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Mozsgói Retro Napok 
avagy „Ilyenek voltunk”  

 
A 70-es, 80-as évek világába repített vissza a Mozsgói 
Retro Napok rendezvénysorozat.   
A szombati napon megnyitott retro kiállítás a tárgyakon 
keresztül kívánta a 40, 50 évvel ezelőtti időket meg-
idézni. Puskásné Horváth Éva, a rendezvény főszerve-
zője, megnyitó beszédében elmondta, a kiállítás olyan 
emlékeket, élményeket elevenít fel a látogatókban, 
melyekre szívesen visszagondolunk. Ránézve a játé-
kokra, a gyerekkori élmények elevenednek meg, a régi 
csoki papírok láttán érezzük a szánkban a csokoládé 
ízét, a Szabó család füzetecskéire rátekintve halljuk 
Gobbi Hilda, Zenthe Ferenc hangját.  
A kiállítást Péteri Ferenc által készített fotók egészítik 
ki. – Fedezzük fel akkori önmagunkat! 
 

A kiállítást rendezte Horváth Bernadette, a fotókat válo-
gatta és a tablókat összeállította Vida Evelin. 
 

A kiállítási tárgyakat a következő családoknak köszön-
hetjük: Viljovácz, Gulyás, Horváth, Puskás, Gaják, 
Szukits, Szijártó, Pölcz, Gróti, Várdai család, Kováts 
Kinga és családja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Az ideiglenesen összeállított kiállítást szétbontjuk,  

a kölcsön kapott tárgyakat visszaadjuk.  

Szeretnénk egy állandó kiállítást létrehozni, ezért kérjük 

Önöket, megunt és már nem használt tárgyaikat hozzák el, 

tegyék lehetővé állandó kiállítás létrejöttét! 
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Irodalmi pályázat     
 

Az irodalmi pályázat nyertese Tamasics János. 
A díjat átadta Orbánné Matus Erzsébet, a zsűri elnöke. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. helyezett:Gaál Szabina 
 

Tente baba, tente… 
 

Eljött a naplemenete. 
Olyankor estelente 
Anyám nekem énekelte: 
Tente baba tente. 
 
Ölében ringatgatott, 
Kezeivel simogatott, 
Altatgatott, csicsíjgatott, 
Csókolgatott-babusgatott. 
 
Még nagyon kicsi voltam, 
Anyám nyakát átkaroltam. 
Esedezve, kérve-kértem: 
Tegyen meg mindent értem! 

 

Akartam én minden szépet. 
Az egész mindenséget! 
Csokoládét, édességet, 
Meséljen el szép meséket! 
 
Tündérálmot, hímeset… 
Ajándékot színeset! 
Sok játékot, hintalovat… 
Hozza le a csillagokat!!! 
 
Rebegte az anyám ajka: 
Aludjál el kis angyalka! 
Eldalolta minden este: 
Tente baba tente… 
 

 
 
 

 
 

Fotópályázat győztes képei 
 
A háromtagú szakmai zsűri Pincehelyi József, Völgyi 
Sándor ismert természetfotósok és Sajgó Ferenc kép-
viselő úr döntött a díjak sorrendjéről. A díjakat átadta 
Pincehelyi József, a zsűri elnöke.  

 
 

 
 

 

 

A fotópályázat nyertese, közönségdíjas Szijártó Erik 
Nyár c. képe. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

2. helyezett: Mohó Erika  - „Viharfelhők” 

 

 
 
 
 
 

4. helyezett: Tamasics János 

 

 

Halkan suttogta a szája: 
„Csicsíja-babája”. 
Reá nagyon büszke vagyok. 
Magukkal vitték az angyalok! 
 

Jövőre ismét meghirdetjük pályázatainkat! Várjuk a verseket, elbeszéléseket, fotókat! 
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RETRO DIVATBEMUTATÓ 
 

A retro napokat a Mozsgóért Egyesület tagjai által ösz-
szeállított és előadott divatbemutató színesítette. Az 
amatőr „manökenek” bemutatták a múltbeli hétköznapi, 
ünnepi, estélyi divatot. De megelevenedtek az esküvői 
ceremónia öltözékei is. A bemutatót korabeli reklámok 
színesítették. 
A programot a Pécsi Fordan Táncklub akrobatikus rock 
and rock bemutatója zárta. 
 

A fellépők tollából - 
Amikor először megtudtam… 

Amikor először megtudtam, hogy részt veszek a retro 
divatbemutatón, bevallom sokkolt a dolog. Édesanyám 
ajánlott be a tudtom nélkül, amikor hazajött és elmond-
ta, hevesen tiltakozni akartam, mondván, hogy „én nem 
égetem magam ilyenekkel”. Biztosan sok korombeli 
fiatal így gondolkozik ilyen esetekben.  De aztán úgy 
döntöttem, talán jó móka lesz.  

Már akkor elkezdett érdekelni a dolog, mikor anyukám 
hazahozta a kölcsönbe kapott régi ruhákat.  Ha csak 
úgy megnéztem őket, nem tűntek túl szépnek, de ab-
ban a pillanatban amint felpróbáltam, teljesen más ala-
kot öltöttek. Ezek a ruhák a kevésbé tökéletes alakkal 
rendelkező hölgyeknek is nagyon jól álltak, és ez na-
gyon megtetszett. Ízléses külsőt kölcsönöztek akár egy 
hétköznapi bevásárlás alkalmára is. Az én személyes 
kedvencem pedig a pöttyös, pörgős Made in Hungária 
stílusú ruhák, mint általában szerintem a korombeliek-
nek, akik kedvelik ezt a retro stílust. A próbákra kicsit 
félve mentem, hiszen én voltam az egyetlen ilyen hu-
szonéves, aki már nem kislány, de még nem is felnőtt. 
Tartottam tőle hogy hogyan fogom érezni magam. De 
aztán kellemes csalódás ért. A ruhákat pillanatok alatt 
megtaláltuk, amik az ízlésemnek is és az akkori stílus-
nak is megfelelt. Ezek után jött a legnagyobb félelmem, 
a vonulás elpróbálása. Biztos meg fogok botlani, el 
fogok valahol akadni, nem tudok megfelelően mozogni. 
Először nem is ment túl jól. De minél többször elpróbál-
tuk, annál jobban ment, és már nem is arra figyeltem 
mit fogok elrontani, hanem élveztem a helyzetet. A 
bemutató előtti percekben ismét rám tört a félelem, 
annyira izgultam, hogy elgondolkoztam rajta, hogy 
megszökök. De szerencsére nem tettem, jól ment min-
den, baki sem történt. A divatbemutató után pedig sok 
pozitív visszajelzést kaptam, hogy milyen szépek vol-
tunk, kinek melyik ruhák tetszettek a legjobban, és mi-
lyen hangulatos volt az egész. Ez megerősítette ben-
nem azt, hogy jól döntöttem, amikor nem utasítottam 
vissza a felkérést. Bár az elején azt mondtam soha 
többé nem vesznek rá ilyenre, most azt mondom, vá-
rom a következőt! 

                         Tormási Viktória  

 
 

Váratlan felkérés 
 
 

Amikor Éva néni elmondta, hogy a Mozsgói Napok a 
Retró jegyében fognak zajlani, azt hittem menten hátast 
dobok a széken! Egyből lázba jöttem, nem kellett külön 
kérvényt benyújtani. Imádom ezt a „Hungáriás” korsza-
kot, kár hogy nem ebbe a korszakba cseppentem bele. 
Anyukámnak rengeteg lányka ruhája maradt, amit sze-
rencsére kölcsön tudtam kérni. Alig vártam, hogy végre 
magamra ölthessem őket. A próbák alatt eléggé nehéz-
kesen állt össze a műsor, de hál’ Isten semmi sem le-
hetetlen. Nekem a legjobb rész a „bulis” volt, mivel ez 
három külön zenei stílust mutatott be. Örültem, hogy az 
egy szem fiú résztvevőnk is jól érezte magát - mivel az 
„esküvőnk” után azt kiabálta „Megnősültem! Megnősül-
tem”!  
Az esti bál kicsit csalódás volt számomra, mert sajnos 
nagyon kevesen jöttünk össze, és ami kicsit meglepően 
ért, hogy alig-alig öltöztek be az emberek, - ennek az 
egész mókának ez lett volna a lényege. Ennek ellenére, 
én nagyon jól éreztem magam. Köszönöm. 
 

Pál Alexandra 

A ruhákat bemutatták:  

Csőszi Anita, Földi Krisztina, Földiné Tóth Krisztina, 
Haris Szilárd, Pajzsné Földi Anikó, Paizs Réka, Pál 
Alexandra, Séllei Gyuláné, Séllei Dzsennifer, Takács 
Katalin, Tarlacz Istvánné, Tormási Gyuláné, Tormási 
Viktória 

A divatbemutatót rendezte: Horváth Bernadette, Sánta 
Róbertné, Zsibrita Lászlóné 
 

Technikai, műszaki segítség: Szijártó Erik, Várdai Pé-
ter, Puskás András 
A műsorban Kovács Laci bácsi felvételeiből láthattunk 
részleteket.  
Köszönjük minden résztvevőnek a munkáját! 
 

Köszönet Kovács Zsolt polgármester úrnak és Mozsgó 
község Képviselő-testületének a rendezvény lebonyolí-
tásához nyújtott anyagi támogatásáért. 

       
Mozsgóért Egyesület 

           vezetősége 



MOZSGÓ                                               2013. október 
 

5 
 

Idősek köszöntése    

  „Nem az évek számítanak az életünkben,  
  Hanem az élet az éveinkben.” 
     /A.E. Stevenson/ 
 

Október 1. az idősek világnapja. Már hagyománnyá 
vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, 
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé-
sünket. Nekünk, fiatalabbaknak, lehetővé kell tenni az 
öregkorhoz méltó életet, támaszt kell nyújtanunk a pi-
henés éveire, segíteni kell, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek Önök – hang-
zott el Kovács Zsolt polgármester ünnepi köszöntőjé-
ben.  
A polgármester úr ezt követően köszöntötte Mozsgó 
község legidősebb hölgy és férfi lakóját. 
Dualszky Lászlóné, Zrínyi utcai lakos, 1919-ben szüle-
tett, 93 éves. Fekete István, Mátyás király utcai lakos, 
1929-ben született.  
50 évvel ezelőtt, 1963-ban nyolc fiatal páros kötötte 
össze életét Mozsgón. Sajnos sokan elhunytak, néhá-
nyan elköltöztek. A házaspárok közül Puskás István és 
felesége Gulyás Magdolna, Árpád utcai lakosok, jelen-
leg is Mozsgón élnek. Aranylakodalmuk alkalmából 
köszöntöttük őket. 
Az október első hetében születésnapját ünneplő Pintér 
Jánosnét személyesen köszöntötte a polgármester úr 
egy csokor virággal.   
Kérem, fogadják szerkesztőségünk jókívánságát is! 
Kívánunk erőt, egészséget! 
 

Az ajándék részeként fellépett Kocsis Dénes, a Buda-
pesti Operettszínház ifjú művésze. Műsorában hallhat-
tunk musical és operett részleteket. 

 

 
 

 
 
 

Bár az idősek napja nem lehet soha egynapos ünnep, 
ezzel a műsorral, ezzel az estével szerettük kifejezni. 
       P. É.  

 

Lúdas Matyi mesejáték  
október 4.  
 

A BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális In-
tézmény lakóinak előadásában láthattuk Fazekas Mi-
hály Lúdas Matyi színjátékát. 
Szép példát láthattunk arra, hogy fogyatékkal élők is 
képesek különleges, maradandó élményt nyújtani ép 
társaiknak. A darab rendezője, betanítója Takács Petra 
pedagógus. 

 
 
 

 

 
 

A rendező munkatársai, segítői: Csőszi Anita, Pölczné 
Metz Kata, Sárdi Attila. 
Szereplők: Döbrögi: Léber Dezső, Lúdas Matyi: Orsós 
Géza, továbbá Balogh Mónika, Berezvai Zsolt, Kiss 
Zoltán, Mayer Mátyás, Németh Mónika, Orsós József, 
Petrovics Jolán, Putz Sándor, Scheigl Andrea, Stikkel 
Erika, Tapasztó László, Vas Éva. 
Köszönjük a felkészítőknek, szereplőknek a munkáját! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

P. É. 
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A nosztalgia jegyében 
 

Vargáné Kékes Annánál, Nusánál jártam a minap Szi-
getváron.  
 – Be kell őt mutatnom a Mozsgóiaknak? 

– Természetesen! Mert igaz ugyan, hogy ő Mozsgó 
szülötte, mégis a mai fiatalok már nem találkozhattak 
vele, pedig egykor…anno…meghatározó személyisége 
volt községünknek. 

 
1977-től kultúrház igazgató 

– Mesélj a kezdetekről! – kértem. 

– A 60-as években kezdtem tanítani Mozsgón, és szin-
te azonnal bekapcsolódtam a falu életébe. Mivel na-
gyon aktív, tettrekész voltam, a tennivalók gyorsan 
megtaláltak. 

Foglalkoztam: önkéntes tűzoltóság irányításával,  kézi-
labda csapatunkkal járási bajnokságot nyertünk, úttörő 
csapatvezetőként szerveztem a táboroztatást, kirándu-
lásokat…stb. 

Lengyeltóti János bácsi nyugdíjazása után kineveztek a 
művelődési ház igazgatójának. Ettől kezdve a falu kul-
turális életének szervezése volt a feladatom. Szórakoz-
tató műsorok, pécsi, budapesti színházi darabok, artista 
– és cirkuszi előadások, bálok szerepeltek a választék-
ban. Itt járt többek közt Cserháti Zsuzsa, Máthé Péter, 
Ruttkay Éva, Szergely a bohóc, Rodolfo…stb…stb. 
Igazi nagy nevek voltak. 

A 80-as évek közepétől ritkultak az ehhez hasonló ren-
dezvények, mert csökkent az erre fordítható összeg. A 
bevételek nem fedezték a sztárok gázsiját.  

 - Azt akarod mondani, hogy kihasználatlan maradt 
a kultúrház? 

- Nem! Erről szó sem volt, csak átalakult. Egyre inkább 
külső szervezetek rendezvényeinek adott otthont. Ter-
melőszövetkezet, vöröskereszt, ÁFÉSZ… 

Az iskolai és óvodai nagyobb ünnepségek is itt zajlot-
tak.  Minden évben vittem a körzet Asszony Klubjait 
országjáró kirándulásokra. Takács József volt az ál-
landó fotósunk. A családoknál biztosan akad jó né-
hány fénykép ezekről a programokról.  

- Mi történt ebben az időben a fiatalokkal? Pangott 
az élet ezen a területen? 

- Ó nem! Működött a KISZ, ami összefogta az ifjúságot. 
Keszeg Edit, Csapó Anna, Pásztó Marika megmozgat-
ták ezt a korosztályt.  

Író –olvasó találkozókat, Zselici túrákat szerveztek.  

- Nusa! Szerintem nagyon jó volt annak idején a 
vándortáboroztatás. Hogy is volt ez? 

- Egyetértek veled. Szerintem is jó volt. A kultúrház 
udvarán sátorozásra, főzésre, tisztálkodásra alkalmas 
helyiségeket alakítottak ki. Az ország minden részéből 
érkező kirándulók kétnaponta váltották egymást. Még 
francia gyerekek is voltak. A tábor gondozása tartozott 
feladatkörömbe. Kár, hogy már csak emlék!  

- Rengeteg szakkör is működött akkoriban, amelyek 
beszippantották a fiatalokat. Gondoljunk csak a Honis-
mereti Szakkörre! Nagyon sok függ attól, hogy van-e 
olyan személy, vagy személyek, akik magukkal húzzák 
az embereket a falu felemelkedéséért folytatott munká-
ban.  

- Hadd emlékezzek Lengyeltóti Jánosra, mindenki „Tóti 
bácsijára”. Neki az élete volt MOZSGÓ. Így, csupa 
nagybetűvel. Szerénységem más helyzetben volt.  Ne-
kem a családom mellett kellett ellátnom ezt a munkát. 
Ha még emlékeznek rám, akkor nem dolgoztam hiába. 
Igyekeztem tőlem telhetően a maximumot nyújtani. 

- Hogy telnek ma a napjaid? 

- Párom halála óta már csak ketten, Gabi lányommal 
élünk együtt. Egészségesnek mondhatom magamat, ha 
a térdeim nem fájnának ennyire. Mivel így a mozgá-
somban nagyon korlátozva vagyok, ez erősen leszűkíti 
lehetőségeimet. Mennék és tennék többet, de nem 
tudok. Szerencsére nagyon feltalálom magamat, így is 
mindig teszek-veszek. Gondozom a kiskertemet, sokat 
kötök, olvasok, rejtvényt fejtek.  

- Mit üzensz a Mozsgóiaknak?  

- Csupán annyit, hogy őrizzenek emlékezetükben olyan 
szeretettel, mint én emlékszem rájuk. 

 Köszönöm a beszélgetést. 

    Gajákné Peszmeg Mária 
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Csak egy számít Mozsgó 
 

Új autóbusz  Mozsgó község lakói részére 
 

Újabb eredményről számolhatok be. Polgármesterként 
elsődleges feladataim között szerepelt falubusz beszer-
zése. Ez sikerült is beiktatásom első évében. A kilenc 
személyes kisbuszunk kihasználtsága azóta is maximá-
lis.  
Felmerült az igény egy nagyobb, több személy szállítá-
sára alkalmas buszra. Október 4-én nemcsak az idősek 
napját ünnepelhettük, ezen a napon érkezett meg a 28 
személy utaztatására alkalmas autóbusz.  

 

 

 
 

 
Úgy gondolom képviselő társaimmal jól döntöttünk, 
hiszen folyamatos a kihasználtsága. Reggelente és a 
délutáni órákban iskolabuszként funkcionál. Az iskolán 
kívül bármely szervezet, intézmény igénybe veheti.  
 

 
Vágópont kialakítása 
 

Nagy értékű beruházás elkezdéséről számolhatok be. A 
Mátyás király utca végén a Vásártéren fog megépülni a 
Mozsgói Sertés Vágópont. A vágópont célja, hogy az 
általunk hizlalt sertésekből, az iskola és óvoda számára 
saját vágású húsárut kínálhassunk. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Labdafogó háló 
 

A futball rajongók és focisták örömére kihelyezték a 
labdafogó hálók vázát a kapuk mögé. A tavaszi szezon 
már a megújult pályán indulhat. 

 
 

 
 
 

Mederlapozás 
 

Bár a képen még a munkafolyamatot rögzítettük, de 
elkészült a Pozsonyi utcában is a vízelvezető árok. 
Következik a Zrínyi utca. 
 

 
 
 

Vásárlási lehetőség 
Az önkormányzat által termelt sárgarépa és cékla árusí-
tása megkezdődött. Az igényeket a szociális gondozó 
munkatársaknál lehet jelezni: 
   
  sárgarépa 150.- Ft/kg, cékla 120.- Ft. 
 
 
      Kovács Zsolt 
      polgármester 
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ÉRTESÍTÉS 
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, lakásfenntartási támogatás) október havi kifizeté-
sének időpontja:  

2013. november 4. (hétfő) 10-16 óra.     

    

   Anyakönyvi hírek 

Halálozás 
 

Katona József (Siklós, 1952.04.07. an.: Borjus Margit) 
volt Mozsgó, Alsóhegy 33. sz. alatti lakos meghalt 
2013. szeptember 16-án. 
 

Hábián Józsefné szül.: Darabos Irén (Szigetvár, 
1928.06.24. an.: Jelasics Mária) volt Mozsgó,  
Batthyány u. 19. sz. alatti lakos október 8-án elhunyt. 
 

 
 

                In memoriam 
 

Kuba Károly 
 (1953 – 2013)  (1953 – 2013) 
 
 
 
 

Kuba Károly, 2013. szeptember 10-én tragikus körül-
mények között elhunyt. 

1953. június12-én született, építőipari szakközépiskolát 

végzett, majd 1984-ben a Szigetvári Költségvetési 

üzem művezetőjeként, mellékállásban kőműves kisipa-

rosként kezdte vállalkozói tevékenységét. A HŐSZIG 

Kft-t 1990-ben alapította meg Szigetváron. Támogatója 

volt a környék kulturális és sportéletének, támogatta a 

birkózószakosztályt, és hozzájárult a pécsi Zsolnay-

szobor felújításához. 
 

Szigetvár Város Önkormányzata 1999-ben, mint a helyi 
gazdasági élet egyik legmeghatározóbb személyiségét, 
Városfejlesztési Díjban részesítette. 2010-ben szülőfa-
luja, Almáskeresztúr település lakossága a polgármes-
terévé választotta. 
 

Kuba Károly, mint magánember, és mint vállalkozó is 
mindig próbált lehetőségeihez mérten segítséget nyúj-
tani az emberek, civil szervezetek számára. 
 

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013.október 1-én, Szigetvár Város napján Posztumusz 
Díszpolgári címet adományozott Kuba Károly szigetvári 
vállalkozó, Almáskeresztúr polgármesterének. 
 

Nyugodjanak békében! 

 
 

Anyakönyvi hírek  
 

Születés 
 

2013. szeptember 27-én meg-
született SCHWARCZ MÁRK, 
szülei Horváth Tímea és 
Schvarcz Tibor, nagy-nagy 
örömére.  
Gratulálunk! 

 
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

Mozsgó Község Önkormányzata az idei évben is csat-
lakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj rendszerhez.  A támogatást a felsőokta-
tási intézményekben tanuló nappali tagozatos, helyi 
lakosok vehetik igénybe. 

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöl-
tése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A 
személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltölté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz 
történő benyújtásának határideje:  
2013. november 15. 

 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a la-
kóhely szerint illetékes települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalánál kell benyújtani.  

 
A részletes pályázati kiírás elérhető: 

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-
hungarica-palyazat-2014   

 

 
 

Kalodás tűzifa vásárlási lehetőség 
 

Kalodás tűzifa vásárlási lehetőség: 

 1 kaloda puhafa 4000.-Ft/bruttó + szállítás 

 1 kaloda keményfa 9000.-Ft/bruttó + szállítás. 
  

 

 Megrendelés és további információ: 

 +36 30 336 9805 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
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Új helyszínen fogadják a kisgyermekeket 
 

A Biztos Kezdet Gyerekház lehetőséget kapott, hogy 
jobb körülmények között fogadja a gyerekeket és szüle-
iket. Az új helyszín a Kolozsvári utca 24. (volt rendőrla-
kás), ahol új játékokkal, szép környezetben, változatos 
programokkal várjuk a családokat. 
Nyitva tartás: hétfőtől- péntekig 9-12ig 
          Pölcz Istvánné 

 

 
 
IV. Szülőföldem a Zselic 
Helytörténeti, helyismereti vetélkedő 
okt. 7. 

 
 

 
 

Negyedik alkalommal hirdettük meg, az immár hagyo-
mányosnak mondható, helytörténeti vetélkedőt a Dél-
Zselic tájegységhez tartozó települések körében.  
Almamellék, Mozsgó, Somogyapáti, Somogyhárságy, 
Tótszentgyörgy és Vásárosbéc csapatai mérhették 
össze tudásukat. 
Az izgalmas, játékos feladatok idei győztese Somogy-
apáti csapata lett. Második hely: Mozsgó, 3. helyezett 
Vásárosbéc. 
A zsűri tagjai: Cziberéné Nagy Mária óvónő, Benked 
Anett a Csorba Győző Megyei Könyvtár referense és 
Puskásné Horváth Éva könyvtárvezető.  
A feladatokat összeállította: Zsibrita Lászlóné, Sánta 
Róbertné és Kántor Éva. 
Köszönöm a zsűri és munkatársaim segítségét!  
Jövőre ismét találkozunk! 
      Puskásné Horváth Éva 
     könyvtárvezető 

Kirándulás a horvátországi Senj-be 
 

Ismét meglátogattuk ezt a csodálatos tengerparti várost 
2013. szeptember 21-én.  
Köszönjük a lehetőséget.   J. E. 

 
 

 
 
 
    
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete meghívja Önt és Kedves családját a 
világháború áldozatai tiszteletére rendezett ha-
lottak napi megemlékezésre, melyet a mozsgói 
Hősök terén 2013. október 26-án, szombaton 
tartunk.  

 
 

 
 
 
 

 
Program: 
 

14.45 óra  
Szentmisét hirdet  
Benchea Celestin 
 

15.30 óra  
Ünnepi megemlékezés  
 

Ünnepi beszédet mond Bencsze Balázs, a közös-
ségi ház munkatársa 
Közreműködik a Tinódi Vegyeskar  
és a Szigetvári Zrínyi Gárda 
 
 
Szeretnénk, ha a hozzátartozókkal együtt róhat-
nánk le tiszteletünket mindazok iránt, akik életüket 
kockáztatták és vérüket ontották nemzetünkért. 
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Iskolai hírmondó 
 

Tantermek felújítása 
A nyár folyamán az intézményfenntartó és az önkor-
mányzat segítségével iskolánk 3 tantermének padozat 
felújítása történt meg. Iskolakezdésre tanulóink nagyon 
szépen megújult tantermekbe érkezhettek. 

 

  
Iskolabusz 
Az intézményfenntartó és az önkormányzat közös 
megegyezése alapján az intézményünkbe járó diákjaink 
külön iskola járattal közlekedhetnek. 
Reméljük a szülőknek is nagy segítség ez, hiszen 
gyermekeiket ezáltal teljes biztonságban tudhatják. 
Szeretnénk a buszt iskolán kívüli programokra is hasz-
nálni, így reméljük minél több helyre eljuthatunk tanít-
ványainkkal. 
Köszönjük a polgármester úr támogatását. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Papírbrikett pályázat 
Sikeresen pályáztunk a felhasznált Erzsébet-
utalványokból készített papír brikett pályázaton. Így 
iskolánk 1 tonna brikettet kapott fűtés támogatásra. 
  
Rockopera 
Szeptemberben a Zrínyi-napokon bemutatott Zrínyi 
rockoperára a 7. osztályos tanulóink Orbánné Matus 
Erzsébet osztályfőnök kérése alapján  tiszteletjegyet 
kaptak Moravecz Levente rendezőtől. Tanulóink na-
gyon jól érezték magukat, kiváló előadást tekintettek 
meg. Az est folyamán személyesen találkoztak színé-
szekkel, közös fényképeket készítettek. 
 
„Bezzeg az én időmben” 
 október 4. 
A 70-es, 80-as évek emlékeivel, hangulatával, játékai-
val ismerkedhettek tanulóink ezen a napon.  
Gálber Attila, a pécsi Misina Táncegyüttes vezetője régi 
hangszerekkel ismertette meg a gyerekeket, majd játék 
és tánc következett. 
Választható programjaink között szerepelt fémépítőzés, 
papírrepülő- készítés és reptetés, batikolás, pókfoci, 
ugróiskola, üvegfestés, népi játékok. 
 
 

 
 

Hajdú Szilvia 
igazgató 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

2013. október 22-én, kedden 11 órai kez-

dettel tartjuk az 1956-os forradalom 

ünnepét és a Magyar Köztársaság kikiál-

tásának napját. 

Szeretettel várjuk a község lakóit a ko-

szorúzással egybekötött emlékünnepség-

re a kopjafánál (rossz idő esetén a műve-

lődési házban) 

 
A rendezvény szervezője az általános iskola 
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Mozsgó környéke a középkor századaiban 
 

Az előző fejezetben Mozsgó középkori történetét 
teintettük át az okleveles források tükrében. Az ismerte-
tett oklevelek megvilágításában kibontakozó kép sok 
hiányosságot mutat, ezt próbáljuk ellensúlyozni Mozsgó 
középkori történeti környezetének bemutatásával. A 
középkorban a jelenlegi közigazgatási területen belül, 
vagy annak közvetlen környezetében több, azóta elfe-
lejtett település nevével találkozhatunk. Némelyik neve 
dűlőnevekben élt tovább, másokról csak oklevelek, 
adóösszeírások, vagy a szántás során előkerülő cse-
réptöredékek mesélnek. 
 A helynevek alapján az alábbi településhelyek 
kereshetők Mozsgó határában: Ávfalva (Fáfa dűlőnév-
ben maradhatott fenn a Sovica patak forráskörnyékén), 
Szent Gál (ilyen néven szerepel a 2. katonai felméré-
sen is rét Mozsgó K-i határában), Prága, Teleki, Szent 
Gál (dűlőnévben él), Bögör (Almáskeresztúr határá-
ban), Szent Miklós (sokáig pusztaként lakott hely), Far-
kasfa (Zsibóttal közös határban élő dűlőnév). A fentie-
ken kívül a XV. századtól Keresztúr határában még 
szerepel Agtelek, mely azért jelentős, mert 1477-ben 
oklevélben először szerepel itt szőlő említése.  
 Prága 1499-ben említtetik, mint néhai Zentgal-i 
László birtoka, majd 1503-ban Enyingi Therek Imrének 
(Török Bálint apjának) birtoka Mozsgóval egyetemben. 
  Szent-Miklós a Győr-nemzetség birtoka, 1346-
ban a Szerdahelyi nemesek birtokmegosztásakor Dersfi 
Péteré lett. 1425-ben hallunk először Farkasfáról, mely 
1454-ben Hunyadi János birtokából került a szigeti 
Antimusz János fia János birtokába.  
 1542-ből származik az az adóösszeírás, mely-
ből részletesebb kép bontakozik ki a környékről. Ez az 
összeírás említi a környék plébánosait és azok szolgá-
lati helyeit. Márton zsibóti és szentmiklósi plébános 
neve mellett János plébános nevével találkozunk, aki 
Szent Gál, Keresztúr és Szent Erzsébet egyházainak 
szolgálatában is állott. Szent Gál tehát ekkor templo-
mos hely volt! 
 Ugyancsak ez az összeírás felsorolja a kör-
nyékbeli településeket és birtokosaikat: Farkasfalva - 
Bendács János; Szent Miklós, Zudalaka – Szolád Já-
nos, Szóládné. Mozsgo – Tinodi Péter, Agtelek – Ladi 
Ferenc, Keresztúr, Bögör – Kozári Péter, Bendács Já-
nos, Bikádi János, Magassy Damján, Pethe Ferenc. 
Katonáskodó egytelkes nemeseket is találunk a lajst-
romban, kik még a néhai vátyi ispánság várjobbágyai-
nak leszármazottai voltak.  
Kis Szent Gál: Fekete Péter, Pozsár Antal, Köleses 
Kelemen, Szűcs Imre, Köleses Bertalan, Nagy Mátyás, 
Gyöngyössy András, Posár Mátyás, Völgyi János, Nagy 
Kis István, másik Nagy István, Gergely János, Nagy 
Pál, Csege István, Sulyok Márton, Czene Miklós. 

Bögör: Baga Máté, Bögri Benedek, Bögri Tamás, Cze-
ne Péter. 
Végezetül álljon itt két Lengyeltóti János bácsi által ránk 
hagyományozott közelmúltban fellelt emléke e falvak-
nak.  
 „Szent Miklós puszta: A pusztán 1963-ban 
végzett csatornázási munkálatok közben a keleti olda-
lon, a felszín alatt 80 cm-re tölgygerenda födémre buk-
kantak, amely 150 cm kutat takar. A kút falazata régi, 
nagyméretű téglából készült. Alig 2 m-re csillog a víz 
színe. A kút létezésére nem emlékeznek. Ez magya-
rázza, hogy régebben a cselédség részére ásott új kút 
alig 5 méterre van a lelettől.” - nyilván a néhai település 
egyik víznyerő helyéről van szó. 
 „Bazik- A Szentgáli-rétekre simuló domboldal: 
sok leletanyagot rejtő terület. Különösen szántás alkal-
mával a kutató hamarosan teletömheti zsebeit különbö-
ző mintájú cserépedény töredékekkel. 1946 őszén 
Wiszt István lova szántás közben gödörbe szakadt. Az 
üreg megvizsgálásakor rakott kőanyagra leltünk, ami 
annál is inkább érdekes, mert hozzánk legközelebb 
Bükkösdön található épületkő. A terület valamiféle fala-
zatot rejt, aminek meghatározása kutatásra vár. ... a 
mintegy 50 cm-re szakadt lyukat tovább bővítve egy-
másra rakott lapos mészkövekből készült fal mutatko-
zott üreggel. …Egy kődarabot elhoztunk az iskola szer-
tárába.” (részletek Lengyeltóti János: Mozsgó múltjá-
ból) Baranya megye földrajzi nevei c. kétkötetes gyűj-
temény mozsgói helyneveket közlő fejezetében is meg-
találjuk a helyet Bazik/ Bástya/ Geweste Kirche neveze-
tek alatt, miből nyilvánvaló, hogy a tanító úr a néhai Kis 
Szent Gál nemes falujának templommaradványait talál-
ta meg. 

Lebedy János 
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Az emberélet fordulói 
 
Nehéz dolog a soron következő kor-
szakról írni, főleg így október elején. A 
természet már a mérleg jegyét éli, az 
emberélet szentségében pedig a so-
rozat az ikrek, kicsit a rák, a kos és 
bika jegyét is hordozza.  
– A cikksorozat mivel nem november 
körül kezdődött, és eléggé el nem 
ítélhető módon lassan halad az éves 
kerethez képest, így ősz időben kell 
az emberélet tavaszáról írnom. – 
Különösen nehéz, mivel kint zuhog az 
eső, a meteorológia pár nap múlva 
napsütést ígér, de most olyan vigasz-
talan minden. 
 
 

A fiatal leány, legény életében, ahogy 
jeleztem, összefolyik a kos, a bika, az ikrek, kicsit a rák 
időszaka. 
Az emberéletnek ebben az idejében a másik neművel 
való ismerkedés, az udvarlás, a szerelem időszaka 
érkezik. Próbálom a régit, nagyon kevés sikerrel, rá-
húzni a maira, inkább leírom a régit, hozzátéve egy-két 
rosszmájú megjegyzést és felvetést, talán ötletet, kí-
vánságot. 
 

Nem kellett világháló az ismerkedéshez. Ott volt a kalá-
ka, a közös munkák, közös ünnepek, a bálok. (Ma már 
leginkább csak az alábbi.) A fiatalok óvatosan közeled-
tek egymáshoz, hiszen a visszautasítás szégyennek 
számított. Kertelés szavunk eredete lassan homályba 
vész vagy más tartalmat, értelmezést kap. Régen az 
eladókorú lány feladata volt a ház előtti virágoskert 
gondozása. A kert állapota nem csak a lány szorgalmát 
mutatta, hanem alkalmat adott gondozás közben az 
„arra járó” legénnyel, legényekkel találkozni. A jelbe-
széd nem huszadik századi találmány! A legény a „vé-
letlenül” zsebében lévő almával úgy kínálja meg a lányt, 
hogy előtte beleharap, választ kap szívesen fogadja-e a 
lány vagy nem az udvarlást. Ha a legény harapása 
mentén eszi tovább az almát, szívesen látja. A másik 
felébe harapva és visszaadva az almát, jelzés: nem 
kívánja az udvarlást.  
Milyen egyszerű: nem kell veszekedni, cirkuszolni, vi-
lághálón üzengetni, egy jelzés, amit mind a két fél ért, 
és ami azért nem zárja ki az állhatatos próbálkozás 
lehetőségét, ami eredménnyel járhat. Ne felejtsük a 
régiségben is leginkább a nők választottak párt.  
 

Az ismerkedés még több változata is adott. Az esti sé-
tákon, amikor a lányok dolguk végeztével pár fős csa-
patban dalolva, néha a legényekkel táncolva végig-
mennek az utcán. 

Vásár és ünnepnapokon délután a 
legények is csapatostul járják az ut-
cát, a mulatságba néha a lányok is 
bekapcsolódnak. Ismerkedési alkalom 
a nagyböjti játszó cécó, cicázás. A 
kaláka is sokszor táncosan végződik. 
Más falusiakkal ritkább, nehezebb a 
találkozás, de a vendégség, a búcsúk 
a leányvásárok, táncok, bálok alkal-
mát adták a találkozásnak, a szom-
szédos falubeliekkel. A húsvéti locso-
láskor már az eladó lányhoz ment a 
házasulandó legény locsolni vízzel. 
(Nem az unoka öreganyját locsolni 
kölnivel.) 
Komolyra forduló kapcsolatnál a le-
gény (legények) járnak a lányos ház-
hoz. (A pénteki nap kivétel, ekkor a 
lány söpör, takarít, fürdik stb.) Nem 

illik legénynek menni a házhoz pénteken.  
Kitették a szűrét: a legénylátogatás végén „véletlenül” 
ott felejti a szűrét, subáját, kabátját, amikor visszamegy 
érte, és a tornácon találja, világos a jel: nem kívánatos. 
A házban hagyott (pitvarban, konyhában) felsőruháért 
visszatérő legényt, ha még meg is kínálják, remény-
kedhet - szívesen látják. 
 

A „terelgetett, irányított” párkapcsolatok is megvoltak a 
régiségben. Ebben nagy szerepe volt a közvetítőknek. 
Ezek többnyire öregasszonyok voltak: „kőllogó”, „cso-
szogó”, „susogó”, „gügyü”, „nánás” volt a nevük. Ők jól 
ismerték a fiatalok családját és magát a két fiatalt is. 
Tudták a fiatalokról is, hogy melyik tesze-tosza, melyik 
ivós, melyik félrelépő, vagy kinek a felmenője az. A 
család, de a szerzők is véleményt mondtak a másikról. 
Még komolyabbra forduló kapcsolatoknál a legény csa-
ládja megszervezve vagy meglepetésszerűen lányné-
zőbe ment a lányos házhoz.  

Győri Sándor 

 
 

A Pécsi Nemzeti Színház Mágnás Miska c. operett 
előadásának megtekintésére lehet jelentkezni. Az elő-
adás időpontja:  
2013. november 17. (vasárnap) 15.00 óra.   
Jegyár: 2500.-Ft    Buszköltség: 600.- Ft 
 

A költségek befizetésével jelentkezni lehet 2013. októ-
ber 17-ig, csütörtök délután 4 óráig, a könyvtárban. 
Akik a bérletet megvásárolták, azoknak természetesen 
a jelentkezését rögzítettük. 

Érdeklődni lehet: Tel.:  +36 30 865 3404  

Színházlátogatás  
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Könyvajánló 
Paulo Coelho: Veronika meg akar halni 
 

Veronika nem szereti az 
életét, bevesz egy marék 
altatót és várja a halált. De 
nem hal meg, szíve viszont 
súlyosan károsodik, pár 
napja marad csak az élet-
ből. A halál árnyékában 
végre megtanul élni. Utolsó 
napjait boldog önfeledtség-
ben, boldogságban tölti.  
Vajon, ha tudnánk, hogy ez 
vár ránk mi is ezt tennénk? 
Nem túl rövid az élet, hogy 
ezen aggódjunk? Boldog 
vagyok most, mit tudnék 

tenni, hogy az életem boldog legyen? Hogy felszaba-
dult legyek? Ki lehet-e lépni a mindennapokból, vagy 
csak valami nagy tragédia tud kiragadni minket? 
Coelho könyvei elgondolkoztatóak, megállítanak a min-
dennapi rutinban és olyan problémákra fókuszálnak, 
amik mellett hajlamosak vagyunk elmenni. Sokat köz-
helyesnek tartják őt, mivel olyan dolgokra világít rá, 
amikkel mindannyian tisztában vagyunk, de az értéke 
szerintem pont abból adódik, hogy kicsit más nézőpon-
tot mutat, és elindít bennünk valamit. Hagyjuk hát, hogy 
elvarázsoljon egy kicsit minket is!  
Jó szórakozást!                Puskás Kata 
 

 
 
Itthon vagy - Magyarország szeretlek! 
Országos programsorozat 
2013. szeptember 29. 
 

Szigetvár is csatlakozott az országos rendezvénysoro-
zathoz. Mozsgó község kézműves foglalkozást tartott a 
várban. Sajnos az esős, hideg időjárás miatt csak ke-
vesen érdeklődtek a programok iránt.  

B. A. 
 
 

 
 

Új olvasnivalók érkeztek a könyvtárba 
 

A mozgókönyvtári ellátásnak köszönhetően gyakrabban 
tudjuk a könyveket cserélni, ismét csemegézhetnek 
Kedves Olvasóink! 
 

              
 
 

        
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

KÖSZÖNTÉS 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük,  
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,  

akik októberben ünneplik születésnapjukat!  

 
 
 

 

 Banó Jánosné, Kolozsvári utca 

Kovács Lászlóné, Árpád utca  

Megyesi József, Mátyás kir. utca 

Pintér Jánosné, Mátyás kir. utca 

Stájer Gyula, Árpád utca 

Stájer Gyuláné, Árpád utca 

Vatulik Józsefné, Kassai utca 

Tamasics János, Mátyás kir. utca 
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Lengyeltóti János tollából 
 

Mozsgói betyár-mondák 

 

Pücsök Kata 
és Patkó Bandi 

 
Öreg kis ház a 
faluvégen Almás-
keresztúr felé. 
Faluőrző, mint puli 
a nyáj mögött. 
Szobája földdel 
tapasztott. Lakói 
munkától gyűröt-
tek. Bágyadt arcú, 
üvegre festett 
Mária-kép a falon. 
A kemence sarká-
ban roskatag, ősz 
ember. Sokat lá-

tott, tapasztalt.    
– Hát igen…Hát az úgy vót…Suttyogós gyerek vótam 
akkor.  
Csöppennek, folydogálnak a szavak, s régmúlt idők 
világa elevenedik elénk. 
– Már akkor is itt laktunk a falu végén. A miénk ez a 
porta még a régi uraságtól. Faluőrzők voltunk a 
Könyeres szomszéddal mindig. Van vagy hetven esz-
tendeje. Nyiladozó ésszel néztem a világot. 
A mennyezetet tartó évszázados mestergerendára 
mutat. 
– Láttya azokat a vágásokat? Azokat még Patkó Bandi 
hasította, rótta bele. A kisbaltájával. Amikor mérgében 
felhajította. Mert ebbe a szobába sokszor vót. 
Bütykös, fagyökér kezével a szomszéd házra mutat. 
– Odajárt. Amíg odavót, addig Soromfai Jóska itt várta. 
Őrködött. már csak páran emlékszünk rá.  
Öreg Kisgyura, Kiss koma meg magam. 
Nyári este. Csend. Munka súlyától pihen a falu. Holdra 
bámuló kutya nyújtott vonítása hallik. A plébánia kiugró 
bejárója alatt mintha csak azért épült volna, a község 
mindenesei álmukban őrzik a falut. Harangozó, postás, 
kisbíró, éjjeliőr a hivatala egy személyben. Társa – a 
nagyobb biztonság okáért ketten ügyködnek az éjjeliőr-
ségben – versenyre kel vele a horkolásban. A nemes 
verseny annyira lefoglalja mindkettőjüket, hogy észre 
se veszik a magános lovast, aki lassú lépésben jön 
végig az úton. 
Kopp-kopp, koppan az ablak. A falu legszélső házán. 
– Bandi te vagy? Szisszen a kettes ajtón a tolózár. Pat-
tan az ajtókapocs. A férfi belép. A bontott ágy testmele-
ge az arcába csap. Az ablakon beszűrődő holdfénynél 

eléje fehéredik az ingét összefogó asszony. Motozás, 
szöszmötölő keresgélés susog. 
– Hagyd Kati!  
A keresgélés abbamarad. 
– Látott valaki? Az asszony hangján remegés érzik. 
– Nem törődöm vele. Hol az urad? 
– Szigetbe… Makkos disznókat hajtott… Éjjel… Az 
erdőből a városba. Hogy ne düljenek ki a nagy meleg-
ben. 
Hallgatás. Forrósodott vágyak lüktetnek a férfiben. 
– Katicám… Lelkem… Darabosan törnek elő a szavak. 
Most jöjj velem!..Hozzám…feleségnek. 
Az asszony lassan hátrább húzódik. Szavai törvényt 
ütnek a csendes szobában. 
– Nem! Most sem. Sohasem. 
– Pénzem van. Felhagyok mindennel. Átmegyünk a 
Dráván. Földünk, házunk lesz. Békében élünk… Ta-
lán… Ismeretlen lágyság a hangban… Talán gyerme-
künk is lesz. 
Perzsel a lehelet. Lüktet a halánték. Égetődik a száj. 
Fonódik a férfikar. Haja bontott gyengeségben remeg 
az asszony. Közel örvénybe bukón közel állnak egy-
máshoz. Az agy már nem értékeli a cselekedetet. Nem 
mérlegel. Kábult hangtalanság.  
-I-i-i-i-i…ö-ö-ö-ö-. Sír fel a gyerek. 
Az asszonyt hidegzuhanyos józanság ébreszti. Határo-
zott mozdulattal tolja el a férfit. Gondos kézzel emeli fel 
a gyereket. Csicsijgatja- babusgatja. Csendesen oda-
szól a férfinak: 
– Nem Bandi… Soha többet ne jőjj! Uram van… Van… 
Gyermekem van.. Minden. 
Lélekválságos csend nehezedik a kis földes szobára. 
Ősanyáktól öröklődött, családokat halálig összekötő 
erkölcsi törvény. A zömök férfi melléje lép. 
– Utolsó szavad? 
– Az. 
Háborog az indulat. Feketesűrűn lüktet a vér. Vaskarok 
fonódnak a gyermeket tartó asszonyra. Forró a levegő. 
– Bandi! Látja a gyerök. Sikolt az asszony. 
A férfi tántorodón ocsúdik fel. 
– A gyerek… minden. 
Szélvészvágtatás ébreszti értelmetlen bambaságra a 
falu őreit. A két bátor atyafi még beljebb bújna a plébá-
nia bejáróján, ha a fal engedné. 
 
Mesemondó Mester Jóska bácsi feje igenlőt bólint. Így 
vót. Így hallottam az apámtól. Környék szépe Pücsök 
Kata és Patkó Bandi szerelmit, így tudják a mozsgóiak. 
 
 
 
 

Mester József 82 éves mozsgói lakos elbeszélése és a 
faluban élő szájhagyományok alapján összeállította 
Lengyeltóti János 1937. február 3-án.  
 



MOZSGÓ                                               2013. október 
 

15 
 

Illóolajok 
 

Nedves, hideg időjárással köszöntött be az idei ősz. 
Gyakori ilyenkor a megfázás és a felsőlégúti megbete-
gedések.  Szervezetünk nem egyformán reagál a hirte-
len beálló változásokra. Legyen szó egy pohár meleg 
mézes teáról vagy egy forró aromafürdőről bizalommal 
fordulhatunk a gyógynövények eszenciáihoz.  

 

   
 

Ki ne hallott volna az illóolajokról? Ezeket a 
szobahőmérsékleten gyorsan elpárolgó, tömény anya-
gokat a növények mirigyeiből nyerik ki. Aromanövénye-
ink közül sok megtalálható a konyhakertben, de jó né-
hányuk kipróbált hatással bíró illóolajat tartalmaz. Kuta-
tások bizonyítják, hogy a kamilla kék színű illóolaja erős 
gyulladáscsökkentő, sebgyógyító hatású. Emellett bak-
térium- és gombaölő. Hasonló hatású a cickafark rokon 
anyagokat tartalmazó párlata, mely végbélgyulladás, 
aranyér esetén javallott ülőfürdők fő hatóanyaga. A 
menta olaja kockacukorra cseppentve nemcsak a be-
gyulladt torkot hűsíti, enyhíti, hanem segíti a máj epeki-
választását, oldja a gyomorgörcsöt.  Akár gyógykezelés 
vagy felfrissülés a cél az aromaterápia számos lehető-
séget kínál. 
Frissítő, élénkítő fürdőhöz tegyünk néhány csepp 
rozmaringolajat vagy rózsaolajat a vízbe. Lábápolásra a 
legjobb természetes szagtalanító a ciprusolaj (6 csep-
pet tegyünk 1 tál meleg vízbe). 
A lábujjak gombásodása ellen hatásos a levendulaolaj, 
1-2 cseppet masszírozzunk be. Lábszemölcs esetén 
vattadarabra cseppentve használhatunk eukaliptusz-, 
rozmaring-, kámforolajat. 
 A fogfájás egyik ősrégi orvossága a szegfűszeg 
olaja. Vattára cseppentve kell fájó területre helyezni. 
Erre alkalmas a borsosmenta olaja is. 
 Aromamécsesbe tett néhány csepp menta- 
vagy levendulaolaj vízzel keverve kellemesen áthatja a 
szoba levegőjét, felfrissíti azt. 
 A fenti néhány ötlet csupán ízelítő az aromate-
rápia világából, a lehetőségek ezen jócskán túlmutat-
nak. Az illóolajok beszerzése során (patika, drogéria) 
ügyeljünk,hogy azok 100%-os tisztaságúak legyenek.  
Ezeknél várhatjuk ugyanis a kellő hatást. 

          Lebedy Mária 

Máshol másképp…. 

Káposztasavanyítás Erdélyben 

Odahaza Csomafalván az én szüleim ezt a savanyítási 
formát alkalmazták és mai napig így szokták elrakni 
télire a káposztát. A közepes fej káposztákat egészben 
teszik el. A hordó aljára tesznek tormát, csípős papri-
kát, kaprot, csombort és egy cső kukoricát. A káposzta-
fejeket kifúrják és megtöltik sóval (amennyi belefér), 
vagyis a torzsa helyett só lesz.  

Minden sor káposztára szórnak egy fél marék sót, és 
ezt addig folytatják, míg el nem fogy. 24 óráig így hagy-
ják, és nem csinálnak semmit vele. Másnap ráöntenek 
egy vödör meleg vizet, amiben feloldanak 2 kg sót. A 
továbbiakban hideg vizet kell ráönteni annyit, hogy el-
lepje. Egy mázsa káposztához ( a mi családunkban 
ennyit szoktunk eltenni) 3 kg só kell. Deszkával és ala-
posan megsikált terméskővel lenyomtatják. Slaggal 
időnként levegőt fújnak bele. Általában halottakkor 
szokták elsózni a télirevalót és akkor karácsonykor már 
jó. Mi télen a káposztalevét előszeretettel isszuk, és 
nagyon finom „káposztalélevest” főzünk belőle apró 
húsgombóccal.  

   Bege Amália 

 

 

 

A harlekinkatica, 
avagy „rémkatica” a 
katicabogár-félék 
családjába tartozó 
ragadozóbogár. 
Kelet-Ázsiában 
őshonos, sok 
színváltozatban 
fordul elő.  

 

A hazánkban gyakori és őshonos hétpettyes katicához 
és  kétpettyes katicához hasonlóan főként 
levéltetvekkel táplálkozik.  

Nagyobbak és gyorsabban szaporodnak mint az 
őshonos hétpettyes és kétpettyes katicák, kiszorítják 
élőhelyükről az őshonos fajokat.. 

Máskor is előfordult már hasonló invázió mint az idén, 
ugyanis a tél beállta előtt  menedéket keresnek, főleg 
fűtött falak, ablakrepedésekbe húzódnak be. 

A harlekinkatica meg is haraphatja az embert, amely 
következtében a bőrön pirosság és enyhe duzzanat 
keletkezhet a befecskendezett emésztőenzim 
következtében.  

B. A. 

Tudta? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%E9tpettyes_katicabog%E1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%E9tpettyes_katicabog%E1r


MOZSGÓ                                               2013. október 
 

16 
 

Labdarúgás 
Megyei III. osztály Czibulka csoport felnőtt 

2013/2014. őszi 
 

Szeptemberi mérkőzések eredményei 
 

2013.09.08.  Csertő – Mozsgó 2 – 6 
 Góllövők: Horváth Benjamin (3) 
         Szarvas Bence 
                    Zsigmond Bálint 
                 Lengyeltóti Tamás 
 

2013.09.14.  Mozsgó – Mágocs 
(a mérkőzés elmaradt, plusz 3 pont Mozsgó csapatának) 
 

Októberi mérkőzések  
9. forduló 2013. 10. 12. (szombat) 15:00 Magyarhertelend – Mozsgó 

10. forduló 2013. 10. 19. (szombat) 14:30 Mozsgó – Gyód 
11. forduló 2013.10.27. (vasárnap) 13:30 Szabadszentkirály – Mozsgó 

12. forduló 2013. 11. 02. (szombat) 13:30 Mozsgó – Szentlászló 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A 2013-as szezonban 4-ik mérkőzés után is még mindig az első helyen állunk. A focicsapatunk 18 mérkőzés óta verhe-
tetlenek a bajnokságban. Góllövő lista élén Horváth Benjamin van 16 góllal, 11-ik helyen Zsigmond Bálint 5 góllal, 11-ik 
Szarvas Bence 5 góllal. Hajrá Fiúk! Hajrá Mozsgó! 
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        Eladó csemege paprika, erős paprika   2600.-/kg 

Érd.: Mozsgó Aradi u. 1. 

Tel.:06 70/517-0445 Házi tojás 30 Ft/db 

 

 

2013. 09. 22. Lakócsa – Mozsgó 2 – 5 
 Góllövők: Horváth Benjamin(4) 
         Szarvas Bence 
 

2013. 09. 28. Mozsgó – Kishárságy 3 – 0 
 Góllövők: Horváth Benjamin, 
         Szili Péter, 
         Hegyháti József 
 

2013.10.06. Mozsgó – Kővágószőlős 2 – 0 

        (félbeszakadt) 


