagógusnapi köszöntő 
 

Mozsgó Község Képviselő-testülete tisztelettel köszönti a tanárokat, 

 tanítókat, óvodapedagógusokat, az oktatási intézmények valamennyi 

munkatársát pedagógusnap alkalmából! 
 

„Vezesd őket, utat ne tévessz, 

S magadhoz mindig hű maradj, 

Mert élen állsz, és messze látszol, 

Sose feledd: példa vagy!” 

Nagy László 
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Lengyeltóti emlékünnepség 
máj. 17.  

 

„Itt születtél, ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád 
Itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát 
Itt élnek a barátaid és itt találtad meg szerelmedet 
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed” 
  Bródy J.: Szabadnak születtél 

 

Lengyeltóti Jánosra, az iskola névadójára emlékeztek 
az iskola tanulói, dolgozói, a község lakói. Az iskola 
1996-ban vette fel nevét. Emléke előtt tisztelegve virá-
got helyeztünk el a sírjánál, majd a lakóházán elhelye-
zett emléktáblánál idéztük fel élete főbb állomásait. A 
megható műsorban közreműködtek a 2. és a 7. osztá-
lyos tanulók, valamint az iskola pedagógusai. Felkészí-
tő tanárok: Farkasné Józsa Mária, Hegedüsné Szojkó 
Tünde és Puskás Péter. 
 
 

 
 
Az emléknap a Zselic hangjai szavalóversennyel folyta-
tódott. A kistérség iskoláiból nagy számban érkeztek a 
verset kedvelő fiatalok. Ma gyakran halljuk, hogy a ver-
sek iránti fogékonyság veszendőben van, de nem ezt 
tapasztaltuk ezen a megmérettetésen. Négy kategóriá-
ban lehetett indulni, összesen 68 általános iskolás sza-
valta el kedvenc versét.  
A mozsgói iskolások közül kiemelkedő eredményt értek 
el Farkas László 5. és Borjús Barnabás 6. osztályos 
tanulók, ők az 5-6. osztályosok kategóriájában megsze-
rezték az első és második helyezést. Felkészítő tanár: 
Orbánné Matus Erzsébet. 

 
 

 
 

A szavalóversenyt szervezte Orbánné Matus Erzsébet. 
Köszönet a szervezőknek, a felkészítő pedagógusok-
nak.  
 
Csecsemőgondozási verseny 
máj. 21. 
Szigetváron rendezték meg a kistérség általános isko-
lásai között a csecsemőgondozási versenyt. A 8. osztá-
lyosok már több mint tíz éve a technika óra keretein 
belül készülnek fel a csecsemők gondozására Horváth-
né Berta Ildikó védőnő segítségével. Felkészültségükről 
a versenyen bizonyítottak. 3. helyezett csapat tagjai 
Fodor Barbara, Gál Szandra, Szabó Dorina.  
 
Országos döntő Csepelen 
máj. 25.  
A „Diákolimpia Bajnoka” cím elnyeréséért küzdöttek 
meg leány birkózóink a Budapesten megrendezett ver-
senyen. Tomsics István edző készítette fel Stocker 
Ramóna és Nemesics Hajnalka 5. osztályos tanulókat, 
akik az előkelő 1. helyezést érték el. Gratulálunk! 
 
Országos kompetenciamérés: 6. 8. osztály 
máj. 29. 
Ezen a mérésen az ország összes 6. és 8. osztályos 
tanulója részt vesz. Matematika és magyar tantárgyi 
feladatokon belül vizsgálják a tanulók logikai, szövegér-
tési, szövegalkotási képességeit. 
 
Tanulóink már nagyon várják a megérdemelt nyári szü-
netet. Talán jókedvűen tudjuk a tanévet bezárni azzal, 
hogy az utolsó tanítási héten különböző gyerekrendez-
vényekkel kedveskedünk nekik. Megrendezésre kerül a 
multikulturális nap, a gyereknapi kirándulás és az utolsó 
tanítási napon az osztályok napja. 
Utána kezdődhet a VAKÁCIÓ!!! 
 

 
A ballagó 8. osztály tablója 
 
Tanévzáró ünnepélyünket 2013. június 22-én 8.30 óra-
kor tartjuk az iskolában. 

       Hajdú Szilvia igazgató
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ISMERŐS ARCOK                 Csirke Ernő 
 

 
 

Nagykőrös, 1951. október 31.  
Végzettsége: középiskolai tanár, ELTE BTK, 1980.  
Nős, gyermekei: Balázs, Annuska.  
Munkássága: Tanított falvakban (Mozsgó 1970. 09. 
01-1975. 08. 15., Somogyapáti) és városokban (Sziget-
vár, Pécs). 5 évig a Baranya Megyei Pedagógiai Inté-
zetben dolgozva a szaktanácsadás koordinálása volt a 
feladata. Emellett a Janus Pannonius Gimnáziumban 
és a Tanárképző Főiskolán tanított. 16 évig volt a Pécsi 
ANK Gimnázium igazgatója. Publikációiban a középis-
kolák szakmai munkájával, fejlesztési lehetőségeivel 
foglalkozik. Segédanyagokat készített a kis létszámú 
általános iskolák igazgatói munkájának segítéséhez. 
Tagja volt a Gimnáziumok Országos Szövetsége vá-
lasztmányának, a Közoktatási Modernizációs Közala-
pítvány kuratóriumának.  
Díjai: Aranykoszorús KISZ- jelvény, Kiváló Munkáért, 
Solt-díj, Városháza Emlékérem. 
 

Nagykőrösön születtél. Hogyan kerültél Baranyába? 
Édesanyám volt nagykőrösi, édesapám pedig a bara-
nyai. Az ötvenes évek elején költözött a családunk Ba-
ranyába, azóta élünk itt. 
 

A Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolá-
ban végeztél, mégis magyartanár lettél. Döntésedet 
mennyire befolyásolta pedagógus szüleid példája? 
Nagyon. Házi feladatból lettem építőipari technikus, 
azért, hogy ha politikai okok miatt esetleg nem lehet 
továbbtanulni, akkor azért legyen szakmám is meg 
érettségim is. Az öcsémről is így gondolkodtak a szüle-
ink. Ő is technikumban tanult, a gépipariban.  
Pedagógus azért lettem - többek között -, mert volt 
néhány káprázatos tanármintám az általános iskolában 
is és középiskolában is. Egyrészt a szüleim, másrészt 
az egyik tanító bácsim példája ragadott magával. Aztán 
pedig jutottak nekem vonzó tanárszemélyiségek a kö-
zépiskolában is. 
Édesanyám volt magyartanár, ebben őt követtem. 
 

Többek között Solt-díjat is kaptál, amit azok kapnak, 
akik kiemelkedően tevékenykednek a hátrányos 

helyzetűek támogatásában, sokat tesznek a hátrá-
nyos megkülönböztetés ellen. Miért tartottad, tartod 
fontosnak ezt a tevékenységet? 
A hátránnyal járó megkülönböztetéseket általában ne-
hezen tudom elviselni, akkor is, ha a hátrány nem az 
enyém. Olyan településeken és olyan közegben nőttem 
fel és aztán dolgoztam is, ahol sok segítségre szoruló 
gyerekkel találkozhattam. Gondolom, minden pedagó-
gus tehet valamit azokért a gyerekekért, akik rá vannak 
bízva, én azt próbáltam tenni, ami énrám van bízva. 
Valószínű, hogy ez a szociális érzékenység - hívhatjuk 
így-, a szüleimben is megvolt. 
 

Tanítottál falvakban, városokban, általános iskolá-
ban, középiskolában, főiskolán is. A Mecsekaljai 
Óvoda és Általános Iskola főigazgatójaként mentél 
nyugdíjba. Mi motivált a pályádon arra, hogy külön-
böző területeken is kipróbáld magad? 
Részben – kezdetben -, véletlenek. Másrészt kaptam 
én hazulról egyfajta olyan örökséget a tarisznyámba, az 
ösztönzést, ami arra késztetett, hogy tanulni kell, fo-
lyamatosan tanulni kell. Aki folyamatosan tanult, az 
bizonyos élethelyzetekből, munkakörökből kiláthat. Az 
állhatatlan emberek, mint én, nem csak kilátnak, néha 
ki is kívánkoznak.  
Ha megszólítottak, hogy nem végeznék-e egy másik 
munkát, ha oda hívtak, akkor bizony igen erős szerepe 
volt a kíváncsiságnak is abban, hogy én arra vállalkoz-
tam. 
 

Milyen emlékeid vannak Mozsgóról? 
Mozsgó kitüntetett helyen van az én emlékeim között. 
Ez azért van, mert én ott nemcsak dolgoztam, hanem 
onnan nősültem is. Feleségemet, Őri Annát – Anikót, 
ahogy a családban szólították -, ott találtam. Ezért az-
tán Mozsgó nekem nem akármi!  
Mozsgón kezdtem a pályámat. Az iskolában, a tablókon 
olyan emberek képeit nézhettem a falon, akik ott hely-
ben sokat tettek. Tóti bácsiét például, vagy Kiss Jáno-
sét, akit szintén tablón láttam, aztán sokkal később 
ismertem meg. Persze, voltak mások is, akik ösztönző-
en hatottak. Ilyen volt nekem az akkori tantestület leg-
több tagja, Őri Ferenc főnökömmel (aki később az apó-
som lett) helyettesével, Péteri Feri bácsival együtt.  
Abban az iskolában dolgozni, ahol legendás régiek és 
tisztelni való kollégák voltak, arra ösztönöztek, hogy 
kapjam össze magam, próbáljam kihozni a legjobbat 
magamból.  
Egyébként pedig semmiképpen nem akartam szégyent 
hozni a szüleim fejére, akik akkor még javában aktív 
pedagógusként dolgoztak. Apám igazgató volt Dencs-
házán, édesanyám pedig szakfelügyelő.  
Voltak kötődéseim és kötelezettségeim, amelyek min-
denben meghatározták, hogy nekem igenis meg kell 
próbálnom jónak lennem, szakmai és emberi értelem-
ben egyaránt, és én ezzel próbálkoztam, még akkor is, 

http://109.hu/?L=pictures.gallery&id=106849
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ha néha bűnbe estem, mint mindenki más, aki vagy jó, 
vagy nem jó. Mindehhez Mozsgón az iskola nagyon jó 
kereteket adott.  
Összebarátkoztam a falubeli fiatalokkal, azokkal, akik 
éppen olyan idősek voltak, mint én. Neveket is sorol-
hatnék, de az mindenképpen igazságtalan lenne, azok 
miatt, amik kimaradnának, de itt most nem a nevek a 
lényegesek. Az a lényeges, hogy nekem ők voltak, ők 
lettek az ottani barátaim, akiktől azóta sajnos eltávolod-
tam, mert más kényszerpályán éljük  már rég az éle-
tünket mióta eljöttem onnan, de máig nagy szeretettel 
gondolok rájuk. Lakodalmak, temetések, világmegváltó 
beszélgetések emlékeit őrzöm. 
Mozsgó, mint környezet is felejthetetlen számomra. 
Nem akarok én senkit zavarni, de évről évre felülök 
nyáron a motorra, és egy kicsit bejárom Mozsgót és 
Almáskeresztúrt, mert annyira szépek. Nem szoktam 
nosztalgiázni, de jó ránéznem arra a világra, amelyik-
ben fiatal voltam. Nem nehéz magam elé idézni az 
iskolát, a templomot, az utcákat, előttem a „Centrum” 
képe a bolttal, és a Művelődési Házzal, délen pedig a 
dombok az erdővel. 
Igen, a Gróti-bolt, meg azok a helyek, ahol forogtam, a 
„Művház”, az ifjúsági klub, amelyiket együtt alakítottunk 
ki az ottani srácokkal – amiért a kitüntetést is kaptam. A 
látványt sem felejtem el soha. 
És természetesen Almáskeresztúr is fontos volt nekem. 
Az ottaniakkal voltam Gyűrűfűn. Sose fordultam volna 
meg abban a szerencsétlen, rosszul járt kis faluban, 
hogyha el nem visznek oda a keresztúriak.  
Persze, nekem akkor Mozsgó volt ott a világ közepe. 
Ott volt Szulimán és Csertő is, de a gyerekek mindkét 
helyről a mozsgói iskolába jártak. S ha oda jártak isko-
lába, akkor az azt jelenti, hogy Mozsgó volt ott a cent-
rum. Tudjuk, hogy azért, mert a falu mindenekelőtt a tsz 
centruma volt, és ezért. De a közlekedés és az útháló-
zat miatt is erősítette Mozsgó központi szerepét.  
Számomra Mozsgó sok fontos embert is jelentett. Je-
lentett öregeket is, jelentette Lengyeltóti János bácsit, 
Mátyás Sanyi bácsit, Herczeg Jóska bácsit, Sárkány 
Rezső bácsit, a szomszédomban Nyulasi Karcsit, és 
mondhatnék még neveket, mozsgói neveket, akiket 
talán a mostaniak nem is nagyon ismernek, arról nem is 
beszélve, hogy másoknak más emberek jelentettek 
sokat. Az élmények mellett fontosnak tartom az általá-
nosítható tanulságot is, vagyis, ha teljes életet élsz egy 
közösségben, akkor rengeteg dolgot kaphatsz az em-
berektől. Jól jártam. Sok jót kaptam tőlük, és mert nem 
voltam igazán fontos, csak amolyan süldő korú, akik 
bánthattak volna, csak ritkán foglalkoztak velem. Ellen-
félnek, ellenségnek akadt ott nekik komolyabb is, bő-
ven. 
Az életem javarészt az iskolában zajlott. Minden iskolá-
nak vannak korszakai. Természetesen a korabeli 
mozsgói általános iskola rendkívüli módon fölnézett 

magára, és igen-igen tisztelte saját magát. Ez érzékel-
hető volt, persze néha mulatságos is, mert ebből olyan 
helyzetek is adódtak, amelyek itt most nem fontosak. 
Igaziból nem volt ott olyan ember, akitől ne tanulhattam 
volna valamit. Persze, nem mindenkitől tudtam eltanulni 
azt, amit ő a legjobban tud, mert ugye én esetleg más-
fajta voltam, mint ő. Ez olyan, mint a kalap: egyiknek jól 
áll, másiknak nem. De tudhattam azokról a dolgokról is, 
amit esetleg nem tudtam úgy megcsinálni, mint az otta-
ni kollégák egyike-másika. Arról nem is beszélve, hogy 
a tantestület átlagéletkora negyven közelében járt, és 
hát a kollégák lelki és szellemi erejük teljében voltak, 
dolgozott bennük sok-sok ambíció, így volt erejük, hogy 
azokkal az ambícióikkal valamit kezdjenek. Többségük 
megpróbálta a legtöbbet kihozni magából. 
Ez nagyon jó volt, mert abban az öt évben, amíg én ott 
éltem és dolgoztam, ezt a magatartást, mentalitást föl 
kellett vennem. Nem volt dagonya, nem voltak dago-
nyázók. Ha mégis előfordult, hogy valaki ilyesmivel 
próbálkozott, azt a többi mérhetetlenül lenézte, és ezt ki 
is fejezték, anélkül, hogy ki kellett volna mondaniuk. 
Ezért aztán az iskolában sokat kaptam szakmailag is. 
Abban az időben jártam főiskolára (levelezőre jártam, 
mint kiderült nem volt azért értelmetlen dolog az az 
építőipari, vagy teljesen megalapozatlan, szüleim bi-
zalmatlansága, bár ez nagyon hamar elveszítette a 
jelentőségét).  
Ebben az öt évben elkövethettem az összes olyan hi-
bát, amit egy tudatlan, fölkészületlen, még ki nem érlelt 
fejű, lelkű, tudású ember a legnagyobb jó szándék mel-
lett is elkövethet. S ebben a korban élhettem meg félig 
gyereklélekkel azokat a dolgokat, amelyeknek ugyan-
úgy tud ma örülni egy hatvanéves is, mint annak idején 
egy húszéves: az apró sikereket.  
Ha az eredeti kérdésre egy mondattal válaszolnék, 
akkor nekem Mozsgó egy kitörölhetetlen, örök, kedves, 
bonyolult, gyönyörű emlék. 
 

Kistelepülésen kezdted a pályádat, és később is 
figyelemmel kísérted ezen iskolák sorsát. 2008-ban 
a Köznevelésnek azt nyilatkoztad, hogy kistelepülé-
sen gyengébb a gyerekek iskolai teljesítménye, ami 
addig nem változik meg, amíg a kistelepülésnek 
nem lesz megtartó ereje. Ma hogy látod a kistelepü-
lési iskolák jövőjét? 
Hát, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Kezdjük ezt egy 
nem kistelepüléssel. Egy nagy településen, - mint pél-
dául Pécsett-, igen sokan élnek, és az emberek sokfé-
lesége van jelen. Tehát nem egykultúrás, nem egy-két 
vagy néhány dologra, tudásra, foglalkozásra hangolt 
világ. Pécsen ezer színe van az életnek. Az itt élő em-
berek is ezer színt tudnak mutatni a gyerekeiknek, és 
ők ezt az ezer színt tanulhatják.  
Egy 300 fős településen ehhez képest – mondjuk - hat-
nyolc szín tanulható. És ha ez így van, miért várunk el 
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egy hat-nyolc színnel rendelkező helytől ugyanolyan 
sokszínű tudást, mint egy nagyvárostól, ahol a sokaság 
és a sokféleség az előbb említett módon van jelen.  
Azt hiszem, hogy azok, akik ilyen kicsi településeken 
élnek, nem csak választások idején fontos emberek, 
hanem két választás között is azok, azok akkor, amikor 
munkára van szükségük, amikor utazni szeretnének, 
amikor orvoshoz kell menni, amikor nősülnek, amikor 
temetnek, és amikor szeretnék ők is látni azokat a szí-
neket, amelyek a nagyvárosban természetes módon 
jelen vannak. Ma ezek a helyzetek is egyenlőtlenek a 
nagyvároshoz képest az ő kárukra.  
Ha valaki tehetséget mutat és eredményesen tanul egy 
kistelepülésen, akkor előbb-utóbb el fog szökni. S ha 
elszökött, elmegy egy városba, mert ott is piacra tudja 
dobni azt a tudást, ami benne van. Elmegy egy város-
ba, és abban a pillanatban, rögtön eggyel kevesebb 
szín van az elhagyott faluban. Én tudom ezt, mert még 
lelkifurdalásom is van, hiszen én sem falun élek most. 
Pedig falun voltam kisgyerek, ott jártam iskolába, ott 
dolgoztak a szüleim, én is ott kezdtem el dolgozni. Lám 
kíváncsiság, mohóság, lehetőség csak elvitt a városba! 
Úgyhogy néha van is egy kis lelkifurdalásom emiatt. 
 

A sok munka mellett mennyi szabadidőd jutott arra, 
hogy hobbidnak, a motorozásnak, olvasásnak, va-
dászatnak élj? 
Hát ez nagyon érdekes, mert ezek nem olcsó dolgok 
általában. Ezért nem biztos, hogy egyedül a szabadidő 
szabályozza ezeknek a hobbiknak a működését. De 
mondjuk, ha az ember egy 23 éves öreg MZ-vel sza-
ladgál az országban, akkor az nem olyan drága. Más-
részt pedig nekem nem biztos, hogy milliós puskát kell 
vennem ahhoz, hogy vadászhassak. Mint ahogy ezt 
nem is tehetem. Parasztemberek között vadászom, 
abban a faluban, ahol valaha először beültem az első 
osztályba, apám falujában, ahol nemigen jellemző, 
hogy a mellettem álló gumicsizmája többet ér, mint az 
én egész fölszerelésem. Tehát, csak szerényen. 
Ami meg az időt illeti, annyi időt mindig kell a passziók-
ra fordítanom, hogy az az önmagammal való törődés 
része legyen.  
Ugyanolyan fontos, 
mint az olvasás. 
Mindegy hogy mi-
lyen „játék”, ami 
egy picit kikapcsol, 
lenyugtat és hagy-
ja, hogy föltápász-
kodj, miután jól 
elfáradtál. Ha nincs 
ilyen játékod, akkor 
idő előtt ki fogsz 
merülni, kiégsz. Én 
mindig úgy intéz-

tem, hogy erre maradjon egy kicsi időm. Másrészt a 
pedagógusok nyáron a szabadságukat töltik. Az igaz-
gatóknak nem olyan nagyon sok marad, de még nekik 
is marad egy kicsi. Na, ezt én eddig is kihasználtam.  
Nekem mindenekelőtt fontos hobbim a család. A saját 
családom. Gyerekeim vannak, unokáim vannak, és bár 
családosnak lenni időigényes dolog, de nagyon megéri.  
Ha megint tömören válaszolok a kérdésre, akkor annyi 
időm jutott, amennyi kellett, mert ezeket a látszólag 
nem fontos dolgokat besoroltam a látszólag fontosak 
közé. 
 

Milyen nyugdíjasnak lenni? 
Nagyon hiányoznak a volt kollégáim. Még ellátok a 
gimnáziumig, ugye öt évvel korábban ott voltam igazga-
tó, 16 évig. De hát nagyon élesek a képek és emlékek 
az utolsó munkahelyemről, ahol nagyon sok ember 
között élhettem.  
Szerencsés voltam, hiszen nekem csak jó munkahe-
lyem volt. 41 évet dolgoztam. Mindegyik munkahelye-
men dolgoztam együtt olyan emberekkel, akiket lélek-
ben magammal cipeltem a következő helyemre. Most 
meg nem is tudom, mekkora zsák kellene ahhoz, hogy 
elférjenek azok, akiket innen magammal cipelek a 
nyugdíjas koromba.  
Nyugdíjasnak lenni az nagyon érdekes dolog, hiányzik 
az a készenléti állapot, ami a korábbi időszakban az 
életemet jellemezte, sehol a „pörgés”, de nem olyan 
nagyon rossz fél nyolckor fölkelni.  
Nagyon hiányoznak az aktuális dolgok a szakmából, 
amik könnyebben jutottak el azokon a csatornákon, 
amelyek az iskolába bejöttek, de most többet tudok 
beszélgetni Annussal, a feleségemmel. 
Hát, ami legjobban hiányzik, az egy kicsit jobb egész-
ség, így a maradékot kell rendesen beosztanom. Fiam, 
lányom, vőm, menyem, unokáim vannak, és mint 
mondtam, ők be vannak sorolva a fontos dolgok közé, 
még akkor is, ha valamennyire az én játékszenvedé-
lyem részévé váltak. 
Nekem egyelőre ilyen nyugdíjasnak lenni. 
Köszönöm a beszélgetést. 

       Mustos Erzsébet 
 

 

A pécsi Apáczai Gim-
názium igazgatójaként 
külön figyelmet fordí-
tott a kistelepülésről 
érkezők iránt. A 
mozsgói iskolából 
Hajdú Balázs, Légrádi 
Krisztina végzett a 
kéttanítási nyelvű 
osztályban.  
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Gondolatmorzsák 
 

Íróink, költőink sajátos módon fejezik ki közölnivalóju-
kat. Nekünk, olvasónknak, más és más gondolatokat, 
képeket jelenítenek meg az olvasottak. 
 
Van, ami nem számít sikernek. Mondjuk a hírnév, vagy 
a pénz, vagy a hatalom. A siker az, ha reggel felébred-
ve olyan izgalommal készülsz a teendőkre, hogy szinte 
kirepülsz az ajtón. Ha olyanokkal dolgozol, akiket sze-
retsz. Ha kapcsolatba lépsz másokkal, és hatással vagy 
rájuk. Ha képes vagy megérinteni olyanokat, akikkel 
csupán az álmotok közös. Ha este úgy fekszel le, hogy 
elégedett vagy a munkáddal. A siker öröm, szabadság 
és barátság. És a siker szeretet. (Fame – Hírnév c. film) 

 
Nem szeretem ezt a kifejezést: siker. Hogy miért nem? 
Mert a mai értelmében kifordult ez a szó jelentéséből. 
Mára számomra önző fogalommá vált. Boldognak ér-
zem magamat, de ez az állapot nem mindenki szemé-
ben azonos a sikerrel.  
 Négy kisgyermek édesanyjaként természete-
sen első feladatomnak a gyermeknevelést és minden 
evvel járó szolgálatot tekintem, amit szeretettel, öröm-
mel látok el nap, mint nap. A gyermekek szempontjából 
is fontos, főleg amíg kicsik, hogy édesanyjuk foglalkoz-
zon velük. Hétköznapokon is sokszor vagyok együtt 
három lánykámmal, mindamellett, hogy kettő óvodásko-
rú. Nagyon hasznosan telnek napjaink. Mindig van va-
lami felfedeznivaló újdonság, amiről beszélgetünk vagy 
megmutatok nekik, az „apró dolgoktól” ( pl. önálló fésül-
ködés, ruhacserélgetés) elkezdve a nagy és nemes 

világunk megismertetéséig (lásd: bolygók, országunk 
térképe). Ennél szebb feladat aligha akad az életbe, 
amikor a mindenre nyitott kisgyermek benned bízva éli 
át a mindennapi megtapasztalást, tanulja meg a helyes 
viselkedést, igazodik el a környezetében. Arról nem is 
beszélve, hogy a legkisebb két hónaposom mosolyra 
fakad és az orrocskáján is látom a figyelmének minden 
rezgését. A kiskamasz korban lévő fiunknál pedig 
együtt örülünk az elért sikernek és eközben a férjemmel 
azért keményen dolgozunk a nevelésén.  
 De tudom, hogy egyszer csak kikerülnek a 
kezeink alól, átveszi őket az intézmény és az élet. Saját 
maguk urai lesznek, akkor is kitöltik majd életünket, 
csak másképpen. Én most annak is örülök, ha néhány 
sort el tudok olvasni saját érdeklődési területemen. 
Készíthetek, alkothatok valamit, ami másnak is tetszik 
és elismerik a munkámat. Amit szeretettel, örömmel 
végzek, az elfér a gyerekek mellett is. Míg nagyobbak 
lesznek, próbálom képezni magamat céljaim elérése 
érdekében. Gyermekeink számára pedig példát muta-
tok, hogy értelmes munkával keressük meg a kenyeret, 
amihez a kitartás, céljaink kitűzése elengedhetetlen. 
Számomra ez is siker. 
 Ha felneveled gyermekeidet és szakmát adsz a 
kezükbe, ha jóravaló ember válik belőlük, akkor megté-
rül a befektetett idő, nevelés is. És mindemellett úgy 
gondolom, hogy a munkához való hozzáállásuk szülői 
példamutatás nélkül nem megy. Így látom értelmét az 
élet továbbadásának is.      
  Lebedy Mária 

 

 
 

Nyugdíjas klubok találkozója 
 
A közösséghez tartozás élménye minden korosztály 
számára örömöt okoz. A nyugdíjas klubok május 11-én 
tartották zenés, táncos találkozójukat Mozsgón. 
 

 
 
 
 

Gyereknap Szigetváron 
 

 
 
 

A Gyermekszegénység Elleni Program keretein belül 
tartották meg május 25-én Szigetváron a gyereknapot, 
melyen támogatóként részt vett Mozsgó község. 
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Az emberélet fordulói 
A csecsemőkorral folytatjuk tovább az ismerkedést az 
emberélet fordulóival. A csecsemő keresztelőig (emlé-
kezzünk, ezt születés után mihamarabb megejtették) 
anyjával a „Boldogasszony ágyában” volt. Keresztelő 
után bölcsőbe tették. A bölcsőt évtizedeken keresztül 
ósdinak tartották, most pár évtizede újra reneszánszát 
éli. Nem olcsó megvásárolni, szerencsés, ha valakinek, 
- mint nekem - van jó komája, aki farag neki bölcsőt. A 
múlt havi számban, a képen Máté Laci komám faragta, 
bölcső látható. Huba unokám nagyon élvezi, ha ringat-
ják benne. A faragott minták csupa nő és férfi, élet és 
termékenység, szimbólum, mindkét nemű csecsemő 
ringatására alkalmas. Bölcső nélkül nevelt kisgyerme-
keknél gyakrabban figyelhető meg, hogy amikor már 
négykézlábra tud állni, ringatja, billegeti magát, pótolná 
az elmaradtat.  
 A csecsemő első tápláléka az anyatej, néhol első 
napokban teáztatták, nem kapta meg az első pár napi 
tejet. Azóta már igazolták, hogy immunrendszerének 
pont az első pár napi tejre volna szüksége. Az anya, ha 
teje volt fél - egy, sokszor több évig szoptatta gyerme-
két. Ez volt a korabeli fogamzásgátló is, bár 
kivételesen szoptatás alatt is áldott állapot-
ba kerültek az anyák. Ha elapadt a teje, 
vagy ha újra várandós akart lenni az anya, 
akkor elválasztották a gyermeket. Ez nem 
mindig volt probléma nélkül, sokszor kellett 
kemény módszerekhez folyamodni. Minél 
később kerül rá sor, annál nehezebb prob-
lémát jelent. Gyakran fordulnak rossz vagy 
undort keltő anyagokhoz az ügy érdekében.  
 A gyerekneveléssel nem maradtak el a 
mindennapi élet egyéb munkái. Pár hónapos gyermek 
mellett az anyja már végezte mindennapi teendőit. Ha 
az élet úgy hozta, a mezőre is vitte a kisgyermeket. 
Számtalan formája volt, karókra erősített vásznakra 
tették a kicsit, vagy éppenséggel tarisznyába felakasz-
tották egy alkalmas faágra. Ahogy cseperedett, kikerült 
a bölcsőből, kiságyból, egyre nagyobb szabadságot 
kapott, egyre jobban beilleszkedett az őt körülvevők 
társadalmába. Csetlései, botlásai közben „Boldogasz-
szony” vigyázza, ő fogja fel estében a kötényébe, hogy 
nagyobb baja ne essen. Amikor a teremtő kisgyermek 
lelkét küldi a földre, hatalmas tudással küldi le. Bizonyí-
ték rá számtalan pici gyermek, aki egymagába termé-
szeti környezetbe került - valami tragédia, vagy más 
okán – túlélte az időszakot, akár több hetet. Roda 
Kelog kutatónő bizonyította, hogy a pár éves kisgyer-
mek a világ minden táján ugyanazokat a formákat raj-
zolja pl. körkeresztet. Még korábban a szálka és fé-
szekfirka, valamint a pont és a kis kör (karika) jelenik 
meg a kisgyermek rajzán. Viselkedésében a teremtőtől 
hozott tudás mellett később megjelenik a szerzett tu-
dás.  

 Múlt hónapban ígértem, írok a kisgyermek „majom-
ságáról.” Ha elfogadjuk, hogy az emberélet is a Napút 
tizenkettesére épül, és ebben a kisgyermekkor a Vízön-
tő keleti megfelelője a majom. Az utánozó majom. A 
kicsi gyerek utánozza a felnőtteket, de utánozza saját 
gyerektársait is, főleg a nálánál valamivel idősebbet. A 
hat éves körüli gyermek legnagyobb boldogsága volt, 
ha a nálánál akár tíz évvel idősebbek bevették a játék-
ba. Ennek ideje a böjti időszak mezőn, réten folytatott 
játékai voltak. Aki kételkedik a kisgyerek „majmolásá-
ban” figyelmébe ajánlom a közismert kisgyerek csúfoló 
mondókát, amivel kiskorunkban egymást csúfoltuk. 
„Utánozó majom állatkertbe való.”  
 A nemek különbözősége már ekkor megmutatkozik, 
szintén vele születik a gyermeki lélekkel. A fiúk harco-
sak, bármivel puskáznak, kardoznak, a kislányok bár-
mivel babáznak. Készülnek már kicsiny korban a felnőtt 
szerepre. A férfi adja a biztonságot, a védelmet, a nőé 
az anyaszerep, a rendezettség, a melegség biztosítása. 
Néha a másik nemű szerepét is próbálgatják, mint 
ahogy felnőtt korban is szeretünk néhányan férfiak 
hébe-hóba pl. főzni, vagy vannak harcművészetet, vagy 

lövészetet folytató nők. Kisgyermekkorban a 
szülők és óvónők feladata, hogy azért alap-
vetően mindegyik gyermek a maga nemé-
ben nevelődjön. Hasznos, ha már az óvo-
dában vannak külön közös játékai fiúknak, 
lányoknak. Meglehetősen furcsa, ha lányok 
„adj király katonát”, vagy fiúk „komámasz-
szony hol az olló”-t játszanak.  
 A születő gyermeket a szülőket, de első-
sorban a nagyszülőket vizsgáztatni küldi a 
teremtő. Ezzel elérkeztünk a Szűz jegyhez. 

Minden állatövi (évköri) jegy szoros kapcsolatban van a 
vele szemben lévő jeggyel. Az évkörön közben Halak 
jegyben kerülő kisgyermek a vele szemben lévő Szűz 
jeggyel van szoros kapcsolatban, ami már a nagyszülő 
kor jegye. Ezért van, hogy a már nem csecsemőkorú 
kisgyermek egyre szorosabb kapcsolatba kerül a nagy-
szülőkkel. A még Szűz egymásra talál a már Szűzzel, 
és jobban megértik egymást, mint a szűz kisgyermek a 
Rák, vagy Oroszlán korban lévő szülőkkel. Felesleges, 
esetleg káros ezt a viszonyt zavarni, ne adj’ Isten rom-
bolni. A szülők ezer gondja - baja közepette nem tud-
nak igazán figyelmet szentelni gyermekükre a létfenn-
tartás küzdelmében. „Figyelj anya! Figyelek kislá-
nyom!”, de anya gondolatai már a másnapi munkán, 
munkahelyen járnak. „De figyelj anya!” A kisgyermek 
pontosan érzi, anyja nem figyel rá. Aki ráér figyelni, az 
a nagyszülő, ha csak nem vállal nyugdíjazás utáni 
munkát, hogy anyagiakkal segítse unokáját. Vigyáz-
zunk a mértékre. A kisgyermeknek nem pénzre, vagy 
drága játékra, hanem szeretetre, figyelemre van szük-
sége!      
      Győri Sándor 
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Népvándorlás kori emlékek Mozsgó határá-
ban – Gótok 

 

 
 

A skandináviai eredetű gótok a II. században a Krím 
félszigetre vándoroltak. A IV. században a hunok moz-
gásba hozták a puszta népeit, elkezdődött a népván-
dorlás. A keleti gótok (vizigótok) törzseit győzték le 
először, ők váltak legkorábban a hunok szövetségesei-
vé. A nyugati gótok a hunok elől már korábban a Római 
Birodalom területére vonultak. Pannóniában a jelenlét-
ük Attila király uralkodásának idejétől számítható. Rövid 
itt-tartózkodásuk után, Attila halála után, 470 körül 
hagyták el a Dunántúlt, innen Itáliába vonultak. Az itt 
töltött néhány évtized alatt három testvér uralma alatt 
álltak a gótok. Valamer, Thiudumer és Vidimer testvér-
királyok felosztották egymás között Pannoniát. A mi 
vidékünkön Vidimer uralkodott.  
 

„1953. okt. 24-én silót ásó munkások egy teljesen ép 
női csontvázra bukkantak. A csontváz mellett fülbeva-
lók, nyakék és karperecek voltak. Értékes leletnek tar-
tottam. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, 

dr. Dombay János megállapította, hogy a keleti gótok 
temették ide elhunyt fejedelem-asszonyukat. A csont-
vázat az átadott ékszerekkel együtt a pécsi Janus Pan-
nonius Múzeumba szállították. Az ásás közben eltűnt 
néhány ékszer később előkerült. A lelet sok idegen 
tudós érdeklődését is felkeltette. Domolos puszta neve 
a régészetben ismertté vált.” (Igmándy Hegyessy Géza: 
Domolos puszta múltjából) 
 

A Zsibót-Domolospusztán talált előkelő női sír feltehe-
tően az uralkodóhoz közeli személyt sejtet. A sírban 
fekvő fiatalon (27 évesen) elhunyt asszony koponyája 
mesterségesen torzított volt. A koponyatorzítás oka 
talán előkelő származásához kötődik. Fejét már cse-
csemőkorban erős kötésekkel megnyúlt, hosszúkás 
formájúra alakították. E szokása a hunok hatását mutat-
ja a gótoknál. Közép-Ázsiában már korábban, az I-III. 
században megjelent. A sírban arany fülbevaló pár, 
ékkövekkel kirakott aranyozott ezüst fibulapár, nagymé-
retű csat és ezüst karperecek kerültek elő. Az előkerült 
ékszerek összevethetők a korszak más hazai és euró-
pai párhuzamaival. Ezek alapján a hun hatások a legje-
lentősebbek, melyek tovább éltek még évszázadokkal 
később is a díszítőművészetben.  
A Mozsgó-Prága dűlőben megtalált késő-római temet-
kezés esetében is szóba kerülhet a népvándorlás korá-
ra való keltezés, de ennek pontosítása további bizonyí-
tást igényel.  
Dombay János Zöcskénél a Régi-temetőben viszont 
egy gazdag népvándorláskori temetőt tárt fel, amely a 
környék jelentőségét erősíti a korszakban. 
     Lebedy János 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyári szünet a családi nap-

köziben 
 

 

A családi napközi a nyári szünidőben is várja a 

6-14 éves korú gyermekeket, függetlenül attól, 

hogy ki melyik településre jár iskolába. A lé-

nyeg, hogy Mozsgó, Almáskeresztúr, Csertő, 

Szulimán települések egyikén legyen a bejelen-

tett lakcíme.  
 

Minden gyermek számára tartalmas programot 

biztosítunk kirándulásokkal, sportolással, verse-

nyekkel, strandolással, mozi látogatással és 

kézműves foglalkozásokkal. 
 

 

Szigetvári tánciskolások bemutató előadása 
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Értékes levelű növényeink: 
a zsályafélék és a menták 
 

Értékes levelű növényeket talá-
lunk a kertben és az erdőben, 
mezőn is. A citromfű, a menták, a 
zsályák, a csalán, a tüdőfű, mint 
levéldroggal rendelkező növény 
közül most a zsályát és a mentát 
emelném ki. Nehogy elfelejtsük 
őket a most virágzó bodza mellett. 
Aktuális is a gyűjtésük, hiszen hamarosan virágba bo-
rulnak, és akkor inkább illatukban és szépségükben 
gyönyörködhetünk. Leveleiket lehetőleg még virágzás 
előtt szedjük le, mert ilyenkor még frissek és mindenfé-
le hatóanyagban, ásványi anyagban gazdagok.  Persze 
hagyjunk is belőlük, akár kertünkben vannak, akár a 
természetben. 
      A zsálya legismertebb fajtái: orvosi zsálya, mezei 
zsálya, muskotályzsálya. 
Az orvosi zsálya levelét használhatjuk torokgyulladás, 
rekedtség esetén. Forrázatot (teát) készítünk belőle, 
majd leszűrve hűlni hagyjuk és öblögessünk vele 2 
óránként. Összehúzó hatása miatt az érzékenyebbek-
nek kamillával való keverése ajánlott. A zsálya illóolaja 
révén hat, gyulladásgátló, baktériumölő és fertőtlenítő 
hatású. Fogínygyulladásnál és rossz szájszag esetén is 
hasonlóan alkalmazhatjuk. Ha zsályás vízbe áztatjuk 
lábunkat izzadásgátló hatása miatt a lábszagot is csök-
kenti.  
 

Lábon és kézen megjelenő gom-
bás megbetegedés gyógyulását is 
segíti. 
Belsőleg gyomor- és bélgyulladás 
esetén alkalmazzuk teáját szük-
ség esetén csak rövid ideig.   
     A mentafélék: borsmenta, fo-
dormenta, macskamenta. 
A borsmenta fő hatóanyaga: a 

mentol. Frissítő, élénkítő nemcsak teaként, ha-
nem fürdővízbe forrázata az egész testfelületen beszí-
vódva javítja a vérkeringést, fertőtlenít, csillapítja a 
viszketést. 
Vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön, mert erős 
illóolaja irritálhatja. Tiszta illóolaját csak kis dózisba 
(néhány csepp) alkalmazzuk. Teája a gyomor- és a 
bélműködést is serkenti, az epe ürülését segíti és az 
epehomokot is elhajtja.  
A mentatea nyáron behűtve, citrom levével és cukorral 
ízesítve kiváló üdítő és szomjoltó. 
Kisgyermekeknek a teáját csak óvatosan adjuk, mert 
allergizálhat. 
       Ezeket a növényeket érdemes kertbe is ültetni,  
viszonylag igénytelen, a borsmenta viszont vízigényes, 
és nem árt tápoldatozni sem, de gondoskodásunkat 
meghálálja a nyári melegben. Megszárítva pedig a 
hideg hónapokra értékes növényeket tudunk elrakni.  
      
    Lebedy Mária 

 
 
 

Máshol, másképp… 
 

Egy nagy karika, tésztával körbetekerve. 
 

Végre itt a tavasz, süt a nap és kellemes az időjárás is 
egy jó kürtőskalácssütéshez. Nagyon szeretem a tészta 
dagasztását, majd a sülő kalács ínycsiklandó illatát, 
ahogy a foszlós tészta találkozik a karamelizált cukorral 
és kívül ropogós, belül puha lesz. Ez a művelet több 
órát vesz igénybe, de megéri a fáradságot, mert a vég-
eredmény kárpótol. A szükséges eszközök (sütőfák, 
amire a kürtőskalácsot tekerjük) Erdélyből vannak és a 
recept is eredeti, viszont a sütő, amin forgatjuk a férjem 
keze munkáját dicséri. Manapság 
már nagyon sok helyen foglala-
toskodnak ezzel a finomsággal, 
vannak helyek ahol elektromos 
sütőt használnak, de nekem az 
igazi a parázson sütött simán 
cukorba forgatott kürtőskalács. 
Természetesen sokféle ízesítéssel 
kapható (dió, fahéj, kókuszresze-
lék). Az általam készített kalács 
receptjét megosztom Önökkel.  
 
 

 
 
 

Kell hozzá 2 kg finomliszt, egy kockaélesztő, 2db tojás, 
10 evőkanál cukor, pici só, 2liter tej, egy kocka marga-
rin olvasztva. Az élesztőt kikeverjük a 10 kanál cukorral 
(nem kell felfuttatni), hozzáadjuk a két tojást ezzel is 
elkeverni, majd felváltva a lisztet és a tejet. Jól kida-
gasztani, ne legyen nagyon puha, mert akkor sütésnél  
leesik a fáról. Nagyon kicsit pihentetni, nem kell kelesz-
teni, mert majd a fára téve kelesztjük, mielőtt a parázs 
fölé kerül. A sütőfát megkenem olvasztott margarinnal 
vagy étolajjal, hogy könnyen lecsússzon róla a sült 
tészta. Miután a kisodort tésztát rátekerjük a fára, őt is 
megkenjük olvasztott margarinnal és meghempergetjük 
kristálycukorban. Kis pihenés után megy a parázs fölé 

és folyamatosan forgatva addig 
sütjük, amíg a cukor rá 
karamelizálódik és szép pirosra 
sül. Csak miután megsült akkor 
lehet beszórni dióval, fahéjjal vagy 
más ínyencséggel, mert megéghet 
sütéskor. Ebből a mennyiségből 
nyolc darab lesz, és egy fél dél-
utános elfoglaltság a családnak, 
nálunk mindenki besegít. 

B. A.  

Orvosi zsálya 



MOZSGÓ        2013. június 
 

15 
 

Megújult Mozsgó weblapja 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen követik az 
interneten keresztül községünk weblapját és 
facebookon való megjelenését. Ezért sokan észlelték 
és jelezték, hogy a téli hónapokban nem volt elérhető a 
honlap. A technikai problémát azóta sikerült megoldani.  
 

 
 

Az új honlapot a szigetvári székhelyű Netfort Bt. 
készítette és koordinálja.  
Az adatokat folyamatosan töltjük fel. Várjuk az észrevéte-
leket, hozzászólásokat. Szívesen fogadjuk az Önök segít-
ségét, közreműködését!      P. É. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági összeírás 
 

A Központi Statisztikai Hivatal idén júniusban reprezen-
tatív mezőgazdasági összeírást hajt végre. Az össze-
írás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság 
szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pon-
tos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaság-
irányítás, az EU és a gazdálkodók részére. 
A részvétel kötelező. 
 

A felmérés során a KSH adatokat gyűjt például a földte-
rülettel, az állat- épület- és gépállománnyal, és a fel-
használt munkaerővel kapcsolatosan. A KSH az adat-
szolgáltatók által nyújtott adatokat a törvényi előírások-
nak megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag statiszti-
kai célokra használja fel. 
 

A gazdaságszerkezeti összeírások uniós kötelezett-
ségből fakadnak. A felmérések során gyűjtött adatok 
elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintő 
hazai döntések meghozatalához, s megalapozzák a 
vidékfejlesztés, az agrár-környezetvédelem, illetve a 
fenntartható mezőgazdaság stratégiájának kialakítását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilyen jellegű, nagyszabású felmérésre az Európai Uniós 
előírásoknak megfelelően háromévente kerül sor. 
 

Az összeírás az ország 1600 településének kijelölt min-
takörzeteire terjed ki. A gazdaságküszöböt elérő háztar-
tásokról kérdőív kerül kitöltésre. Ilyenek például azok a 
háztartások, ahol az állatállomány legalább egy négy-
lábú mezőgazdasági haszonállat, 50 baromfi, vagy 
használnak legalább 1500 m2 termőterületet (szántót, 
konyhakertet, gyepet, stb.) vagy 200 m2 szőlőt, 400 m2 
gyümölcsöst. A  gazdaság küszöböt el nem érők eseté-
ben az összeíró nem fog kérdőívet kitölteni, mindössze 
a címet pontosítja és néhány mezőgazdasági adatát 
jegyzi fel. 
 

Községünk egy része is bekerült a kiválasztott körzetek 
közé. Az Árpád, a Zrínyi, a Kassai és a Kolozsvári ut-
cában, valamint külterületeinken fogja felkeresni önöket 
igazolvánnyal ellátott kérdező biztos, Horváth 
Bernadette.  
Bízunk megértő közreműködésükben. 

 

www.mozsgo.hu 

 

http://www.mozsgo.hu/


MOZSGÓ        2013. június 
 

16 
 

Net kukucskáló 
 

Folytatjuk sorozatunkat: Milyen szolgáltatást érhetünk 
el ügyfélkapus regisztrációval! 
 

Földhivatali-nyilvántartás (nem hiteles, hite-
les és e-tulajdoni lap online ügyintézés) 
Ez a szolgáltatás viszonylag új, a tapasztalt felhaszná-
lók közül is kevesen ismerik.  Célja az, hogy Földhivatal 
Online-t a magánszemélyek is igénybe tudják venni 
közvetlenül az interneten keresztül az ügyfélkapus re-
gisztrációjukkal.  Nem kell elmenni a földhivatalba, ott-
honról is kérhetünk tulajdoni lap másolatokat. 
 

A számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből a 
hatályos jogszabályokban megállapított díjazás ellené-
ben jelenleg a következő szolgáltatások (interneten 
keresztül bankkártyás elektronikus fizetéssel) vehetők 
igénybe: 

1. Tulajdoni lap I. rész 
ingyenes, havonta 20 letöltési lehetőséggel 

2. Elektronikus dokumentumként szolgáltatott 
nem hiteles tulajdoni lap 
1000 Ft/ingatlan 
Az elektronikus formában szolgáltatott nem hite-
les tulajdonilap-másolat 

3. Elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-
hiteles tulajdoni lap 
3600 Ft/ingatlan 
Az elektronikus formában szolgáltatott hiteles 

másolatot a hosszú távú érvényesítés feltételeit 
biztosító minősített elektronikus aláírással van el-
látva.  

4. Elektronikus dokumentumként szolgáltatott 
térképmásolat 
2400 Ft/ingatlan 
 

A terület beazonosításához elegendő a helyrajzi szá-
mot vagy az ingatlan címét tudni, vagy térképen kivá-
lasztani a keresett ingatlant. 
 

Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül hite-
les, bizonyító erejű dokumentumnak, csak elektro-
nikus formában rendelkezik bizonyító erővel.  
 

Az E-hiteles, vagyis elektronikusan hiteles tulajdoni lap 
másolat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a 
szolgáltató hitelesítő záradékkal (tanúsítvány), hitelesíti 
és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat 
bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A szol-
gáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus 
aláírásával azt igazolja, hogy az ingatlan-nyilvántartási 
adatbázisból származik, és tartalma az időbélyegző 
által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rög-
zített hatályos adatokkal. 
 

A rendszer használatát megismerheti a 
https://info.foldhivatal.hu/demo/index.html elérhe-
tőségen. 

      Mike Patrik
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Eladó egy komplett asztali számítógép: 
-Core 2 Duo 2200 Mhz processor 
-2Gb DDR2 RAM 
-Nvidia Geforce 9500 gt 512 Mb 
-tp-link wifikártya 
-17" Samsung laposmonitor 
-2.1-es hangszoró 
-egér, billentyűzet 
Érdeklődni.: 06304691279    
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