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Első alkalommal került megrendezésre gyönyörű 

környezetben, a Biedermann-kastélyparkban au-

gusztus 29-én az operettgála. A színpad hátteréül 

az 1906-ban épült sírkápolna szolgált, mely méltó-

ságában, romos állapotában is a  környék ékköve. 

A kápolna ismét Mozsgó Község Önkormányzatá-

nak tulajdonába került - jelentette be Puskásné 

Horváth Éva szervező, a Mozsgóért Egyesület el-

nöke. A szervezők nem titkolt szándéka, hogy fel-

hívják a figyelmet erre a patinás épületre, és elin-

duljon a felújítása, állagmegóvása. 

 Az előadás előtt lehetőség volt meghallgatni 

egy kis tájékoztatót a kápolna múltjáról és jelené-

ről. Örvendetes dolog, hogy ilyen sokan vették a 

fáradságot és kíváncsiak voltak rá.   

 A másfél órás előadásban hallhattunk is-

mert és kevésbé ismert betétdalokat, operett rész-

leteket. Első műsorszámként természetesen a Kék 

nefelejcs című hangzott el Ferencz Orsolya ének-

művész előadásában. A nóta azért oly kedves 

számunkra, mert szövegírója a mozsgói születésű 

Kazaliczky Antal, talán épp itt a kastélykertben, a 

tó partján ülve, fogalmazta meg gondolatait. 

  A gálán neves opera és operett énekesek 

nyújtottak egy felejthetetlen estét a  nem kis lét-

számú jelenlévőknek. Felléptek: Ferencz Orsolya 

primadonna, Bor Klára szubrett, Cserhalmi Ferenc, 

a Magyar Állami Operaház művésze és Petróczi 

Gábor a Budapesti Operettszínház tagja. Zongorán 

közreműködött Neumark Zoltán zongoraművész. 

Hallhattuk Kacsóh Pongrác, Kálmán Imre, Lehár 

Ferenc és Ábrahám Pál szerzők dalait. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy telt ház előtt, ebben a felejt-

hetetlen miliőben léphettünk fel. - írták a vendég-

könyvbe az előadók. 

  Szeretnénk a jövőben is, több műfajba ka-

landozva, színvonalas előadásokat szervezni.   

B. A.   
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BIEDERMANN-SÍRKÁPOLNA 
 

A családi sírkápolna több mint száz évvel ezelőtt 

készült el Kirstein Ágoston tervei alapján neoromán 

stílusban. Biedermann Ottó, akkori birtokos, csa-

ládfő, a kastély építtetője, 1905-ben hunyt el. A 

család ekkor építtette a kápolnát. Ide temették 

Tüköry Antalt 1917-

ben, Biedermann 

Ottóné Tüköry Mar-

gitot 1942-ben és 

Kada Sándort 1944-

ben. Néhány falubeli 

még emlékszik a 

nagyasszony teme-

tésére, melyen a 

falubeliek is részt vettek. A halottak örök nyugo-

dalmat a mozsgói temetőben nyertek, ahová 1982-

ben a sírokat áttelepítették.  

 Az építmény nemes márvány anyaga, carra-

rai márvány síremléke, oltára, oszlopai, bronz kapu-

ja, faanyagának és falfestményének valódi aranya, a 

szentély felett oszlopokon függő harangja, a kupola 

alatt szabadon álló szarkofágok értékes és érdekes 

építménnyel gazdagították Baranyát. - állt az akkori 

leírásokban.  

 A család a lakhelyét 1942-ben hagyta el. A 

kastélyt és a kápolnát 1952-ben államosították, a 

vagyon Mozsgó Község Önkormányzatának tulaj-

donába került. A szociális otthon létrejöttével ismét 

tulajdonosváltás történt,  a kastély a parkkal együtt 

a Baranya Megyei Önkormányzathoz került, a ká-

polna maradt Mozsgó községé. 

 A sírkápolna állapota folyamatosan romlott. 

A kilencvenes évek végén kedvezőbb pályázati 

eredmény miatt a tulajdonjog ajándékozással a 

szociális otthon alapítványára átszállt. 

 2015. évben, több egyeztetést követően, az 

önkormányzaté lett az épület. Mindent megkívá-

nunk tenni annak érdekében, hogy ezt  az értékes 

épületet megmentsük. 

Kérjük támogassanak bennünket elhatározásunk-

ban!  

Kovács Zsolt 

polgármester 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotók: Balogh Bea 
 
 

 
 

 
 

Fotó: Kántor Éva 

 

Anyagi hozzájárulásukat a következő 
számlaszámon tehetik meg:  

 
Önkormányzat Mozsgó 
50800063-11001191 
Közlemény: Kápolna 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

Miklós Cintia szentlászlói lakos és Pfaff László 

mozsgói lakos Mozsgón,  2015. augusztus 18. 

napján házasságot kötöttek. 
 

Gratulálunk! 

 
 

AUGUSZTUS 1 - SZOPTATÁS VILÁGNAPJA 
 

A körzetben 1998 óta emlékezünk  meg erről a 

napról.  

Négy Édesanyát és gyermekét  köszönthettem 

ebből az alkalomból egy-egy ajándékcsomaggal. 

Kettő család Mozsgón lakik, szeretném őket név 

szerint is megemlíteni: Tormási Bea és Ricsi, Orsós 

Erzsébet és Sanel. 
 

"Az anya ül a világ közepén! 

Kicsiny gyermeke szunnyad kebelén.... 

Így ábrázolják régi mesterek, 

Kik az örök időkről festenek...!" (Várnai Zseni) 
      

         Berta Ildikó 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Bécsi Istvánné szül.: Vajda Margit (Almamellék, 

1932.09.06. an.: Németh Mária) volt Mozsgó, Bat-

thyány u. 27. sz. alatti lakos meghalt 2015. augusztus 

18-án.  
 

Nyugodjon békében! 
 

 

 

 

 

 

MOZSGÓ KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 
 

Kiscsiga családi napközi  

Kukucska családi napközi 
 

 

FELVÉTEL  
 

2015. szeptember 1-től Mozsgó Község Önkor-

mányzata fenntartásában működő Kiscsiga családi 

napközi és Kukucska családi napközi felvételt hir-

det 0-3 éves korú gyermekek számára. 
 

Jelentkezni lehet a 06 73 544 018 telefonszámon. 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük 

 azon 70 év feletti 
 Mozsgói Lakosokat, akik 

Szeptemberben 
ünneplik születésnapjukat! 

 

 
Beute Hendrikus Alsóhegy 

Booiman Er Beute Annie Christina Alsóhegy 
Boros Józsefné Árpád u. 

Sebe Ilona Árpád u. 
Molnár Istvánné Batthyány u. 

Szukits Józsefné Kassai u. 
Hajdú Istvánné Kassai u. 

Módenszieder Jánosné Mátyás k. u. 

Velez Istvánné Petőfi u. 



MOZSGÓ                  2015. szeptember 

  

4 
 

MEGHÍVÓ 

 

Kedves Szülők, Nagyszülők! 
 

Az életfa egy jelkép, jelképe a folyamatosan bővülő mozsgói közösségnek.  

Kovács Zsolt polgármester minden évben köszönti az újszülötteket és Mozsgó község polgárává fogadja. 

2014. évtől hagyományteremtő céllal, különleges módon, életfa ültetéssel köszöntöttük a kisgyerekeket. 
 

2015. szeptember 26-án, szombaton 9.00 órai kezdettel várjuk 

a kisgyermekeket és szüleiket közös ünneplésre, közös faülte-

tésre a posta melletti kopjafánál. A fa elé kis táblára kerül a 

kisgyermek neve és születési éve.   
 

Az újszülötteknek és a hatodik életévet még be nem töltött gye-

rekeknek szeretnénk fát ültetni. Azok a családok is élhetnek a 

lehetőséggel, akik bár nem laknak a faluban, de Mozsgóhoz 

való kötödésüket így kívánják kifejezni. Akik szeretnének életfát 

ültetni, kérjük szándékukat jelezzék Puskásné Horváth Évánál 

20 329 0590 vagy Kántor Évánál 30 577 9129. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Idősek napja! 
 

Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját. Minden év október 1-én megemlékezünk 

a Föld mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött lakójáról, közöttük Magyarország is a több mint 2 millió 

időséről. 
 

Már hagyománnyá vált községünkben, hogy évente egy alkalom-

mal összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket és sze-

retetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 

közöttünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
 

Idén október 2-án, pénteken, a Kazaliczky Antal Művelődési ház-

ban tartjuk az Idősek Világnapját. A rendezvényen Kovács Zsolt 

polgármester úr mond ünnepi beszédet, majd a mozsgói óvodá-

sok és iskolások lépnek fel. A Mozsgóért Egyesület tagjai megle-

petéssel készülnek a vendégeknek.  

A rendezvény kezdetének időpontja: 15.00 óra. 
 

Szeretettel várjuk vendégeinket! 

 

 

 

 

 

 

„Minden évünk: egy életkör, 

Egy gyűrű az életfa törzsén.” 
 

  Müller Péter 
 

„Száguldva vágtat, rohan az idő. 

Sorra váltják egymást föl a hetek, 

Minden Nyár gyorsabb, mint az előző… 

Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et”….” 
 

Zsoldos Imre 
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KÖZFOGLALKOZTATOTTAK NAPJA 
 

Községünkben már  3. alkalommal lett megszer-

vezve a Közfoglalkoztatottak napja, ezzel is kife-

jezve azt, hogy milyen fontos szerepet töltenek be 

ezek az emberek a falu életében. Hiszen, ahogy 

Kovács Zsolt polgármester beszédében kezdte, 

nagy szükség van a munkájukra. Ha az ellátandó 

feladatokra és azokat megoldókra piramisként te-

kintünk, a piramis csúcsán néhányan megtervezik 

a munkát, de ha nincs, aki végrehajtsa azokat, 

csak terv marad. Elengedhetetlen a piramis alján 

lévők munkája.  Ha mindenki így áll hozzá a tevé-

kenységéhez, akkor tudunk fejlődni. - folytatta a 

polgármester.  Köszönet mindazoknak, akik lelki-

ismeretesen, felelősséggel végzik munkájukat.         
                       P. É. 

 

  

 

 

 
 

BÉRPRÉSELÉS A LÉÜZEMBEN 

 

 

 

 

 

 
 

Továbbra is lehet gyümölcs- és zöldséglét présel-

tetni.  

Minimális mennyiség: 60 kg (három rekesz). 

 

Érdeklődni: Horváth Bernadette 06 30 526 3704

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

APRÓHIRDETÉS 
 

ALMA ÉS KÖRTE VÁSÁR MOZSGÓN  

[67-es út mellett] a Győri gyümölcsös kertben 
 
 

Étkezési alma: vásárlás 120 FT  szedd magad 100 Ft 
Lé alma:  vásárlás 50 Ft        szedd magad 40 Ft 
Cefrealma: szedd magad 25 Ft 
Étkezési körte: 150 Ft   cefre körte: 50 Ft 
Érdeklődni a 73/344 082    
30/ 539-2213 vagy a 30/ 757-5445  
 

Győri Sándornál kiskutyák eladók.  
Beoltva, kiskönyvvel, 3000 Ft/db 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Szeptember 13.  
vasárnap 11.30 óra 
Szeptember 19.  
szombat 17.00 óra 
Szeptember 26.  
szombat 17.00 óra 
Október 03.  
szombat 17.00 óra 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS     – KEDVEZMÉNYES SZÍNHÁZBÉRLETET 

 „Ahogy tetszik repertoár bérlet” négy előadás megtekintésére ad lehetőséget 7680 Ft-ért. 

A buszköltség előreláthatóan 600 Ft előadásonként. 

Kínálat: 

    Weöres Sándor                                      Tennessee Williams 

HOLDBELI CSÓNAKOS (kalandos játék)                A VÁGY VILLAMOSA (színmű) 

 

   Kálmán Imre                                                             Ray Cooney 

MARICA GRÓFNŐ (nagyoperett)                              VÉSZHELYZETBEN (bohózat) 

 

Jelentkezni és a bérlet árát befizetni a könyvtárban lehet Sánta Róbertné Amáliánál szeptember 20-ig.  

Tel: 06/30-865-3404    Email: mozsgokonyvtar02@gmail.com 
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De nehéz az iskolatáska, 

 ilyen szép napos délelőtt.  

Peti áll a válaszra várva,  

hátha lesz, ki megszánja őt. 

Demjén Ferenc 

 

Véget ért a nyári szünet, ismét meg kell tölteni az 

iskolatáskát, a diákok felülnek a tudás vonatára. 

 Az iskola csak "kölcsön kapja" a szülőktől a 

gyerekeket, ami komoly felelősséggel jár - hang-

zott el a nemzeti tanévnyitón. Ezt a gondolatot erő-

sítette meg Hajdú Szilvia igazgató beszédében. 

Kiemelte, hogy mindent megtesznek annak érde-

kében, hogy az idejáró gyerekek tudásuk legjavát 

adják, hogy jól érezzék magukat ebben a környe-

zetben. Minden délután úgy adják vissza a tanítók, 

tanárok szüleiknek őket,  ahogy megkapták,  épen, 

egészségesen, érdeklődően, a világra nyitottan. 

 Az igazgatónő megköszönte a közmunká-

sok, Hegyháti Szilvia (a szülői munkaközösség 

vezetője), és Horváth Szilveszter munkáját, akik 

nyáron  az iskola kifestéséért dolgoztak. 

 Ezt követően bemutatta a két új pedagó-

gust: Bóni István rajz és földrajz szakos nevelőt, és 

Horváth Bettina gyógypedagógust.  
 

 

A 2015/16. tanévet 86 tanulóval kezdte meg a 

mozsgói általános iskola. Először lépte át az iskola 

kapuját 13 első osztályos. Hajdú Szilvia és Farkas-

né Józsa Mária osztályfőnök külön köszöntötte a 

kisdiákokat.  

 

 
 

 
 

 
1. osztály: Bednárik Linda, Bencze Sára Mária, 
Bogdán Melinda, Eisenberger Fruzsina, Garai 

Kadocsa, Grósz Hanna, Hollósi Balázs, Horváth 

Vivien, Huszár Adrián, Kelemen Milán, Orsós 

Brigitta, Schludt Abigél, Szeghy Zsanna 

 

Osztályfőnökök:  

1. o. Farkasné Józsa Mária 

2. o. Nagyné Rajna Mónika 

3. o. Matusné Bakos Éva 

4. o. Jancsarevic Erika 

5. o. Orbánné Matus Erzsébet 

6. o. Matus Attila 

7. o. Hegedüsné Szojkó Tünde          

8. o. Papp Orsolya                                           P. É.  
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TEGYÜNK A FÖLDÉRT,  
ÖNMAGUNKÉRT! 
Pedagógusnap alkalmából Matus Attila elismerő 

oklevélben részesült a jövő nemzedékéért végzett 

áldozatos nevelő-oktató munkájáért. A pedagó-

gust és elkötelezett környezetvédőt szeretném 

most kérdezni, hiszen mint képviselőt, mindenki 

ismeri. 
 

 
 

Mikor, honnan indult a pályád, miért lettél pe-

dagógus? 

Nem pedagógusnak készültem. A sors, a véletlen 

hozta így. Kedvenc tantárgyam a kémia volt, ezért 

érettségi után vegyésztechnikus akartam lenni, de 

sajnos egészségügyi okok miatt (szemüveges vol-

tam) nem vettek fel. Aztán egy évig (1982-1983-ig) 

a mozsgói iskolában, mint képesítés nélküli mate-

matika tanár és napközis nevelő tanítottam. Tet-

szett, és ekkor határoztam el magam a pedagógus 

pálya mellett. Mivel a kémia adott volt, kellett mellé 

még egy szak, így lett a matematika. 1989-ben 

végeztem és rögtön Mozsgóra kerültem. Akkor már 

nős voltam, feleségem is itt tanított egy éve már, 

és kaptunk egy szolgálati lakást.  
 

Nagyon nehéz, de ugyanakkor szép és felemelő 

dolog gyermekekkel foglalkozni. Össze tudnád 

hasonlítani, hogy milyen volt pedagógusnak 

lenni 20 évvel ezelőtt és most? 

Emlékszem az első osztályom nagyon nyugodt, 

szorgalmas, fegyelmezett és tisztelettudó volt. Vol-

tak kitűzött céljaik és tettek is érte. Nagyon sokat 

változott azóta a világ, és ez megmutatkozik a taní-

tásban is. Ami nem változott az a tananyag, most 

is ugyanazt tanítjuk, mint sok évvel ezelőtt. Túlter-

heltek a gyerekek és a tanárok, a társadalmi és 

szociális problémák is nagyban hozzájárulnak a 

gyerekek viselkedéséhez.  
 

Szigorú tanárnak tartod magad? 

Nem. Inkább következetesnek, humánusnak. Pró-

bálok az értelmükre hatni, ezzel nagyon sokan 

visszaélnek. Partnerként kezelem őket és ész ér-

vekkel próbálok hatni rájuk. 
 

Ahhoz, hogy a mai gyerekek ne unatkozzanak, 

és néha ott hagyják a telefont, számítógépet, 

érdekes feladatokkal kell ellátni őket. Egy pe-

dagógus számára ez nagy kihívás, nem?  

Változatosnak kell lenni. Nagyon sok a tananyag, 

hamar elfáradnak, túlterheltek. Mivel az anyagot 

mindenképpen le kell adni, az ő nyelvükön kell be-

szélni. Haladunk a korral, az iskolánkban is vannak 

már interaktív táblák, a számítógép is mindig ren-

delkezésre áll, az internetet is lehet jól és felelős-

séggel használni a tanuláshoz.                   
 

Köztudott, hogy a gyermekek nagyon fogéko-

nyak minden újra, ezért is kell őket már kisko-

ruktól nevelni a környezettudatos életmódra. Te 

felvállaltad ezt a nemes feladatot és igyekszel 

tovább adni a jövő nemzedékének, pedig sok 

pluszmunkával és idővel jár. Mióta is végzed ezt 

a tevékenységet? 

Több mint 21 éve kapcsolódtam be ebbe a mun-

kába. Egy pályázat kapcsán kerültem kapcsolatba 

a környezetvédelemmel.”Savas eső és zuzmóprog-

ram”volt az első pályázat, amelyet be tudtam épí-

teni a tananyagba. A gyerekek nagyon-nagy kedv-

vel vettek részt ezekben a munkákban, megállapí-

tottuk a zuzmókból, hogy Mozsgón elég tiszta a 

levegő. Aztán jöttek az újabb lehetőségek, mint 

„Takarékoskodj!”, Almás-patak vizsgálata Green- 

módszerrel (hordozható laborral, melyet nyertünk). 

A legnagyobb pályázat, mellyel első helyezést ér-

tünk el országos szinten az „Energia - Otthon„ volt 

2001-ben. A csapat tagjai: Győri Bálint, Suciu G. 

Attila és Szijártó Róbert. Ezen kívül folyamatosan 

gyűjtjük az alumínium italos dobozokat, leadjuk, és 

ebből megyünk kirándulni. Szakköröseim pálya-

műveket készítettek hulladékokból (szélmalom, 

repülő, harckocsi), ezeket elvitték kiállításra Svájc-

ba, amiért elég szép anyagi juttatás is járt. Ezt el-

osztottuk a gyerekek közt. Nem csak, mint peda-

gógus, de magánemberként is szorgalmazom, 

hogy figyeljünk és óvjuk a környezetünket. Jó ideje 

küzdök azért, hogy községünkben újból legyen 

szelektív hulladékgyűjtés.  
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Emlékszem még, hogy az én gyerekeim is ben-

ne voltak a szakkörben és folyamatosan vitted 

őket versenyre, valamint programokat szervez-

tél nekik.  Hogy néz ki ma ez a szakkör, milyen 

lehetőségeitek vannak? 

Ma is szakkörként működünk, be van építve az 

órakeretbe. Heti egy óra, 10-15 gyerek jár oda 

ötödiktől nyolcadik osztályig, általában fiúk. Rend-

szeresen pályázunk, így eljutnak a gyerekek sok 

helyre. Minden évben ott vagyunk a Hoboli Termé-

szetvédelmi vetélkedőn, vegyes helyezésekkel. Az 

iskolában is minden ősszel meghirdetjük az elekt-

ronikai hulladékgyűjtést elég szép eredménnyel, 

ezért is kapunk alkalmanként 20.000 Ft-ot, amit a 

gyermekekre költ az iskolánk alapítványa. Ebben a 

tevékenységben nagyon szívesen részt vesznek a 

tanulók, segítenek a gyűjtésben is. 
 

Halljuk és olvassuk a sajtóban, hogy ideje ten-

nünk a környezetünkért mielőtt késő lesz. Sze-

rinted a mai generáció tudatosabban él? 

Sokkal tudatosabb a mostani generáció és nevel-

hetők, de sajnos nincsenek meg a feltételek, hogy 

a mindennapokban is gyakorolják. 

Olyan mintha visszafejlődnénk, gyűjtőkonténerek 

kellenének legalább a műanyagokat elkülöníteni, 

hiszen tudjuk, hogy az nem bomlik le. Szerencsére 

a sajtóban és a televízióban is gyakran hangoztat-

ják ennek a jelentőségét, és a fiatalok fogékonyak 

minden újra. 
 

Milyennek látod a jövőt? 

Elég borúlátó vagyok ezzel kapcsolatban. Látom, 

hogy minden bizonytalan. Egyre kevesebb a peda-

gógus (főleg reálosok), utánpótlás nincs. A gyer-

meklétszám is folyamatosan csökken, ez egyenes 

arányban van a kisiskolák fennmaradásával. A pe-

dagógus kevés, ezért több helyre is kénytelenek 

vagyunk menni áttanítani (Szentlászló, Almamellék, 

Somogyhárságy, Nagydobsza), a rendszeren belül 

bárhova küldhetnek bennünket elvégezni a mun-

kát. Nem szeretnék pesszimista lenni, ugyanakkor 

tény, hogy nem jó irányba haladunk. Ahhoz, hogy 

megjósoljuk a jövőt, minimum látnoknak kellene 

lenni! 

Köszönöm a beszélgetést, kívánok kitartást és 

türelmet munkádhoz, a gyerekekhez.  

Bege Amália 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

2015. szeptemberében 27 gyerekkel nyitotta meg 

kapuit az óvoda, hat gyerek most kezdte az óvo-

dát. A csökkent gyereklétszám miatt a két csoport 

helyett, egy csoportot alakítottak ki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyugállományba vonult Sajgóné Decsi Gyöngyi és 

Udvari Ernőné, ők a felmentési idejüket töltik. 

Két óvónő látja el a feladatokat, Gulyás Csabáné 

megbízott vezető óvónő és Cziberéné Nagy Mária. 

A két dajka Kiss Lajosné és Pintér Jánosné. 

B. A.
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Kedves Olvasó! 
 

A múlt havi írásomban írtam a tartósítás, savanyítás, 

szörp és lekvárkészítésről, így ezzel most nem foglal-

kozom. A káposztával talán majd a következő szám-

ban még egyszer. 

 A forró nyár okán idén minden gyümölcs – így 

a szőlő is egy-két héttel korábban érik, így lehet mire 

az újság megjelenik, már sokan túl lesznek a szüre-

ten. Az én hibám is: én sem számítottam ilyen korai 

érésre. Akinek később érő fajtái vannak, tán még 

hasznosítja, aki leszüretelt, jövő évre megszívlelheti a 

tanácsokat. 

 A korai szüret 

kevés cukorfokkal, 

magas savtartalom-

mal jár. Bár a törvény 

(régi, elavult, be nem 

tartható) nem engedi, 

hogy cukrozzuk a 

mustot, de mindenki 

teszi. A korai szüret-

tel több cukrot kell 

használni, ami drága, 

a bor ráadásul a cu-

kor ellenére is savas. 

A késői szürettel nő a 

cukorfok, de fogynak a gyümölcssavak, amitől sav-

szegény jellegtelen bort kapunk. Ráadásul a késői 

szürettel több a rohadt, beteg szőlőszem. Míg a korai 

szüretet cukorszirup, a későit sav hozzáadásával 

javíthatjuk bizonyos mértékig. A répacukor helyett 

Molnár Jóska öreg barátom a cefréhez is mézet 

használ. A szőlőhöz is természetesebb. Érdemes a 

darálás után (legkésőbb másnap reggel) a szűrt must 

cukorfokát megmérni. Mai napig egy-kétezer forintért 

kaphatók fokolók. Az esetleg hozzáadandó cukor 

vagy méz mennyiségét ez alapján tudjuk kiszámolni. 

A cukorfokot 19-22 %-ra szoktunk beállítani. A 22% 

felett nem erjed ki és édeskés lesz, azonkívül esély 

van rá, hogy tavasszal megzavarosodik és újra for-

rásnak indul a bor. Száz literenként 1 kg cukor egy 

cukorfokot emel, ha szirupot főzünk természetesen a 

felhasznált víz 4-5 literére is kell 1 kg cukor. 

 A cukor fokot optimistáknál 0,66-tal, pesszi-

mistáknál 0,6-tal szorozva kapjuk a bor szeszfokát. A 

szeszfok 10, vagy az alatti akkor a bor hajlamos a 

virágosodásra, ecetesedésre és egyéb nyavalyákra. A 

12% szeszfok felettinek több az ártó, mint az élvezeti 

értéke (kivétel a tokaji aszú, a jégborok és egyéb kü-

lönlegességek). 

 Ha savszegény a borunk viszonylag könnyen 

javíthatunk rajta citromsav vagy csersav hozzáadásá-

val. Mindenképpen kis mennyiséggel pontosan mérve 

tegyünk próbát, a már leforrott, esetleg megfejtett 

borral. Különösen a csersavat lehet elsokallni. Borkő-

savat is lehet használni, de az egy idő után kiválik. 

Édesapám szokta mondani: borkősavat gyümölcs-

szörpökbe, a borba citromsavat. 

 Ennyit a szőlőről, borról, mert úgy járok mint 

jó egy éve, amikor a mozsgói tanfolyamosaim egy 

hónap után azt mondták: a Sanyi bácsi tanfolyama 

alapján már tudunk bort készíteni, pálinkát főzni, do-

hányt termelni, csak uborkát eltenni nem. 

 Múltkori számban írtam a szemzésekről, még 

ha valaki próbálkozna megteheti, mert az Ölbei Misi a 

minap kért tőlem egy különleges kajszimról szemző 

vesszőt és ha valaki, ő tudja mikor  lehet gyümölcsöt 

szaporítani, nemesíteni. 

 Még egy adósságom van, amit a múlt hónap-

ban is elhalasztottam. Megígértem, hogy írok a nö-

vény-, zöldségtermesztésünkről és állattenyészté-

sünkről, meg a mi betegségeinkről. Mivel falubéli az 

újságunk – amit megjelenése óta szívembe zártam – 

remélem nem olvassák vegyszergyárak, gyógyszer-

gyárak, tápgyárak, akik perbe fognának. Akit sért az 

írásom, nem akartam bántani, lapozzon egyet az új-

ságban. 

 A földön található százegynéhány elemből az 

élő szervezetnek hatvan–nyolcvanra szüksége van. 

megfelelő arányban, ahogy az édes anyaföld adja. A 

háború után felszabadult nitrokémia ipar ontja a szer-

ves trágya helyett olcsóbban a nitrogént. Több a ter-

més. Egy idő után a növények foszfor-, káliumhiány 

tüneteket mutatnak, beindul a foszfor-, 

káliumműtrágyagyártás. Kétszeres, háromszoros 

termésátlagok születnek, csakhogy a háromszoros 

termésben is mennyiségileg ugyanannyi a többi hat-

van elem, mint a harmadannyiban. Hatvan–nyolcvan 

elemből hiánybeteg a növény, amire betegséggel 

válaszol. A megoldás vegyszerek, hogy a betakarítá-

sig életben tartsuk. Az állatokat ezzel a hiánybeteg 

vegyszerezett növényekkel táplálják az erre 

szakosodottak. Az állat már halmozottan hiánybeteg, 

levágásáig antibiotikumokkal, gyógyszerkészítmé-

nyekkel tartjuk életbe. Ehhez a hiányos húshoz meg-

vesszük a tápoldatos zöldségeket, mert olcsó és nem 

kell kapálni. A tápoldatok is csak 8-12 elemet tartal-

maznak. A tudományban az embert csúcsragadozó-

ként tartják számon, akinek táplálkozása főleg hiá-

nyos lesz. A megoldás újra az antibiotikumok, 

táplálékkiegészítők, egyéb vegyszerek. A rákbeteg-

ség és allergia nagyrészt hiánytünet, valamennyire 

vegyszer (kemikália) és stressz. Az utóbbiról majd 

később. Pár száz éve ismeretlen volt a rákbetegség. 

Manapság találnak még a Kaukázusban, Kínai he-

gyekben eddig fel nem fedezett törzseket. Nincs kö-

zöttük rákos beteg! A rák a civilizáció, a profithajszo-

lás és a jelen életmód betegsége. Ezekről legköze-

lebb.  

 Sajnálom, hogy ilyen pesszimistán zártam 

soraimat. Egy vigaszom van: én is azokat tartom ba-

rátaimnak, akik a hibáimra is felhívják a figyelmet. 

Hál’ Istennek többen is vannak ilyenek. Most én is 

hibáinkra hívtam fel a figyelmet. Legközelebb talán 

tudok jó tippeket adni.   

 

Győri Sándor 
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VISSZATEKINTÉS EGY MA IS MŰKÖDŐ 
INTÉZMÉNY MÚLTJÁBA… 
 

Első főnököm és felesége 
 

Több alkalommal beszélgettünk a könyvtárban 

arról, jó lenne feleleveníteni a szociális otthon mű-

ködésének fejezeteit. Így került elsők között szóba 

Sárkány Rezső és felesége.  Mivel Rezső bácsival 

már nem adatik meg a lehetőség, hogy együtt ele-

venítsük fel a múltat, ezért feleségét Magdi nénit 

kerestem fel szigetvári lakásán. Régi ismerősként 

kedvesen, és korának ellenére (84 éves) fürgén 

mozogva fogadott. Kérdéseim feltevése közben 

sok-sok esemény, ismerős személyek kerültek 

szóba, így nehéz is röviden leírni a tényeket. 

 

 

Magdi néni, 2015  

 Rezső bácsiék 1966-ban költöztek Szeder-

kényből Mozsgóra három gyermekükkel. Szeder-

kényben is működik idősek otthona ahol ekkor 

főkönyvelőként tevékenykedett. A megyei vezetés 

felajánlotta számára a mozsgói otthon intézetveze-

tői állását. Mivel a rokoni kapcsolat nem tette lehe-

tővé, hogy feleségével (főnök–beosztott viszony-

ban) egy munkahelyen dolgozzanak, ezért Magdi 

néni a szomszédos iskola konyháján helyezkedett 

el szakácsként. Finom, ízletes ételeire ma is szíve-

sen emlékeznek vissza az akkor ott dolgozó neve-

lők is. 

 

 
Sárkány Rezső és családja, 1967 körül 

 Nekem 1967. októberében kezdődött el 

forogni az a mókuskerék, melybe belép egy fiatal, 

amikor eléri azt az érettségi fokot, hogy önállósod-

ni kezd, és ehhez meg kell teremtenie az erkölcsi 

és anyagi feltételeket. Ekkor vezérelt engem a sors 

a mozsgói szociális otthonba.     

 Rezső bácsi az én emlékezetemben egy 

rátermett, ambiciózus, szigorú, de jó indulatú veze-

tő volt. Ha szükségesnek látta kérdőre vont, ha 

aktuális volt, megdicsért. Igazgatóként összefogta, 

vezette az intézetet, az ellátottakkal, dolgozókkal 

kapcsolatos összes teendőt, és az otthont támo-

gató, illetve a jobb ellátást biztosító gazdaságot. A 

gazdaság rendelkezett saját állatállománnyal és 

szántófölddel is. Az állattartás (sertés, baromfi) 

friss nyersanyaggal látta el a konyhát, a kertészet 

pedig burgonyával, zöldséggel egészítette ki a fő-

zéshez szükséges alapanyagokat. A lovak, a földek 

művelésében és egyéb teendőkben voltak haszno-

sok. Ekkor még lovas kocsival jártak Szigetvárra 

bevásárolni a működéshez szükséges egyéb 

anyagokat, eszközöket. Temetéskor a halottasko-

csit is a lófogat húzta. Petes Pál és később Béres 

József volt a fogatos. Mindketten szerették az álla-

tokat, és értettek is a tartásukhoz, így jól szolgálták 

az intézet működését.   

 A lakók elöregedésével már nem volt után-

pótlás a növénytermesztéshez, a földek művelésé-

hez, és az állatok fenntartása sem lett gazdaságos, 

ezért lassan fel kellett számolni a gazdaságot. A 

lófogatot pedig felváltotta az első gépkocsi, mely-

nek sofőrje Módenszider Lajos lett.   

 Közben a megyén úgy érveltek, szükséges 

az intézetet betegotthonná nyilvánítani, mivel egyre 

több lett a fent járó lakóból a teljes ellátásra szoru-

ló fekvőbeteg. Ezért 1969-ben orvos igazgatót ne-

veztek ki az intézet élére, aki egy személyben látta 

el az orvosi ellátást és az intézményvezetői teen-

dőket. Ekkor Rezső bácsit a főkönyvelői, igazgató 

helyettesi teendőkkel bízták meg. Magdi néni pe-

dig átjöhetett az intézet konyhájára dolgozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakók gondozzák a parkot  
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 Sárkány Rezső és családja az intézet terü-

letén lévő szolgálati lakásban lakott, mely magával 

vonta azt a tényt is, hogy szinte együtt éltek a la-

kókkal.  

 

Kellemes időtöltés a kártyázás 

 

Ha sétáltak a parkban, vagy pihentek a tó körül, a 

lakók is szívesen vették körül őket. Több lakónak 

nem volt hozzátartozója, vagy ha volt is, valamilyen 

okok miatt nem tartották a kapcsolatot, ekkor a két 

empatikus ember ott volt, és meghallgatta, próbál-

ta orvosolni problémáikat. Szeretetéhségüket, mely 

a közvetlen család eltávolodása miatt erősebbé 

vált, ez a két ember és persze a dolgozó személy-

zet pótolta. Magdi néni még most is szeretettel 

mesél egy-egy meghatározó személyiségű lakóról, 

aki akkor élte ott az életét, mikor ők még aktív dol-

gozók voltak. Ilyen beszélgetések során tárták fel 

régi sérelmeiket és persze egy–egy kedvenc ételük 

elkészítéséről is beszéltek, ami aztán bekerült a 

következő hetek étlapjára. Minden munkatársukkal 

jó kapcsolatban voltak. Csak szeretettel tud Magdi 

néni visszaemlékezni az elmúlt időszakra.  

 

Dolgozói gárda 
 

 Rezső bácsi 1980-ban 60 évesen ment 

nyugdíjba. Ekkor Szigetvárra költöztek. Felesége 

még 1986-ig kijárt Mozsgóra, ahol sok–sok finom 

ételt főzött társaival az otthon lakóinak. Nyugdíjas-

ként nem vonultak vissza a társadalmi élettől, a 

Várbaráti Kör könyvelője volt Rezső bácsi, Magdi 

néni pedig teremőrként, idegenvezetőként is tevé-

kenykedett. Német nyelvtudása előnyt jelentett 

ebben a munkakörben számára.  

 1992-ben vesztette el férjét, hű társát. Ma 

már főleg az öt unokában és a három dédunoká-

ban leli örömét. Bennük gyönyörködik és termé-

szetesen óvja, védi, félti őket öreg szülő szereteté-

vel.  

 Beszélgetésünk végén megköszönte, hogy 

nem feledkeztünk meg róluk és szeretettel üdvözöl 

minden mozsgói ismerőst.   

Perecz Lászlóné 

Helyreigazítás 

Az előző lapszámban helytelenül írtuk a doktor úr 

nevét, helyesen Dr. Szliczky József 

 

 

 

 
MEGHÍVÓ 

 
          A Mozsgói Községi Könyvtár 

„SZÜLŐFÖLDEM A ZSELIC” címmel 
helyismereti-, helytörténeti vetélkedőt hirdet a  

 Dél – Zselic tájegységhez tartozó  
települések körében 

 
 A vetélkedő ideje: 2015. október 6. (kedd) 13.30 óra  
 Helye: Kazaliczky Antal Művelődési Ház 
 

MOZSGÓIAK, JÁTÉKRA FEL! 
Ismerjük meg a dél-zselici falvakat! 

 

 A felkészüléshez ajánlott irodalom: 
 Dr. Vargha Károly: Rejtett kincsek nyomában 

 
 

 

Díjazás:  
 1-3. helyezett csapat minden tagja értékes 

könyvjutalomban részesül. 
 
  Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 18. (péntek)  
   
Telefonon: 06 20 329-0590 
        e-mailben: mozsgokonyvtar@gmail.com 
 
 

  

 

 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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Margitai pusztai „idill és vég” … 

Csupa vidámság, nevetés, játék az iskolaudvar. Ame-

lyik gyereknek nem kötötték lelkére, hogy otthon dol-

ga van délután, az marad az iskolában. A tanár úr is 

előkerül, beáll az egyik focicsapatba. A köteles dol-

guk - a tanulás - megvolt, ki kell ereszteni a feszült-

séget, játszani, tombolni, aztán hazamenni leckét írni 

addig, amíg nem kell gyertyát, vagy petróleumlámpát 

gyújtani. Az pénzbe kerül, pénz meg kevés van az 

ötvenes évek falujában. Villany meg nincs. A pénznél 

sokkal több kincs van a faluban: közösség, békes-

ség, egymás segítése, szeretet és van évenként 60-

80 gyerek az iskolában. 

 Alkonyattal a tanár úr végigballag a falun. 

Amelyik diákkal találkozik, az nem  a leckével foglal-

kozik. Az a diák, aki nem tanul, holnap felelni fog. 

Nem azért mert a tanár úr bosszúálló vagy sértődött, 

ne adj isten hatalmát fitogtató lenne. Ő a pusztai 

egészséges eszű és lelkű gyerekekből olyan embert 

kell faragjon, aki a társadalmi elvárásoknak is megfe-

lel. Ezzel kel ezzel fekszik, teszi azt is, ami ellen in-

kább lázadna. Ha ő nem teszi, lesz helyette más, aki 

talán a kötelező tananyagon túl még annyi embersé-

get sem tud csepegtetni a gyerek fejébe, mint ő. Ő 

tanító tanár nem pedagógus. Este végigjárja a falut. 

Az iskolás gyereknek két választása van: A tanár úr 

szeme elé kerül és holnap felel, vagy az útmenti árok 

csalánosába menekül és elbújik - sok csípés árán. Ki 

ezt választja, ki azt. Ezen a választáson nem múlik az 

ország sorsa. (Az országos „demokratikus” választá-

sokon két válasz közül sem lehet választani, hiszen 

csak egy párt van, ami kilencven százalék felett nyeri 

a választásokat.) A tanár úr ballag, a diákok bújnak, 

vagy maradnak és vállalják a másnapi számonkérést 

(mint a nagypolitikában). A kis Lajcsi is beugrik a csa-

lánba: jó sok csípés árán, de megússza a másnapi 

számonkérést. A következőt nem. 

 Kirándulni megy az osztály, a visszaérkezés 

utáni másnap dolgozatírás: Erdőben jártunk címmel. 

Valahogy nem megy az írás, nyűglődik, vakarózik, 

nem igen ír. A tanár azért tanár, hogy minden diákját 

érezze. Lássa, mit csinál: 

 - No Lajcsi fiam, olvasd fel mit írtál? 

A gyerek feláll a padból, fogja a füzetet, - amiben 

csak a cím van írva – és „olvas”. Olvassa a soha meg 

nem írt dolgozatot. 

A tanár elképed,, gondolkodik: hát mikor írta? 

 - Lajcsikám, ez olyan szép, hozd ki a füzeted 

beírok egy jelest. 

A gyerek szabódik, de mit van mit tenni kiviszi a füze-

tet, amiben csak a cím van felírva. A tanár szeme 

bepárásodik: ilyet felmondani fejből! A pusztai gye-

rekből olyan embert kell faragjon, hogy különb legyen 

a városinál, mert ki tartja meg ezt a nemzetet, ha el-

kallódnak a falusi, pusztai gyerekek. A tanárnak job-

ban fáj a döntés: 

- Lajcsi borulj az asztalra!  

Nagyon elfenekeli.  

 Telnek az évek, van munka az embereknek. 

Az erdészet, a mezőgazdasági termelés sok munkás-

kezet kíván. Az igények kevesek: legyen enni-inni 

való, teljen ruhára, háztartási holmira, aki kívánja, 

este vagy vasárnap elmenni a kocsmába. A felnőttek 

dolgozni járnak, az öregek maguk közé gyűjtik a po-

ros országúton trappoló fészekaljnyi gyereket. Azzal 

sem foglalkoznak, hogy a tsz az állami gazdasággal 

elcseréli őket más birtokrésszel. A munkabér fizetési 

papíron más a pecsét, hogy ki fizeti, csak fizessen. 

 A hatvanas években sötét fellegek gyülekez-

nek a teremtett élet ege alatt. Jönnek a nagyobb gé-

pek, kevesebb ember kell erdőn és mezőn. A kémia-

ipar ontja a műtrágyát,  nem kell ember trágyát szét-

szórni. Gyomírtószerek tömege áll rendelkezésre, 

nem kell már kukoricát, répát ekézni, kapálni. Nem 

kell a ló, nem kell az „embergyerek gondozó” sem. 

Gyerek is egyre kevesebb, mert a fiatalok az iparban, 

szállításban, szolgáltatásban, egyéb ágazatban kere-

sik a kenyerét elköltözve valahol másutt építik a szo-

cializmust. Különben meg hogy lehet aszfaltút meg 

villany nélkül élni? 

 Fogy a falu mintha féreg rágná, az emberek 

költöznek. Akinek még használható tégla, ajtó, ablak 

van a házán, viszi, szállíttatja az új házába, az új ha-

zájába. Van, aki panelba költözik a városba, az ő gye-

rekének már nem kell építőanyag, sem föld. Nekik 

elég a szocialista nagyipar, az ABC-ből megvett sör a 

tv előtt. 

 A tanítót is eltemették, nincs is rá szükség. A 

kis Lajcsi is már Lajos, de már nem Margitán. Eljön az 

idő, amikor már nincs lakott ház. 

  A hetvenes évek elején ketten költöznek pár 

napra Margitára: egy nagy markoló és egy dózer. A 

markoló irgalmatlan nagy árkot ás. A dózer a még 

maradék falut beletolja a gödörbe. Eltemették Margi-

tát. Fejfának  – mementónak – megmaradt egyetlen 

ház és a temető. 

 Míg a gépek  zakatoltak, az ország ezer isko-

lájában tanulta be az énekkar a kommunista interna-

cionálét: „ A múltat végképp eltörölni és nemzetközi-

vé lesz holnapra a világ”….. 

 A „nemzetközinek” mit számít egy Margita? 

Végképp eltörölni! A közösséget, a harmóniát, a sze-

retetet. Sikerült!!! 

 Vagy mégsem??? 

 Más közeli faluban Lajos bácsi neveli, kormá-

nyozza az unokát, mutogatja a növényeket, állatokat, 

a csöppség egyre jobban jár, meghajtja, megeteti a 

csibéket, meghúzza a kutya fülét. Ha a lankát el kell 

hagyja az élet megkapaszkodik a sziklaoldalon is, 

viszi tovább az elmúlt évezredeket. 

 A múltat nem lehet végképp eltörölni!!!! 

Győri Sándor 
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AZ EMBER, AKI NEM RÉMÜL MEG A VÉ-
DŐKTŐL 
 

 

Focicsapatunk egy igazi gólzsákkal erősödött az 

idei szezontól Harmuth István, Pityu személyében. 

Az ideigazolása kapcsán kérdeztem a miértekről, 

az eddigi állomásairól, az elért eredményeiről - 

amik igazán veretesek, de bizonyára sok emberhez 

nem jutottak még el – és arról, hogy miként élte 

meg az eddig vele történteket. 

 

 
 

 

Foci…mikor szerettél bele és hogyan történt? 
 

Az általános iskola 3. osztályába jártam - akkor 

még mozsgói voltam –, amikor lementem a pályára 

a haverokkal, falubeli srácokkal focizni. Az elején 

még csak tetszett, de ügyetlen voltam. Sokszor 

sötétedésig lent voltunk. Akkoriban még nem élte 

fénykorát az okostelefon és a számítógép, így a 

nyári szünetben gyakran már délelőtt lementem 

egyedül, és gyakoroltam, nem érdekelt, hogy a 

többiek csak délután jöttek. Pénteken, szombaton 

voltunk a legtöbben mikor a kollégisták hazajöttek. 

Az általánosban igyekeztem minél jobbá válni, és a 

legjobbat kihozni magamból. 
 

Aztán Szigetvárra mentél továbbtanulni szerke-

zetlakatosnak… 
 

Egy olyan osztályba kerültem, ami csak fiúkból állt. 

Még mozsgóiként kezdtem meg az iskolát de 2 éve 

már a szőlőhegybe költöztem édesapámhoz. Na-

gyon szerettem azt az osztályt, szívesen jártam 

oda, jó hangulat és összetartás jellemezte, a 

tesiórákon szinte mindig fociztunk. 

 Kilencedikbe mentem, amikor még a Hegy-

háti Medárd elhívott egy edzésre Szigetvárra. Vé-

gigedzettem ott a nyarat, heti 5 napon edzés dél-

után 4-től 6-ig. Sok erőnléti gyakorlatot csináltunk, 

passzoltunk, labdatartást gyakoroltuk, szóval igye-

keztünk a legjobban felkészülni a szezonra. Tet-

szett, hogy jól megy a játék a csapatnak, ügyes 

emberek vesznek körül, és emberileg is értékesek. 

Barátok lettünk, és azóta is gyakran találkozunk. 

Összetartó társaság, aki küzd a másikért a pályán. 

Ami nem volt a legjobb, hogy meccs után szétszé-

ledtek a csapattársak, elmentek haza. (Ehhez a 

szezonhoz kapcsolódik az eddigi egyetlen piros 

lapom, amit szövegelésért kaptam. A csapat 2. 

helyezést ért el az U16-os korosztályban.) 
 

 Második szigetvári szezonomat is a serdü-

lőben töltöttem, immáron U17-es csapat volt. A 

csapat 3. helyezett lett, nekem pedig sikerült gólki-

rálynak lenni 83 találattal. 27 meccsen játszottam, 

ebből 24-en rúgtam gólt. Nagy segítséget kaptam 

ehhez a középpályásoktól  (Kurucz Zalán, Wéber 

Soma, Panni Laci), és az edzőmtől, Kerekes Zolitól. 

Jó volt tudni, hogy ő mindig kiáll a csapatért, nem 

ordít, hanem normálisan szól hozzád, és ha meg-

van a véleményed valamiről, azt elmondhatod neki. 

Ebből a 83-ból 54-et rúgtam tavasszal. A szezont 

még begipszelt kézzel kezdtem, de így is sikerült 

kettőt rúgnom a nyitómeccsen Sellyének. 
 

Melyik a kedvenc gólod a második szezonból? 
 

Több is van. Nagyarányú győzelmünk volt Szeder-

kény ellen. Nyertünk egyszer 22-1-re majd 24-0-ra, 

mindkét meccsen gólokat rúgtam. Siklós ellen egy 

jó csapattal találtuk szembe magunkat, ők vezetést 

is szereztek, de tudtam kettőt rúgni és így nyertünk 

2-1-re. A PEAC ellen is megizzadtunk, ellenük 3-0-

ra tudtunk nyerni, amiből egyet vállaltam. 

Szigetváron hívtak a felnőttbe is, voltam néhány 

edzésen, de nem találtam meg a helyem, nem az 

én társaságom volt. 

 Ez a szezon volt az utolsó Szigetváron, mert 

kiöregedtem a serdülőből, az ifiben és a felnőttben 

pedig nem szerettem volna játszani. 
 

Hova igazoltál ezután és miért döntöttél amel-

lett? 
 

Felsőszentmártonba igazoltam az U21-be, ami az 

ificsapat volt. Szkrajcsics  Antal, az asztalosok 

mestere keresett meg, unokatesóm is odaigazolt 

és a Zákányi Balázs is – aki jó barátom – így hát 

elmentem pár edzésre, edzőmeccsre, hogy legyen 

véleményem. Meggyőzött a játékfilozófia, az edző 

hozzáállása és a csapattársak tudása, viselkedése. 

Ott is hívtak a felnőttbe, de nem jöttem ki az edző-

vel, egy-két meccsen kaptam csak játéklehetősé-

get. Az ősz nagyon nehezen alakult a felnőtt csa-

pat számára, néhány pontot gyűjtöttek csak, ezért 

az edzőnek mennie kellett. Az ifi edzője kapta meg 

a helyét, így ő egyszerre volt a két csapat edzője. 

 A tél folyamán a szentlőrinciek megpróbál-

tak elcsábítani, de nemet mondtam a kérésre. 

 A tavaszi szezonban a felnőtt csapatot 

nagyrészt az ifi alkotta, 3-4 felnőtt játékos volt 

csak.
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A megye III. egyik legjobb tavaszát futó csapat 

lettünk, 21 góllal zártam a tavaszt a felnőttben, 

összesen 22-t szereztem az idényben. Szentlász-

lónak 9-et, Drávafoknak pedig 10-et rúgtunk. 

 Az ificsapattal az alapszakaszban 2. helye-

zést értünk el, ezalatt 19 gólt jegyeztem, igaz ke-

vesebb meccsen, mint Szigetváron. A rájátszást 

veretlenül nyertük meg, így bajnokok lettünk, ez 

idő alatt 7 góllal tudtam segíteni a csapatot. 26 

góllal gólkirály lettem a szezon végén. Itt minden 

győztes meccs után ünnepeltünk, hazai meccsek 

után közös evészet következett, buli, idegenbeli 

meccsek után hazafelé mindig jó volt a hangulat. 
 

Ebből a szezonból mi a legemlékezetesebb? 
 

Somberek ellen játszottunk idegenben. Küzdős, 

harcos meccs volt, amiben elfáradtunk. A feszült-

ség kézzel volt tapintható, sokáig 0-0 volt az állás. 

A 84. percben 11-est kaptak és be is lőtték. 1-0-ra 

vezettek, ekkor már mindenki azt hitte ők nyerték 

meg a meccset. 87.perc… csapattársam, Árvai 

Zsolti kiegyenlített. Szavakkal nem lehet leírni mi-

lyen feszültség uralkodott akkor. A fáradtságot már 

nem is éreztük, a szívünk vitt minket előre. De a 

meccsnek még nem volt vége. A mi játékosunk a 

félpályáról felívelte a labdát, Somberek védői pedig 

a saját 16-osukon álltak. A védő felfejelte a labdát, 

én pedig háttal a kapunak ollózással rúgtam gólt a 

92. percben.  Az öröm felbecsülhetetlen volt, a 

csapat egy nagy rakásban egymáson a saját térfe-

lünkön. Még ünnepeltünk, amikor a bíró jelt adott a 

középkezdésre, az ellenfél félpályáról kapura rú-

gott.  

A kapusunk fogni tudta a labdát, kirúgta, a bíró 

pedig lefújta a meccset.  

Megismételhetetlen, egyszeri és felejthetetlen él-

mény volt nem csak nekem, mindenki számára. 

 Volt még hátra 2 meccsünk, elég volt ha a 

kettőből csak egy döntetlent szerzünk, és már baj-

nokok vagyunk. Megnyertük az elsőt, így az utol-

sóra már bajnokként érkeztünk. Ott történt meg az 

éremátadás és ott kaptam meg a házi gólkirályi 

címért járó kupát is. 

A felkészülést a következő szezonra Mártonban 

kezdtem meg, de a bajnokságot már nem… 
 

Polgármesterünk volt az, aki megkeresett té-

ged, ha jól tudom. 
 

Igen, ő volt az, aki beszélt velem, hogy szeretné, 

ha Mozsgón folytatnám. Meggyőző volt számomra,  

ráadásul Mozsgón nőttem fel, így igent mondtam 

az ajánlatára. Edzőmeccseket már játszottam itt, 

gólokat is szereztem, lassan kezdek beleszokni a 

csapatba, egyre könnyebben megy a játék, élve-

zem itt a focit. Az első két meccsen 2 jó csapattól 

kaptunk ki, aztán sikerült 2 győzelemmel javíta-

nunk. Hiszem, hogy jól szerepelhetünk a szezon-

ban. 
 

Mik a céljaid a szezonra? 
 

Konkrét elvárásom nincsen, azt szeretném, ha jó 

szezont zárnánk, segíteni szeretném a csapatot és 

a lehető legtöbb gólt szerezni. Az ificsapatban is 

játszani szeretnék, ezt megbeszéltem a polgármes-

terrel, aki áldását adta rá. 

Kovács Gábor

 

 

 

Az eddigi legsikeresebb évünk! 
 

(A megyei asztalitenisz csb. 2014-2015. szezonjának értékelése) 
 

A 2009-2010. évi megyebajnokságban indultunk először, Dél-Zselic néven. Köszönhető ez néhai Paizs 

József úrnak, aki a Dél-Zselici Települések Szövetsége elnökeként az utazást és a mezeket biztosította 

számunkra, no meg az akkori csapat összetartásának, a jó baráti társaságnak. Természetesen mindez 

kevés lett volna az induláshoz: kellett egy hely is, ahol a mérkőzéseinket le tudjuk játszani. Köszönettel 

tartozunk az akkori ( és a mostani ) Önkormányzatunknak, hisz mindig önzetlenül (térítésmentesen) biztosí-

tották számunkra a kultúrházat. De, legalább annyi köszönet jár Csizik Zsolt akkori sportegyesületi elnök 

úrnak is, aki a következő évtől kezdve átvállalta a csapat támogatását, és neki köszönhetjük az asztalite-

nisz szakosztály létrehozását. 2010 őszétől már a „Csizik Mihály” Sportegyesület Mozsgó feliratú mez-

ben lépünk pályára (illetve az asztalhoz).   
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 Az első szezonban még csak „ismerkedtünk” a bajnoksággal és a benne szereplő csapatokkal. Ez 

az eredményünkön is meglátszott: 13 csapat közül a 10. helyen végeztük. Ez az első év megmutatta szá-

munkra, hogy melyik csapat ellen van esélyünk, és melyik ellen nincs (vagy csak minimális) a következő 

években. Tehát elkezdtünk taktikusan játszani. Ennek az eredményei a következő évek során már meg is 

mutatkoztak: egyre jobb helyezést értünk el a tabellán. A legjobbat az idei (2014-2015-ös) szezonban: 5. 

helyezés. A következő szezonban dobogós helyezésre (a saját, és az előttünk álló csapatok játékosállo-

mányának ismeretében) reális esélyt nem látok, de a hasonló, jó szereplésben azért bízok!  
 

A következőkben, kérem tekintsék meg a tabellát, és nézzék meg, hogy milyen települések (városok) csa-

patait előztük meg: 
 

A 2014-2015. évi megyei asztalitenisz csapatbajnokság végeredménye 
Baranya megye 

Megjegyzés:  

Mozsgói Csizik Mihály SE I. 

csapat tagjai: Kovács József 

(Almáskeresztúr), Matus Attila 

(Mozsgó), Nagy-Halas Géza 

(Szentdénes), Pataki János 

(Kishárságy), Tóth Lajos , Tóth 

Tamás (Szentlőrinc) 

 

Mozsgói Csizik Mihály SE II. csapat tagjai: Hegyháti József (Mozsgó), Illés Csaba (Szentdénes), Dr. Me-

gyeri Zoltán (Nagypeterd), Pap János (Szentlőrinc), Pataki Ádám, Szabó László, Vágner Zoltán 

(Kishárságy) 

A csapatnévsorból látható, hogy ugyan csak két mozsgói van közöttünk, mégis mindenki büszkén ölti ma-

gára az előbb említett feliratú mezt. 

 

Egy csapat eredményét a játékosok egyéni teljesítménye döntően befolyásolja. Csapatunkból többen kiegyen-

súlyozott teljesítményt nyújtottak az elmúlt szezonban. Ezt szeretném bemutatni a következő táblázatban: 
 

Mozsgó I-II. csapatok tagjainak egyéni teljesítmény listája ( 90 fő megyei játékos közül) 
 

 

 

Helyezés Név Egyesület Meccsek Nyert Vesztett  Százalék 

19. Matus Attila Mozsgói CS MSE 103 69 34 66.99% 

26. Pataki János Mozsgói CS MSE 103 62 41 60.19% 

36. Nagy -Halas Géza Mozsgói CS MSE 91 50 41 54.94% 

44. Kovács József Mozsgói CS MSE 64 29 35 45.31% 

46. Tóth Lajos Mozsgói CS MSE 51 20 31 39.21% 

49. Illés Csaba Mozsgói CS MSE 40 14 26 35.00% 

61. Vágnes Zoltán  Mozsgói CS MSE 59 13 46 22.03% 

62. Pataki Ádám  Mozsgói CS MSE 74 16 58 21.62% 

65. Pap János Mozsgói CS MSE 71 12 59 16.90% 

69. Hegyháti József Mozsgói CS MSE 74 7 67 9.45% 

71.  Megyeri Zoltán Mozsgói CS MSE 42 3 39 7.14% 
 

 

 

 

 

Megjegyzés: Szabó László és Tóth Tamás csapattársaink nem szerepelnek a táblázatban, 

 mert kevés mérkőzést játszottak 

 

Várjuk a játék iránt érdeklődők jelentkezését akár hobbi, akár versenyzői szinten! 

 

                    Matus Attila 

                                 asztalitenisz-szakosztályvezető 
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Baranya megyei II. osztály férfi felnőtt bajnokság  
2015/2016. évad őszi forduló 

 
Augusztusi mérkőzések 

 

      1. forduló 2015. 08. 16. (vasárnap)  

        Ócsárd – Mozsgó 4 - 0 
 

      2. forduló 2015. 08. 22. (szombat)  

        Mozsgó – Drávaszabolcs 0  -  3 
 

      3. forduló 2015. 08. 30. (vasárnap)  

        Gyód  – Mozsgó  1 -  3 

Góllövők: Simonics Dávid, Szabó Gergő, 

Harmuth István Imre 
 

 

Szeptemberi mérkőzések 
 

      4. forduló 2015. 09. 06. (vasárnap)   

        Nagykozár - Mozsgó  0 - 3 

Góllövők: Szabó Gábor, Horváth Benja-

min, Rigó Róbertó (öngól) 
 

      5. forduló 2015. 09. 12. (szombat) 16:30  

        Mozsgó - Hosszúhetény 
 

      6. forduló 2015. 09. 20. (vasárnap) 16:00  

        Kétújfalu - Mozsgó  
 

      7. forduló 2015. 09. 26. (szombat) 16:00  

        Mozsgó - Somberek 

 

Férfi felnőtt csapat:  
 

Benkő Istán, Czakó Gábor, Fodor Márió, Geller 

Gábor, Harmuth István Imre, Hegyháti József, 

Horváth Benjamin, Kiss Máté, Lengyeltóti Tamás, 

Megyesi József, Németh Tibor, Pfeiffer Bence, 

Simonics Dávid, Szabó Dávid, Szabó Gergő, 

Szarvas Bence, Takács István, Zsigmond Bálint 
 

Vezető edző: Horváth István 
 

Technikai vezető: Szili László 
 

Szakosztály elnök: Horváth Beatrix 

 

Októberi mérkőzések 
 

      8. forduló 2015. 10. 03. (szombat) 15:00  

        Bicsérd - Mozsgó 
 

      9. forduló 2015. 10. 11. (vasárnap) 15:00  

        Mozsgó - Lovászhetény 
 

      

2015. augusztus 30. 

 

  1.  Gyógyfürdő Harkány  12 pont 

  2.  Ócsárd   12 pont 

  3.  Hímesháza   9 pont 

  4.  Drávaszabolcs DFC-SPORT36   9 pont 

  5.  Lánycsóki SE   7 pont 

  6.  Hosszúhetény SE   6 pont 

  7.  Véménd KSE   6 pont 

  8.  Palotabozsók SE   6 pont 

  9.  Mozsgói Csizik M SE   6 pont 

10.  Lovászhetényi FC   6 pont 

11.  Kétújfalu SE   4 pont 

12.  Magyarbólyi LE   4 pont 

13.  Somberek SK   3 pont 

14.  Bicsérd KSE   1 pont 

15.  Vajszlói KSK   1 pont 

16.  Gyód SK   1 pont 

17.  Nagykozár KSE   0 pont 
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