
  

 

LEADER PÁLYÁZATOK 

 

A 22 Millió összértékben nyert 8 db Leader pályá-

zat folyamatosan kerül megvalósításra.  

A kultúrház és az öltöző épületére elhelyezett nap-

elemes rendszer már biztosítja a meleg vizet, és 

termeli vissza az áramot az áramszolgáltató felé. 

Elkészült a színpadfedés, a rendezvények alkalmá-

val láthattuk, használhattuk.  

 

 
 
 

 

 

A sportöltözőben mind a hazai, mind a vendégjá-

tékosok részére öltözőszekrények lettek kialakítva, 

bútorokat vásároltunk. 

Ugyancsak pályázati pénzből tudtuk a sportruhá-

zatot, mezeket, melegítőket, kabátot, táskát meg-

vásárolni. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Három rendezvényre adtuk be a pályázatot: kakas-

fesztivál, sportnapok, Mozsgói Napok.  

Ezekből kettő már megvalósításra került. A rendez-

vények hosszú távon alapozhatják meg községünk 

pozitív megítélését és hatással vannak a későbbi 

fejlesztésekre.  

Képes beszámolónk a sportnapról a 2. oldalon. 
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VIII. MOZSGÓI „CSIZIK MIHÁLY” 
SPORTNAPOK 
 

Nyolcadik alkalommal rendeztük meg 2014. au-

gusztus 2-3-án a sportnapokat, melynek megren-

dezését az idei évben az önkormányzat vállalta 

magára.  

Mozgásra, sportolásra vágyók részére a kispályás 

futballmérkőzések, a tizenegyes rúgó-, a 

rodeobika-,  a gyorsasági- és nehézségi verse-

nyek, a lovaglás, kerékpározás álltak rendelkezés-

re, közösen zumbázhattunk, a nagyon bátrak sik-

lóernyős trike-kal repülhettek.  

Nyolc csapat indult a kispályás futballmérkőzésen, 

az első helyezett a szigetvári Pannon Volán csapa-

ta lett. 

 

 
Gólkirály id. Németh Tibor 

 

Különleges, akrobatikus motoros bemutatót láthat-

tak a délutáni eseményekre kilátogatók.  

 

 
Végh Tamás magyar bajnok motoros bemutatója  

 
Farkas Gábor 1200 m magasból ugrott le. 

Kéri Tibor, aki régebben a mozsgói focicsapat-

ban játszott, hozta a nagypályás labdarúgó 

mérkőzésre a meccslabdát.  

 

 
Nagypályás mérkőzés Mozsgó – Kadarkút 2 :  2 

 

 
A szabadidős sportok közül kedvelt volt a 

mászófal 

 

Köszönet a Mozsgóért Egyesületnek, a Kicső Kft.-

nek és a sportegyesületnek a rendezvény lebonyo-

lításában nyújtott segítségéért.  

Kovács Zsolt 

 polgármester 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 

2014. augusztus 5-én megszületett Kovács Lilien 

(súlya 2960 g, hossza 52 cm) édesanyja Kovácsné 

Dombos Anett és édesapja Kovács János nagy-

nagy örömére. Gratulálunk, kívánunk az egész csa-

ládnak erőt, egészséget! 

 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 

2014. augusztus 6-án Tormási Gyula (Nak, 1943. 

11. 07. an.: Szijártó Mária) volt Mozsgó, Kolozsvári 

u. 38. sz. alatti lakos meghalt. 

Nyugodjon békében! 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, lakásfenntartási támogatás) augusztus 

havi kifizetésének időpontja:  

2014. szeptember 3. (szerda) 10.00-16.00 óra 

 

FELHÍVÁS 

Szeretnénk felhívni minden mozsgói nyugdíjas fi-

gyelmét, hogy a házi segítségnyújtásra továbbra is 

szívesen fogadjuk az érdeklődőket és jelentkező-

ket. 
 

A csoport vezetője Erdélyi Anett. Segítők: Vasas 

Nikoletta, Lengl Éva, Kovács Zoltánné, Simon Jó-

zsefné, Hegedüs Melinda. 

Tel.: Erdélyi Anett 20/ 236 3044 

 

A szolgáltatást igénybe vevő idős emberek ezúton 

szeretnék megköszönni Kovács Zsolt polgármester 

úrnak, hogy lehetővé tette a segítségnyújtást, és a 

szociális gondozó munkatársak köszönik Horváth 

Istvánnak, aki a fűnyírással segítette munkájukat. 

 

 
JOGOSKODÓ 
Az önkormányzati választásokról 
 

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek általános választásának időpontja 

október 12. 

 A legfontosabb változás idén, hogy nem négy, 

hanem öt évre választjuk a képviselőket és pol-

gármestereket. 

 A szavazási értesítőt augusztus 25-ig postázzák.  

Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 

8-ig lehet. 

 A tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen 

a képviselőket egyéni listás rendszerben, a pol-

gármestert mindenhol közvetlenül választják. 

A választásban részt vehet Magyarországi lakcím-

mel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós 

állampolgár, valamint menekültként, bevándorló-

ként vagy letelepedettként bejelentett személy is.  

Szavazni reggel  6-tól 19 óráig lehet. 

A szavazóhelyiségben a választópolgárnak igazol-

nia kell személyazonosságát (érvényes személy-

igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) valamint 

lakcímét igazoló kártyáját.  

(valasztas.hu) 

Az önkormányzati választásokon indulni kívánó 

jelölteknek lehetőséget biztosítunk az újság 

szeptemberi számában bemutatkozásra! 

VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG 

 

Az idei évben is lehetőséget adunk Mozsgó 

község lakói számára, hogy az önkormányzat 

által termelt zöldségféléket kedvezményes áron 

megvásárolhassák:   

 vöröshagyma 100 Ft/kg 

 burgonya      100 Ft/kg 

 

Kérjük, igényüket jelezzék a  szociális gondozó 

munkatársaknál, vagy augusztus 15-én pénte-

ken a rendezvényteremben 8.00-12.00 óráig 

lehet felíratni. A kiszállításról az önkormányzat 

fog gondoskodni. 
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KELL EGY CSAPAT… 
a pénzügyi előadó 

 

Július 1. a köztisztviselők napja. Nem rendezünk 

műsort, nem szólnak a fanfárok, csak a hivatal zár 

be, a dolgozók a háttérben teszik a dolgukat, sike-

reik az önkormányzat és a falu sikerei is.  Ismerked-

jünk meg velük. 
 

Brigovácz Andrásné Keresztes Zsuzsanna 40 éven 

keresztül dolgozott köztisztviselőként, most készül 

nyugállományba, őt kérdezem elsőként. 

 

 
 

Hol kezdtél el dolgozni? 

– Somogyviszlón nőttem fel, Szigetváron érettsé-

giztem. 1974. szeptember 2-án kezdtem a 

somogyapáti Közös Tanácsnál adminisztrátorként, 

később adóügyekkel és pénzügyi gazdálkodással 

is foglalkoztam. Szombathelyen elvégeztem a Ta-

nácsakadémiát 1976-78 között, mely akkor felső-

fokú szakképzettséget adott. 40 éven át dolgoztam 

köztisztviselőként, ebből 25 évet Somogyapátiban. 
 

Mikor kerültél Mozsgóra? Mi a feladatköröd? 

– 1999. szeptember 6-tól dolgozom Mozsgón, hű-

séges típus vagyok, ez volt a második munkahe-

lyem.  

A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal megala-

kulásával könyveljük a mozsgói és a 

somogyhárságyi hivatalt, az intézményfenntartó 

társulás óvodáját és konyháját Mozsgó község 

mellett Almáskeresztúr és Szulimán községek és a 

nemzetiségi önkormányzat számláit kezeljük, a 

központi pénzek elszámolását is vezetjük (nyári 

gyerekétkeztetés, tűzifa stb.) 
 

Mi áll a könyvelés mögött, érzékeltesd kérlek 

számokkal! 

– A bankszámlákat 11-felé könyveljük, a készpénz-

forgalmat 9-felé, évente 7 költségvetést, 7 éves 

beszámolót, 7 havi jelentést, 7 negyedéves jelen-

tést (tartalmazza a mérleget és a pénzforgalmi be-

számolót) kell elkészítenem.  

A közigazgatás átszervezése, a technikai fejlő-

dés gondolom a te munkádra is hatással volt. 

– 1978 óta könyvelek, akkor még kézi könyvelés 

volt, ma már ez elképzelhetetlen lenne. Követni kell 

a jogszabályi változásokat, a programok is változ-

nak, a számokkal való foglalkozás száraznak tűnik, 

de én szerettem velük dolgozni, munkám sokrétű, 

kreativitást igényel. Az idei évtől új könyvelési 

programot vezettek be, de ezt is megtanultam.  
 

Jövő héttől már más veszi át a helyedet, nyug-

állományba vonulsz.  

Szerettem a szakmámat, de az egyre nagyobb 

követelmény, a határidők rövidsége…, úgy érzem, 

most már át szeretném adni a helyem a fiatalok-

nak. 40 éven keresztül ingáztam, jöttem hóban, 

fagyban, a szabadságomat a hosszú évek alatt 

nem tudtam kivenni, most több időt szeretnék a 

családra, magamra fordítani: kertészkedem, olva-

sok, kirándulok.  

Sok embert megismertem, elsősorban intézmény-

vezetőkkel, polgármesterekkel voltam kapcsolat-

ban, szerettem a mozsgóiakat, a közösséget.  
 

Említetted a családodat, hallhatnánk róluk is. 

Férjemmel, Andrással, 1978-ban kötöttem házas-

ságot. Két lányunk született, Anita (1979), a sziget-

vári konzervgyárban könyvelő, Ágnes (1985) Pes-

ten él, a Magyar Villamos Műveknél dolgozik. Az 

egész család a számok világával foglalkozik, a 

gyerekek követtek bennünket. 
 

Köszönöm a beszélgetést és kívánok boldog 

nyugdíjas éveket. 

P. É.  

 

Tisztelettel és szeretettel kö-
szöntjük azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat, 

akik augusztus hónapban 
ünneplik születésnapjukat! 

 

Halas Gyuláné, Mátyás kir. utca 

Hegedüs József, Mátyás kir. utca 

Hegedüs Józsefné, Mátyás kir. utca 

Horváth Józsefné, Zrínyi utca 

Kocsis István, Árpád utca 

Papp István, Batthyány utca 

Szabó István, Árpád utca 
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ÉPÜLÜNK ÉS SZÉPÜLÜNK 
 

Folytatódik a centrum felújítása, elkészült a máso-

dik épületegység.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új buszmegálló várja az utazni vágyókat a főútvo-

nal mentén. A környék különleges, egyedi látvá-

nyossága egy nyitott tűzhely, amely a paplakban 

található. Ennek a kéményét újra kellett rakni, hogy 

megmentsük az utókornak. 
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BEMUTATJUK… 
 Kovács Dezsőt, a tesi tanárt 
 

Kovács Dezső egy éve tanít Mozsgón az általá-

nos iskolában testnevelést. Munkáját lelkese-

déssel és odaadással végzi, a tanévzárón a jövő 

nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató 

munkájáért a Klebersberg Intézményfenntartó 

Központ által aláírt emléklapot vehetett át.  

 

 
 

Származás - gyerekkor – iskolák, mesélj kérlek! 

– Somogy megyében, Nagyatádon születtem. Itt 

egy közeli kis faluban, Bolháson nevelkedtem s 

töltöttem a gyerekkoromat egészen az általános 

iskola elvégzéséig, melyet Nagyatádon fejeztem 

be. 

Ezután jelentkeztem Kaposvárra, a Táncsics Mihály 

Gimnázium testnevelés tagozatára. Fölvettek, úgy-

hogy itt végeztem el a középiskolát s szereztem 

érettségi bizonyítványt 1981-ben. 

Ezután felvételiztem Pécsre a JPTE TTK földrajz-

testnevelés szakára, ahova elsőre sikerült bejut-

nom, úgyhogy azonnal behívtak katonai szolgálat-

ra, melyet Marcaliban töltöttem. 

1982-ben kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat s 

1986-ban pedig megszereztem földrajz-

testnevelés szakos általános iskolai tanári diplo-

mámat. 

Ezek után pedig jöhetett a munka! 

Miért lettél pedagógus?  

– Jó kérdés! Igazából már az általános iskola 6. 

osztályában eldöntöttem, hogy milyen irányba sze-

retném terelni az életemet, melyben nagy szerepe 

volt akkori testnevelő tanáromnak, aki egyben a 

városi sportegyesület serdülő futballcsapatánál az 

edzőm is volt. 

Nyilvánvaló volt, hogy profi futballista vagy testne-

velő tanár lesz belőlem, jó esetben először az egyik 

aztán a másik:)) Sajnos az első nem sikerült, pedig 

jó esélyem volt rá, de egy súlyos kézsérülés meg-

akadályozott ebben, s majdnem egy év múlva tud-

tam csak folytatni sportolói pályafutásomat. 

– A testnevelés mellé a földrajzot választottam, ami 

középiskolai földrajztanárom kiváló munkájának 

volt köszönhető, nagyon megszerettette velem ezt 

a tantárgyat. 

A főiskola elvégzése után visszahívtak Nagyatádra, 

ahol játszottam az akkori NB III-as futballcsapat-

ban, testnevelést tanítottam az egyik általános is-

kolában, s mellékállásban az akkori Városi Tanács 

Sportosztályának munkatársaként előkészítettem 

és megszerveztem a város és vonzáskörzetének 

15 iskolájában az akkor induló diáksportköröket 45 

sportcsoporttal. Szóval nem unatkoztam!!! 

– Ez az időszak azonban csak 3 hónapig tartott, 

1986 decemberében családi okok miatt Komlóra 

költöztem, s itt folytattam tovább a tanítást az ak-

kor még November 7. úti általános iskolában egé-

szen 1988 novemberéig. Ekkor kért fel az akkori 

városvezetés, hogy fogjam össze a megalakult 

diáksportkörök munkáját, melyet elvállaltam, de a 

tanítást is tovább folytattam óraadóként, ugyan 

már csökkentett óraszámban. Ez a tevékenységem 

1990 december végéig tartott. 

– Ebben az időszakban kaptam egy felkérést a 

szolgáltató iparból, s mivel kíváncsi is voltam, s 

természetesen vonzó volt az anyagi előrejutás le-

hetősége is, elvállaltam az új kihívást, egy pécsi 

fénymásoló szalon ügyvezetője lettem. Itt dolgoz-

tam 2010 szeptemberéig, tehát mintegy 20 éven 

keresztül. 

– Már ez idő alatt is kacérkodtam a pedagógus 

pályára való visszatérés gondolatával, mivel mindig 

is szerettem tanítani, szerettem együtt örülni a gye-

rekekkel a sikereknek, de valahogy nem voltak 

kedvezőek a viszonyok és lehetőségek, meg talán 

túlbuzgott bennem a becsületesség, nem akartam 

elmenekülni a süllyedő hajóról, úgyhogy maradtam 

a végsőkig. 

– 2010 szeptemberétől 2013 augusztusáig sza-

badúszóként próbáltam tevékenykedni néhány 

olyan területen, melyek közel álltak a szívemhez, 

mint például az egészségmegőrzés, közben pedig 

igyekeztem a kisebbik lányom sportpályafutását 

segíteni.  

– Aztán elérkezettnek találtam az időt, hogy végre 

én is azt csinálhassam újra, amit mindig is szeret-

tem! 

Tehát megpályáztam két kis iskolának az állásaján-

latát, s az interjú után így kerültem Mozsgóra. 

Miért nem közelebb?!  

– Igen, az utazás valóban elég fárasztó, de nem 

feledkeztem meg róla, hogy én húsz évet nem taní-

tottam. Úgy gondoltam, hogy a visszatéréshez 

mindenképpen egy kisebb iskolát kell választa-

nom, kisebb osztálylétszámokkal, mivel a tanítás 

hatékonyságát nem vagyok hajlandó feláldozni. 
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Ezért döntöttem úgy, hogy ha mostohább körül-

mények között is, de mindenképpen hatékonyan 

akarok dolgozni. Úgy érzem most is, jól döntöttem! 

 

Döntésed nyertesei, mi mozsgóiak vagyunk, 

összegyűjtöttem a legfontosabb eredményeite-

ket. 

A körzeti Mezei futóbajnokságon 36 tanulóval in-

dultunk három korcsoportban. 

A körzeti Atlétika Diákolimpia egyéni versenyszá-

maiban Szigetváron 11 tanulónk indult el, és ért el 

kiváló helyezéseket, közülük hárman is jogot sze-

reztek a Megyei Diákolimpián való indulásra. 

A Kis Iskolák Atlétikai Egyéni – és csapatbajnoksá-

gán egy fiú és egy leány csapattal indultunk 12 

tanulóval. A csapatverseny mellett egyéni számok-

ban is részt vettünk, melyeken Ignéczi Éva és Hor-

váth László továbbjutott a Debrecenben sorra ke-

rülő Országos Döntőn való részvételre. Itt a selej-

tezők során mindketten bejutottak a „B” döntőbe, 

ahol kiváló versenyzéssel mindegyikük 3. helyezett 

lett.    

Iskolánk fiú labdarúgó csapata megnyerte a Kis 

Iskolák Labdarúgó Diákolimpiájának körzeti verse-

nyét Szigetváron, s ezzel továbbjutott a megyei 

döntőbe.  

A szentlászlói iskolával közös U15-ös leány labda-

rúgó csapatunk a szeptember óta zajló nyolc csa-

patos bajnokságban 5. helyezést ért el.  

 

Már az első beszélgetésünk alkalmával megfo-

gott az a lelkesedés, ahogy  a gyerekekről, a 

sportról beszéltél. Teljesen természetes volt 

számodra, hogy a falusi környezetből is ugyan-

olyan eredményt tudnak produkálni, mint városi 

társaik - a te feladatod csupán annyi, hogy ezt 

elhitesd velük, hogy önbizalmat tölts beléjük.  

Én is faluról indultam, tudom, hogy milyen hátrá-

nyokat kell leküzdeni a városi társaikkal szemben. 

A városi gyerekek sokkal vagányabbak, céltudato-

sabbak, de nem jobbak, és nem ügyesebbek. Erő-

forrásaikat jobban kihasználják, ezt kell megtaníta-

ni a mi gyerekeinknek is, és talán akkor nem csak a 

sport területén érnek el kiemelkedő eredményeket. 

 

A tanítás, a sport munka vagy hobbi? Az a ta-

pasztalatom, aki munkáját élvezettel végzi, nem 

számít a munkaidő, nem számít a befektetett 

munka, csak a cél. 

– Erről nagyon sokat lehetne beszélni, s valószínű-

leg jelentősen vastagabb lenne az újság, ha min-

dent leírnánk, úgyhogy azt gondolom, abból indul-

junk ki, hogy én ezt nem tudom másként csinálni. 

De egyébként ez nálam mindenre igaz! Ha valamit 

csinálok, akkor azt odaadással, lelkesedéssel kell 

tennem, mert különben nincs értelme. Nem szere-

tek semmit "csinálgatni"!!! 

 
 

Mindemellett, a nagy kihagyás és a hozzáállásom 

miatt, persze ez egyelőre nekem azért kemény 

munka, de egyben a hobbim is, szeretem látni a 

gyerekeink arcán a jól elvégzett munka utáni meg-

elégedettséget és az eredmények okozta örömöt. 

P. É. 

Családi napközi 
 

Mozsgó Község Önkormányzata és a Levendula 

Közösségi Ház közös szervezésében megvaló-

suló családi napközi júliusi élményei képekben 

megtekinthetőek Mozsgó facebook oldalán és 

honlapján is. 
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI 

 

A családi ünnepekről írok a mostani számban. 

Azokról az ünnepekről, amelyek egy nagycsaládot, 

egy nemzetséget összetartottak. Sok összetartó 

erő volt még, - és lehetne ma is -, ha az anyagi, 

technikai, komfort, civilizációs és egyéb igények 

nem előznék a lelki, a közösségi és egyéb „emberi” 

igényeket. A régiségben azt tartották érdek alapján 

az állat működik, az „ember” -nek lelke van. Még 

csak egy bevezető mondat: az egyházi ünnepek 

után az elmúlt időszakban az úgymond „nagy csa-

ládi ünnepekről” már írtam, mint az esküvő, ke-

resztelő, stb. Így most a kevésbé nagyszabású, de 

az emberéletben legalább annyira fontos kisebb 

ünnepeket említem meg.  

 

Kezdjük a születés és névnapokkal. A családtagok 

(gyermekek) név - és születésnapját viszonylag 

szűk családi körben tartották. Köszöntők a csalá-

don kívül leginkább csak a keresztszülők, esetleg 

nagybácsik, nagynénik voltak. A gazda és gazda-

asszony névnapján, születésnapján már sógorság, 

„komaság”, szomszédok is részt vettek. A nagy 

munkák idején „csak” egy esti köszöntés, koccin-

tás dukált. A késő ősztől – kora tavaszig időszak-

ban sokkal népesebb, hosszabb ideig tartó tánc-

cal, mulatsággal végződő napokat tartottak. Sze-

rencsés volt, akinek erre az időszakra esett szüle-

tése vagy neve napja. Persze ha a már sokat em-

legetett természeti folyamatokat is leíró állatövi 

tizenkettest vizsgáljunk (az évkörről a korábbi 

években írtam), akkor talán nem is szerencse vagy 

véletlen műve mikor születünk, mi a keresztne-

vünk.  

Kora tavaszi időszak a természeti ébredés (az em-

beri is) a kos időszaka az állatok egy részének, - 

különösen a madaraknak- párválasztása, szaporo-

dása, a gyümölcsfák virágzása, amikor milliárdnyi 

virágporszem keresi párját. Nos, amelyik emberpár 

ilyenkor „találkozik”, annak gyermeke az imént 

említett időszakban pár hónappal korábbra –

későbbre, de nagyjából Szt. Mihálytól – Szt. Györ-

gyig születik. A neves névnapok zöme erre az idő-

szakra esik. (Bocsássák meg a hölgyek, hogy most 

férfinevekkel példálózok.) Régen a keresztnévnek 

meghatározó, szakrális, egész életre szóló jelentő-

séget tulajdonítottak. „Mindenki viseli a maga ke-

resztjét” (keresztnevét is). Szt. Mihály az igazsá-

gos, mérlegelő, Márton a Pannoniai, András a visz-

szafogó komoly (ő ássa el a hegedűt az adventi 

böjt kezdetekor), István a vértanú (az ő nevét vette 

fel Szt. István királyunk, és nemzete évszázadokon 

keresztül áldozta vérét Európa és a kereszténység 

oltárán. István után keresztelő Szt. János. A tél 

végén Mátyás (nálunk az igazságos) összes felme-

nőjével együtt a török ellen harcol. Tavasszal Jó-

zsef; Jézus nevelőapja, a családok védőszentje. 

Gondoljuk végig a 40-es – 50-es években született 

ismerőseink között „tömegével” vannak Józsefek. 

Tudatosan-e, vagy tudat alatt „családot létrehozó 

névre keresztelt” emberek kellettek a nagy világ-

égést követő időszakban. A nyári félévre talán csak 

Szt. László királyunk napja esik (az egyik legna-

gyobb európai lovag király) és Péter és Pál az ara-

tást kezdő apostolok. Őket az aratás végi aratóbá-

lon ünnepelték. 

Bő száz éve szokás volt a születéskori nevet adni, 

így egyszerre ülhették a születés és névnapot. Per-

sze mai praktikus világunkban mondják is szegény 

gyerek csak egyszer kap ajándékot. Ha meg az-

után karácsonyra születik…… Szalai László erről 

így ír „Ez a szerencsétlen kölyök Kajetán napján 

jött a világra, csinált hát belőle világ csúfjára Kaje-

tánt. Én Malakiás – napján születtem. Másnap a 

plébános kárörömmel mondja apámnak: Malakiás 

lesz a kölyök neve! Az apám nem vitatkozott vele, 

ahelyett másnap elvitt a pópához s az egy rúgott 

borjúért megkeresztelt Lászlóra.” 

A névnapozás sokszor már reggel a gyerekek kö-

szöntőjével kezdődött. A gyerekek – sokszor fel-

nőttek is, este – verssel, énekkel köszöntötték az 

ünnepelteket. Hagyományőrző közösségekben 

még ma is fellelhető a szokás. 

 

„Sok számos esztendőket vígan elélhess, 

Napjaidat számlálni ne légyen terhes. 

Az ég harmatja szívedet újítsa, 

Áldások árja házad el borítsa. 

 

Tenéked minden öröm hóttig adassék, 

Amellé meg semmi bú ne barátkozzék. 

Légyen éltednek virága mind kinyílt, 

Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt! 

 

Este (névnap előestéjén) kezdődött az igazi kö-

szöntés és a vacsora. Vacsora végeztével iddogá-

lás, éneklés. Minden köszöntő és az ünnepelt nó-

tájára sor került. Gyermekkoromból emlékszem: az 

István estéken egymás után pár nóta erejéig meg-

jelentek – ma így mondanák – Kökény Pista és népi 

zenekara és Sárközi Karcsi szintén a zenészei élén. 

Egy-egy pohár bor és 10 – 50 Ft volt a „fellépés” 

díja (Szüleim akkoriban havonta négyezer forint 

körül kerestek ketten). Később már csak az ifjabb 

Sárközi Károly harmonikával és egy brácsás ci-

gánnyal szolgáltatta a zenét. Közel negyven éve az 

is elmúlt. Kint nyugszanak valamennyien a némedi 

temetőben. Nincs szükség (igény sem), hogy el-

muzsikálják a lakodalmakat, keresztelőket, hogy 

húzzák nagyünnepeken, bálokban és névnapokon. 

Helyüket átvette a gépzene, a DVD. Ők – ha élné-

nek – mehetnének a közmunkaprogramba.  
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Az ízig – vérig zenészeket felzárkóztatnák mondjuk 

sárgarépát kapálni.  

Az otthoni mondjuk „családias” ünneplés helyett 

ma már – főleg városokban - az óvodás, iskolás, 

gyerek McDonald’s-ba hívja gyerektársait. Ez a 

trendi, nem beengedni a társakat a családhoz.  

Köztudottan nem vagyok egy „nyugatimádó” de 

pár évtizede egy-egy angol anyuka meghívta 

gyermekei barátait és ő volt, aki „véletlenül” a 

szörpöt vagy tortát a terítőre borította, hogy a kis 

barátok ne feszélyezzék magukat a terítő össze-

maszatolásával.    

A nevesebb nagy névnapokon másnap délben – a 

hajnalba elszéledt társaság – újra összejött ke-

nyérebédre, megenni az esti maradékot. Különö-

sen nagy vígasságok fejlődtek ki a karácsonyi Ist-

ván és János napokon. 

A szabott terjedelem fogytán a szintén – régen 

még - ünnepnek számító disznótorokról a követke-

ző számban írok.  

Győri Sándor 

 

NETKUKUCSKÁLÓ 

 
Historical Maps of the Habsburg Empire 
 

http://mapire.eu/hu/secondsurvey/ 
A honlapon a Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia történelmi térképeit kívánják köz-
zétenni. Ez a páratlan levéltári anyag régiségében, részletességében és művészi kidolgozottságában is 
egyedülálló a világon. 

A Második Katonai Felmérés 
A második (másnéven franciskánus) katonai felmérés az Osztrák-Magyar Monarchia területét érintő 
térképezések egyik remekműve. Adattartalmát, rajzi elemeit és esztétikumát tekintve is kiemelkedő, s 
bár a térképezés elhúzódó jellege (1806–1869) miatt sem tartalmilag, sem technikai kivitelezésében 
nem egységes, az utóbbi évek tapasztalatai alapján állítható, hogy térképlapjai a mai napig is jól hasz-
nálhatók.  

A sokáig az archívumok mélyén rejtőző térképlapok lényegében csak a szakma egy szűk szegmense 
számára voltak elérhetők. Magyarországon a 90-es évektől különböző más szakmák képviselői (például 
régészek, hidrológusok, erdészek, természetvédelmi szakemberek) körében is ismertté vált a térképmű 
léte és – ami még fontosabb – előnyös sajátosságai. Különféle (általában fekete-fehér másolatos) rep-
rodukciók kezdtek el közkézen forogni a legfontosabb területekről, hiszen a térképmű jó geodéziai alap-
ja lehetővé tette, hogy egy-egy területen a jelenlegi és az egykori topográfiát megfelelő pontossággal 
összehasonlítsák.  

 

 
 

Mozsgó térképe 1859-ben készült a második katonai felmérés során  

 

http://mapire.eu/hu/secondsurvey/
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NÉPI HÓNAPSOROLÓ AUGUSZTUS 
    

A kánikula havának tartják, de nevezik még nyár-

utónak, új kenyér havának. Octavianus Augustus 

császár Krisztus előtt 7-ben, az időközben megnö-

vekedett számú szökőnapok miatt újra rendezte a 

naptárt, s e hónap nevét is megváltoztatta. A hó-

napot saját nevével jelölte meg. 
     

Csukás István: A kedves kis napsugár 

„Áldása a nyári napnak, 

a földeken most aratnak. 

Búza sárgul, szőkül az árpa 

hajlongva a napsugárba. 

Augusztus néz: merre jár 

a kedves napsugár?” 
 

Augusztus 1. Vasas Szent Péter nap 

Muravidéken a szőlőtermelők, akik úgy vélik, ha 

dolgoznak, a szőlőszemek lehullnak a fürtökről. 

Egyes vidékeken viszont ez a nap patkányűző 

napként ismert. 
 

Augusztus 10. Lőrincz nap 

A néphit szerint a dinnye e naptól kezdve már nem 

olyan finom, hanem lucskos (belepisilt Lőrinc). E 

naphoz időjóslás is kapcsolódik, mi szerint, ha 

Lőrinc napja szép, sok lesz a gyümölcs és ép.  

 

Augusztus 9-14. Csillaghullás ideje 

Ezekben a napokban Földünk egy meteorrajjal ta-

lálkozik, melynek részecskéi felizzanak és elégnek. 

Ha ekkor, a szép csillagos eget szemlélve hulló 

csillagot látsz, kívánhatsz valamit. Kívánságodat 

azonban tartsd titokban, mert csak akkor fog be-

teljesülni. 
 

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja 

Moldován e napon gyógynövényeket szentelnek, 

majd ezzel füstölik meg a betegeket.  Mura vidé-

kén főleg a sütés kerülendő, mert a tűz kicsaphat a 

kályhából, kemencéből. A népi megfigyelés szerint, 

ha szépen süt a nap, kiváló minőségű bor lesz.  

Augusztus 16. Rókus napja 

Az orvosok, kórházak és betegek védőszentje. A 

régi ír hiedelem szerint ilyenkor a boszorkányok 

macska képét öltik, és csak az éjszaka elmúltával 

változnak vissza emberré. Erre összesen kilenc 

alkalommal képesek, az utolsó átváltozás után 

végleg macskák maradnak. Egyes magyarázatok 

szerint ebből ered a „macskának kilenc élete van” 

szólás-mondás. 

Augusztus 20. Szent István napja 

1774 óta államalapító királyunk ünnepe. Először 

1818-ban tartottak körmenetet Szent István jobb-

jának tiszteletére. Ekkor szinte mindenhol tűzijá-

tékkal ünnepelnek. Boldog születésnapot Magyar-

ország! E nap az új kenyér ünnepe is, jelképe a 

nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér. Ettől a 

naptól mennek el a gólyák.  Egyes vidékeken ekkor 

rendezték az aratási felvonulást. István napkor a 

Drávaszögiben a szép idő jó gyümölcstermést je-

lez. 

Augusztus 24. Bertalan napja 

Bertalan apostol ünnepe, aki a szűcsök és csizma-

diák védőszentje volt. Ezt a napot az ősz kezdő-

napjának tekinti a néphagyomány. Az e napi időjá-

rásból jósolták meg, hogy milyen lesz a várható 

őszi időjárás. Az e napon köpült vajnak gyógyító 

erőt tulajdonítottak, s úgy vélték, ha egy kanállal a 

búzába tesznek, nem esik bele a féreg. 
 

A hónap közepén útra kelnek az énekes madarak. 

Először a fülemülék indulnak, majd a gyurgyalagok, 

a sarlósfecskék és a kis őrgébicsek. A molnárfecs-

kék még a fiókákat etetik, ők csak később indul-

nak. 

Forrás: www.babatippek.hu 

Magyar néprajz www.mwk.niif.hu 

 www.jelesnapok.oszk.hu 

           www.hoxa.hu      

Kántor Éva 

 

http://www.babatippek.hu/
http://www.mwk.niif.hu/
http://www.jelesnapok.oszk.hu/
http://www.hoxa.hu/
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EGY KIS ERDÉLY… 

 

Egy 19 fős csapat kedden (július 8-án) este 10 óra-

kor elindult felfedezni Székelyföld száz csodáját. 

Az út hosszú volt, kalandokkal tűzdelve, de össze-

fogásból és segítőkészségből jelesre vizsgázott a 

csapat.  Késő délután volt mikor a szállásra értünk, 

mivel útba ejtettük Szovátát, és megnéztük a híres 

Medve-tót. A kiadós vacsora után kellemes meg-

lepetésbe volt részünk, ugyanis a panzióval szem-

ben az oldalban megjelent egy medve nagy felfor-

dulást okozva ezzel. Mindenki izgatott volt, fény-

képezett, sőt volt, aki közelebbről is megnézte. 

Ennél jobban nem is kezdődhetett volna a kirándu-

lás.  

Másnap egy körutat tettünk Székelyudvarhely, 

Szejke fürdő Orbán Balázs emlékhely és sírja, 

Csikszereda Mikó-vár és Csíki Székely múzeum 

érintésével. Közben gyönyörű hegyeken vezetett 

az utunk. Hazaérve a szállásra vacsora után egy 

kis túrát szerveztünk a kilátóhoz (le a kalappal 

mindenki előtt, aki megmászta a hegyet, hiszen 

igazi kihívás volt) és persze titokban reményked-

tünk, hogy a maci is megmutatja magát. Gondolom 

elég hangosak voltunk és inkább elbújt.  

Következő nap a Gyilkos-tó és a Békás-szoros 

került terítékre. Azt kihagyni nem lehet annak elle-

nére, hogy szemerkélt az eső. Már maga az út 

odáig gyönyörű, hiszen látni, ahogy egyre feljebb 

és feljebb emelkedünk a szerpentinekkel tarkított 

úton, majd elénk tárul az Oltár-kő. Gyalog lesétálni 

a szoroson még esőben is felemelő érzés volt.  

Hazafelé útba ejtettük a Gyergyószentmiklósi Ta-

risznyás Márton múzeum állandó és időszakos 

kiállításait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomafalván a környező hegyek vonzották a csa-

pat több tagját, ki is használtak minden szabad 

időt, hogy minél többet lássanak belőle. Azt hi-

szem elfogultság nélkül elmondhatom, hogy élmé-

nyekkel gazdagodva és sok szép emlékkel tértünk 

haza.   

Bege Amália  

 

Erdélyi utunk során sok élménnyel, kalanddal gaz-

dagodtunk. Elbűvölt bennünket a nyugalmat su-

gárzó táj szépsége. 

Felejthetetlen élményünk egyike, mikor szállásunk-

nál „megtisztelt” bennünket a medve. Sokan, de mi 

biztosan most találkoztunk először szabadon, vi-

szonylag közelről ezzel a tiszteletet parancsoló 

állattal.  

A csapat közösen töltött estéi vidáman, jó hangu-

latban teltek s újult erővel vártuk a másnapot. A 

borongós, esős idő sem szegte kedvünket, hogy 

minden nap újabb és újabb nevezetességet és 

környéket járjunk be.  

Most már én is értem, hogy miért mondják az em-

berek, hogy Erdélyt legalább egyszer mindenkinek 

saját szemével látnia kell! 

Köszönjük a nyaralás szervezését és a kalauzolást 

Sánta Róbertnének, Amálnak és Sánta Róbertnek. 

Reméljük, egyszer még visszatérhetünk erre a 

csodás helyre! 

                                                      Molnár Márta 
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MOZSGÓI NAPOK 

 

2014. október 3-12. között rendezzük meg a 

Mozsgói Napok rendezvénysorozatot, mellyel a 

lakóhelyünk értékeire kívánjuk ráirányítani a figyel-

met. Nem titkolt célunk, hogy a hagyományok, 

erkölcsi értékek és élettapasztalatok fennmaradja-

nak és átörökítődjenek a következő nemzedékek 

számára. 

 

Ízelítő a programokból: falutörténeti kiállítás, kiad-

vány megjelentetése, képeslap készítése, fotópá-

lyázat, irodalmi pályázat, Szülőföldem a Zselic ve-

télkedő, néptáncegyüttes, színjáték, kézműves 

foglalkozások, közös főzés, előadások, bemutat-

kozások.  

 

 

FELHÍVÁS 

 

Ha van az otthonában régi vagy új fotója, ami 

Mozsgó községgel kapcsolatos, kérjük juttassa el 

a könyvtárba augusztus 20-ig, ezzel is segítve 

munkánkat.  

A képeket, fotókat fel kívánjuk használni a készülő 

kiadványokba és a kiállítás összeállításában. 

 

Továbbá várjuk MOZSGÓIAK, MOZSGÓRÓL EL-

SZÁRMAZOTTAK jelentkezését, akik be kívánnak 

kapcsolódni a szervezési, előkészítési feladatokba 

vagy csak ötleteikkel, javaslataikkal részt kívánnak 

venni az előkészítésben, megvalósításban.  

Köszönjük! 

 

 

MOZSGÓ ÉS KÖRNYÉKE - FOTÓPÁLYÁZAT  

 

A környező táj szépsége, a község látnivalói minden évszakban nyújtanak olyan élményt, melyet ér-

demes lencsevégre kapni, vagyis vannak olyan tájképek és faluképek, melyek kiváló témái lehetnek 

egy-egy fényképnek, csak észre kell ezeket venni. Gyorsan változó világunkban ezek a felvételek évek 

múltán lesznek igazán értékesek. 

 

A pályázatra amatőr és profi fotósok egyaránt benevezhetnek, a részvétel ingyenes.  

Digitális fényképezőgéppel vagy hagyományos készülékkel készített felvételekkel lehet benevezni.  

A digitális fotókat JPG fájlformátumban, legalább 1920x1440 pixel felbontásban kérjük.  

 

A pályázat jeligés 

 

Egy pályázó maximum 5 fotóval nevezhet, melyeket 2014. szeptember 15-ig, hétfőig kérünk elküldeni 

a mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail címre vagy személyesen a Községi Könyvtárba leadni. 

 

A képeknek ajánlatos címet adni, de ez nem kötelező. 

 

A benevezett fotókat három tagból álló zsűri fogja értékelni. A közönségszavazásra és az eredmény-

hirdetésre az októberi Mozsgói Napok rendezvénysorozat keretén belül kerül majd sor.  

 

Az első három helyezett értékes ajándékban fog részesülni, és a képek bekerülnek a község weblap-

jának fotógalériájába. 

 

 
Fotó Tamasics Jánosné 

 

 
Fotó Bogdán Attila: Ködös reggel 
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     MEGHÍVÓ         A Mozsgói Községi Könyvtár 

„SZÜLŐFÖLDEM A ZSELIC” címmel 
helyismereti-, helytörténeti vetélkedőt hirdet a Dél – Zselic tájegységhez tartozó települések körében 

 
Immár 5. alkalommal rendezzük meg a Szigetvári Kistérség települései körében a vetélkedőt. A környező települések, 
Somogyapátitól kezdve Vásárosbécig már jól ismerik, és nagy lelkesedéssel várják ezt a megmérettetést.  
MOZSGÓIAK, játékra fel! Ismerjük meg a dél-zselici falvakat és Szigetvár városát!  
 

A vetélkedő ideje: 2014. október 6. (hétfő) 14 óra. Helye: Kazaliczky Antal Művelődési Ház 
 
4-5 fős vegyes (gyermek, diák, nyugdíjas) csapatok jelentkezését várjuk!  
Könyvtárosok, pedagógusok jelentkezését is elfogadjuk! 
 
A felkészüléshez ajánlott irodalom: 
 (gyerekeknek) Régi regék Zrínyi földjén. Szerk.: Varga Károly, Kis Dániel. Szigetvár: Szigetvári Várbaráti Kör, 

2006. 
 (felnőtteknek) Szigetvár és vidéke. Szerk.: Borsos Kinga. Szigetvár: Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistér-

ségi Társulás, 2009. 
 

Díjazás:  
 1-3. helyezett csapat minden tagja értékes könyvjutalomban részesül. 

 
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 5. (péntek)  
Telefonon: (20) 329-0590 vagy e-mailben: mozsgokonyvtar@gmail.com 

 

Irodalmi pályázat 
 

Pályázatot hirdetünk minden érdeklődő számára. 
 

Témája Mozsgó községhez kötődő történet, élmény, emlék. 
 
Formáját tekintve várunk prózai műveket (elbeszélést) vagy verset. A terjedelem max. 6 oldal A4-es lapon kézzel 
vagy géppel írt formában, a versnél nincs megszabva. A pályázat tartalmazhat képet, illusztrációt.  
 

A pályamunkákat díjazzuk, minden kategóriában külön az elbeszélést, külön a verset.  
Két kategóriát hirdetünk: gyerek (14 éves korig)  

 felnőtt.  
A pályázat jeligés 

 

A pályamunkákat háromtagú zsűri fogja értékelni.  Az első három díjazott értékes jutalomban részesül,  
valamint megjelenik írása a Mozsgó újságban.  
Az első helyezést elért művet ünnepélyes keretek között megismertetjük a közönséggel.  
 

Ha elég ambíciót és kedvet érzel magadban, akkor jelentkezz! Fantáziád szabadon szárnyalhat! 
 

 
Beadási határidő: 2014. szeptember 15. (hétfő).     
 
Községi Könyvtár (7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.)  
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com 
 

 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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PATKÓ BANDIÉK MOZSGÓN 

írta Lengyeltóti János 

 

A Mozsgói plébánia hűvös, csendes folyosóján 

évszázados festmény függ. Szigorú szemű főpap 

néz az idők messzeségébe. A lila cingulum rojtjai-

nál kerek lyukak ásítanak. Régi idők sebei. Beszélő 

jelek. 

1862. november 8-át írtak. A Biedermann-kastély 

ebédlőjében Gusztáv úr, az alig 15 éve új magyar 

földbirtokos, mosolyogva koccint vendégével. 

-Isten tartsa plébános úr! Remélem, sok jó napot 

megérünk még! 

A komoly papi sze-

mek sorsba nyug-

vón húzódnak ösz-

sze.  

- Isten kezében va-

gyunk nagyságos 

uram. 

Feketét szolgálnak 

az inasok. Az egy-

ház szolgáinak min-

dig tiszteleti jogai 

voltak ebben a csa-

ládban. 

Ki az? 

Pszt! 

Öreg Baján János meredt szemmel kutat a sötét 

udvarban. Négy férfi fogta körül. Alacsony, vállas 

alak kérdését hallja: 

-A tehenes? 

-Ühü-. 

-Az istállóba!-Ez neki szól. Te ki mégy az épület 

elé! A bejárathoz! 

A tehenes magas alakot lát, amint az utcára indul. 

-Nyissad ki az ajtót! 

Az öreg tehenes nem ellenkezik. A mécspislogó 

fényénél már tudja, kikkel van dolga. Adózni kell.  

A parancsoló szakértő szemekkel nézi a teheneket. 

Jó húsosak. Meglátszik rajtuk a papi rét hizlaló 

szénája. Gyakorlott ujjak bogozzák az egyik tinó 

kötelét. 

-Nyissad ki a folyosó ajtót! –hallatszik az újabb 

parancs. 

-Belülről csukták be,-akadozza az öreg hangja. 

-Mondd, borjadzik a Rózsa! Indulj! 

Öreg Baján János reszkető ujjakkal kopog az egyik 

ablakon. 

Elsőálmos ijedséggel szól ki a szakácsnő: 

-Ki az? 

-Mari lelköm, gyüjjék ki! Beteg a Rózsa. 

Szoknyasuhogás, papucscsosszanás. Kendős női 

alak nyitja az ajtót. Sikoltás… nyöszörgés.. csend. 

Jóska!.. 

Itt! -hallatszik az utcára nyaló folyosóajtó felől. 

-Vigyázzad az utat! Ha jön valaki, szólsz! Többiek 

utánam! Öreg, vezess! 

Fióknyitogatás, szekrényajtó szakítás, könyv szét-

szórás… káromkodás… 

Eredmény, csak pár forint. 

- Ahogy megbeszéltük plébános úr, megjavítjuk a 

templomot. 

A sötét éjszakában elgondolkodón ballag haza a 

plébános. Ezer terv, gondolat született a mai estén. 

Úgy látszik új seprő, jól seper. A Bécsből jött ban-

kár-kényúr meg akarja mutatni: a Batthyányok után 

jött új földesúrnak pénze is van, 300 Forintot adott 

azonnal. 

Csak pár lépés a kastélytól a plébánia. A pap 

megáll. Mi az? Nem oltottam el otthon a gyertyát? 

A fény ide-oda imbolyog a lakásban. A pap siet. 

Már a plébániával szemben levő malomhoz ér. 

Átindul a kocsiúton. Vak sötétség. A fedett bejárat 

felé tart. Az utcai kapuból ismeretlen férfihang kiált 

feléje: 

-Állj! 

A plébános agyában villámként rohannak a gondo-

latok. Betyárok… Pénz… a templom pénze…. elvi-

szik… Mi lesz a javítással!...Isten segíts! Megfordul. 

Fut a kastély felé. 

Lövés…Jajj!...Segítség!... Hörgés… 

Maradék öntudatával, fogyó erejével messze röpí-

tette a 300 Ft-os erszényt. 

Öreg Baján János kezéből a padlóra esett az égő 

mécses. A zömök, vállas vezér szemében poklosat 

villant a fény. Egy ugrással a ház előtt termett. Em-

bertelen harag gyúlt benne.  

-Ki adott parancsot, hogy lőj? 

Az őrül állított Soromfai Jóska meredt szemmel 

nézett a vezérre. Bensejében ott remegett a  

leszámolástóli félelem. A vezér nem türi a hiábava-

ló emberölést. 

Izmos, erős karok viszik gyorsan ágyára a vérben 

fekvő papot. Gyors kézzel csavarják lepedőbe a 

vérző mellet. Mire a kastély cselédsége és a falusi-

ak üldözni merik a betyárokat, azok már a zsöcskei 

regulánál vágtatnak. Ezen az éjjelen a 

boldogasszonyfai uraságot is kifosztották minden 

pénzéből. 

Két napon át tusakodott a halállal Czapf Gottfrid 

mozsgói plébános. Díszes temetésén a környékről 

sok ember vett részt. Öreg emberek beszéde sze-

rint a temetési menetben egyesek ismeretlen kol-

dust láttak, mások vándor drótostótra emlékeznek, 

akikben Patkó Bandit vélték felismerni. 

 

Mester János mozsgói 82 éves férfi elbeszélése. 

Mozsgón élő szájhagyományok és a plébánián 

levő „Historia  Domus” adatai szerint összeállította  

 

Lengyeltóti János 1936. december 31-én.  
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HOGYAN KOMPOSZTÁLJUNK? 

 

Miért is jó hogy komposztálunk?  A háztartási 

hulladék 40 %-a szerves hulladék, lebomló anyag. 

Ha ezeket az anyagokat nem szállíttatjuk el a ku-

kás autóval, rezsit csökkentünk, hiszen felére 

csökken a szemét mennyisége. Ezekből az anya-

gokból előállított komposzttal, pedig a kertünk ta-

laját gazdagíthatjuk, tápanyag utánpótlást végez-

hetünk, költségmentesen. Tiszta haszon! Nos, ez 

csupán a gazdasági oldal. Nem szennyezzük a 

levegőt a zöld hulladék elégetésével. A tápanyag 

tartalmon kívül, javítjuk a talaj szerkezetét és bioló-

gia állapotát is. Fokozatosan juttatjuk a növények 

számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

felvehető anyagokat, így ellenálló képességük, 

egészségi állapotuk nő.   

 

Mit is jelent a komposztálás? A szerves háztartá-

si és kerti hulladék felhasználásával, a természetes 

korhadási folyamat segítségével a föld számára 

tápláló humuszt készítünk.  

 

Kik végzik a komposztálást? A komposztálás 

főszereplői a különféle mikroorganizmusok - bakté-

riumok, gombák, lebontó szervezetek és élőlények. 

Megfelelő körülmények (oxigén, nedvességtarta-

lom) mellett fizetés nélküli szakmunkát végeznek. 

Tehát nekünk nincs vele dolgunk. Csak elindítani 

és ellenőrizni a folyamatokat. 

 

Mi kell a komposztálási folyamathoz? Egyrészről 

szerves anyagok, melyek humusszá alakulnak át 6 

- 12 hónap alatt. Úgy is mondhatjuk, hogy zöld és 

barna összetevők, 3 :1 arányú keveréke. Zöld vagy 

nedves összetevők lehetnek például a levágott fű, 

gyomok, gyümölcs- zöldség maradékok, növény-

evő állatok ürüléke, kávé-, tea zacc, tojáshéj, ke-

nyérmaradék. A barna vagy száraz összetevők. az 

őszi falevelek, széna, papír, kávé filter, fűrészpor, 

faforgács, fahamu. Amit viszont semmiképpen ne 

használjunk: hús, a húsevő állatok ürüléke, tejter-

mékek, beteg, fertőzött növények, színes és fényes 

papír. 

Másrészről levegő, egészen pontosan oxigén a 

lebomlási folyamatokhoz. 

Végül megfelelő nedvesség szükséges a kom-

poszttá éréshez 

 

Milyen tárolót válasszunk, és hova helyezzük? 

Bármilyet, sőt tároló nélkül is összerakható a kom-

poszt halom, úgynevezett komposzt prizmába. A 

komposzt siló (ahogy nevezik a gyűjtő edényeket) 

elhelyezése félárnyékos, jó vízelvezetésű területen 

a legmegfelelőbb. 

 

 

 
 

Hogyan is készül a komposzt?  

A komposztálható anyagok előkészítésével, szük-

ségszerű aprításával kell kezdeni. Majd alulra da-

rabosabb anyagokat kezdünk rétegezni, pl: fa 

aprítékot, hogy az alsó szellőzés biztosított legyen. 

Erre váltakozva kerülnek a zöld és barna összete-

vők. Amikor megtelik a komposztáló láda, siló, 

vagy elérjük a prizmával az 1 m-es magasságot be 

kell állítani a nedvességtartalmat locsolással. A 

kész halomban az érési folyamatok beindulásakor 

megemelkedik a hőmérséklet, 65-70 °C –t is elér-

heti. Majd kihűl. Ez a felmelegedés okozza a kom-

poszt sterilitását, fertőző anyag és csírázó gyom 

mentességét..A halom körül belül a felére esik ösz-

sze és igazi föld illata lesz. Az érési folyamat végén 

sötétbarna színű, egyöntetű, szagtalan, vagy is 

földszagú anyag lesz a komposztból. 

Ebből az érett komposztból négyzetméterenként 2-

3 kg-ot ajánlatos kiszórni és minél előbb beforgatni 

a talajba. 

 

Aki szeretne elmélyülni ebben a fontos tevékeny-

ségben, ajánlom figyelmébe a következő honlapo-

kat. www.komposztalj.hu, www.humusz.hu, 

www.balintgazda.hu  

 

H.b.B. 

 

 
 

 

http://www.komposztalj.hu/
http://www.humusz.hu/
http://www.balintgazda.hu/
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Baranya megyei II. osztály férfi felnőtt bajnokság 
2014/2015. évad  

őszi forduló 

 
 

Bajnoki mérkőzések 
 

2014.08.16 szombat 17:30 óra  

Mozsgó – Bicsérd 

 

2014.08.24 vasárnap 17:30 óra  

Gyógyfürdő Harkány – Mozsgó 

 

2014.08.30 szombat 17:30 óra  

Mozsgó – Lánycsók 

 

2014.09.06 szombat 16:30 óra  

Lovászhetényi Fc – Mozsgó 

 

2014.09.13 szombat 16:30 óra  

Mozsgó – Vajszló 

 

2014.09.20 szombat 16:00 óra  

Mozsgó – Pogány 

 

2014.09.28 vasárnap 16.00 óra  

Véménd – Mozsgó  

 

2014. 10.04.szombat 15.00 óra  

Mozsgó - Somberek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sony Xperia S kártyafüggetlen mobiltelefon 

 kis esztétikai hibával, szilikontokkal, töltő+USB  

 kábellel eladó 

 Ár: 20.000.- Ft 

 Gaál Barna  +36 30 511 5457 

 

 

 
Mérkőzések eredményei 
 

Augusztus 3 (vasárnap) 

 Paizs emléktorna Kishárságy 

A torna I. helyezettje Mozsgó SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusztus 10. (vasárnap) 

Magyar Kupa 

Szentegát – Mozsgó 3 : 11 

 
Góllövők: Megyesi József ,  Varga Ervin 3, 

Zsigmond Bálint, Szili Péter, Horvath Benjamin, 

Szarvas Bence  2, Jusics András, Bogdán Kálmán  

 

 

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja 

A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.;    Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;      

Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva;  

Szerkesztő: Bege Amália, Horváth Bernadette  Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi  Telefon: +36 (73) 344-060; +36 (20) 329-0590 

E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com            ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254 

 

 

 

Csüngőhasú malacok eladók! 

Érd.: +36 30 340 1038 

https://www.facebook.com/ervin.varga.52
https://www.facebook.com/balint.zsigmond
https://www.facebook.com/szili.peter
https://www.facebook.com/horvath.benjamin.10
https://www.facebook.com/bence.szarvas.7
https://www.facebook.com/kalman.bogdan.1
mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com

