
 
 

 
 

 

 

 

 

MEGYEI ÉRTÉKTÁR-

BAN A KAKASÜTÉS 
 

Kulturális, természeti, 

történelmi, de akár 

gasztronómiai értékeink, 

hagyományaink össze-

gyűjtése céljából jött 

létre a Magyar Értéktár. 

Ezek részét képezik a 

külhoni, megyei, térségi 

és települési értéktárak.  

     

 

Településünk  értékeinek összegyűjtését, Települé-

si Értéktár Bizottság létrehozását, a Mozsgóért 

Egyesület vállalta fel.  Döntésük alapján a  Mozsgói 

Települési Értéktárba  bekerült a Római katolikus 

templom, a Batthyány magtár, a Biedermann sír-

kápolna és a kakasütés hagyománya.  

 

A bizottság a kakasütés – mint megőrzendő kultu-

rális örökségünk – felvételét kérte a megyei érték-

tárba. Dr. Bokor Béla, a Baranya Megyei Értéktár 

Bizottság alelnöke és Dr. Minorics Tünde egyetemi 

adjunktus, a PTE örökségkutató csoportjának ve-

zetője részt vettek az idei kakasfesztiválon. Bokor 

Béla gyakornokként Lengyeltóti János mellett dol-

gozott Mozsgón, ismeri ezt a népszokást. Most 

újabb információkkal és élményekkel gazdagodva 

támogatta ügyünket, melyet köszönünk.  

 

A bizottság júliusi ülésén az eddigi 5 elem (Zsolnay 

porcelán és kerámia, Zsolnay Kulturális Negyed, 

Bikali Élménybirtok, Geresdlaki Gőzgombóc Fesz-

tivál, Harkányi gyógyvíz- és fürdőkultúra) mellé, 

több értékkel együtt, felvette a megyei listára.  

Szatyor Győző elnök úr indoklásában kiemelte, 

hogy a mozsgói kakasütés már hagyománnyá vált, 

és egyedülálló szellemi érték. A bizottság teljes 

testülete méltónak találta arra, hogy felvegye a me-

gyei értékek közé.                    P. É. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Juniális, 1973 

 
Mozsgói Kakasfesztivál, 2011   

Fotó: Kékes Tóbiás 

 

 
Mozsgói Kakasfesztivál, 2015   

Fotó: Egyed József 
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EMLÉKMORZSÁK 

Kastély, kápolna 
 

Fontosak a hagyományaink, értékeink, múltunk. 

Kováts Kinga, a Kolozsvári utcából mesélt arról 

az időszakról, amikor édesanyjával a kastély-

ban éltek. 

    4. osztályos koromban, 1960-ban kerültünk Mozs-

góra. Édesanyám, Varga Mária sikeresen megpályáz-

ta a szociális otthon főnővéri állását. Hét éven ke-

resztül töltötte be ezt a pocizóit. Munkáját szerette, 

figyelmes volt az emberekkel, meghallgatta problé-

májukat, amennyiben módjában állt orvosolta azokat.  
 

 

 
Középen Dr. Flizcky József és Varga Mária fő-

nővér 

        Időseket gondoztak ekkoriban, emlékeim az itt 

élőkről vegyesek. Szerettem hallgatni mikor az éle-

tükről meséltek, néztem mikor dolgoztak, kézimun-

káztak. Később én is ápolónőként dolgoztam édes-

anyám szárnyai alatt, közben Pécsett megszereztem 

az ápolónői szakképzettséget. Hivatásomnak tekin-

tettem, nyolc évig dolgoztam Mozsgón, majd később 

Szigetváron. 

 
Kováts Kinga és Balázs Mária nővérek 

    A szolgálati lakásunk az otthonban volt kialakítva, 

ismertem a kastélyt, a kápolnát és a parkot is, meg-

fogott a hely varázsa.  

    A kastély főbejárata mellett (most a bejárattal 

szemben van a főnővér irodája) akkoriban kultúrterem 

volt. Használták társalgónak, de havonta többször a 

falubeliek részére is nyitva állt. Színpadán kisebb 

színházi bemutatókat, irodalmi előadásokat, cirkuszt 

láthattunk, de moziteremként is funkcionált.  

 
A család szobája a kastélyban 

  Minden gyerek kíváncsi, én is az voltam. Ugyan 

zárva tartották a sírkápolnát, de sokszor jártam bent. 

Emlékszem szépségére, és emlékszem arra is míg a 

nyughelyek ott voltak, misztikus félelmem volt.   

 

 
Édesanyja a kápolna bejáratánál 

     A bejárattal szemben helyezkedett el az oltár, két 

oldalán  szobrokkal, a bejárati ajtó mellett, kívül és 

belül egyaránt, szintén kőszobrok helyezkedtek el. Az 

aljzat márványból készült. Az oltárral szemben voltak 

a fából készült padok, melyeket úgy tudom, hogy 

szintén a templomban helyeztek el. A belső térben 

három sírhely volt kialakítva. Szemben, a boltíves 

részben volt Biedermann Ottó és Tüköry Margit sírja, 

unokájuk Kada Sándor sírja jobbra, Tüköry Antalé bal 

oldalt helyezkedett el. 

    A kastélyparkban fűzfák és platánfák voltak, a tó-

ban nyáron fürödtünk, télen korcsolyáztunk.  

    Emlékeimben idillikus, méltóságteljes környezetet 

őrzök, szívesen gondolok vissza ezekre az évekre. 

P. É.  
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Újabb napelemek az intézményeken 
 

A megújuló energiaforrások hasznosítását fontos-

nak tartja önkormányzatunk, hiszen ezek az ener-

giák korlátlanul a rendelkezésünkre állnak,  környe-

zetbarátok, kevésbé szennyezzük általuk a környe-

zetünket.  A megújuló energiaforrások közé tartozik 

a napenergia is. A napenergia hasznosítására kü-

lönböző eszközöket fejlesztettek ki: napelemet, 

napkollektort.  

Ezek segítségével fűthetünk, elláthatjuk vele áram 

és melegvíz szükségletünket is. Ingyen van, csu-

pán egyszer kell befektetni. 

     Tavaly két létesítményre telepíttettünk napele-

meket ill. napkollektort, melyekkel már ingyen tud-

juk a szükséges áramot biztosítani a kultúrházban 

és a sportöltözőben.  

    Újabb pályázatot nyert meg az önkormányzat, 

melyből további négy intézményre szereltettük fel a 

napelemeket, ezáltal az önkormányzat, óvoda, 

könyvtár és az iskolai konyha áramellátását szintén 

megoldottuk. Intézményenként évente 150.000.- 

forintot ill. a konyha esetében évi másfél milliót 

tudunk megtakarítani.  

Kovács Zsolt 

polgármester 

 

 

 

 

 

 MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 „MOZSGÓI KÖZINTÉZMÉNYEKEN KÖRNYEZETBARÁT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS 

  TELEPÍTÉSE”  
 

 Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program  

 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati konstrukció keretében   

 4 mozsgói közintézmény villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére. A    

 KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474 számú projekt keretében összesen 34,8 kW csatlakozási teljesítményű napele- 

 mes rendszer telepítése valósul meg 22.902.587 Ft támogatásból. A projekt intenzitása 100%. 
 

 A projekt keretében az alábbi ingatlanok tetejére kerülnek napelemek: 

 7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW) 

 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW) 

 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW) 

 7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW) 
 

 A kivitelezési munkák 2015. augusztus hónapban megkezdődtek, a befejezési határidő 2015. augusztus 31. 
 

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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ÉPÜL A KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

 

 

 
 

Az Alsószőlőhegyen lévő közösségi házban már a  

belső építési munkálatok folynak, az idei évben 

már használatba is vehetik az ott lakók. Az épület-

ben lévő rendezvénytérben összejöveteleket, tes-

tületi üléseket, közösségi és kulturális programo-

kat, bálokat, családi eseményeket lehet majd tar-

tani. A kisebb alapterületű helyiségek klubszoba-

ként funkcionálnak.  
 

A csodálatos környezetben lévő épületet remélhe-

tőleg sokan fogják igénybe venni.  

 

 
TÁROLÓ HELYISÉG BŐVÍTÉSE 
 

A kultúrházhoz tartozó helyiségeket felújítjuk, bő-

vítjük. A téli tüzelő tárolására szolgáló épület új 

külsőt kap. A régen is konyhaként üzemelő helyi-

séget kibővítjük, megújítjuk, a későbbiekben kony-

hát, kemencét fogunk kialakítani. Kirándulók, ki-

sebb közösségek használhatják. 

 

 
 

       Kovács Zsolt 

polgármester 

 

 

 

MOZSGÓI TERMÉKEK 
 

A fóliasátorban folyamatosan érik a paradi-

csom és a paprika. Vásárlási lehetőség: 

kedden és csütörtökön 10.00-13.00 óráig. 
 

Vöröshagyma a szociális gondozóknál rendel-

hető. Erdélyi Anett tel:. 30 793 7523 
 

Tárolásra való burgonyára előrendelést 

szeptembertől tudunk fogadni. 
 

Megkezdődött a gyümölcsfeldolgozás. Alma, 

körte, barack, szilva. Bérpréselést vállalunk. 

Minimális mennyiség 60 kg (három rekesz) 

 

 
 
Árlista:  paradicsom 250 Ft/kg 

            paprika (édes) 300 Ft/kg 

  hagyma 120 Ft/kg 
 

  apró hagyma 250 Ft/kg 
 

  akácméz (1000 gr.) 2000 Ft 

  akácméz (300 gr.)   600 Ft 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Bernadette 

06 30 526 3704
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Búcsúzunk 
 

Bán Ferencné szü-

letett Alexy Ágnes 

1931. október 14-

én Kozárdon. Szü-

lei tanítók voltak, 

az ő biztatásukra 

választotta a taní-

tói pályát. A Pécsi 

Állami Tanítókép-

zőben végzett 

1954. június 30-án.  
 

Pályáját a Tót-

szentgyörgyi Álta-

lános Iskolában 

kezdte 1953. 

szeptemberében, ahol öt évig dolgozott, ezt követ-

te a görösgali, szentmártonpusztai és a szigetvári 

általános iskola.  
 

Mozsgóra 1964. augusztus 1-én került, nyugdíja-

zásáig, 1986. december 31-ig, itt dolgozott. Taní-

tott az alsó tagozatban, de a felsőben is oktatott 

éneket. Vezette az úttörőcsapatot, bábszakkört 

tartott. Több elismerésben részesült: 1975: minisz-

teri dicsérő oklevél, 1986: kiváló úttörővezető,  

pedagógus szolgálati emlékérem. 

2015. április 23-án, 83 éves korában Gyömrőn el-

hunyt. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük. 

P. É.  

 

 
 

 

TUDTA-E? 
Megoldás: a mozsgói temetőben található 70 éves 

lucfenyő 22,5 m magas. A helyes megfejtőnek az 

ajándékot eljuttattuk. 
 

JOGOSKODÓ 

Kibővült a hadigondozotti ellátásra  

jogosultak köre 
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 

1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. 

számú törvényjavaslatot.  

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak 

körét - támogatást kíván nyújtani a második világ-

háborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt 

katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és 

árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édes-

apja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a 

volt magyar királyi honvédség és csendőrség köte-

lékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és 

rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút le-

záró Párizsi Békeszerződés következtében más or-

szág állampolgárává vált. 

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogo-

sultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiár-

vák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott csa-

ládtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét 

megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzel-

látását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben poli-

tikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, 

vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.  

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerül-

nek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lak-

helyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára. 

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra 

jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, 

mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 30%-a.  

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a ké-

relmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és me-

gyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalá-

ban, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező eseté-

ben Budapest Főváros Kormányhivatalánál.  

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú 

szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági 

igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő 

módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről hatá-

rozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye 

szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósí-

tani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában 

önállóan.  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/kibovult

-a-hadigondozotti-ellatasra-jogosultak-kore 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/szakma

i-nap-a-hadigondozottak-ellatasarol 

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány a községi 

könyvtárban megtalálható. 

P. É. 

Augusztus 15.  
szombat 17.00 óra 
Augusztus 22.  
szombat 17.00 óra 
Augusztus 29.  
szombat 17.00 óra 
Szeptember 5.  
szombat 17.00 óra 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/kibovult-a-hadigondozotti-ellatasra-jogosultak-kore
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirek/kibovult-a-hadigondozotti-ellatasra-jogosultak-kore
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/szakmai-nap-a-hadigondozottak-ellatasarol
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/hirek/szakmai-nap-a-hadigondozottak-ellatasarol
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Erdély, Erdély, Erdély 

 
 

 

Eltelt egy év és mi ismét elindultunk Erdélybe. Az 

idő gyönyörű, a csapat lelkes, az út is jó volt.  Az 

itteni hőség után igazi felüdülés az ottani 28 fok. Az 

idei programba beterveztem a Parajdi sóbánya 

látogatását, útközben megálltunk és pihenéskép-

pen lementünk.  Felejthetetlen élményt adott azok-

nak is, akik látták már, de főleg azoknak, akik nem 

látták. A szálláshelyünkön nagy szeretettel vártak 

minket. 

    Egy kis pihenés, aztán vacsora és levezetéskép-

pen megmásztuk a kilátót, hogy nehogy elhízzunk 

a tartalmas vacsorától. Másnap irány a Gyimesek, 

az ezeréves határon meghódítottuk a Rákóczi-vár 

romjait. Igazi kihívás volt, de mindenki hősiesen 

bírta. Visszafelé Csíksomlyón a templomba néze-

lődtünk, majd felmentünk a nyeregbe is (ahol pün-

kösdkor a zarándokok összegyűlnek és szentmisét 

hallgatnak). Már el is telt a nap, de még hátra volt a 

mi kis túránk a Csomafalvi erdőben, amit kivétel 

nélkül mindennap megtettünk. Ez a kis csapat 

olyan lelkesen rótta a hegyeket, hogy öröm volt 

nézni. Sosem voltak fáradtak, nem nyafogtak, pe-

dig medvével és kígyóval bőven találkozhattak 

volna. Itt megjegyzem, hogy igen elszaporodtak a 

barnamedvék és vipera is bőven van arra.  

    Az idő alkalmazkodott a terveinkhez másnap is. 

Tavalyi évben esett az eső, amikor a Gyilkos-tónál 

és  Békás-szorosnál voltunk, ezért közösen eldön-

töttük, elmegyünk még egyszer szép időben. Nem 

bántuk meg, eltöltöttünk egy egész napot ezen a 

két csodás helyen. Annyi volt a látnivaló, hogy nem 

tudtunk betelni vele. Még nekem is, aki többször 

járt ott, mindig tud nyújtani valami újat, valami kü-

lönlegeset. Itt szeretném megjegyezni, hogy min-

dennap helyi ételekkel kényeztettek bennünket. (Az 

újságban leírt receptjeimet most megkóstolhatták. ) 

    Az utolsó napot a környéken töltöttük, meg-

másztuk a hegyet Jézus lábnyomához, amely egy 

népi hiedelem szerint Jézus lábának és pálcájának 

(egyesek szerint a szamár patájának is) nyoma 

látható. A régi öregek azt tartották, hogy amikor 

Jézus a földön járt, itt maradt a nyoma, amiből 

sosem szárad ki a víz. Abból a vízből, ha isznak a 

betegek, meggyógyulnak. Ott aztán a kihelyezett 

könyvecskében szép gondolatok kerültek egyik 

társunk (Édes Robi) jóvoltából. 

„Az Magyar Honból, pontosan Mozsgó és környé-

kéről hosszú fáradságos utat megtéve az gyönyörű 

Erdély csodálatos útjain megállánk a Jézus láb-

nyománál megpihenni”. 

 

 
 

    Amerre jártunk mindenhol büszkén hirdettük és 

bejegyeztük Mozsgó nevét. Részünk volt egy kel-

lemes meglepetésben is, ugyanis innen ezer kilo-

méterre Gyimesbükkön a Bilanics házaspár a ka-

kasfesztiválos pólóban volt, amikor is odalépett 

hozzájuk egy hölgy és megjegyezte, hogy hallott a 

rádióban a Mozsgói Kakasfesztiválról. Ez annyira 

meglepett bennünket, hogy szóhoz sem jutottunk, 

ugyanakkor büszkeséggel is töltött el minket.  

    Utolsó este kihasználtuk, hogy együtt lehetünk, 

és egy kis búcsú bulit rendeztünk közösen a házi-

gazdával. Az emlékek még nagyon elevenen élnek 

bennem, hiszen a szervezésen túl nekem is feltöl-

tődést jelentett ez a pár nap. Sok köszönetet kap-

tam mindenkitől a kirándulás megszervezéséért. 

Köszönet Kovács Zsolt polgármesternek a támo-

gatásáért, és a sofőrjeinknek, Herczeg Lászlónak, 

Halász Ferencnek, hogy biztonságban érezhettük 

magunkat. 
 

Szeretném elmondani, hogy nagyon jól éreztem 

magam a társasággal, és remélem még lesz alkal-

munk együtt kirándulni. 

Bege Amália 

 szervező                          
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Tegyünk magunkért! 
 

A Mozsgóért Egyesület munkájáról többször is 

beszámoltunk az újság hasábjain keresztül. A tava-

lyi évben a Leader pályázatból készíttettünk egy fa 

körhintát. 

    A hintán kívül többféle népi játékunk is van:  

hordó, lengő teke, kakasdobáló, óriás malom, dió-

törő és még sok apróság. Közel két éve járunk 

ezekkel a játékokkal szórakoztatni a gyerekeket. 

Részt vettünk a Szigetvári Várnapokon, gyerekna-

pokon, a Pécsi Sütőtökfesztiválon valamint az ad-

venti vásáron.  Megismertek minket, megszerették 

a játékokat az érdeklődők, és egyre többen igé-

nyelték, hogy részt vegyünk falunapokon, rendez-

vényeken. Nem túlzás azt állítani, hogy nagyon 

kedvelnek bennünket mindenhol, nagy sikere van a 

hintának a kicsik körében és a többi játéknak is 

még a nagyobbaknál is. 

    Az idei évben szerződést kötöttünk a Csorba 

Győző Könyvtárral, így lehetőségünk adódott na-

gyon sok helyre eljutni a megyében.  Az egyesület 

több tagja vállalta, hogy eleget teszünk a felkéré-

seknek, így hozzájárulunk a fejlődésünkhöz. Egész 

nyáron hétvégenként jártuk a megyét és a szep-

temberi hétvégék is tele vannak felkéréssel. Igyek-

szünk a legjobb tudásunk szerint eleget tenni és 

foglalkozni a gyerekekkel, hogy megismerhessék 

ezeket a rég elfeledett játékokat.  

 

Készítettünk egy térképet és bejelöltük azokat a 

helyeket,  ahol eddig jártunk. 

 

 

 
 

Bege Amália 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük 

 azon 70 év feletti 
 Mozsgói Lakosokat, akik 

Augusztusban 
ünneplik születésnapjukat! 

 

 

Ágoston István Alsóhegy 
Kocsis István Árpád u. 
Szabó István Árpád u. 

Papp István Batthyány u. 
Halas Gyuláné Mátyás k. u. 

Hegedüs József Mátyás k. u. 
Hegedüs Józsefné Mátyás k. u. 

Horváth Józsefné Zrínyi u. 

Tormási Ferencné Petőfi u. 
Vida János Mátyás k. u. 

 

II. Szalmakalap Fesztivál Almáskeresztúr 

2015. 08. 15. szombat 
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Balatoni tábor 

Az idei évben a TÁMOP 3.1.4. C -14-2015-0413, 

"Élj a lehetőséggel, ne maradj le!” pályázat keretein 

belül 2015. július 13-19-ig iskolánk 50 tanulója, 6 

pedagógus és 4 technikai dolgozó felügyelete mel-

lett egy hetet töltött Balatonmáriafürdőn. 

    Az időjárás kegyes volt hozzánk, így a minden-

napos fürdőzés mellett sok színes program tarkí-

totta a gyerekek nyaralását. 

    Első kirándulásunk alkalmával ellátogattunk 

Keszthelyre, ahol megtekintettük a Vadászati Mú-

zeum és Történelmi Modellvasút kiállítást, majd a 

Festetics Kastély kertjén átsétálva rövid látogatást 

tettünk a sétálóutcában. 

 
 

    Keszthelyi kirándulásunkat újabb kaland követte, 

hiszen Zamárdiban a kalandparkban tölthettünk 

egy délelőttöt.  A gyerekek és a felnőttek is tesz-

telhették erejüket, kitartásukat, hiszen a parkban 

kialakított pályák mindenkit próbára tettek. Mind-

annyian jól éreztük magunkat. 

    Délutánunk Zamárdi tiszta vizű szabad strandján 

folytatódott. Lenyűgözött minket a Balaton tiszta-

sága ezen a partszakaszon. Ezt a napot picit fárad-

tan, de tele élményekkel zártuk. 

    Utolsó kirándulásunk helyszínére Szántódról 

induló, Tihanyba tartó komppal érkeztünk. Tanuló-

ink közül sokan most utaztak először vízi járművel. 

A szárazföldi utunkat már a városnéző kisvonattal 

folytattuk a Tihanyi Bencés Apátságig. Az apátság 

megtekintése után lehetőség nyílt ismerkedni a 

Balaton parttal és megkóstoltuk a híres levendula 

fagylaltot is. 

    Táborozásunk utolsó előtti napján került sor az 

esti fürdőzésre, amit a gyerekek nagyon vártak és 

élveztek. 

    A hazautazás napja gyorsan elérkezett, de elin-

dulásunk előtt még megmártóztunk  a Balaton kel-

lemes hőmérsékletű vizében.   

   Nehéz szívvel, de nagyon sok élménnyel távoz-

tunk el Balatonmáriafürdőről. 

   Köszönjük technikai dolgozóink egész heti mun-

káját.  

   Örülünk és reméljük, hogy a következő években 

is lesz lehetőség hasonló pályázatokra pályázni, 

hogy tanulóink táborozását, nyaralását színesebbé 

tehessük. 

Molnár Márta 

 

Felújítási munkák 

 
 
 

Befejeződtek a felújítási munkálatok, megújult kör-

nyezetben várjuk tanulóinkat. A munkálatokat a 

Szülői Munkaközösség elnöke koordinálta, köszö-

net érte. Köszönjük az önkormányzat támogatását. 
 

 

Értesítés 

Tankönyvosztás: aug. 27. csütörtök 8.00-16.00 óra 

        aug. 28. péntek     8.00-12.00 óra 

 

Évnyitó: szept. 01. kedd  8.00 óra (kultúrház) 

Iskolanyitogató: aug. 27. csütörtök 9.00-11.00 óra 
                  

     Hajdú Szilvia 

     tagintézmény-vezető 

 

 

Támogatások 
 

A mozsgói általános iskolások esetében a tankönyv 

befizetését igazoló csekk vagy banki igazolás be-

mutatásával az önkormányzat kifizeti az összeget.  

A középiskolások 5.000.- Ft támogatást kapnak. 

Kérjük az iskolalátogatási igazolást! 
 

18 év alatti gyermek esetében a pénz felvételére 

csak a szülő jogosult.   
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MOZSGÓ TÁRSADALMA 7. RÉSZ  
A társadalom, mint közösség 
 

Az úrbérrendezés csak a pógárokat és kisházaso-

kat érintette, őket fogta össze az urbériális testület, 

mely a szántók, rétek, legelők és erdők felől intéz-

kedett, és egészen 1950-ig működött.  

    A 19. század végén megjelenő szőlőbeli lakos-

ság idegen volt a korábbi társadalomban, de egy 

idő múlva a faluhoz kapcsolták. A hegyközségek 

létrejötte után pedig saját szervezetükkel illeszked-

tek bele. A faluközösségen kívül rekedt a cseléd-

ség, hivatalosan a faluhoz csak az egyházközsé-

gen keresztül kapcsolódtak. De a különböző réte-

geket több szál is összekötötte, melyek a cseléd-

séget is a faluközösség részévé tette. 

    A községi közigazgatás közmunkában csak az 

utakat és utcákat javíttatta. Ezen kívül egységes 

községi megmozdulásra nem került sor. A községi 

bíró intézte az egyháznak végzett közmunkák 

megszervezését, utasítására járta a kisbíró az adott 

évben esedékes házakat, és kirendelte őket. Aki 

nem ment, azt megbüntették. Az egyháznak vég-

zett közmunkában a cselédeknek is részt kellett 

venniük, a községiben azonban nem.  

    A községi és egyházi közmunkák mellett az ösz-

szes közmunkát az úrbéres testület vagy a hegy-

község végeztette. Ilyen munka volt a bögöri ré-

szen levő rét kaszálása, a favágás, a legelő tisztítá-

sa (tüske- és pocokirtás).  

    Az egyes társadalmi rétegeket a községi szerve-

zet mellett a munkaszervezet kapcsolta össze. A 

társadalom legkisebb egysége a kiscsalád volt, 

melyek a munkák során kapcsolatba kerültek. 

Egyéni munkák ritkák voltak, melyek nagyrészt a 

faluba vagy szőlőbe épp beköltöző családoknál 

volt jelentősebb. Általában az idősebb családtagok 

végezték, és szerencsés esetben el tudták adni a 

piacon.  

    Az alkalmilag létrejövő egyszerű kooperációk kis 

jelentőségűek voltak. 1917-ben a Biedermann-

kastély több napon keresztül égett, és a falubelie-

ket nem tudták megszervezni tűzoltásra, mivel 

mindenki a saját házát óvta. Végül máshonnan jött 

tűzoltók fékezték meg a tüzet. Ha valaki Szigetvár-

ra ment, gyakran apróbb dolgokkal bízták meg, és 

ha a vásárban találkoztak, mindig segítettek egy-

másnak az alkuban, nem számított a társadalmi 

rang.  

    A társasmunkák a községi élet formálása miatt 

jelentősek voltak. Ezek közül leggyakoribb a ház-

építés volt, mely szomszédi alapon szerveződött 

meg, de természetesen a barátok és rokonok is 

segítettek. A gazdasági szükség miatt létrejött 

társasmunkák közül jelentős volt a hordás is, me-

lyet csakis az anyagilag egy szinten állók végeztek 

társasmunkaként. Valamint a ’20-as évektől jelen-

tős lett a cséplés is. Télen pedig a favágás volt 

olyan társasmunka, mely a különböző rétegbelieket 

összehozta. Más munkák nem váltak társas jelle-

gűvé, mivel az emberek nagy része bérmunkából 

élt.  

 

 
    Társasmunkák azonban nemcsak gazdasági 

okok miatt alakultak, hanem a szórakozás végett 

is. Ide tartozik a fonó, a hímezni, varrni összejárók 

csoportja, a tollfosztó, a kukoricafosztó és a szü-

ret. Más munkákat (pl.: lekvárfőzés, diótörés) a 

család végezte el. A fonó nagyrészt a pógárok és 

kisházasok közösségi alkalma volt, és ez a leány-

bandák szerint szerveződött, melyből Mozsgón 

három is volt. Egy rangosabb a Mátyás király úton, 

egy a Kis utcában, és egy az Alföldi úton, és mind-

egyikben voltak iparosok, kisházasok, és szőlőbe-

liek is. A fonókat a két-három legénybanda felvált-

va látogatta, de a Mátyás király útit leginkább az 

ebből az utcából valók, és ők szintén pógárok vol-

tak.  

    A tollfosztó is népes összejövetel volt, melyen az 

asszonyok és leányok vegyesen jöttek össze, álta-

lában utcánként. Egyszer itt, egyszer ott ültek ösz-

sze.  

    A szórakozás miatt létrejött társasmunkák közé 

sorolható a szüret. Bár majdnem mindenkinek volt 

szőlője, ezért inkább családi jellegű társasmunka 

volt. Ezek a munkák egyidejűleg folytak az egész 

szőlőhegyen, akik hamarabb végeztek segítettek 

rokonaiknak, ismerőseiknek. Jobbára inkább a 

kóstolgatás, látogatás volt szokásban, mely társa-

dalmi állásra való tekintet nélkül mindenkit össze-

hozott.  

    Társasmunkák rituális okok miatt is létrejöttek. 

Ide tartozik a templom takarítása, a sírok rokoni 

gondozása, a sírásás és a lakodalom. A templom 

takarítása az első világháború előtt a nagylányok 

feladata volt búcsú alkalmával, úrnapkor, kará-

csonykor, húsvétkor, búzaszenteléskor, és ők dí-

szítették az oltárt is. Később ezt a feladatot néhány 

idősebb asszony látta el. Temetéskor a sírásást, a 

halottvivést a jó szomszédok, távoli rokonok vé-

gezték, a halottasháznál a teendőket pedig főként 

a komák látták el. A lakodalom idején pedig az
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előkészületekben, főzésben a közelebbi rokonok 

segítettek.  

    A társasmunkák csak egy-egy társadalmi réte-

get érintettek, és általában gazdasági érdekek mi-

att szerveződtek meg, melyek során az egyes né-

zeteltéréseket félre kellett tenniük. De amikor a 

tényleges szórakozásra került sor, akkor azok ültek 

egy asztalhoz, akik egymáshoz tartozónak érezték 

magukat. Ezeknek a színtere általában a kocsma 

volt. Itt rendezték a vasárnapi táncokat, bálokat, 

ide tértek be spontán a legénybandák. A kocsmá-

zásból az uradalmi cselédség kimaradt, közülük 

csak a faluban élő uradalmi iparosok tértek be. Ha 

egy cseléd mégis bement, csak addig volt ott, míg 

az italát felhajtotta. Szintén kerülték a kocsmát a 

pógárok, ugyanis rangon alulinak tartották a kocs-

mában ülést, úgy gondolták, hogy saját boruk fo-

gyasztása tartozik társadalmi pozíciójukhoz. A sző-

lőbeliek rendszeresen jártak kocsmába, vasárna-

ponként bandában jelentek meg, és az ott levő 

pógárgyerekek és kisházasok fogyasztását próbál-

ták túllicitálni, megmutatva, hogy ők is érnek any-

nyit. A falubeli legények bandákban jártak kocs-

mába. Minél nagyobb legények voltak egy bandá-

ban, annál hangosabbak voltak, és a kisebb legé-

nyek bandája pedig csak figyelt. A bandák korosz-

tályonként tagolódtak, de a szőlőbeliektől, mint 

társadalmi rétegtől elhatárolták magukat. 

 

 

 
 1945-46 Mátyás vendéglő. Középen Mátyás 

Ferenc, a kocsma tulajdonosa    
     

    A társadalmi különbségek a kocsmában rende-

zett bálok alkalmával oldódtak, melyeken a szőlő-

beliek is részt vettek, és megtáncoltatták a 

pógárlányt is. Egy évben 4-5 nagyobb bált rendez-

tek, melyek közül kiemelkedett a Katalin-bál, a 

szilveszteri bál, a húshagyó bál és a búcsúbál. 

Ezek nyílt bálok voltak, tehát más falukból is jöttek. 

A búcsúbál kiemelkedő eseménye a birkasorsolás 

volt, mely nevezetessé tette a bált. Ekkor a vagyo-

nos pógárgyerekek pénzt adtak össze egy birkára, 

amit kisorsoltak, levágtak és közösen elfogyasztot-

tak.  

Bál alkalmával rendezték meg a kakasütést, ame-

lyen minden a bálon megjelent legény részt vehe-

tett. Ezeken kívül voltak zártkörű bálok is, melyeket 

az iparosok rendeztek és voltak a pógárgyerekek 

által szervezett zárkörű angyalbálok is.  

    A szórakozási formák között fontos volt még a 

pincézés, a pincében rendezett táncmulatság. 

Ezek a falubeliekre és a szőlőbeliekre is jellemző 

volt, valamint a társaságok nemek és korok szerint 

is megoszlott. Ide az egymáshoz közel álló, azonos 

társadalmi réteghez tartozó legények egy kisebb 

csoportja ment. Minden rétegnek megvolt a saját 

pincézési alkalma. Az öregek általában hétköznap-

okon tartózkodtak a pincében, a dolgozó férfiak 

pedig vasárnap délután. Az asszonyok pedig a 

családdal együtt mentek ki húshagyókedden. A 

szőlőbeliek is rendeztek húshagyó bált, amit ba-

tyus bálnak hívtak. A bort és a pálinkát egy kibérelt 

pincébe összehordták, a lányok fánkot sütöttek, és 

hajnalig táncoltak. 

 

 
1960-as évek. Szüreti felvonulás, a bakon Mes-
ter Ferenc   

 

     A ’30-as években Lengyeltóti János tanító több 

olyan alkalmat szervezett, mely társadalmi rangra 

való tekintet nélküli fogta össze a fiatalságot. A 

színielőadásokon a rátermettség szerint osztotta ki 

a szerepeket, szokásokat újított fel, passiójátékot 

adott elő. Mindezek a produkció idejére feloldották 

a társadalmi különbségeket, de tartós hatásuk nem 

volt. A hanyatló szokások elkülönítették a különbö-

ző rétegeket, és nem járt eredménnyel egy nagy 

egész falut egybefogó szokásrendszer kialakítása.  
 

Forrás: Szabó I.-Szabó L. Mozsgó és társközségei-

nek társadalma, In.: Tiscium, Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Múzeumok Évkönyve, 1993. 325-371. oldal 

Horváth Zsuzsanna 
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Kedves Olvasó!  
 

Akik gondos kertészek voltak, (nem úgy, mint én) 

azoknak már ontja a kertjük a zöldséget, gyümöl-

csöt. Már az önkormányzat is felszedte a vörös-

hagymát, én a napokban tervezem. A sonkához, 

lecsóhoz már van paprika, paradicsom. Az uborka 

szezonja is elérkezett. Beköszöntött az eltevések, 

befőzések időszaka, amiről a múltkori számban 

írtam, most kiegészítésként a paradicsomról csak 

egy tippet.  

     Paradicsompasszírozója válogatja, nyersen 

vagy főzöttből dolgozik könnyebben. Előtte vagy 

utána mindenképp fel kell főzni. Amikor főzzük, 

lehet beletenni egy csokor petrezselyem vagy zel-

ler zöldet, akár mindkettőt. Az üvegezés előtt kile-

het szedni. Kellemes, pikáns ízt ad a paradicsom-

lének. 

    A gyümölcsészeté a következő bekezdés. Lehet 

már alvószemzést végezni. Az elmúlt időszak csa-

padékos időjárása sokat segített benne. Ilyenkor 

augusztusban és szeptember elején – nem olyan 

intenzív, mint a tavaszi - , de van egy második nö-

vekedési szakasz a gyümölcsfáknál. A dió metszé-

sét ekkor tartják sokan a legoptimálisabbnak, mivel 

gyorsan gyógyulnak a metszés okozta sebek. 

Meggyen, cseresznyén, ha sok levél elsárgul, le-

hullik – ekkorra a baktériumok és gombafertőzések 

okán - , ebben az időszakban friss hajtások nőnek 

az idei vesszők végén. (Nem nagy előny, mert 

őszig nem érnek be és visszafagynak.) Újra inten-

zívebb a nedvkeringés a kéreg alatt. Puhább, job-

ban szaporodó az osztódó szövet, emiatt lesz eb-

ben az időszakban eredményes a szemzés, amikor 

az osztódó szövet révén két idegen növényi rész-

nek kell összeforrni.  Az élettani folyamat azért nem 

old meg mindent, érdemes jól is csinálni a művele-

tet. Bár nagyapám azt mondta akármilyen ügyes 

ember, borotvaéles oltókéssel sem eredményes, 

ha nem alkalmas az időpont, míg jó időpontban, 

amikor a növény fogékony, ügyetlen ember egy 

csorba konyhakéssel is eredményes oltást, szem-

zést tud végezni. Azért nézzük hogyan. Ha meg-

próbáltuk és az alany „jól adja a héját”, próbálkoz-

hatunk. A nemes kiválasztásánál már korábban 

figyeljük meg, ha mástól van érdeklődjünk: milyen 

biztonsággal terem, betegségekkel szemben 

mennyire ellenálló, figyeljük meg a gyümölcsét.  

    Szemző gallynak idei jól fejlett vessző a megfe-

lelő, amelyiken a levelek hónaljában lehetőleg már 

barnára értek a rügyek. A vesszők levágása után a 

leveleket vágjuk le a vízveszteség elkerülése érde-

kében. Egy-másfél centis levélnyél maradjon a 

rügy mellett. A vesszőt vizes papírban műanyag 

zacskóba téve pár napig hűtőben tárolhatjuk, de a 

legjobb azonnal felhasználni. Ha messziről, netán 

nyaralásból hozzuk, ne tartsuk napokig a meleg  

 

 

 

 

 

autóban. Legelterjedtebb a T szemzés, amikor a 

kérget T alakban bevágjuk és a T kalapja alatt a 

hosszanti vágást kicsit megnyitjuk. A nagyobb nyi-

tás már a behelyezendő szem feladata. A nemes 

szem vágását a levélnyél alatt kb. egy jó centimé-

terrel kezdjük, egyre beljebb haladva a vesszőbe 

és a levélnyél felett szintén egy jó centivel befejez-

zük, majd itt keresztben is átvágjuk. Ha megfelelő 

a vessző nedvességtartalma, akkor egy csípés 

mozdulatával le tudjuk venni a pajzs alakú kéreg-

részt a szemmel, amit a T vágásba be tudunk 

csúsztatni. Rafiával, nejloncsíkkal vagy legegysze-

rűbben szigetelőszalaggal körülkötjük. Leginkább a 

szemzést az alany északi, északkeleti oldalán vé-

gezzük, így a déli, délutáni nap nem süti, nem szá-

rítja. A szemzés felett nem vágjuk le az alanyt, mert 

kihajtana ősszel a szem, nem maradna „alvó”. 

    A visszavágás ideje majd a tavasz, amikor a 

nemes szem felett levágjuk az alany hajtását. 

Szemzés után 1-2 héttel megnézzük a munkánk 

eredményét. Ha megérintve a pár centis levélnyél 

maradékát az könnyen lepattan, akkor sikerült. Ha 

a levélnyél rászáradt, rátapadt a szempajzsra, ak-

kor nem forrt össze a művünk. Augusztusban – 

esetleg jól beöntözve az alanyt – még megismétel-

hetjük a szemzést pár centivel az előző alatt. Elő-

fordulhat, hogy az sem sikerül, akkor még tavasz-

szal beolthatjuk. 

    A falunk legnagyobb szakértői ebben a témában 

az Ölbei Mihályok, de ha valaki kedvet kapott hoz-

zá, szívesen segítek én is belekezdeni ebbe a te-

remtési folyamatba. 

    Miért írtam ilyen bőven mindezt? Többen meg-

kerestek, hogy valami szép gyümölcs magját el-

vetve, mit terem majd a fájuk. Az első termésnél 

kiderül. A magban mindkét szülő génjei kevered-

nek, hiszen ivaros szaporodás: van, apa, anya, 

ráadásul csak az anyját ismerjük, hogy a szellő 

vagy a méhek melyik apától hozták a virágport, 

rejtély. A növénynemesítés arról szól, hogy külön-

böző szülőpárokat hozunk össze. A magról vetés 

kétséges. Az anyatőre legjobban a dió, gesztenye, 

mandula és őszibarack hasonlít (60-80%). 

Alma, körte, kajszi már még esetlegesebb. A legki-

rívóbb a szőlő, ott jó, ha 100-ból 3 megközelíti a 

szülők teljesítményét és 1 vagy 2 a jobb. 

Oltással, szemzéssel, dugványozással (vegetatív 

szaporítás), pont olyan fát, cserjét kapunk, mint 

amilyenről vágtuk a vesszőt. Próbálkozzunk ezzel, 

biztosabb a siker. 

    Az alanyokról helyhiány miatt egy bekezdésnyit 

majd a következő számban, a beígért rák és me-

zőgazdaság, táplálkozás is legközelebb kerül az 

újságba. 

Győri Sándor 
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Hobbija, a sakk 
 

E havi lapunkban Pintér Szabolccsal készült 

riportomat olvashatják, akivel a sakk kapcsán 

beszélgettem a miértekről, eredményekről és 

arról, hogyan tovább. 

 

Napjainkban Magyarországon nem örvend már 

akkora népszerűségnek ez a sport, mint a ko-

rábbi évtizedekben. Hogyhogy  ezzel foglalko-

zol mégis? 

Szokás mondani, hogy evés közben jön meg az 

ember étvágya, nálam pontosan így kezdődött a 

sakkal. Először csak  játszani akartam. Aztán ked-

vet kaptam hozzá. Ahogy telt-múlt az idő, és túl 

voltam több meccsen, akkor jöttem rá, hogy ez 

érdekel engem, jobban átlátom a pályát, mint má-

sok és jó taktikai érzékkel áldott meg a sors. 
 

Mikor kezdtél el játszani? 

Pontosan nem emlékszem rá, úgy 9-10 éves vol-

tam, amikor még az általános iskola 3-4. osztályá-

ba jártam. Az iskolában nem játszottam senkivel, 

otthon a bátyámmal gyakoroltam. Ha pedig ő nem 

állt a rendelkezésemre, a számítógép által próbál-

tam javítani a játéktudásomon, interneten olvastam 

róla, és a gép ellen játszottam. Első versenyemre 

6. osztályos koromban került sor, mely sokáig az 

utolsó is volt, ekkor 6. helyezést értem el a megyei 

diákolimpián. Ekkor szűnt meg Szigetváron az az 

egyesület, amelyben versenyeztem, így jóval bo-

nyolultabb lett volna eljutnom versenyekre. Ezért 

egy időre abbahagytam a versenyzést, de a gya-

korlást nem. 
 

Aztán elkerültél Pécsre, a középiskolába.  

A 2013/’14-es tanév volt az első, amelyet Pécsen 

kezdtem meg. A Zipernowsky Károly Szakközép-

ben tanulok informatika szakon. Ez egy 4+2 éves 

képzés, de jelenleg csak az érettségire koncentrá-

lok. 

   2013 szeptemberében irodalom órán kellett ma-

gunkról adni egy rövid bemutatkozást, itt említet-

tem meg, hogy sakkozok. A tanárom, Horváth 

Gyula karolt fel ekkor, aki éppen megye I-es játé-

kost keresett a DOZSO sakkcsapatába. Ő egyéb-

ként tagja a DOZSO sakkegyesületének. A kezde-

tekben heti egy alkalommal tartottunk egy 2 órás 

gyakorlást, aztán ez heti kétszer 1,5-2 órára emel-

kedett. Ennek köszönhetően sikerült még többet 

csiszolnom a tudásomon, ami az eredményeimben 

is megmutatkozik. 
 

Mesélj most az eddig elért eredményeidről! 

Az első versenyemet már említettem, mikor 6. let-

tem a megyei diákolimpián, ezután egy ideig egy 

versenyen sem indultam. Ezt követően 2013-ban a 

megyei diákolimpiát megnyertem, ami azt jelentet-

te, hogy továbbjutottam az országos döntőbe. Ott 

kilenc meccset játszottam, amiből hatot sikerült 

megnyernem, egy döntetlennel végződött és kettő 

meccset elveszítettem. Ez összességében orszá-

gos 3. helyezést ért nekem, amire büszke vagyok. 

     2014-ben 3. lettem a Somogyhárságyon meg-

rendezett sportnapon a mozsgói csapat tagjaként, 

Bóni István és Karácsonyi László pécsi versenyző 

csapattársaként. Idén második helyezést értünk el 

ezen a versenyen, igaz a korábbi három játékosból 

kettő maradt meg, Karácsonyi László helyett Sza-

bó Attila képviselte a csapatot. Ő szintén mozsgói 

születésű, bár már nem lakik itt. 
 

Mik a terveid a jövőre nézve? 

Minél több minősített versenyre szeretnék eljutni, 

megszerezni az élőpontszámot,  továbbá fejleszte-

ni magam ameddig csak lehetséges. 
 

Mi is ez az élőpontszám pontosan? 

Nevét egy magyar születésű angol fizikaprofesz-

szorról kapta, Élő Árpádról. A sakk korábbi értéke-

lési rendszerének továbbfejlesztéseként dolgozta 

ki. A játékosok egymáshoz viszonyított játékerejét 

mutatja az élőpont. Szubjektív megítélés helyett a 

statisztika az alapja. Tehát ha egy magasabban 

jegyzett játékost győzöl le, mint egy kevésbé elis-

mertet, azért több pont a jutalmad. A győzelmekért 

pontokat osztanak, ennek a számítása egy kicsit 

bonyolult. Negyed osztályú játékos az, akinek az 

élőpontszáma 1400 és 1500 között van. Ezt sze-

retném jelenleg elérni. Minél több pontom van, 

annál magasabb a rangom. Az első osztályú játé-

kosok élőpontszáma 1900 és 2100 között mozog, 

ezen felül van még Mesterjelölt(2100+), FIDE-

mesterjelölt(2200+), FIDE-mester(2300+), Nemzet-
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közi mester(2400+), és a Nemzetközi Nagymester, 

akinek az élőpontszáma több, mint 2500. Ez az 

elérhető legmagasabb szint. 
 

Kicsikkel foglalkozol majd a jövőben?  

Nem, azt nem tudnám csinálni. Jól megértem a 

játékot és átlátom, de a magyarázás és a tanítás 

nem az én asztalom. 
 

Kik a példaképeid? 

Magnus Carlsen jelenlegi világbajnok. Ő egy nor-

vég versenyző, akinek a bevállalós játékstílusa tet-

szett meg, továbbá  Viswanathan Anand volt indiai 

világbajnok, akinek a precízség a fő ismérve. A 

magyarok közül Polgár Juditot tartom nagyra, aki 

annyira magas szintre fejlődött, hogy a férfi váloga-

tott tagja volt. Utolsó, akit elismernék, az Rapport 

Richárd, fiatal nagymesterünk. Neki hasonló a stí-

lusa mint a regnáló világbajnoké. 

 

Hogyan segít a tanulásban a játék? 

Szinten tartja a memóriámat és javítja a koncentrá-

ciót, így kevesebb tanulással is megtudom jegyez-

ni a tanulnivalót és marad időm más dolgokra is. 
 

Más sportok is jelen vannak az életedben? 

Komolyabb szinten nem űzök semmit a sakkon 

kívül, de követem a focit, a vízilabdát, a kézilabdát 

és a teniszt is néha. 
 

Megbántál esetleg valamit? 

Csak annyit, hogy nem foglalkoztam vele eleget, 

akkor ugyanis már komolyabban jegyzett játékos 

lehetnék. 
 

Szabolcs, kívánok neked erőt, kitartást a céljaid 

eléréséhez és a lehető legtöbb sikert a jövőben! 

    Kovács Gábor

 

 

Cserkésztábor Mozsgón 
 

Községünket a cserkészek szívesen választják 

táborhelyként. Július hónapban Gödöllőről és 

Budapestről érkeztek a gyerekcsoportok. Turi 

Gellértet, a budapesti székhelyű 25. számú 

Szent Imre Cserkészcsapat parancsnokát kér-

deztük.   

 

 

Mikor alakult a csapat? Milyen korcsoportok 

vannak? Hány tagjuk van? 

Csapatunk alapításának első  éve 1920, ekkor 

döntött úgy a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-

um néhány tanára és diákja, hogy be szeretnének 

kapcsolódni a viszonylag új, mindössze 8 éves 

cserkész világmozgalomba. 1921-ben már 90 jelölt 

tett fogadalmat, és vált így a csapat tagjává. A 

kommunista rendszer alatti betiltás után 1989-ben 

szerveződött újra csapatunk, ami most már több 

mint 200 főt számlál. Mi 11 éves kortól foglalko-

zunk gyerekekkel, és szerencsére egyre növekszik 

a már családot alapító cserkészeinknek is a száma.  
 

Ön mikortól tölti be ezt a vezető pozíciót?  

Nekem több szempontból volt nagyon nagy él-

mény a Mozsgói táborunk, ezek közül a legmegha-

tározóbb talán az, hogy itt kaptam meg a hivatalos 

megbízatást a csapat parancsnoki tisztségének 

betöltésére. Három év a most meghatározott szol-

gálati időm, ez után újabb belső választás fog kö-

vetkezni. 
 

Miért éppen Mozsgóra esett a választásuk? 

Törekedünk arra, hogy minden évben egy újabb 

tájegységét fedezzük fel hazánknak, és az előző 

évek során már bejártuk Budapest környékét, így 

adta magát, hogy valahol Pécs környékén keres-

sünk magunknak táborhelyet. A Mozsgó melletti 

nagyrétet ajánlották nekünk más cserkészek, és  

 

 

 
 

 

 

több helyszín megtekintése után teljesen egyértel-

mű volt, hogy ezt kell választanunk. Mikor kiderült, 

hogy sajnos foglalt az a terület amit kinéztünk, az 

erdészet nagyon előzékenyen sietett a segítsé-

günkre egy másik mező ajánlásával, ami aztán 

végleges táborhelyünk lett. A falu nagyon szép, 

rendezett volt, tényleg jó érzés volt ide megérkezni 

az első napon. A kakasfesztivál pedig extra prog-

ramként tökéletes időzítéssel állt az építkezést 

végző előtáborunk tagjainak a részére, nagyon 

izgalmas kulturális program volt számunkra.  

 

 
 

Hogyan kell elképzelni egy ilyen tábort, mivel 

töltik a napjaikat? 

Táborunk hagyományos nomád cserkésztábor 

jelleggel működik, a 120 gyerek 7-8 fős kisközös-

ségekben, őrsökben él a táborban. Napközben 

közös játékokat, sportvetélkedőket szervezünk, de 

nem maradhatnak ki a programból a hasznos tu-

dásra tanító forgószínpad jelleggel működő „okta-

tások” is, ahol a kisebbeknek és a nagyobbaknak 

is az erdőben, természetben való lét szabályait, 

praktikáit adjuk át. Minden évben egy kirándulás, 
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„portya” is része a tábori programban, mi idén az 

5.-6. osztályosokkal Pécs városba mentünk, ahol 

városismereti vetélkedőt tartottunk nekik, míg a 7.-

8.-osok gyalogtúra keretében Szigetvárra mentek, 

ahol egy szabad ég alatt eltöltött éjszaka után a 

termálfürdőben pihenték ki a tábor fáradalmait. 
 

Településünkön nem Önök voltak az egyetlen 

táborozók. Sikerült megismerkedni a másik 

cserkészcsapattal is? 

Természetesen, első élményünk az volt a 802. 

Szent Korona cserkészcsapattal, hogy gyorsabban 

lefoglalták azt a területet, amit kinéztünk magunk-

nak először, azonban mivel hamar rendeződött ez 

a probléma, semmi gond nem adódott ebből. Több 

ismeretségi szál is összeköti csapatainkat. Közös 

szentmisén vettünk részt egyik vasárnap a 802-

esek szervezésében, valamint a tábor közben adó-

dó problémákban is segítettük egymást, a felme-

rült kérdéseket pedig sokkal egyszerűbb volt meg-

oldani a tudásunk megosztásával. 

 

 

 
 

Hogyan érezték magukat? Volt-e kapcsolatuk a 

falu lakóival? 

Nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nem is tu-

dunk olyat mondani ebben a táborban, amire nem 

szívesen gondolnánk vissza. A falu lakóival renge-

teg kapcsolatunk volt, tényleg nem tudjuk elégszer 

elmondani mennyire hálásak vagyunk Nekik a sok 

segítségért, tanácsért, amit nyújtottak nekünk. Saj-

nos név szerint nem tudunk megköszönni mindent, 

de biztos, hogy nem sikerült volna a tábor a kami-

onunkat péntek éjszaka felhúzó 3 traktor nélkül,  

de ugyanúgy nélkülözhetetlen volt a köbös tartá-

lyunkat naponta cserélő Roli is. Azonnal segítsé-

günkre siettek mikor terepjárónkat kellett bebikáz-

ni, és bármilyen kis kérdéssel bizalommal fordul-

hattunk a járókelők felé. Összességében elmond-

hatjuk, hogy nem voltunk még soha ilyen segítő-

kész, barátságos helyen, és ezt nem a köszönő 

levelek kötelező részeként írom, hanem teljes 

meggyőződéssel és hálával. 
 

Polgármester úrral napi kapcsolatban voltak, 

milyen segítséget tudott nyújtani?  

Igen, többek között polgármester úrral való első 

találkozónk miatt választottuk ezt a táborhelyet. 

Még ismeretlenként is nagyon szívesen fogadott 

minket, igaz, hogy éppen valami kerti munka köz-

ben zavartuk meg. Azonnal felajánlotta a saját és a 

falu segítségét is a táborunkhoz, és szavát nem 

csak tartotta, de az általunk elképzeltnél sokkal 

nagyobb előzékenységgel figyelte a táborozásun-

kat, éreztük, hogy érdekli az, hogy mit és hogy 

csinálunk, fontos volt neki, hogy ne legyen semmi 

probléma. Mikor végigsétáltunk a falun, és láttuk a 

mezőgazdasági telepet, a vágóhidat, és a többi 

önkormányzati intézményt, jó volt látni, hogy van 

még falu Magyarországon, akinek fontos a pozitív 

gazdálkodás, az önfenntartás felé való törekvés. 

Nagyon jó példát láttunk itt, biztos hogy sokáig 

emlékezni fogunk Mozsgóra, és jó hírét fogjuk ter-

jeszteni az itteni település-vezetésnek valamint a 

kedves és vendégszerető lakosoknak. 

P. É.  

Maradjatok Gyerekek!  

Sokszor halljuk ezt a felnőttektől és igaz a 

mondás. A rohanó világban, ahol stressz veszi 

körül az embereket, elfejtjük milyen is volt gye-

reknek lenni, mi a szórakozás, a játék hatalma. 

Nem vagyok sem idős, sem tapasztalt, de em-

lékszem a gyermekkoromra, amikor szabadon, 

nevetve futkároztam az utcánkba egy labda 

után. Boldog voltam, amikor kimentem az er-

dőbe sétálni, vagy amikor elbicikliztem a 

nagymamához egy kalácsért. Azok a felszaba-

dító játékok, amikor a vidámság folyton jelen 

volt, amikor valaki elsütött egy tréfát és napo-

kig nevettünk rajta a barátaimmal. 

Láttam, hogy az idősebbek egy kis bohókás 

focizás között elfejtik a gondjaikat, és csak az 

adott pillanatnak éltek. Voltam osztálytalálko-

zón néhány év elteltével, ahol újból fiatalnak és 

szabadnak éreztük magunkat, mint amikor az 

iskolapadban ültünk.  

A gyermeki lélek mindenkiben ott lakozik fel-

nőtt korában is. Nem felejtjük el, hogy milyen 

volt egy nyári nap a barátokkal a strandon vagy 

a játszótéren. Minden emberben ott a gyerek, 

aki szeret játszani, és ezt ne fojtsuk el ma-

gunkban. Az élet bizonyos pontján sose nőjünk 

fel!  

Brown G Earl  
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Felnőtt férfi barátságos mérkőzés 
 

2015.07.11. (szombat) 
 

        Mozsgó - Kadarkút 5-5 
 

        Góllövők: Harmuth István (2), Szabó Gergő,   

        Kiss Máté, Szabó Gábor 
 

 2015.07. 19. (vasárnap) 
 

        Mozsgó - Szentlászló 8-1 
 

        Góllövők: Szarvas Bence (3), Simonics  

        Dávid, Harmuth István, Lengyeltóti Tamás,  

        Szabó Gergő, Fodor Márió 
 

2015.07. 31. (péntek) 
 

         Mozsgó - Szigetvár 3-2 
 

         Góllövők: Horváth Benjamin, Lengyeltóti  

         Tamás, Simonics Dávid 
 

Baranya Megye Kupa 
2015. 08. 09 (vasárnap) 
 

          Baksa - Mozsgó  – Baksa nem állt ki 

          Mozsgó jutott tovább 
 

          

Baranya megyei II. osztály férfi  
felnőtt bajnokság 2015/2016.  

őszi forduló 
2015. 08. 16. vasárnap 17.30 óra 

 Ócsárd – Mozsgó 

 

 
Paizs emléktorna 

 

2015.07.26. (vasárnap) 
 

         Szentlászló - Mozsgó 0-9 
 

         Góllövők: Horváth Benjamin (3), Szarvas 

   Bence (2), Simonics Dávid (2), Harmuth 

    István, Kiss Máté 

 

2015.08.02. (vasárnap) 
 

         Kishárságy - Mozsgó 1-3 
 

         Góllövők: Horváth Benjamin (2),  

         Harmuth István 

 

Paizs emléktorna gólkirálya 
 

 Horváth Benjamin 5 góllal 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com

