
 
 
       
 
       
 
       
 
 

 

Oravecz Imre: 

VALLOMÁS 
részlet 
 

 
Itt vagytok, 
atyámfiai és atyámlányai, 
ti, úgynevezett kétkeziek, 
itt pihentek a temetőben, 
ebben a hűvös, északi oldalban, 
a rét felett, 
sorban, szép rendben, 
sűrűn egymás mellett, 
ki síremlék alatt, ki jeltelenül, 
akármerre nézek, 
mindenfele titeket látlak, 
lent, fent, jobbra, balra, 
középen, a tetőn, az út mellett, 
mindenhol ti vagytok, 
titeket rejt a föld, 
de sokan vagytok, de összegyűltetek, 
már el se férnétek a faluban, 
ha most felkelnétek és bemennétek, 
és milyen mozdulatlanul fekszetek,  
pedig hogy törtétek magatokat, 
hogy igyekeztetek, 
hogy több legyen, 
hogy jobb legyen. 

 

 
 
 

Jancsika és Elluska 
Eljátszottad már  
kis játékidat 
Kedves gyermek 
hamar játszottad el 

Borsos István  (1831-1901) 
nyugalmazott erdőmester 

Hősi halált halt  
1918. jún. 24. 
Kovács János élt 26 évet 

   

 
 

RÉGI TEMETŐ 

2013 

Gráf Márton   a község  
 első iskola igazgatója 
meghalt 1906. okt. 10. 
áldásos élte 64. évében 
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TEMETŐ – RÉGI TEMETŐ 
 

A Jedinkai szőlőhegyre vezető út mindkét oldalán teme-
tő található. A ma használatos temető volt a falu első 
temetője, a XVIII. század közepén nyitották meg. 1763-
ban Kiss Tamás feleségét temették ide elsőként.  
Az évszázados használat folytán betelt temető helyett 
új területet jelöltek ki. A manapság régi temetőként ne-
vezett temető lett az új temető. A síremlékeken ugyan 
az idő vasfoga nyomott hagyott, de az öreg kövek 
Mozsgó múltjáról mesélnek:  
Mozsgó község első körjegyzője Lejthényi Kálmán 
(1850-1921), 
Gráf Márton, az első igazgató, kántortanító (1842-1906), 
Topoll Pál esperes plébános (1826-1888), 
Hirling Nándor plébános (1858-1926),  
Borsos István nyugalmazott erdőmester (1831-1901), 
gyurasi Gyuris Pál nyugalmazott jószágfelügyelő (1823-
1889) 
 

Az 1930-as évek elejére ez a temető is betelt. Az akkori 
képviselő-testület a mai temetőt jelölte ki. A még épen 
maradt síremlékeket elárverezték. Egyetlen vaskereszt 
maradt meg ebből a temetőből, mely Czapf Godofréd 
plébános sírhelyét jelöli.  
A mai temető első halottja Bauer János volt, aki 1932. 
május 13-án 76 éves korában hunyt el. Temetőgond-
nokként az volt a kívánsága, hogy az „új” temetőben 
helyezzék örök nyugalomra. 
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából. Mozsgó, 2010., Pus-
kás Istvánné 72 éves 

        P.É.   

 

Múltunk, értékeink mentése 
 

A régi temető máig őrzi temetkezési kultúránk emlékeit, 
bár egyre kevesebb az eredeti formában megmaradt 
sírhely. A 19. század elején megnyitott köztemetőben 
díszes vagy szerényebb sírhelyek készültek, melyek jól 
tükrözték az elhunyt családjának társadalmi státuszát. 
A kerítéssel övezett és örökzölddel díszített sírhelyek a 
temető leglátványosabb emlékei.  
 

Ezeket az értékeket meg kívánjuk őrizni az utókor szá-
mára. Első lépésként az akáccal telenőtt bozótost le-
vágtuk, így már a halottak napi megemlékezés alkal-
mából megközelíthetővé váltak a nyughelyek.  
A régi temetőkert határait az u.n. temetőárok jelöli. Ez a 
terület mintegy 2,5 hektárnyi, folyamatos gondozása 
nem megoldható.  Kerítéssel körülzárt, gondozott kör-
nyezetet alakítunk ki a még meglévő síroknak a szőlő-
hegybe vezető út mentén.  
Amennyiben a hozzátartozók élni kívánnak a lehető-
séggel, a halottaik emlékét őrző sírköveket, síremléke-
ket ebbe a gondozott, látogatható felső részbe helyez-
nénk át. 
Az értékmentés részeként a megrongálódott, ledőlt kö-
veket megjavíttatjuk. A temető közepén található ke-
reszt oly mértékben károsodott, hogy helyére újat kívá-
nunk állíttatni.   
Távlati céljaink között szerepel a temető dokumentáció-
jának elkészítése, amely tartalmazza a sír fotóját, a sír-
emléken található szöveget és a sírok elhelyezkedését. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy támogassa mun-
kánkat! 

Kovács Zsolt 
polgármester
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK 

 

Október 23. 
 

Az általános iskola és az óvoda pedagógusai által ösz-
szeállított műsorral méltón emlékeztünk az 57 évvel 
ezelőtti eseményekre.  Az óvodások verses összeállítá-
sa után a 4. és a 6. osztály tanulói, valamint az iskola  
 

 
 
pedagógusai elevenítették fel a forradalom és szabad-
ságharc történéseit. Felkészítő tanáraik Gulyás Csabá-
né, Nagyné Rajna Mónika és Molnár Márta. A műsor 
összeállításában közreműködtek Hegedüsné Szojkó 
Tünde és Orbánné Matus Erzsébet. Köszönjük a szín-
vonalas műsort. 

 

 
 

 
Emlékezés a hősökre 
 

Az első és második világháborús emlékműnél tartottuk 
meg október 26-án emlékünnepségünket. Fejet hajtot-
tunk azok előtt, akiknek hősi önfeláldozása nélkül ma 
nem létezne Magyarország. Benchea Celestin plébá-
nos a hősök emlékére tartott szentmiséjén a hazáért 
életüket adó hősökért szólt a fohász és imádság. 
Viljovácz Kitti 7. osztályos tanuló által előadott szavalat, 
a szigetvári Tinódi Vegyeskar éneke tette ünnepivé és 
emelkedetté az emlékezést. Ünnepi beszédet mondott 
Bencze Balázs, a közösségi ház munkatársa, közremű-
ködött Kántor Éva és a Szigetvári Zrínyi Gárda. 
Koszorút helyezett el Mozsgó Község Önkormányzata, 
Lengyeltóti János Tagiskola, Őszikék Nyugdíjas Klub, 
Mozsgóért Egyesület. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Éjszakai fényben 
 
 

Esténként különleges látványt nyújt a kivilágított római kato-
likus templom. Tekintsék meg! 
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A mezőgazdasági programról 
 

A mezőgazdasági program alapvető eszközét a termő-
földeket a termelési évhez képest későn csak áprilisban 
kaptuk vissza a Nemzeti Földalapkezelő Kht-től, ingye-
nes vagyonkezelésbe, így a tényleges termelés ezután 
kezdődhetett. A saját, eddigiekben is bérelt és használt 
területeinken a munkálatok folyamatosak voltak. 
A szántóföldi növénytermesztés gabona, takarmány 
gabona fajták termesztésével kezdődött. A késői idő-
pont végett tavaszi árpát és zabot vetettünk 4 hektáron. 
Sajnos a talaj alacsony tápanyagtartalma, a késői vetés 
és az esős időjárás miatti megkésett agrotechnikai 
munkálatok miatt a termésmennyiség nem éppen az 
elvárásainknak megfelelően alakult. 
A betakarított terményeket az állatok takarmányozásá-
hoz használtuk fel. A szalmát báláztattuk és betároltuk 
az almozáshoz, valamint a következő évi kakasfesztivá-
lon dekorációként fogjuk használni.  
A betakarítások után időben tudtuk megalapozni a kö-
vetkező évi termelést. A gyommentesítés után mag 
ágyelőkészítés és megfelelő idejű vetés elvégzésével 
várjuk a következő termelési évet. A termés biztonság 
érdekében a vadvédelmi berendezéseket is beüzemel-
tük, kerítést és villanypásztort építettünk több földterüle-
tünk köré, hogy a vadkárok miatti terméskiesést mini-
málisra csökkentsük. Mindezzel a következő év takar-
mány ellátását fogjuk megoldani, az épülő sertés ólaink 
benépesítése után.  
Szántóföldi méretekre kívánjuk a gyógynövény ter-
mesztést is kibővíteni. A zsálya területet 3 hektárra, va-
lamint 1 ha citromfüvet vetettünk, és 0,5 ha levendulát 
palántáztunk ki. A gondos munkálatok ellenére, nem 
volt megfelelő a kelés, ezért meg kell ismételni. A zsá-
lya területeinken nagy biztonsággal termelhető gyógy-
növény, a már meglévő területünk jelentős árbevétel-
hez juttatta az önkormányzatot. A területek megnövelé-
sével a bevételeink gyarapodását érjük el. Ugyanez 
mondható el a másik két gyógynövényről, a citromfűről 
és a mór mályváról is. Mindkettő kiválóan alkalmas a 
közmunka program keretén belüli bevételek növelésé-
re. 
A levendula ültetvény jövőbeni jövedelem forrásává fog 
válni, hiszen 3-5 év míg eléri a termelési maximumot. 
Az idei évben a zöldség termesztést is szántóföldi mé-
retekre növeltük. Az eddigi kisparcellák helyett 0,5ha 
zöldségfélét, 0,5 ha babot, 1 ha hagymát, 1,5 ha bur-
gonyát, 1 ha sárgarépát, 0,5 ha céklát, 1 ha sütőtököt 
vetettünk. 
A termesztési terület növelését az épülő feldolgozó 
részleg ellátása is szükségessé tette. 
Olyan biztonsággal termelhető növényeket választot-
tunk, amelyek lé nyerésére és szárítmányok előállításá-
ra is alkalmasak. 
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A tavalyi évben jó terméseredményt produkáló hagyma 
most is kimagasló minőséget és mennyiséget termett. 
Az iskolai konyhát két hónapig elláttuk és a lakosság 
betárolási igényeit kielégítettük. Mivel a hagyma ilyen 
biztonsággal termeszthető, ezért a következő években 
nagyobb területen kívánunk foglalkozni.  
A sütőtököt magtermesztésen kívül lé feldolgozónkban 
hasznosítjuk, a lényerés melléktermékét takarmány-
kiegészítésre használjuk, a magokat tovább termesz-
tésre értékesítjük. A céklát, sárgarépát, zöldséget betá-
roltuk zöldség lényerésre valamint konyhai feldolgozás-
ra hasznosítjuk.  
További fűszer- és zöldségnövények termesztését is 
bevezetjük, hogy az iskolai konyhát minél jobban el tud-
juk látni alapanyaggal.  
Termékeinket is bővíteni kívánjuk, hogy a jövedelmező-
ségét növeljük programunknak.  
 
Ebben az évben a gyümölcsös fajtakínálatát is bővítet-
tük. A meggyet kiegészítettük cseresznyével, szilvával, 
kajszival, barackkal, almával és körtével. Érési sorokat 
ültettünk, hogy a gyümölcsellátásunk mind az üzem, 
mind az iskola és óvoda számára folyamatos lehessen.  
 
A gazdálkodás teljeskörűsége végett két irányba fej-
lesztjük a munkaterületeket, primőr termelés és palán-
tanevelés céljára fóliasátrakat kívánunk építeni. A táp-
anyag utánpótlást saját komposzt előállításával kíván-
juk megoldani.  

Kovács Zsolt 
polgármester 
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Pályázati sikereink 
 

Az európai uniós vidék-
fejlesztési program ré-
szeként kiírt LEADER 
pályázatokon sikere-
sen indultunk. Mozsgó 
Község Önkormányza-
ta, a Mozsgóért Egye-
sület, a Mozsgói 
„Csizik Mihály” Sport-
egyesület, a Szigetvári 

Térség Fejlődésért Egyesület által beadott pályázato-
kon összességében 14.000.000.- Ft összeget nyertünk 
el Mozsgó község részére.  
A megnyert pályázati pénzből fejlesztjük, berendezzük 
a falu használatában lévő épületeket, rendezvényeket 
tartunk.  
Napkollektorokat szerelünk fel a kultúrház épületére, a 
sportöltözőt felszereljük öltöző szekrényekkel, haszná-
lati tárgyakkal, a játékosoknak sportfelszerelést vásáro-
lunk. A kultúrházban megrendezett kiállításokhoz esz-
közöket szerzünk be.  
A falu immár hagyományosan megrendezésre kerülő 
programjait, a Mozsgói Kakasfesztivált, a Mozsgói 
„Csizik Mihály” Sportnapokat és a Mozsgói Napokat 
ebből a pályázati forrásból finanszírozhatjuk. Az elnyert 
támogatásból a rendezvények lebonyolításához szük-
séges eszközöket is be tudjuk szerezni. 
Két pályázat vár még pozitív döntésre. A beadott pályá-
zaton a 7.000.000.- Ft összegből a sportöltözőn kívá-
nunk napkollektort építeni, valamint rendezvényeink si-
keres lebonyolítása érdekében színpadfedést alakítunk 
ki.  
Köszönet illeti a pályázat benyújtásában részt vevőket, 
a civil szervezetek vezetőit. 

Kovács Zsolt 
polgármester 

 

Véradás 

A hagyományokkal szakítva október 12-én, szombaton 

volt a véradás. 
A pihenőnap ellenére 16 fő jött el. A képviselő-
testületből is többen részt vettek a véradáson és Ko-
vács Zsolt polgármestert is üdvözölhettük a jelenlévők 
között. 
Fontos a személyes példamutatás. A következő alka-
lommal talán követők is jelentkeznek. 
Szeretettel várunk Mindenkit a VÉRADÁSOKON.  

   Horváthné Berta Ildikó  
védőnő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, lakásfenntartási támogatás) november havi kifize-
tésének időpontja:  

2013.december 4. (szerda) 10-16 óra. 

 
Party a gyerekházban 
 

 
 

 

2013. október 26-án szombaton a Biztos Kezdet Gye-
rekház egy egész napos kikapcsolódásra   hívta a gye-
rekeket és szüleiket. Kézműveskedtek, közösen főztek, 
játszottak, természetesen nem maradhatott el a tökfa-
ragás sem, amit a gyerekek nagyon élveztek.  

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

 
 

 
 

KÖSZÖNTÉS 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon  

70 év feletti Mozsgói Lakosokat,  

akik Novemberben ünneplik születésnapjukat! 
 

 
 

 Gulyás József, Kolozsvári utca 

Léránt Kálmánné, Árpád utca 

Tormási Gyula, Kolozsvári utca 

Visnyei Károlyné, Pozsonyi utca 
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ISKOLAI HÍRMONDÓ 
 

 
október 11. 
Magyar Diáksport Napja 
 

Iskolánk 3. éve tartja meg az Országos Diáksport Nap-
ját. Ennek a napnak a lényege, hogy a gyerekek meg-
érezzék a mozgás fontosságát. Nálunk ezen a napon 
120 percet mozogtak a gyerekek: lefutottak 2013 mé-
tert, fociztak, labdás-ugróköteles játékokat játszottak, 
úsztak Szigetváron. 

 

 
 

 október 15. 
Továbbtanulási börze 
 

A szigetvári munkaügyi központ több éve megrendezi a 
környékbeli iskolák 8. osztályosainak a továbbtanulási 
börzét. Második éve már, hogy a szigetvári Városi 
Sportcsarnokban tartják ezt a rendezvényt a helyi és a 
környékbeli középiskolák közreműködésével. A diákok 
ízelítőt kapnak a középiskolák arculatából. Szórólapo-
kat hozhattak el magukkal, így szüleikkel együtt talán 
még jobban megismerhetnek egy-egy iskolát. Idén ta-
nulóinkat Puskás Péter 8. osztályos osztályfőnök kísér-
te el. 

 

 
 
október 23. 
Tájház látogatás 
 

Az 5. osztály német hon- és népismeret óra keretében 
meglátogatta a Szentlászlón található tájházat.  
 
 
 

 

A gyerekek megismerkedhettek a német nemzetiség 
szokásaival, öltözetével, kultúrájával.  

 

 

 
 
október 25. 
Elektronikai hulladékgyűjtés 
 

Matus Attila tanár úr közreműködésével idén már 3. al-
kalommal sikerült megszervezni az elektronikai hulla-
dékgyűjtést. A falu lakói iskolánk kijelölt helyére hord-
hatták a már használaton kívüli háztartási  eszközöket. 
Az összegyűjtött mennyiséget elszállították és tanulóink 
ezáltal 20.000 Ft jutalomban részesülnek. Köszönjük a 
lakosság támogatását és kérjük, hogy a következő hul-
ladékgyűjtésnél is támogassanak bennünket. 
  
Leány U15 utánpótlás labdarúgás 
 

A Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület pályázatot 
nyújtott be a leány utánpótlás labdarúgásra. Október 
hónapban 3 helyszínen 4 csapat részvételével tartották 
meg az őszi fordulót. Tanítványaink a 3. helyen végez-
tek ebben a szezonban, a pályázat tavasszal folytató-
dik. Köszönjük a sportegyesületnek a pályázati lehető-
séget. Reméljük, javulnak iskolánk sportfelszerelései, 
sporteszközei. Szeretnénk a lányok körében is népsze-
rűsíteni ezt a sportot, állandó edzéseket tartani nekik. 
 

Hajdú Szilvia 
igazgató 

 

 

Lampionos felvonulás 
 

A mozsgói óvodások 2013. november 14-én  
(csütörtökön) tartják szokásos 

 lampionos felvonulásukat. 
 

A felvonulás az Árpád utca végéről indul  
délután 17 órakor.  

Minden gyereket szeretettel várunk. 
Hozzák magukkal a régi lampionokat. 
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Egy eltűnt és megkerült török városról 
 

2013. szeptember 20-án, Szigetváron nagy jelentőségű 
nemzetközi tudományos konferenciára és azt követően 
sajtótájékoztatóra került sor, melyről a hazai és külföldi 
(nagyobb visszhanggal) sajtó egyaránt beszámolt. Ek-
kor hozta nyilvánosságra a Zrínyi-Szulejmán kutató-
csoport az eddigi kutatási eredményeit. Erről két héttel 
később nyilvános fórumon is beszámoltak a kutatók, 
immár a helyi közönség előtt.    

A felfedezés nagy jelentőségű, Szigetvár és 
térsége szempontjából meghatározó történelmi-
kulturális turisztikai értéket képvisel, melynek kiaknázá-
sa, társadalmi hasznosulása a jövőben rejlő feladat. A 
világhír mindenesetre kétségtelen, és számítani lehet a 
további eredmények közzététele alatt is a nemzetközi 
média érdeklődésére. Már önmagában ez is egy hoza-
déka „Szulejmán kincsének”. 

De miről is van szó, mi is a nagy felfedezés? 
Oszmán várost találtak - szólnak a híradások, mely a 
feltételezések szerint (minden bizonnyal, de bizonyíté-
kot kívánva) magában foglalja Szulejmán szultán 
türbéjét.  

 
Török-magyar Barátság Park 

1566. szeptember 6-án Szigetvár hosszan el-
húzódó ostroma alatt elhunyt a 72 éves Nagy Törvény-
hozó (I.) Szulejmán szultán. Belső részeit ott temették 
el, ahol az ostrom alatt a sátra állott. Holttestét lefüggö-
nyözött kocsiban Isztambulba szállították, itt a róla el-
nevezett mecset mellett álló, már életében megépített 
türbébe temették. Utóda, II. Szelim már 1566-ban el-
rendelte a szultáni sátor helyén is egy síremlék építé-
sét. Musztafa, budai basa lehetett az építés lebonyolító-
ja, mert többször is járt Szigetváron, így 1577-ben is 
megszemlélte a sírkápolnát. Ugyanekkor 60 gyalogos a 
síremlék őrsége a magyar végvári kapitányok jelentése 
szerint. A megépült türbéről annyit tudunk, hogy már-
ványból készült, a szögletes épület falát, oldalanként 
szamárhátíves ablakok törték át, tetejét ólommal borí-
tott kupola fedte, melyet aranyból készített félholdat és 
gömböt formázó (120 literes) jelvény díszített. A türbe 
mellett, vele közvetlen összeköttetésben egy mecset 
épült, a sír gondozását ellátó dervisek lakásával, és a 

védőrség laktanyájával, melyet palánkkal és árokkal ke-
rítettek. Nyílván szép kertet is gondoztak körülötte, állí-
tólag az egykori sátor mellett álló öreg hársat száz év-
vel később is látták. Ez a fa nagy tiszteletnek örvendett 
a zarándokok között, akik szép számmal érkeztek a tö-
rök világ e kiemelkedő búcsújáró helyére. 1683-ban a 
Bécs ellen vonuló Kara Musztafa nagyvezér 4000 lova-
sával látogatott el Turbékra.  

1664-ben Zrínyi Miklós elfoglalja az őrség nél-
kül maradt erődítményt, a palánkot felégeti, de a Türbe 
sértetlen maradt. A régi írások szerint a síremléket 
bosszúból elpusztítani akaró katonáit a Nagy Sándor 
szavaival csillapította le: „Nem a halottak ellen jövünk 
hadakozni, hanem az élők ellen.” A türbe tetejéről az 
arany jelvényt levetette és azt Zrínyi–Újvárra vitette, 
ahonnan a törökök még ez évben visszaszerezték. Esz-
terházy Pál rajza is ekkor készült a türbéről. 1666-ban 
Evlia Cselebi - török világutazó is meglátogatta.: „… 
Szülejmán Khán türbe-várához érkeztünk, melyre adjon 
Allah kegyelmet és feloldozást. 974 szafar havának vé-
gén (1566 szeptember végén) II. Szelim szultán építtet-
te. A Szigetvár elfoglalása előtt három nappal elhúnyt 
Szülejmán szultán szívét, máját és beleit itt temettette 
el Szokoli Mehmed pasa arany urnában, majd Szelim 
Khán ezt a fényes türbét emeltette fölé. 1074-ben 
(1664-ben) az ellenség felégette a várat. Hárman az 
aranyurnát megkaparintani szándékozó hitetlenek közül 
Isten parancsára dögletes módon haltak, húsuk leszá-
radt. Ettől megrettenve, az ónkupolás, golyóbisokkal 
ékes türbét nem rombolták le, szönyegeit és gyertyatar-
tóit meghagyták, mindössze a kupolát záró arany fel-
ségjelet ragadták el róla és Újvárra vitték. Miután Újvárt 
elfoglaltuk, ezt a felségjelet visszahelyezték Szülejmán 
szultán fényes türbéjére. 1074-ben IV. Mehmed szultán 
fermánja értelmében kitatarozták és kibővítették ezt a 
türbe-várat, még szebbé tették. Kerülete ezerötszáz lé-
pés lett. Dzsámi, mecset, fogadó, derviskolostor és üz-
letek övezik. Száz főnyi várvédővel, elegendő fegyver-
tárral rendelkezik. Seriat-bírája a szigetvári kádi aláren-
deltje.” 

1688-ban körülzárják Szigetvárt a császári 
csapatok. 1689. február 13-án kapitulálnak, majd már-
ciusban elvonulnak a törökök. 1693-ban Gallo Tesch 
császári élelmezési tiszt nyereségvágytól vezéreltetve 
leromboltatja Szulejmán síremlékét. Erre a tettre, me-
lyet később megpróbáltak a költő-hadvezér Zrínyire há-
rítani a császári titkos levéltár íratai világítanak rá. Az 
év tavaszán a Haditanács tudomására jutott a hír a sír-
emlék lerombolásáról. Erre a Haditanács számon kérte 
a szigetvári parancsnokot. Vecchi császári generális 
jelentéséből kiderül, hogy a márvány síremléket az ő 
távollétében pusztította el a fent nevezett tiszt. Az épí-
tési anyagokat (a márvány értékét 3000 bécsi forintra 
becsülték) helyben értékesítette, a tetőzet ólomburkola-
tát és az aranygömböt Bécsben. 
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 „Örök szégyen, hogy e pompásépületet, 
amelynek csupán márványkövei is ezreket értek, ily 
barbár módon elpusztította.”- áll Vecchi tábornok (álsá-
gos) jelentésében. 

A néphagyomány szerint a Turbéki Kegytemp-
lom a szultán türbéjének helyére épült, és erről 1913-
ban török-magyar emléktáblával is megemlékeztek. A 
70-es években és legutóbb 2009-ben is régészeti kuta-
tások próbálták ezt igazolni, de nem jártak sikerrel.  

A másik lehetséges helyszín a jelenlegi Török-
Magyar Barátság Park területén is többször voltak ré-
gészeti kutatások, mivel a hagyomány itt „török-
temetőt” feltételezett. Azonban a türbe itt sem került 
elő.  

A szőlőhegy tetején azonban már a 70-es 
években előkerült egy „török rom”-nak nevezett épület-
maradvány, melyet a néphagyomány török őrtoronynak 
ismert. Ezt akkor meg is kutatták, de nem tulajdonítot-
tak neki nagyobb jelentőséget. 

A jelenlegi kutatócsoport több tudományterület 
szakembereit egyesítve látott neki a munkának. Régé-
szek mellett, történészek, geográfusok és geofizikus 
szakemberek is segítették a kutatásokat. Elkészítették 
a környék XVI-XVII. századi térinformatikai modelljét, 
melyből nagyszerűen kirajzolódtak a korabeli viszo-
nyok. A legmeglepőbb a végvári időszak vízrajza volt, 
melynek jelentősége az ostrom szempontjából lénye-
ges információkkal gazdagította ismereteinket. A XVIII. 
századi levéltári kutatások eredményei pedig döntő bi-
zonyítékokat tártak fel Turbék város helyét illetően, 
melyre annak pusztulása után 70-80 évvel is emlékez-
tek a környékbeli lakók és birtokosok. A birtokügyekben 
szereplő adatokból kikövetkeztethető, hogy az erőd a 
szőlőhegyen állott, továbbá nyomon követhető a török 
város épületeinek pusztulása majd a terület bevonása a 
művelésbe. 

Az előzetes régészeti kutatások körülhatárolták 
tehát azt az „infrastrukturális” jelleget mutató, „balkáni 
luxuscikkekkel” is jellemezhető települést, ahol a török 
időkben virágzó Turbék település állott.  

Maga a szó ’Turbék’ – egyik jelentése is 
egyébként „hegyen épített város”. 

Lebedy János  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Csirke Ernő emlékére 
(1951-2013) 

 
1951. október 31.-én szü-
letett Nagykőrösön. A 
szintén pedagógus szülők 
az ötvenes évek végén 
költöztek a szigetvári já-
rásba. Érettségit és szak-
mát a pécsi Pollack Mihály 
Műszaki Szakközépisko-
lában  szerzett. Képesítés 
nélküli pedagógusként 
kezdte a pedagógus pá-
lyáját Mozsgón 1970-ben. 
Tanított Somogyapátiban, 

Szigetváron, majd Pécsett folytatta pályáját.  
1980-ban magyar-történelem szakon végzett az ELTE 
BTK-n. 
5 évig a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet munkatár-
sa, közben tanított a Janus Pannonius Gimnáziumban 
és a Tanárképző Főiskolán. Publikációiban a pécsi és 
baranyai középiskolák fejlesztési lehetőségeivel foglal-
kozott, segédanyagot készített a kis létszámú általános 
iskolák igazgatói munkájának segítésére. 
1992 és 2007 között a pécsi Apáczai Nevelési Központ 
és Általános Művelődési Központ Gimnázium és Szak-
középiskola igazgatója.  
2007-től a Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Kö-
zépiskola főigazgatója volt, egészen a tavalyi évben tör-
tént nyugdíjazásáig. 
Munkája elismeréseként számos díjat kapott: Kiváló 
Munkáért, Solt-díj, Városháza Emlékérem. 
2013. október 24-én hunyt el, november 8-án kísérjük 
utolsó útjára. 
 

Ez év június hónapjában lapunknak adott interjút Csirke 
Ernő. A Mozsgón eltöltött 5 év mindig is kitüntetett he-
lyen állt az emlékeiben. Feleségét, Őri Annát is itt is-
merte meg. Munkájával, munkatársaival kapcsolatban 
így emlékezett: 

 

„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.” – ebben a zsákba fértek bele a 
volt mozsgói kollégák, tanítványok, ismerősök.  
 

Szerencsésnek mondhatják magukat azok, akik ismer-
hették.  
 
Nyugodjék békében!   

 Esterházy Pál helyrajza 
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Nincs olyan, hogy nem tudom! 
A lehetetlen nem létezik! 

 

„A tegnap már történelem, 
a holnap még rejtelem,  

de a ma adomány” 
 

Sokszor hallottam már azt a különös mondatot, hogy 
„persze mert én csak itt élek egy kis faluban, itt nem le-
het semmit csinálni”….. 
Nos, a legnagyobb sportolók, filmcsillagok is valahol 
elkezdték. Lehet, hogy még kisebb faluból indultak, 
mint a miénk. Megkerestem néhány mozsgói fiatalt, 
akik tettek az álmaikért, vágyaikért, és még a mai napig 
küzdenek érte. Nem éppen mindennapi foglalkozást vá-
lasztottak maguknak, de szeretnék rámutatni arra, ha 
kellő kitartással rendelkezünk, bármit elérhetünk. 

 
Hegyháti Anettet 
már sokan ismerik az 
újság hasábjairól, 
sok érdekes cikket 
írt. Most fordult a 
kocka, és én kérdez-
tem őt a céljairól és 
álmairól. Három évet 
a PTE-BTK-n tanult, 
itt szerzett magyar-
kommunikáció sza-
kon diplomát. Ezt kö-
vetően szintén Pé-
csett, de egy másik 
egyetemen folytatta 
a tanulmányait, ide-
genforgalmi szakme-
nedzser képzésen, 
ahol idén végzett és 
megkapta az egye-
temi oklevelet. 
„A magyar-
kommunikáció sza-
kos diplomámat most 
nem használom, örü-
lök, hogy megvan, 
sikerült, és diplomát 

tarthatok a kezemben a szüleimnek köszönhetően. Na-
gyon sokat hozzátett a jellememhez, megtanultam vá-
lasztékosan írni-beszélni, illetve nagyon sok új ismere-
tet szereztem irodalomból is.  
Ami igazán érdekelt az az idegenforgalom, életem leg-
jobb két éve volt ez az iskola.  A diploma megszerzése 
után azonnal dolgoztam is, egy napot sem voltam mun-
kanélküli.”  
 

Hirtelen jött az ötlet és azonnal beleszeretett. Szeret 
utazni, emberekkel foglalkozni, meghallgatni a történe-
tüket. Sok helyre eljutott ezáltal Trieszt, Postojnai 
cseppkőbarlang, Bécsi advent, Erdély, Kanári szigetek. 
 

„Most Villányban dolgozom a Halasi pincészetben. Elé-
gedett vagyok, és jelenleg itt is szeretnék maradni. A 
jövőben természetesen sok mindent el tudnék képzelni, 
nincsenek konkrét céljaim, csak körvonalazódik még, 
de szívesen foglalkoznék idegenforgalommal maga-
sabb szinten. Hogy pontosan mire gondolok, azt majd a 
jövő eldönti. Szívesen elutaznék amúgy a nevesebb vá-
rosokba, mint Párizs, Róma, Amszterdam, illetve a me-
diterrán, tengerparti országok bármelyikébe ellátogat-
nék.” 

 
Tarlac Vivien, szí-
nészi pályán képzelte 
el a jövőjét. 
„Már hatodik osztály-
ban tudtam, hogy a 
színészi pályán sze-
retném magam 
továbbképezni, ezért 
nem is volt kérdés 
számomra a pályavá-
lasztás. A kérdés 
csak az volt, hogy 
melyik iskola dráma 
szakára jelentkezzek. 
Végül a barcsi dráma 
tagozatot választot-
tam, ezt jelöltem meg 

elsőnek. Gyakorlati felvételi volt pályaalkalmassági elbí-
rálással. A bizottság tagjai színészek és helyi pedagó-
gusok voltak, a túljelentkezések ellenére sikerült felvé-
telt nyernem a tagozatra. Itt már akkor tudtam, hogy in-
nentől csak rajtam múlik minden. De mivel a középisko-
la nem csak színjátszásból, szereplésből és táncból állt, 
meggyűlt a bajom a reáltantárgyakkal. Az évek alatt 
többször kerültem olyan helyzetbe,  hogy feladom…”de 
én nem olyan családból származom”. Az elszántságom, 
küzdeni tudásom átlendített ezeken a nehéz helyzete-
ken. Volt egy pont, amikor a célom kicsit távolabb ke-
rült, de soha nem veszett el, mert úgy gondolom, ha el-
veszik a cél, Te is elveszel a világban. Ezek alatt az 
évek alatt lehetőségem lett volna a modellpályát válasz-
tani. Ráadásul úgy, hogy nem én jelentkeztem, hanem 
ők hívtak. Időközben a táncban sajnos olyan helyzet 
alakult ki, hogy már versenyszerűen nem táncolok. De 
az eredeti célom soha nem szűnt meg.  
Igazából most kezd úgy alakulni a suliban a helyzetem, 
hogy több lehetőséget kapok, mint iskola keretein belül, 
mint iskolán kívüli fellépésekre, szereplésekre. 
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Ebben az évben kaptam lehetőséget, hogy részt ve-
gyek egy filmforgatáson, mint epizód szereplő, így bele-
láttam ebbe a világba is. Hétvégenként lehetőségem 
nyílik sok helyre utazni, és fellépni különböző progra-
mokon. Egy országos megmérettetésen vettünk rész az 
osztályommal, ahol öt különdíjat lehetett megszerezni a 
fellépőknek – mi ötből hármat elhoztunk –. Egyszer 
kaptam egy tanácsot a drámatanáromtól, ha olyan 
helyzetbe kerülök, amit nem tudok megoldani, játsszam 
el, elvégre színész vagyok.” 
 

Nyulasi Vivien 
Körmendi Rendé-
szeti Szakközép-
iskolába jár, lé-
pésről lépésre ha-
lad afelé, hogy 
megvalósítsa ál-
mát lovas rendőr-
ként. Nem éppen 
egy lányos szak-
ma – és ezt sokan 
mondták neki –, 
de ő kitart az el-
képzelései mel-
lett.   
„ Talán éppen 
azért fogott meg 
ennyire, mert sze-
retem az izgalma-
kat, és szeretnék 
valami olyat csi-

nálni az életben, hogy hasznosnak érezzem magam. 
Úgy gondolom, ennek megfelel a rendőr szakma.  Leg-
nagyobb motivációm, hogy majd elismerjék a munká-
mat. Amit szeretek, ez nem egy mindennapi dolog.” 
 
Juhász Rebeka nagyon szívesen mesélt nekem a 
rendőr szakma melletti döntéseiről. 

 
 

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Karára jár (ez a volt Rendőrtiszti Főiskola). 
Nyolcadikos kora körül döntötte el, ezért is jelentkezett 
rendészeti fakultációs középiskolába Mohácsra. Már 

ekkor érdekelte ez a szakma, az iskola pedig bemutatta 
a rendőri hivatás kisebb szeletét. Sokat küzdött azért, 
hogy felvételt nyerjen a Rendőrtiszti Főiskolára. Sokat 
tanult, versenyekre járt, mindezek mellett edzett is, hi-
szen ez az iskola nem csak szellemi, hanem fizikai fitt-
séget is elvár a hallgatóiktól. A Körmendi Rendészeti 
Szakközépiskolába is jelentkezett, oda is felvették, de a 
mostani suli mellett döntött. Szülei, tanárai támogatták, 
barátai meg vicceltek, hogy majd elintézi nekik a csek-
keket.  
„Ami jelenleg motivál? Őszintén? Ha már ezt a 2 évet 
végigcsináltam, miért pont most, miért a cél előtt adnám 
fel?  És ami a legfőbb célom, hogy június végén ott 
szeretnék állni a várban, az oroszlános udvarban a 
tisztavatómon. Hogy feladom???? Előző félévbe na-
gyon sokszor megfordult a fejemben, főleg mikor a zh-k 
vagy a vizsgák nem sikerültek, és ahelyett hogy láttam 
volna a végét, úgy éreztem, hogy egy helyben állok, 
mintha mókuskerékben lennék, és nem tudok belőle 
kiugrani. De vagy elmentem futni, vagy aludtam egy 
nagyot, megittam egy kávét, és folytattam a tanulást.” 
Szeretnék a Pécsi Rendőrkapitányság Igazgatásrendé-
szeti Osztályán dolgozni, mint szabálysértési előadó, 
vagy ugyanitt, mint engedélyügyi előadó. De ez sajnos 
nem rajtam múlik, hiszen a szerződésembe benne van, 
hogy az ország bármely tájára helyezhetnek. Szóval 
tervezhetek, de minden az ORFK döntésén múlik. 
Annyit tudnék tanácsolni, hogy mindenki nagyon gon-
dolja át, mert hatalmas kitartás, elhivatottság és határo-
zottság kell ehhez a hivatáshoz.” 
 
Azt hiszem, méltán lehetünk büszkék ezekre a lányok-
ra. Mindegyikőjüknek sok sikert kívánok a céljai eléré-
sében. Ők a példák arra, hogy kis faluból is lehet na-
gyon álmodni. 

Tormási Viktória 
 

 

Tanulási praktikák 
Soha nem voltam olyan diák, akinek elég lett volna az, 
hogy órán oda figyel, egyszer elolvassa, és máris meg-
írja a jó jegyet. Mindig, úgymond „vért kellett izzadnom” 
egy közepes jegyért.  A középiskolában ahova jártam 
volt egy tanárom, aki olykor- olykor mondott jó tanácso-
kat a tanuláshoz és az élethez. Megosztok a mai diá-
kokkal párat, hátha hasznosítani tudják.  
 

Tedd érdekessé a tananyagot!  
A történelmünk érdekes is tud lenni, de olyan nehezen 
tanulja meg az ember a kötelezőnek mondott dolgokat, 
és a könyvekben sem éppen a leg érdekfeszítőbben 
adják elő. Használd a fantáziád, képzeld, el a dolgokat 
esetleg képzelj bele számodra érdekesebb személye



MOZSGÓ                                                                                     2013. november 
 

12 
 

ket, (persze ezt a felelésnél ne így add elő!  ) Alkoss 
olyan mondatokat a tananyagból, amit könnyen meg-
jegyzel.  Aztán felelésnél és dolgozatírásnál már beug-
rik.  
 

A színek csodákra képesek! 
Tedd színesebbé a jegyzetedet. Rajzolj, vázolj, szí-
nezz, bármi, amitől számodra szívéjesebb lesz az olva-
sás és tanulás. Én például rengeteg szövegkiemelőt 
használtam. Persze írtam egy saját jegyzetet, amit úgy 
firkálhattam össze, ahogy csak akartam, és ha a tanár-
nő kérte a füzetemet vagy könyvemet azok szép tiszták 
voltak.  
 

Írj külön jegyzetet magadnak! 
Írj kis címszavakat a füzet sarkába, mondatokat egy kü-
lön füzetbe, ami számodra fontos. Vagy éppen írd fel a 
tanulni valót egy papír cetlire, amit aztán kiraksz a falra 
vagy olyan helyre ahol folyton a szemed ügyébe akad 
és elolvasod. Napközben észre sem veszed, de máris 
sokat megjegyeztél.  
 

Hallgass zenét! 
Természetesen nem a hardcor stílusú üvöltő zenére 
gondolok itt elsősorban (bár lehet, hogy van olyan, akit 
az nyugtat meg). Egy lassú, nyugtató zongora jó hatás-
sal lehet az elmédre. Mindenképpen szöveg nélküli ze-
nét hallgass, hiszen ilyenkor minden érdekesebb a ta-
nulásnál, így a zeneszöveg is az lesz.  
 

Tanulj a barátaiddal! 
De persze az tényleg tanulás legyen ne pedig csak az 
„álnév”. Sokat segíthet az, ha valakinek elmondhatod a 
tananyagot, megbeszélheted vele, elmondhatod a vé-
leményed a dologról. A végén pedig lehet, egy kérdezz, 
felelek játék is és akár nyeremények is. Bármi, ami ösz-
tönöz. Ezt akár a szüleiddel is eljátszhatod. Az együtt 
töltött idő is kincs és még okosodsz is.  
És végül egy nagyon jó módszer nem csak a diákok-
nak, hanem mindenkinek.  

 

 

Írj listát! 
Írd le a hosszú távú és a rövidtávú céljaidat is. Írd le, 
hogy ebben az évben ezt és ezt AKAROM megvalósí-
tani. És az AKAROMON van a hangsúly. A szeretném 
szó csak a vágyakozás jelszava, az akarom a céltuda-
tosságé.  
Valamint egy mondjuk 5 évre előre szóló tervet is ké-
szíts. Ezt a listát tedd ki a falra, tedd a pénztárcádba 
bárhova ahol, ha nem is nap, mint nap van szem előtt 
(bár az a legjobb), de időközönként emlékeztet a teen-
dőidre.  

Aztán az egy – vagy az öt év elteltével nézd meg mit 
tudtál megvalósítani. Mennyire kell változtatni a hozzá-
állásodon és mennyire voltál sikeres a céljaid elérésé-
ben.  Nem csak ösztönöz, hogy nap, mint nap tegyél 
érte, de képet is mutat, hogy mit teszel meg és mit nem 
azért, hogy valóra váljon valami. Ha a terveid 90% 
megvalósult akkor sikeres évként könyvelheted el azt.   

Sok sikert mindenkinek!  
Tormási Viktória 

 

 

Net kukucskáló 
Kellene egy jó film… 

…de a tv-ben nincs semmi jó, ha nem láttuk kedvenc 
sorozatunk aktuális részét, ha újra meg szeretnénk 
nézni kedvenceinket, ha a mozi messze van, erre is 
megoldás nyújt az internet.  

A filmeket feltöltve videoklipszerűen megtalálhatjuk. 
Ezek ugyan nem olyan jó minőségűek, mint a torrent 
oldalakon találhatóak, de nem fenyeget minket az ille-
galitás veszélye és várni sem kell. Néhány ilyen stream 
gyűjtemény:http://online-filmek.hu/, 
 http://online.film.hu/, http://moovie.cc/ .  
Magyar filmeket pedig az http://film.indavideo.hu/ olda-
lon találhatunk. 
Ha a sorozatok érdekelnek minket vagy kimaradt egy 
rész, ami nagyon érdekelne minket, ezt is bepótolhat-
juk. Eredeti nyelven felirattal gyakran már az amerikai 
vetítés után pár nappal elérhetőek a legújabb soroza-
tok. http://nezzsorozatokat.info/ oldalon gyakran eredeti 
nyelven magyar és angol felirattal is megtalálhatjuk 
kedvenc szériánkat. Az online filmezés bárkinek elérhe-
tő ingyenes, és közben felfrissíthetjük angol szókin-
csünket is. Próbálják ki Önök is! 
Jó szórakozást! 

Puskás Kata 
 

 

http://online-filmek.hu/
http://online.film.hu/
http://moovie.cc/
http://film.indavideo.hu/
http://nezzsorozatokat.info/
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Az emberélet fordulói 
 
 

Múlt havi írásom végén lánynézőbe indultunk. 
A látogatók figyelték a lányt, mozgásából következtet  

tek a szorgalmára. Figyelték a házban a rendet, tiszta-
ságot. A látogatást sokfelé többször is megismételték 
változtatva a családból, rokonságból a résztvevők sze-
mélyét. 
Az eredményes lánynézők után következett a kérés. A 
kérést a násznagy végezte. A válaszadásra legtöbbször 
halasztást kértek, előbb tudakozódtak a legény után il-
letve „háztűznézőbe” mentek a legényes házhoz. A 
többszöri kérés (elsőre nem is illett kiadni a lányt) ha 
eredményes volt, kitűzték az eljegyzés (kézfogó) nap  

ját.  
Két kérés között a lány családjából mentek a házhoz 
„háztűznézőbe”. Ekkor a lány szülei, közeli rokonai fi-
gyelték a legény gazdaságát, gazdálkodását pincétől – 
istállón keresztül – padlásig. Előfordult, hogy kevés ga-
bona révén szájukkal lefelé fordították a gabonás hor-
dót, és a fenekére halmozták a szemeket. Persze a ru-
tinos háztűznéző „véletlen” belerúgott a hordóba, így 
kiderült a csalás. 
Az eljegyzés (kézfogó) a házasságkötés egyik első fon-
tos mozzanata. Esténként már a kéréskor, háztűzné-
zéskor megtárgyalják az anyagi jellegű dolgokat, de 
ennek leggyakoribb ideje az eljegyzéskor van. 
Az eljegyzésen a vőlegény násznagya és a két fiatal 
szűkebb rokonsága van jelen. A násznagy kéri ki a 
lányt, aki helyett sokszor álcázott vénasszonyokat kí-
nálnak. Ha előkerül az igazi, a násznagy megkérdezi a 
párt jól meggondolták-e a dolgot, s akarnak-e egymáséi 
lenni. Beleegyezésük esetén: „Isten adja, hogy úgy le-
gyen” szavakkal fejezi be a szertartást. Az eljegyzést 
kézfogással pecsételik meg.  Balaton-melléken szokás 
volt a pár összefogott kezét borral leönteni, talán a régi 
vérszerződés rítusát idézték így meg. III. Miklós pápa a 
XIII. században a kézfogót magyar szokásnak mondja. 

A kézfogást a jegyváltás követte. A vőlegény jegypénzt 
ad, a lány el van adva. Baranyában a násznagy gyűrű-
vel köt, egy-egy karikagyűrűt húz a fiatalok ujjára.  
Jegyajándékkal a jegykést, szalagot, többfelé faragott 
sulykot adott. A lány kendőt, zsebkendőt (páros szá-
mút, hogy ne váljék páratlanná), bokrétát adott a le-
génynek. Az ajándékok átadása után a násznagy meg-
áldja a párt, és figyelmezteti őket, hogy most már „a 
Nap alatt vannak”. Ettől kezdve a legény szabadon be-
járhat a lányos házhoz. 
 

Az eljegyzési vacsora a lányos háznál folyt. A párt 
egymás mellé ültették úgy, hogy a mestergerenda nem 
lehetett közöttük. (Az egymás mellé ültetés a közönsé-
ges alkalmakkor nem volt szokás. Régiségben az asz-
talfőn a családfő ült, tőle jobbra a férfiak, balra a nők 
„rangsor szerint”. A párok így egymásnak szembe ül-
nek: „szembe babám ha szeretsz” elve érvényesül.) 
Egy pohárból ittak. (Ezt a szokást manapság lakodal-
makkor követik) Egyes vidékeken a hálókamrába csuk-
ták őket, ahol ágyra vagy tulipános ládára ültek, s csak 
egy-egy pohár borral zavarták őket.  Vacsora után a 
menyasszony csókolja a vendégeket, amiért csókpénz 
jár. 
Az eljegyzés (kézfogó) létszámában, lebonyolításában 
bizonyos fokig jelentőségében megfelelt egy mai kisebb 
esküvőnek. Gondoljuk végig, megtörténik a kikérés, a 
násznagy megáldja a párt (ugyan nem a pap vagy az 
anyakönyvezető), a gyűrűk is az ujjakra kerülnek, meg-
történik a vacsora, a menyasszonytánc pénzét helyet-
tesíti a csókpénz. Még az első kettesben maradás is 
megtörténik. 
A menyegzőt megelőző kézfogó (eljegyzés) tulajdon-
képpen próba. Komoly vállalás mindkét pár, de a két 
rokonság részéről is. Sok minden felszínre jöhet, ami 
most az első hosszabb együttlét alatt bújik ki az ember-
ből, és ekkor még talán időben. 
Mire eljön az eljegyzés, már mindenki komolyan gon-
dolja a házasságot, de ekkor még nem válik törvényes-
sé, még van idő megtapasztalni a „majdnem házasság-
ban” egymást. A legény ekkortól járhat szabadon a lá-
nyos házhoz, a lányt mulatságba nem kísérte idősebb 
rokon, együtt dolgoztak sokszor a jegyesség alatt. 
Kárpát-medencében esküvőig nem feküdtek le egy-
mással a fiatalok. A próbaházasság leginkább a tőlünk 
délre lakó népek egyik-másiknál fordult elő. Mára már 
utolértük az ő civilizációjukat. 
Ha felbomlott a jegyesség, az azt kezdeményező fél 
köteles volt a jegyajándékot visszaküldeni. 
Az eljegyzés után vagy a következő vasárnap mentek a 
paphoz beiratkozni. Ezek után a pap kihirdette őket, ők 
pedig „élték a jegyesek boldog életét”.   
Következő írásomban elbúcsúztatjuk őket és elkísérjük  
a templomba. 

Győri Sándor 
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
2013. okt. 26. 
 

2013. okt. 26-án találkoztunk 50 év után, 
az 1963-ban végzett diákok. 
27 fő diák, Sértő Gyuláné igazgató és Sér-
tő Gyula osztályfőnök szerepel a tablón-
kon. 
Korábban 3 alkalommal szerveztünk osz-
tálytalálkozót, 1968-ban az 5 évest, majd 
20 év után 1983-ban, 30 év után 1993-ban 
és most az 50. A 27 diákból sajnos már 7-
en elhunytak:  Béres Sándor, Csanádi Er-
nő, Viseta József, Osztopányi János, 
Spannenberger Tamás, Perecz János és 
Kovács István. Rájuk emlékeztünk egy 
asztalon elhelyezett névtáblán, virág és 
mécses elhelyezésével. Sajnos volt osztályfőnökünk névtáblája is ott helyezkedett el. 1993-ban még ő tartott „osztályfő-
nöki órát” az iskolából elkért naplót fellapozva. A temetőben is virágot helyeztünk el volt nevelőink sírján.  
Most ezen a késő őszi szombaton kellemes időjárás tette szebbé a találkozást a megjelent  12 fő diáknak: Asperján Ist-
ván, Bakonyi Ilona, Gebei Sándor, Grósz József, Illés Ágnes, Kertész Teréz, Kocsis Károly, Kovács Mária, Kovács Jó-
zsef, Sipos Irén, Szabó Margit és Végh György. Volt nevelőink közül Módenszieder János vett részt ezen az összejöve-
telen. Ő ezen a meghitt beszélgetésen, ami már „rendhagyó osztályfőnöki óra” volt elmondta, hogy szeretettel emlék-
szik ránk a diákcsínyjeinkre is és az érdeklődő mindenre nyitott gyerekekre.  Majd beszélt ő is saját pályafutásáról és 
családi életéről is. Felesége egészségi állapota nem tette lehetővé megjelenését, ezért őt a lakásán virággal köszöntöt-
tük. 
Sértő Gyuláné video üzenetet küldött, melyet meghatottan néztünk és hallgattunk egy laptop képernyőjén (Illés Ágiék 
készítették Nagydobszán, Éva néni lakásán.) 
A 20 élő diák közül 12-en tudtunk eljönni. A távolllévők különböző okok miatt, távolság (Berlin, Abaújszántó, Fonyód) és 
egyéb okok miatt  maradtak távol. Sms-ben Miszlai József és Mezei István küldte el jó kívánságait társainak.  
A fénymásolt tablónkat szorongattuk és próbáltuk  összehasonlítani, felismerni diáktársainkat.  
Ezt a rácsodálkozást és örömöt látni és érezni kellett volna! 2-3 társunkat nem láttuk 50 éve. Most meghízva, meg-
őszülve, ráncosan már lehet, hogy idegen helyen elmentünk volna egymás mellett. Így viszont örömkönnyek csillogtak a 
szemekben és boldogan beszélgettünk, meséltünk életünkről. Hangulatunkat 3 fiú társunk, (akik szőlészkednek) borral 
és pálinkával tették oldottabbá. (Kovács Józsi, Kocsis Karcsi, Végh Gyuri). 
Grósz Józsi és neje Kati, Kertész Teri, Sipos Irén segítségével összeadtuk a vacsora alapanyagát, melyet a párom az 
udvaron bográcsban megfőzött. Finom csülkös, gombás sertéspörkölt körítéssel töltötte meg gyomrunkat és így anek-
dotáztunk tovább. Saját készítésű süteménnyel és pogácsával bővült az asztalon lévő kínálat. 
A naplók bejegyzései segítettek bizonyos események felidézésében.  Asperján,  Csanádi és társai osztályfőnöki intés 
engedély nélküli favágás  a „savanyító dombon”, melyből bunkert csináltak 5. osztályosan. Kiss Mária, Kertész Teri en-
gedély nélkül bálban voltak. Házi feladatait az iskolában írta meg stb.   
Jókat mosolyogtak a bejegyzéseken. 

Olyan esemény is előfordult, hogy Járnovics Ferencné vé-
dőnőt, aki egészségügyi felvilágosítást tartott a serdülő kor-
ról, papírgalacsinnal dobálták meg a fiúk. Természetesen 
megkapták a megérdemelt „büntetést.” 
Beszélgetésünk közben egyet-egyet táncoltunk is, Bencsik 
Pista csinálta a talpalávalót.  Éjfél felé lassan elköszöntünk 
egymástól a következő viszontlátás reményében.  
 

Köszönjük mindazoknak a szíves segítségét, akik hozzájá-
rultak ennek az eseménynek a lebonyolításához. 

 
Perecz Lászlóné  

Bakonyi Ilona  
szervezők
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Mesél a krónika 
 

 
 

1973 óta vezette a falukrónikát 
Péteri Ferenc igazgató úr.  
Új rovatunk szerkesztésekor Feri 
bácsi írásait, gondolatait,  
sszegyűjtött dokumentumait hívjuk 
segítségül.  
Kérjük, csemegézzenek velünk! 
 
30 évvel ezelőtt 
1983. november 3.  
Megemlékezést tartottak a műve-
lődési házban. Az ünnepély szó-
noka Módenszieder János a tsz 
párttitkára volt. Az ünnepség kere-
tében nyitotta meg Kula Józsefné 
tanácselnök azt a fényképbemuta-
tót, melyet a krónikaíró, Péteri Fe-
renc, a krónikaírás tíz esztendeje 
alatt készített fényképeiből állított 
össze. 

Vida Evelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jogoskodó 

Szeptember elsejétől ellenőrzik, valóban jogos-e egy terméken a 
származást igazoló jelölés 

A felmérések szerint a magyarok szívesen vesznek olyan élelmiszert, 
amely itthon termett, vagy hazai gyártású. Korábban a magyar termé-
keket nem volt könnyű kiválasztani, mert arra is rá volt írva, hogy 
„magyar”amelybe külföldi összetevők kerültek. 

Mostantól a gyártók az eredet feltüntetésekor három kategóriát hasz-
nálhatnak. Első kategória „Magyar termék,” ami száz százalékban 
hazai alapanyagból készül, és itthon történik a gyártása. A második a 
hazai termék, amelyhez elég, ha az alapanyag 50 százaléka magyar. 
A harmadik „hazai feldolgozású termék”ami azt jelenti, hogy lehet 
külföldi alapanyag, de Magyarországon kerül feldolgozásra. A Fo-
gyasztóvédők Országos Egyesülete szerint a vásárlók így legalább el 
tudják dönteni, hogy mit vesznek meg.  

Bege Amália 
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LABDARÚGÁS 
Megyei III. osztály Czibulka csoport felnőtt 

2013/2014. őszi 
 

Októberi mérkőzések eredményei 
 

2013.10.12. Magyarhertelend – Mozsgó: 2 – 1 
   Góllövők: Zsigmond Bálint 

  
2013.10.19. Mozsgó – Gyód 4 – 1 
   Góllövők:Szarvas Bence(2) 
              Miczek Zsolt(2) 

 
Novemberi mérkőzések  
 
13. forduló 2013. 11. 10. (vasárnap) 13:30 Bükkösd – Mozsgó 
14. forduló 2013. 11. 16. (szombat) 13:00 Mozsgó – Egerág 
15. forduló 2013.11.24. (vasárnap) 13:00 Szentlőrinc – Mozsgó 
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ELADÓ 
1 db Baby welt háromkerekű sport babakocsi 10.000 Ft 

1 db mini Qvatro babakocsi 5000 Ft 
1 db 2 személyes ágymatrac gyári csomagolásban 10.000 Ft 

Érd.: Mozsgó Kolozsvári utca 29. 

2013. 10. 27. Szabadszentkirály – Mozsgó: 2 – 2 
   Góllövők: Miczek Zsolt 
               Horváth Benjamin  
      
 

2013. 11. 02. Mozsgó – Szentlászló: 2 – 2 
   Góllövők: Horváth Benjamin  
              Zsigmond Bálint 
 

  

 


