
 
Pázmány Péter: Szüleinkért 
(részlet) 

Mennynek és földnek Ura, ki azt parancsolád, hogy ha e világon nyomósok akarunk lenni, tiszteljük atyán-

kat és anyánkat, kiktűl életünket vettük: kérlek, oltalmazd meg az én szerelmes szüleimet, minden testi-

lelki nyavalyáktúl. Fogadásod tartja, én Istenem, hogy meggyalázod, aki atyját, anyját nem tiszteli: aki pe-

dig böcsüli, meghallgatod minden könyörgésében és hosszú életűvé tészed e földön maradékát. Adj azért 

nékem csendes és szelíd elmét, hogy szüleimet és gondviselőimet tiszteljem, engedelmesen szavokat 

fogadjam, meg ne háborítsam: vénségeket és fogyatkozott erejeket meg ne utáljam, mint amaz istentelen 

Kám; hanem reám való gondviselésekért és fáradságokért holtig úgy szolgáljak nékik, mint uraimnak, tud-

ván, hogy elégségesen meg nem hálálhatom az ő sok fáradságokat és velem való bajlódásokat. 

 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! 
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NEMES KEZDEMÉNYEZÉS 
 

A gyerekek szerencsés helyzetben vannak, mert 

nekik nincsenek ellenségeik, csak barátaik. - 

Audrey Hepburn. 

 

Május utolsó hétvégéje gyereknap.  A mozsgói gye-

rekek is szerencsés helyzetben vannak, mert sokan 

és sokat tesznek azért, hogy a mindennapjukat 

megszínesítsék, hogy a boldognak és gondtalannak 

lássák őket. 
 

Hagyományteremtő céllal rendezte meg a szülők 

közössége és a mozsgói általános iskola a jóté-

konysági bálját április 26-án. A zártkörű rendez-

vényre sokan fogadták el a meghívást és töltöttek 

el egy kellemes estét. A bálnak helyt adó mozsgói 

kultúrház különleges környezettel fogadta vendége-

it. A bőséges svédasztalos vacsora kínálatából 

mindenki ízlése és étvágya szerint válogathatott. A 

zenét, a minden korosztály számára élvezetes játé-

kával, a Cornett Band zenekar biztosította.  

 

Az idei első bál bevételéből a mozsgói iskola tanu-

lói egyhetes nyári táborozáson vehetnek részt Hor-

vátországban.  A bál bevétele 300.000. - Ft 

A szervezők köszönetüket fejezik ki mindazoknak, 

akik felajánlásokat tettek, akik támogatói jegyet 

vásároltak, és mindazoknak, akik munkájukkal hoz-

zájárultak a rendezvény sikeréhez. 

Fő támogatók: Mozsgó Község Önkormányzata, 

Szülői munkaközösség, Kicső Kft., Mozsgóért 

Egyesület. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Szervezők

 

 

 

 

 

 

 

Buni Rudolfné, Kassai utca 

Ihász Józsefné, Árpád utca 

Kovács Ferencné, Mátyás kir. utca 

Modenszider István, Batthyány utca 

Tamasics Jánosné, Mátyás kir. utca 

Várdai Jánosné, Pozsonyi utca 

Viseta Józsefné, Alsószőlőhegy 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat,  
akik május hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 

ÓVODAI BEIRATÁS 
 

Az idei évben a Mozsgói óvodába a gyermeke-

ket 2014. május 12-13-án 8.00 -16.00 óra kö-

zött lehet beíratni. 
  

Beiratkozáshoz szükséges iratok: 

Anyakönyvi kivonat 

Lakcím kártya 

TAJ kártya 
 

Sajgóné Decsi Gyöngyi 

óvodavezető 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 
 

Hirt Luca (Mozsgó, Kassai utca 11.)  2014. április 

11.-én szülei Laczó Judit és Hirt Roland nagy-nagy 

örömére megérkezett.  

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a család-

nak! 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Dombos Béláné szül.: Horváth Margit (Somogyhár-

ságy, 1927.12.28. an.: Gresa Anna) volt Mozsgó, 

Kassai  u. 26. sz. alatti lakos meghalt 2014. április 

11-én. 
 

Hamrák Sándor  (Naszvad, 1943.12.28. an.:Pásztó 

Mária) volt Mozsgó,  Alsóhegy 37. sz. alatti lakos 

meghalt 2014. április 17-én. 

 

Nyugodjanak békében! 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatás, lakásfenntartási támogatás) május havi 

kifizetésének időpontja:  

2014. június 4. (szerda) 10.00-16.00 óra 
 

 

KÉMÉNYSEPRÉS 
 

2014 évben Mozsgó községben az alábbi munka-

napokon történik a kémények ellenőrzése és tisztí-

tása. 
 

2014. 06.02. - 06.13. 

2014. 09.03. - 09.16. 

2014. 12.04. - 12.12.  
 

Kéményseprő neve: Bognár József 30/719-4396 
 

Minden kéményseprő ipari szolgáltatáshoz tartozó 

problémával szíveskedjen irodánkhoz fordulni.  
 

Petre Pál 

Kéményseprő ipari Közszolgáltató 

Cím: 7971, Hobol Mátyás K. u 37 

Tel: 73/ 312-245 30/640-2447 

email:petrecsilla@freemail.hu

 

 

 
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Mozsgó Község Önkormányzata az idei évben 

megszervezte a lakosság részére az ingyenes lom-

talanítást! 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL!  
 

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell 

kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a 

tisztaság megóvása érdekében a szóródó 

anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba ke-

rüljenek. 

Az akció során nem helyezhetők ki a követke-

ző anyagok: 
Építési törmelék, 

Állati tetemek, 

Zöldhulladék, 

Veszélyes hulladék, (akkumulátor, gumiabroncs, 

növényvédőszeres-festékes dobozok, stb) 

Elektronikai hulladék.(TV, hűtőszekrény, stb.) 

 

Az elszállítást a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi. 

 

(Az elektronikai hulladékot az általános iskola gyűjti, 

elhelyezhető május 30-ig). 

 

 

 

 

 

2014. MÁJUS 9. PÉNTEKEN 

hulladékgyűjtés és lomtalanítás 

 
 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGYŰJTÉS-

RŐL!  
 

 
 
 

Ezen a napon Mozsgó bel- és külterületén is 

összegyűjtjük az eldobált szemetet!  
 

Találkozzunk május 9-én, pénteken 8.00 órakor a 

Sportpályán, tisztítsuk meg együtt környezetünket! 

Kérjük a T. Lakosság aktív közreműködését! 

 

ÉRTESÍTÉS 
Értesítjük az Alsószőlőhegyi lakosokat, hogy a 

szemétszállítás gyakoriságában változás történt. 

Május 8-án, csütörtöki napon szállítjuk el a szeme-

tet, ezt követően kéthetente lesz szállítás.  
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IV. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL  
 

 
Kakasszépségverseny 

 

   Kakasfőző verseny 
 

    Kakasütés 

 

Kiskakasok és nagykakasok viadala 

 

 

Ügyeskedés kreatív kezekkel 

 

 

Tanac Néptáncegyüttes, Pécs 

Birján és Várdaróc néptánc együttesei 

 

 

Hatalmas tűzijáték 
 
BÁL  A TAJTIBOY EGYÜTTESSEL HAJNALIG 

 
VÁSÁR 

 

Gyermekjátszótér 

 

 

2014. JÚLIUS 5. SZOMBAT 

A fesztivál előkészítő munkáit megkezdtük. 

 

 

A színpad fölé nagy méretű, vízhatlan anyagból 

készült fedés kerül, mely megvédi a fellépőket és a 

színpadi technikát az időjárás viszontagságaitól.  

 

 
 

 
 

Az áramszolgáltatás teljesítménye bővült, új oszlo-

pot és vezetéket helyeztek ki az Eon szakemberei. 

A megnövekedett energiaigényt így ki tudjuk elégí-

teni. 
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IV. MOZSGÓI EGÉSZSÉGNAP 
Negyedik alkalommal rendezte meg a Mozsgóért 

Egyesület az egészségnapot.  

 

Most is nagy hangsúlyt fektettünk a mozgásra, szű-

résekre, szépségápolásra és a bemutatókra. Nagy 

volt az érdeklődés a kóstoló asztal körül, különle-

ges és színes ételek kavalkádja várta a jelenlévőket. 

Simone és Lamin Kaba egyszerűen elkészíthető 

egészséges ételeket főzött. Aki részt vett a progra-

mokban nem bánta meg, hiszen értékes nyeremé-

nyekkel lehetett gazdagabb. Nem titkolt célunk volt, 

hogy a faluban élő intézmények, civil szervezetek 

ez irányú munkáját bemutassuk, összehangoljuk. 

A rendezvény fő támogatói Mozsgó Önkormányza-

ta és a BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szo-

ciális Intézménye. A szociális otthon nemcsak a 

szükséges technikai eszközökkel, hanem a szak-

embergárdájával (Schludt Gyuláné, Bihariné Végh 

Valéria, Horváthné Csőszi Anita, Sárdi Attila) is hoz-

zájárult programunk sikeréhez. További támogató-

ink: Mozsgói Védőnői Szolgálat, Szigetvári Vörös-

kereszt, Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület, 

Biztos Kezdet Gyermekház, Levendula Közösségi 

Ház, Kicső Kft, Kaba Farm, Andreas Ebner, Borjús 

család. Köszönjük a támogatást. Külön köszönet 

azoknak  a segítőknek, akik évről-évre  hozzájárul-

nak rendezvényünk sikeréhez (Tóberné Csók Ildikó, 

Abainé Bagoly Éva, Alvári Ferencné, Götzné Len-

gyel Mónika, Kovácsné Dombos Anett) Köszönet a  

Mozsgóért Egyesület tagjainak. 

Tarlac Istvánné  

 főszervező 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Közkívánatra 
(Sajgóné Decsi Gyöngyi sütije, melyet megkós-
tolhattunk az egészségnapon) 
 

 

Habos-rebarbarás sütemény  
Hozzávalók 20 x 30 tepsihez: 
 

Tészta: 

20 dkg liszt 

10 dkg margarin (v. vaj) 

1 evők. kristálycukor 
 

A lisztet a margarinnal és a cukorral jó morzsalékosra 

összemorzsolni. A tepsit kibélelni sütőpapírral, majd 

beleönteni a morzsalékos lisztet és egyenletesen el-

osztani. Tenyérrel jól lenyomkodni. Előmelegített sü-

tőbe, közepes lángon 15 perc alatt elősütni. Közben 

el lehet készíteni a tölteléket. 
 

Töltelék: 

20 dkg barna cukor 

2 cs. vaníliás cukor 

1,5 dl tejszín 

1 cs vaníliás pudingpor 

3 tojássárgája 

csipet só 

6-7 szál rebarbara 

1 db alma 

15 dkg eper, ha van 
 

A rebarbarát és az almát vékonyan meghámozni, 

majd apró kockákra felvágni. Az epret félbe, ha na-

gyobb, negyedekbe vágni. 

Egy tálba beletenni a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojás- 

sárgákat, a pudingport, a tejszínt és a csipet sót, majd 

robotgéppel simára keverni. 

Ezután hozzákeverni a kockára vágott rebarbarát és 

az almát, majd óvatosan belekeverni az epret is. 

Az elősütött tésztát kivenni a sütőből és rögtön ráön-

teni a gyümölcsös masszát. Ezután visszatenni a sü-

tőbe és közepes lángon 45-50 percig sütni. 
 

Hab: 

3 tojásfehérje 

1 cs. vaníliás cukor 

3-4 ek porcukor 

csipet só 
 

A tojások fehérjét egy csipet sóval elkezdeni habbá 

verni. Amikor már kezd kifehéredni, akkor hozzáadni a 

vaníliás cukrot és kanalanként a porcukrot. Addig 

verni, hogy jó kemény hab legyen belőle. 

A készre sült süteményt kivenni a sütőből, a tetejére 

kanalazni a kemény habot, majd egyenletesen elsimí-

tani. 

Ezután visszatenni a sütőbe, a hőfokot kicsit mérsé-

kelni és szép pirosra sütni. 

A tepsiben hagyni kihűlni, vízbe mártott késsel felsze-

letelni. 
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KABA FARMON JÁRTAM, ÉS A SZOR-
GOS KEZET FIGYELVE, BESZÉLGETTEM 
 

 

Az egészségnapon tartott főzési bemutató kapcsán 

kerestem meg Kaba Lamint és feleségét Simont 

otthonában a kecskefarmon, hogy beszélgessek 

velük, hiszen osztatlan sikert aratott a fiatal 

almáskeresztúri házaspár gasztronómiai tudásával. 

Hajtott a kíváncsiság, hogy többet megtudjak róluk. 

Épp fejés előtt érkeztünk meg hozzá fiammal, így 

beszélgetésünk közben folyamatosan járt Lamin 

keze. Kézzel fejt, közben jókedvűen, lelkesen me-

sélt. 

Lamin, mesélj kérlek arról, hogy miért és ho-

gyan kezdtétek el ennek a farmnak a létrehozá-

sát! 

Édesapám guineai, édesanyám magyar, München-

ben élnek. Festőművész nagyapámnak, Heil Jó-

zsefnek van Almáskeresztúron háza (Johe Galéria), 

ahová többször jöttem nyaralni. Simon családjának 

hentesüzlete volt, a családi vállalkozásból gyár lett, 

végül Alaszkában építettek szállodát. Apósom, 

most már mozsgói lakos. Simonnal Svájcban talál-

koztunk, egy elegáns szállodában dolgoztunk 

együtt. Tulajdonképpen mindenünk megvolt, ami az 

anyagiakat illeti. Úgy éreztük valami mégis hiányzik 

az életünkből. Jártam Guineában édesapám szülő-

földjén, ahol az élet sokkal egyszerűbb, és az em-

berek mégis sokkal boldogabbak. Hasonló, megta-

pasztalható boldogságot kerestem. Nem akartam 

őslakóvá lenni, de a természethez közelíteni kell, 

mert az nagyobb szabadságot, békességet jelent. 

Egy közös szabadnapunk alkalmával ültünk a tera-

szon Simonnal és beszélgettünk, ekkor határoztuk 

el, hogy változtatunk. Megpróbáljuk Magyarorszá-

gon megtalálni a szabadságunkat és a boldogságot 

a nagyapámtól születésnapi ajándékba kapott föl-

deken. Én már aznap nagy izgatottsággal közöltem 

a munkatársaimmal, hogy már nem sokáig fogok 

ott dolgozni. 2004-ben érkeztünk ide és próbaidő-

ként 3 hónapot töltöttünk el itt. Gazdálkodni próbál-

tunk, növénytermesztéssel foglalkoztunk először. 

Gondoltuk majd vetünk, aratunk. Megtermeljük azt, 

amit megeszünk, és minden rendben lesz. Hát per-

sze, ez naivitás volt. Igen aszályos év volt akkor, de 

nem adtuk fel. Igaz, hogy termésünk nem sok volt, 

de a békét, a nyugalmat, a szabadságot már érez-

tük. Maradtunk. Lassan kialakítottuk az otthonun-

kat. Ez nem egy luxus lakosztály, de minden meg-

van benne, amire szükségünk van. Időnk nagy ré-

szét amúgy is a szabadban töltjük az állatok mel-

lett.  

Messzemenőkig átérzem, amit mondasz, hiszen 

én is hasonló helyzetben vagyok. Hogy lett az 

elhatározásból ekkora kecskefarm? 

Az önellátásra törekedve gondoltuk kecskét tar-

tunk. Tejet ad, és még a bozótos területünket is 

rendbe szedi. Mivel egy kecske nem érzi magát jól, 

kettőt akartunk, ám a magyarlukafai eladó csak 

egyben akarta eladni a négy kecskéjét. Jó ember 

lévén, sikerült vele megalkudni, hogy megkapjuk a 

négy állatot, sőt még a kettő árát sem fogadta el, 

azt mondta, vegyek rajta takarmányt télire, majd 

fizetek később. Hát ez volt az első állomás. Termé-

szetesen a négy kecske olyan sok tejet adott, napi 

10-12 liter, hogy már nem tudtuk elfogyasztani, 

ekkor kezdtünk a feldolgozásba, a sajtkészítésbe. 

Közben tanultunk, én gazdálkodást, aranykalászos 

gazda lettem, Simon pedig Svájcban a hegyi pász-

toroknál sajtkészítési tapasztalatokat szerzett. Az 

itteni jó szándékú emberek is sokat segítettek. A 

valamikori kalákamunkára emlékeztető szorgosság 

volt nálunk is. Így épült istálló, pajta, ól. 

Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, tanultunk a hibáink-

ból, kísérleteztünk. Így alakítottuk ki a sajátos re-

ceptúrájú egyedi ízű sajtjainkat. A kecske meg sza-

pora állat ugye, ma már 70 kecskénk van, akiket 

fejünk. Két bakunk – akiket a pároztatás időn kívül, 

messzebb tartjuk az állománytól – gondoskodik az 

utánpótlásról. 

Mit csináltok a szaporulattal? 

Fenntartjuk az állományt, a lányokat kiválogatjuk, 

és legszebbeket tovább tartjuk, a bakokat levágjuk 

vagy néhányat ivartalanítás után neveljük még egy 

darabig, aztán vágjuk. Ez a nyájméret az, amit fenn 

szeretnénk tartani, mert ezt még családi körülmé-

nyek között tudjuk kezelni, és annyi terméket tu-

dunk előállítani, ami eltart minket. Tavasszal, nyá-

ron sajttal foglalkozunk, ősszel, télen pedig húské-
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szítményeket állítunk elő. Tisztes megélhetést biz-

tosít a számunkra. 

 

Hol lehet hozzájutni a sajtokhoz?  

Természetesen itt a farmon. No meg Pécsen a ter-

melői piacon. Szombatonként ott árusítunk, most 

már az éttermek beszerzői is ott keresnek meg 

minket. De a legnagyobb forgalmat itt bonyolítjuk. 

Családi programként is jönnek már ide, hozzák a 

gyerekeket, akik szaladgálnak, kecskét simogatnak, 

élvezik a szép környezetet, a jó levegőt. 
 

Miközben mesélsz, jár a kezed, és árad belőled 

a nyugalom. Türelmesen irányítod a kecskéket. 

Mindig így van? 

Az állatokkal csak türelemmel lehet bánni. Az em-

ber minél türelmetlenebb vagy ideges az állatok  

megérzik ezt. És persze a kezem meg jár, mert két, 

három óra, amíg kézzel megfejjük a 25-30 kecskét. 

Szeretem őket kézzel fejni. Már a tőgyekből felis-

merem melyik, melyik. Egyébként rendszerint 

ugyanabban a sorrendben állnak fel a fejőállásra. 

Beszélgetni a tej csorgása közben pedig lehet. 

Amikor már több a fejni való, akkor bekapcsoljuk a 

fejőgépet, az hangosabb. Van segítőm is. Manu, a 

puli kutya. Mindig itt szolgál a fejés közben, vak-

kant, ha a kecskék sokáig időznek az állásban, és 

lassan mennek ki, meg rámorran a tolakodókra, 

amikor befelé jönnek. Ezért mindig az övé az előfe-

jés, amit megkap a kis pohárból. Összeszokott 

csapatmunka ez. 
 

Szükség volna szerinted még valamire, hogy 

elterjedtebb legyen a termelés és könnyebb az 

értékesítés? 

Igen. Marketingre. Olyanra, mint amit a multik is 

csinálnak saját maguknak. Azzal meglehetne segí-

teni mind a termelőket, akik sok, nagyon jó termé-

ket állítanak elő. És a vásárlók is nagyobb bizalmat 

éreznének. Meg jó értelembe vett programozást is 

lehetne vele tenni. Átprogramozást, amit a fejekben 

egy jó reklámkampánnyal támogatni kellene. 

Sajnos besötétedett közben, mennünk kell, bár 

még nagyon szívesen beszélgetnék, amíg az 

összes kecske sorra kerül a fejésben.  

Szívesen hallgattam ezt a sugárzó fiatalembert. Az 

interneten olvastam egy interjúban a nevének jelen-

tését: fényben álló. Lamin, valóban ilyen. Sugárzik, 

fényt, meleget, békét, boldogságot. És ez a tiszta, 

finom rezgés érződik az általa, általuk készült ter-

mékeken is. Ettől olyan finomak és egészségesek. 

Fogyasszák minél többen! 

       H.b.B 

TIPPEK, TRÜKKÖK, PRAKTIKÁK 
„Május, május virág dús, …” 
 

Virágzik a bodza. Ezt a hazánkban igen elterjedt 

cserjét, néha fát, már igen régóta tartjuk számon a 

gyógynövények között. Termését már a korai kő-

korszakban is élelemként gyűjtötték. A germánok 

fáját szentként tisztelték. A középkorban vizelethaj-

tó, hánytató, hashajtó szerként alkalmazták.  A vi-

rágait megfázás elleni teaként, izzasztó hatása mi-

att fogyasztják. Kiváló lábfürdő a megerőltetett, 

duzzadt lábak kezelésére, egy kiadós túra után.  

Finomságokat készíthetünk belőle: hűsítő italt, 

szörpöt, pezsgőt, zselét, puncsot. Jómagam, pala-

csinta tésztába mártva ki szoktam sütni, vagy fel-

dobom a szokásos fánktésztát, vagy vaníliás krém-

túrót egy kevéske virággal. A pezsgő és a puncs 

nem kifejezetten szokványos, ezért annak közrea-

dom a receptjét. 
 

Bodzapezsgő: 

Forraljunk fel 5 l vizet 750 g cukorral, majd vegyük 

le a tűzről és hagyjuk kéz melegre hűlni. Tegyünk 

bele 20 db frissen szedett virágot, és 2 db szeletek-

re vágott citromot. Egy éjszakára hagyjuk így állni, 

majd szűrjük le és kiforrázott stabil üvegekbe tölt-

sük bele, és hagyjuk négy hétig érni. A kinyitásnál 

vigyázzunk, mert mint a pezsgő kirepíti a dugót! 

Végeredményként egy virágos ízű kellemes pezsgő 

italt kapunk. 
 

Bodza puncs: 

Vegyünk 1 l termésből készült szörpöt, adjunk hoz-

zá 1 teásk. fahéjat, 1 citromlevét, 2 szegfűszeget, 

majd az egészet forrósítsuk át, de ne forraljuk fel. A 

bodza puncs a téli séták alkalmával átmelegíti az 

embert, ugyanakkor 

megelőzi a megfázást  

(egy kis rummal ezt a 

hatást még fokozhat-

ják is a 18 év feletti-

ek). 

H.b.B. 
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SZÍVET MELENGETŐ FELLÉPÉS  

 

 
 

Szigetvár erdélyi testvértelepülésének együtteseit, a 

Zágoni Ifjúsági Fúvószenekart és a Szivárvány Ma-

zsorett Csoportot láthattuk vendégül Mozsgón ápri-

lis 24-én. Nagy megtiszteltetésben volt részünk, 

ugyanis a fúvószenekari találkozóra érkező fellépők 

Szigetvárt megelőzően nálunk léptek fel. A közel 

egy órás műsorban ismert és kevésbé ismert dara-

bokat, indulókat hallhattunk, amelyet színessé tett a 

mazsorett csoport szereplése. A zenei csemegén 

kívül megtudhattunk néhány érdekes adatot a köz-

ségről és a zenekar korábbi életéről. Örülök, hogy 

azon kevés résztvevő egyike lehettem, aki ebbe az 

élményben részesülhetett. Köszönjük a rendezők-

nek.           B. A.  

 
 

KÖNYVTÁR – MÚLTTÁR 
 

 
 

1978. márciusában készült a felvétel a mozsgói 

általános iskolában. A 70-es évek második felében 

és 80-as évek elején az iskola tanulóinak nagy ré-

sze tanult a szigetvári zeneiskolában. A nagy lét-

számnak köszönhetően néhány éven keresztül a 

szigetvári zeneiskola pedagógusai jöttek Mozsgóra 

órát tartani.  A képen szereplők szívesen emlékez-

tek vissza zenei tanulmányaikra, fellépéseikre.   
 

MOZSGÓI SIKER 
 

Ifj. Hegedüs János 

2014. április 11-én, 

részt vett a szigetvári 

zeneiskolában rende-

zett Baranya megyei 

zongoristák négykeze-

seinek találkozóján, 

ahol arany minősítést 

szerzett.  

Felkészítő tanára Töl-

gyesi Rita volt.  

Gratulálunk! 

 

 

A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 

várja azokat a tanulókat, akik kedvet éreznek a 

hangszeres játék iránt.  
 

Érdeklődés az alábbi telefonszámon:  73/310-315 

       
 
 

 
MORMOTA ÁLLAPOT? 
 

Amikor főiskolások voltunk, mindig azt hallottuk, 

hogy használjuk ki ezeket az éveket. A felnőtt lét 

küszöbén, de még a gondtalan „gyermeki korszak-

ban” maradandó élményekben volt részünk, életre 

szóló barátságok szövődtek.  Jó volt közösen ki-

rándulni, vásárolni, bulizni, jó volt együtt lenni. 
 

Eltelt „pár” esztendő (26 év), nehéz időt szakítani a 

találkozásokra, – mert rendbe kell tenni a lakást, 

főzni és csomagolni kell a kollégista csemetéknek, 

le kell nyírni a füvet.. – , de amikor együtt vagyunk,  

visszajön a kellemes élmény. 

De miért is mozdulunk meg olyan nehezen, miért 

nem akarunk részesei lenni valami újnak, valami 

felkavarónak, különlegesnek, humorosnak, torok-

szorítónak. Miért is maradunk meg a négy fal között 

és bámuljuk a tv-t, ülünk a gép előtt, .. nézünk ki a 

fejünkből? 

Sok-sok programot szervezünk falunkban, figye-

lembe véve az emberek érdeklődés körét.  Hol van-

nak a nézők, hol vannak a résztvevők?  

Legutóbb a zágoni vendégek tették különlegessé a 

napunkat. Engedjük meg magunknak, hogy elvará-

zsoljanak bennünket a látottak, hallottak, lépjünk ki 

a szürke hétköznapok taposó malmából!  

 

P. É.  
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI 

 

A hagyományos paraszti társadalomban mindenki-

nek helye és feladata volt. A legidősebb nő és férfi 

irányított, hiszen ők voltak a legtapasztaltabbak. Ők 

tudták a munkák idejét, mikéntjét. Manapság már a 

fiatal nemzedék szemében csak a „vén bolondok”. 

Annyit el kell mondani azért a fiatal nemzedék vé-

delmében, hogy rohanó informatikával teletűzdelt 

világunkban sokszor nem a lelkiismeretes, hozzáér-

tő munkával lehet megélni, hanem egy jó pályázat 

megírása, jó ügyvéd, jó könyvelő stb. – „többet 

hozhat a konyhára” mint a tisztes munka. És a fiatal 

nemzedék modern világunkban jobban eligazodik. 

Én azonban ebben a sorozatban a régit írom, hátha 

egy-egy morzsája valakinek hasznára válik. Az öre-

geknek volt talán a tanácsnál, irányításnál is fonto-

sabb dolga: nevelték, gondozták, tanították a 

gyermekeket. A középkorú kenyérkereső szülőknek 

a munka mellett idejük, energiájuk, tán türelmük 

sem volt úgy, mint az öregeknek. Lehet, hogy már 

írtam és az öregkor kapcsán még előkerül: az em-

berélet állatövi jegyekkel jellemezhető szakaszai 

közül a kisgyermek vízöntő-halak ideje szembe 

helyezkedik el az öregember szűz jegyével. A 

szemben lévő jegyek szoros kapcsolatban vannak 

így a kisgyermek a „még szűz” öreggel. Az öregnek 

már türelme, ideje is van. Édesanyám elmondásá-

ból tudom: apánk soha tisztába sem tett bennün-

ket, viszont a mi gyermekeinket csecsemő, kis-

gyermekkorban is bátran rá lehetett hagyni. Halálá-

ig (tán azon is túl) ragaszkodtak hozzá unokái. Eny-

nyit az öregekről. 

A gazdaság, a gazdálkodás terhét a szülők, ha vol-

tak a háznál, velük együtt a fiatal házasok vitték. 

Tették ezt az időjáráshoz, természethez alkalmaz-

kodva és a teremtő kegyelmében bízva.  

A családi munkában azon túl, hogy egymásnak 

segítettek, a meghatározó szerep szinte törvény-

szerűen nemekre volt osztva. Az asszony bent a 

házban, udvaron egészen a kapuig. Hiszen neki van 

„kapuja”. A kapunál zárult az ő birodalma, a kaput 

még ő nyitotta a szekérnek. Az ő dolga volt a ház 

tisztántartása, kemencének, falnak tapasztása, me-

szelése, a földes padló kenése és még sok minden 

szépítés, igazítás a házon. A házon túl övé volt az 

apró baromfi dolga csirkéktől a kacsán, libán, puly-

kán keresztül a malacokig és a hízóig. A szarvas 

jószág és a lovak az ember dolga volt, de a fejést 

szinte kizárólag asszonyok végezték.  

Bár a nagycsalád nagyjából közös kasszán volt, 

ettől függetlenül mindenkinek megvoltak a maguk 

kis pénzei. Az asszonyok a tojás, tej, vágóbaromfi 

értékesítésből származó pénz felett rendelkeztek. 

Voltak a faluban iparosok, tisztviselők, volt közeli 

város piaccal, mind megannyi vevő az asszonyok 

portékáira. A bevétel jól jött konyhai eszközökre, 

ruhára, a gyerekekre. A hitel faluhelyen a tizenkilen-

cedik századig ritkaságnak számított. Fontos tiszt 

volt az ennivaló beosztása egész évre. Kitartson a 

hízóból készült ennivaló, vasárnaponként legyen 

főzni- sütnivaló baromfi, búcsúra, Márton napra 

liba, kacsa, a mezei munkára menő férfiaknak ta-

risznyába való. Mind-mind az asszonyok felelőssé-

ge volt. Az ő dolguk volt reggelit, ebédet, vacsorát 

adni. Rajtuk múlott, hogy ne aludjon ki a tűz. Őket 

szólták meg, ha a családtagok nem tiszta ruhában 

jártak. A legfontosabb: ők tartották össze önfelál-

dozással, türelemmel a családot. (Talán nem ismer-

ték az önmegvalósítás fogalmát.) Hál’ Istennek, ha 

szűk családi összejövetel van nálunk, vagy húszan 

harmincan vagyunk. 87 éves édesanyám múltkor 

azt mondta 61 éves nővérkémnek: Zsuzsi, ha meg-

halok, neked kell összetartani a családot! Mert ő az 

asszony!  

Talán kicsit sokat időztem az asszonyoknál, de a 

napokban anyák napja, meg egész évben nem na-

gyon kényeztetem őket, sőt… Ezért legyen egy 

kicsit jóvátétel és tisztelgés ez az írás.  

Kívánok minden asszonynak, anyáknak: áldott ün-

nepet.   

                                                                            Győri Sándor 
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NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ 

május 3. 
 

„A szeretet olyan gyümölcs, amely minden évszak-

ban érik. (Teréz anya)” Ezzel az idézettel nyitotta 

meg Gajákné Peszmeg Mária az „Őszikék Nyugdí-

jas Klub vezetője a találkozót.  

A mozsgói nyugdíjas klub fennállásának 40. jubile-

umi évfordulója alkalmából rendezett összejövete-

len Kovács Zsolt polgármester és Matis Géza a 

megyei szervezet elnöke köszöntötte az éveik szá-

mát letagadható klubtagokat. A rendezvényen 

együtt ünnepelt Dencsháza, Nagypeterd, Somogy-

hárságy, Somogyviszló, Szentegát nyugdíjas klub-

jai, ajándékképpen Nagypeterd és Somogyhárságy 

népdalcsokrot adott elő. Miszlai Ferencné, mozsgói 

klubtag színvonalas előadásában néptáncokat hall-

hattunk, majd megérkezett „Zeusz főisten a 

mozsgói szüzek társaságában”. Az estét a humor, 

jókedv, derű uralta. Gratulálunk a rendezésért, az 

aktív munkáért!  

P. É. 

 

 
 
 

 
 

 
A Levendula Közösségi Ház e havi fotópályázatának 

legjobb három fotója: 1. Viljovácz Kitti, 2. Posztos 

Dániel, 3.Orsós Vivien. 
 

 
 

 
 

 
 

Minden beküldött munkát köszönünk, a nyerteseknek 

gratulálunk. Az érintetteknek személyesen adjuk át a 

jutalmat. S ne feledjétek, továbbra is járjatok nyitott 

szemmel! 

Rajnai Zoltán 
k. h. vezető 
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HÓNAPSOROLÓ – MÁJUS 
    

Május hónap neve a római Maja, a termékenység 

istennőjének nevéből ered. De hívhatjuk még: ígéret 

havának, tavaszutó havának is. 
 

Csukás István: A kedves kis napsugár 
„Lepkét, méhet megszólítja: 

röpüljetek, szárnyat nyitva! 

Halló, tüskés hátú süni, 

ideje már előjönni! 

Szól a többi hétalvónak: 

Itt a tavasz! Nyár lesz holnap! 

Május ámul: merre jár 

a kedves napsugár?” 
 

Május 1. Munka ünnepe - „Itt van május elseje…” 

1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe.  

E nap 1889-ben a II. Internacionálé megalakulásá-

val lett a nemzetközi munkásmozgalom, a Munka 

ünnepe. A választás igen szerencsés volt. Mint az 

ősi tavaszi ünnepkör kitüntetett napjához, Európa-

szerte régóta hozzákapcsolódott a majális és a má-

jusfa-állítás szokása. A határozat az ünneplő nép 

számára csak új tartalommal gazdagította az ünne-

pet. Népszerűsége láttán az egyház, hogy a kom-

munista befolyást ellensúlyozza, még meg is szen-

telte a napot. XII. Pius május elsejét Munkás Szent 

József mellékünnepévé avatta. 

 

Május elseje virradóra – Májusfa-állítás 

Ismert népszokás a májusfa-állítás. A májusfa a 

tavasz, a természet újjászületésének a szimbóluma, 

de jelenti a lányok elismerését, a nagylányokhoz 

való tartozást. A legények a lányoknak, a menyasz-

szonyuknak udvarába vagy ajtaja elé titokban, az éj 

leple alatt lehántolt kérgű, vörös-zöld mintával 

diszített, felszalagozott fát állítanak. Ezzel adták a 

falu tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik. A pün-

kösdhétfőig marad, amikor is „kitáncolják” a falu-

ból.  Úgy vélték, hogy sűrűbb lesz a tej, ha május 1-

jei harmatot adnak a jószágnak. Szeged környékén 

régi hiedelem szerint bodzával díszítették a házat a 

boszorkányok ellen. E nap időjárása mutatja milyen 

lesz a jövő tél. 
 

Május 4. Flórián nap 

Flórián a tűzoltók és a tűzzel dolgozók védőszentje. 

A legenda szerint ugyanis imádságával már gyer-

mekkorában megmentett egy égő házat az elham-

vadástól. Flórián napján nem asszony, hanem férfi 

rak tüzet. Mielőtt tüzet gyújt, a kezét megmossa és 

szétpermetezi a vizet, hogy ne okozzon a tűz ve-

szedelmet. Lendva környékén azonban ezen a na-

pon egyáltalán nem raknak tüzet. A század elején 

még göcseji falvakban a kovácsok sem dolgoztak, 

és kenyeret sem sütöttek. 
 

 

Május 12, 13, 14. Pongrác, Szervác Bonifác - 

Fagyosszentek 

A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg napok 

ezeken a napokon hirtelen hidegre változnak, nem 

ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a fiatal palánták ne 

károsodjanak, uborkát, paradicsomot, babot általá-

ban csak a fagyosszentek elmúltával ültették el, s 

védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor 

füstölnek. Ha ezen a három napon nincs eső, jó 

szőlőtermelés várható. „Sok bort hoz a három ác, 

ha felhőt egyiken sem látsz”. 
 

 

Május 25. Orbán napja 

Ez az utolsó fagyos szent. „Ha Orbán nevet, sír a 

szőlő.”A kocsmárosok kádárok, szőlészek védő-

szentje. Ha Orbán napján esik az eső, akkor az őszt 

is ilyen időjárás jellemzi majd, ha viszont napsüté-

sesen teli a nap, akkor hosszú, meleg, napos ősz 

vár ránk. 

Forrás:Magyar néprajz www.mwk.niif.hu,  

www.hoxa.hu,   www.jelesnapok.oszk.hu 

     Kántor Éva 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Május 
     

    11. vasárnap 11.30 h 

    17. szombat   17.00 h 

    24. szombat   17.00 h 

    31. szombat   17.00 h 

 

http://www.mwk.niif.hu/
http://www.hoxa.hu/
http://www.jelesnapok.oszk.hu/
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Körzeti fociverseny Szigetváron 

ápr. 9.   

Alsó és felső tagozatos fiúk körzeti fociversenyen 

vettek részt. 

A felső tagozatos fiúk 3. helyezést értek el. 

A csapat tagjai: Horváth László, Hegedűs Richárd, 

Harmuth Patrik, Tóth Márió, Sajtáros Ádám Zoltán, 

Palkó Olivér, Puskás András, Németh Tamara. Fel-

készítő Kovács Dezső. 

 

Húsvéti játszóház 

ápr.14.  

A tavaszi szünet előtt tanulóinknak több helyszínen 

húsvéti játszóházat tartottunk. Voltak, akik Zengő-

várkonyban, voltak, akik a Levendula Közösségi 

Házban, és voltak, akik az általános iskolában tölt-

hették a délutánt. 

 

 
 

 

 
 

Megyei matematika verseny Pécsett 

ápr. 11. 

Iskolánk két tanulója Szabó Attila és Paizs Réka 

matematika versenyen vettek részt. 6. és 8. helye-

zést értek el. Az indulók száma megközelítette a 60 

főt. 
 

Leány foci bajnokság 

Április hónapban megkezdődött az U15-s leány foci 

bajnokság tavaszi fordulója. A lányok két mérkőzést 

játszottak le, még egy van vissza. A tavaszi forduló 

befejezése után bővebb tájékoztatást adunk. 

 

 
 

Német népdaléneklési verseny Pécsett 

ápr. 15. 

Iskolánkból Posztos Dániel 8. osztályos tanuló He-

gedüsné Szojkó Tünde felkészítő tanárával Pécsen 

szerepelt a népdaléneklési versenyen. 

Tanulónk arany fokozatot kapott. 

 

Kétújfalu – Matematikai verseny 

ápr.15. 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói közül hárman ma-

tematika versenyen vettek részt. Helyezést nem 

értek el, de ügyesek voltak. 

 

Kétújfalu – Szépkiejtési verseny 

ápr. 22. 

Iskolánk felső tagozatos tanulói közül négyen szép 

kiejtési versenyen voltak. Gelencsér Mercédesz 6. 

és Viljovácz Kitti 7. osztályos tanulók 3. helyezést 

értek el. 

 

Iskolahívogató 

ápr.24. 

Iskolahívogató napot tartottunk a leendő 1. osztá-

lyos tanulóknak, ahol az 1.osztályosok és a 

4.osztályosok tanóráit nézhették meg az ovisok. 

 

Hajdú Szilvia 

tagintézmény-vezető 
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Egy vidám esős nap 

máj. 3. 

2014. május 3-án az ötödik osztályosokkal kirándu-

láson vettünk részt. A nap első felében látogatást 

tettünk a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedbe. A Ba-

ranya Megyei Európai Információs Pont szervezé-

sében, információs és szórakoztató feladatokat 

oldottunk meg Magyarország EU-csatlakozásának 

10. évfordulójának tiszteletére. Innen gyerekek sok 

ajándékkal tértek haza. Látványos program volt a 

különféle régi kerékpárokból kialakított interaktív 

kiállítás is, amelyeknél a kreativitás és a koncentrá-

ció nagy szerepet játszott. Délután ellátogattunk 

Álmosvölgybe, kipróbálhattuk hogyan éltek őseink, 

milyen fegyvereket, eszközöket használtak, milyen 

jurtákban éltek. A tevegelés és a lovagolás  min-

denkinek nagyon tetszett. Egészen közelről megis-

merkedhettünk a húsvétkor világra jött kis kétpúpú 

ázsiai tevével, Samuval. 

Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Zsolt pol-

gármester úrnak, hogy a falubusszal lehetőséget 

kaptunk az utazásra. Kirándulásunk rendkívül jól 

sikerült.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szulejmán nyomában 
 

Április 26-án Szigetváron rendezték meg a vetélke-

dősorozat második fordulóját. Egyesületünk nem-

csak játékosként, hanem közreműködőként is részt 

vett ezen a versenyen, két állomást biztosítottunk.  

A csapat is kiválóan szerepelt, az utolsó megméret-

tetés Mohács. Mindent bele! 

 

 
Fotó Tom Quick  

 

Hegedüsné Szojkó Tünde  

Bege Amália 

Mozsgóért E. titkára 
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Kutyasors – rémisztő magány 
„Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát, és ellátjuk 

minden jóval, nem fog megharapni. Ez a legfőbb különb-

ség a kutya és az ember között.” 

 

 

Napjainkban sajnos egyre gyakrabban láthatunk az 

utcákon céltalanul kóborló, magukra maradt ebe-

ket. Rohannak, de hiába. Egyszer csak eltűnik az 

autó, és nincs tovább, ő csak kitartóan várja vissza 

a gazdit, aki nem jön többé.  Ilyenkor a legjobb 

eset, ha valaki megtalálja őket és befogadja, vagy 

egy állatmenhelyre kerül. Az állatmenhelyeken az-

tán új gazdira találhatnak az elveszett ebek.

 Felelősséggel és gondoskodással jár minden 

élőlény nevelése. Nem elég megetetni és megitatni, 

foglalkozni is kell vele. Játszani, simogatni, esetleg 

orvoshoz vinni, de legfőképpen lelki támaszt nyúj-

tani, úgy ahogy ők is teszik velünk.  

 Sok ember úgy gondolja, „jaj de aranyos, de 

pici…” Az a kutya felnő egyszer, megöregszik. Va-

jon akkor is így gondolják? Sajnos sok ember nem. 

Ilyenkor kerülnek utcára, menhelyekre és szegény 

nem tudja, hogy mit tett. Felnőtt! Már nem az az 

aranyos kiskutya, aki volt, de belül ugyanaz marad, 

ugyanúgy tiszteli és szereti a gazdáját.  

 Szörnyű látvány tárul elénk, amikor egy kutyát 

rácsok között látunk. Nem tudnak beszélni, de 

mégis megértjük a gondolataikat. „Vigyél haza! Jó 

leszek”. Ennyire vágynak. Nem kell nekik plazma tv, 

mobiltelefon, drága játékok… Csak a szabadság, a 

szeretet és a gondoskodás. Sokan félnek a men-

hely gondolatától, mert ott „vadállatok” vannak. 

Eszükbe jut, hogy azt a kutyát biztos nem véletlen 

dobták ki. Ez nem így van! Minden menhelyen tájé-

koztatást kapunk arról, hogy a kutya miért került 

oda. Több oka is lehet: elhunyt a gazdája és nem 

volt hozzátartozó, megunták és kirakták, költözés 

miatt, nem fér el a lakásba, embertelen körülmé-

nyek között tartották őket. Természetesen nincs 

kizárva az agresszió, de amondó vagyok, hogy 

minden kutya olyan amilyennek nevelik. A menhe-

lyeken nem kell félni attól, hogy esetleg hazavisz-

nek valami betegséget a többi kutyának. Minden új 

eb karantén zónába kerül. Ott megfigyelés alatt 

tartják őket általában két hétig, itt kiderülnek az 

egészségügyi problémák, esetleges agresszió vagy 

hogy a kutya mennyire tud falka tag lenni. Ez idő 

alatt az állatorvos rendszeresen megvizsgálja, és 

általában ott helyben oltják, féregtelenítik, megkap-

ják a kötelező chippet és ivartalanítják őket a to-

vábbszaporodás elkerülése érdekében.  

 Minden ember figyelmébe ajánlanám a menhe-

lyeket, ha kutyát szeretnének. Nem mindig a te-

nyésztőtől vásárolt kutya a legjobb. Hálásak és hű-

ségesek a megmentett ebek. Lehet, hogy nem faj-

tatiszta vagy nem a legszebb, de ő fogja a legjob-

ban szeretni a megmentőjét.  
 

Fontosnak tartom, hogy mindenki tisztában le-

gyen vele, hogy mit kell tenni, ha kóbor kutyát 

talál. 

Első teendő ilyen esetben, ha a kutya nem agresz-

szív, próbáljuk meg megfogni. Semmiképp ne te-

gyünk hirtelen mozdulatot, mert a kutya megijedhet 

és annak akár súlyos következményei is lehetnek. 

Ha már megvan az eb, akkor állatorvoshoz kell 

szállítani aki, megnézi a chippet, és az azonosító 

szám alapján könnyen kiderül, hogy ki a kutyus 

gazdája. Ha az állatorvosnál nem járunk sikerrel, 

akkor célszerű menhelyre vinni, ha fajtatiszta a ku-

tya, akkor fajtamentőkhöz. Fontos, hogy ha ilyen 

állatot találunk, semmiképp ne hagyjuk magára, és 

ha befogadjuk, ne tartsuk meg, mert lehet, hogy 

otthon várja valaki. Ha már mindent megtettünk 

annak érdekében, hogy megtaláljuk a kutya gazdá-

ját és nem jártunk sikerrel, akkor örökbe fogadhat-

juk. Ha agressziót észlelünk a kutyánál őt se hagy-

juk, magára mert lehet, hogy csak a félelem váltja ki 

belőle. Ilyenkor semmiképp ne közelítsük meg az 

ebet, hiszen a támadás veszélye is fenn áll. Leg-

jobb, ha az állatorvost és a legközelebbi állatmen-

helyet felkeressük és pontos leírást adunk a kutya 

hollétéről, nagyságáról, esetleg fajtájáról és az ag-

ressziójáról. A támadó szándékú kutyát könnyű 

felismerni, egyértelmű fenyegető jeleket, hangokat 

küld felénk: merev testtartás, morgás, vicsorgás, 

néha kidülledt szemek. Ha ezeket a jeleket észleljük 

a kutyán és már túl közel vagyunk, semmiképp ne 

fussunk el és ne nézzünk, a szemébe ne hadonász-

szunk vagy kiabáljunk, mert azt fenyegetésnek ve-

szi, és akkor támad.  

Legfontosabb! Ne essünk pánikba. Az emberek 

zöme hajlamos ledermedni, ha meglát az utcán egy 

gazdátlan kutyát. Nem minden kóbor állat agresz-

szív. Ha közeledik felénk és az agresszió jeleit nem 

látjuk, rajta akkor hagyjuk, hogy a kutya megsza-

goljon bennünket, ezután úgyis továbbáll. 

Tormási Viktória 
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Így is lehet? Így is lehet. 
 

 
 

A Mozsgó – Magyarhertelend rangadó utáni vasár-

nap – összekötve a kellemest a hasznossal – meg-

néztem a Szentlőrinc–PTE PEAC mérkőzést. Szent-

lőrinc veretlenül második a Megye I.-ben, míg a 

PEAC az előző fordulóban hatot rúgott a Siklósnak, 

ami nem „piskóta”! Az IC-n érkező családtagomat 

pedig – örömére – a meccs után hazafuvaroztam. 

 Jócskán a kezdés előtt a pályára értem, így vé-

gignéztem a két csapat bemelegítését. Az egyete-

misták lendületessége, a hazaiak csapatrészenkénti 

összehangolt munkája ekkor és a mérkőzésen is 

jellemző volt. Felmerült bennem a tempó láttán bírni 

fogják-e ugyanígy a mérkőzésen? Bírták. Röviddel 

a kezdés után egy szép akció során a PEAC meg-

szerezte a vezetést. Az egyenlítő gól csak a félidő 

vége felé esett. Feltűnt, hogy a hazai közönség nem 

türelmetlenkedett. Nem szapult játékosokat, játék-

vezetőt és az ellenfelet sem. 

 Játékvezetés? Gellén bíró – Mozsgón is vezetett 

rizikós összecsapásokat – végig kezében tartotta a 

mérkőzést. Voltak kemény ütközések – sípszó nél-

kül – sérülés is, melyet nem szabadrúgás, hanem 

játékvezetői labda követett. A fociban ilyesmi is 

előfordulhat. A játékosok odatették magukat, de 

nem voltak durvák, és mellőzték a színészkedést is. 

Sárga lap? Talán kettő összesen. A nézők néha 

felhördültek, de nem anyázták, nem hülyézték, még 

csak nem is szemüvegezték a bírót. Melyik bolygón 

vagyok? 

 Aztán a második félidőben hengerelt a Lőrinc. 

Benke 3, Laurer 2 gólt is vágott. Szinte mindegyik 

szép akció után született. Egy gól úgy esett, hogy 

egy támadásnál kétszer is a kapufáról jött vissza a 

labda, a harmadik is kapufa volt, de akkor már a 

gólvonal mögé pattant! A vége 6 : 1 lett, és a PEAC 

nem játszott rosszul! 

 Szentlőrincen a siker a csapaté volt. A gólok 

nem cselsorozatokból születtek, hanem csapatjá-

tékból. A labdát kapó játékosok felnéztek van-e 

szabad társuk jó vagy jobb helyzetben. Általában 

volt. Hiszen a foci 11 ember közös játéka és a gól-

passz adása legalább akkora érdem, mint a gól 

rúgása. 

Meglepődtem azon is, hogy az edzők milyen kevés 

utasítást osztogatnak a kispadról a játékosok felé. 

Gondolom erre valók az edzések. 

 Öröm volt nézni a labdaszedő kisrácok lelkese-

dését, ahogy az elrúgott labdákat begyűjtötték. A 

realitáshoz tartozik, hogy a Szentlőrincnek ennél 

magasabb osztályban lenne a helye. Csakhát az 

anyagiak…? Meglepett a kevés néző a nyújtott él-

ményhez képest. Ennyien nálunk is vannak. Sze-

mély szerint örültem, hogy ott voltam, és nem a tv 

által közvetített meccset néztem, amelyből ismétlé-

se során nekem 10 perc is elég volt. 

Hajrá Mozsgó! 

      - Gaják -  

 

 
 

 
 

Csicsóka vetőmag eladó! 200 Ft/kg (vad- és 

nemesített változat) 

Nagy János, Kassai u. Érd.: 30/259-0107 
 

Folyamatos nyúlgerezna-átvétel Mozsgón! 

Szárítópálcát biztosítok! 

Érdeklődni: Nagy János Tel.: 30/259-0107 

E-mail: magyaroriasnyul@gmail.com

mailto:magyaroriasnyul@gmail.com
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Áprilisi mérkőzések 
 

22. forduló 2014.04.13. (Szombat) 
 

                 Kishárságy – Mozsgó 2-0 
 

Magyar kupa  
 

                  2014.04.16. (Szerda) 
 

                 Mozsgó – Boda 1 – 2 
 

       Góllövő: Lengyeltóti Tamás 
 

Barátságos labdarúgó mérkőzés 
 

                  2014.04.19 (Szombat) 
 

                 Mozsgó – Szentegát 5 – 0 
 

        Góllövők: Zsigmond Bálint, Horváth 

Benjamin, Lengyeltóti 

Tamás (2), Szarvas Bence 
 

24. forduló 2014.04.26 (Szombat) 
 

          Mozsgó – Magyarhertelend 1-2 
 

      Góllövő: Lengyeltóti Tamás 

 

Májusi mérkőzések 
 

25. forduló 2014.05.04. (Vasárnap) 
 

                Gyód – Mozsgó 2 - 4 
 

       Góllövők: Görög Péter (öngól), Hor-

váth Benjamin, Zsigmond Bálint, Lengyel-

tóti Tamás,  
 

26. forduló 2014.05.10.  17:00 (Szombat) 
 

                Mozsgó – Szabadszentkirály 
 

27. forduló 2014.05.18. 17:30 (Vasárnap) 
 

                Szentlászló – Mozsgó 
 

28. forduló 2014.05.24. 17:30 (Szombat) 
 

                Mozsgó – Bükkösd 

 

Baranya megyei III. osztály felnőtt Czibulka csoport 
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Júniusi mérkőzések 
 

29. forduló 2014.06.01. 17:30 (Vasárnap) 
 

                Egerág - Mozsgó       
 

30. forduló 2014.06.08. 17:30 (Vasárnap) 
 

                Mozsgó - Szentlőrinc 

 

http://www.bmlasz.hu/
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