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MOZSGÓ
KÁNYÁDI SÁNDOR
ZSÖRTÖLŐDŐ
Elegünk van már,
elegünk.
Meddig kell még dideregnünk?
Mondják a kupáscserepet
megülő fagyos
verebek.
Télen átal is
nyaraló
fecskének lenni
volna jó,
csettegeti a
porkahó
alatt csőrölő
kis rigó.
Varjú körözget,
billeget,
letácsol rigót
s verebet.
Hogyha kedves a
tollatok,
annyit ne sopánkodjatok.
Megértem én már
eleget,
ennél is zordabb
teleket.
De olyat eddig
sohasem,
hogy vége egyszer
ne legyen.
Fotók: Kántor Éva
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MAGYAR FALU PROGRAM
Kovács Zsolt Vilmos
2022-ben is folytatódik a Magyar Falu Program, melynek célja a falusi életminőség javítása. Az elmúlt három
évben az Önkormányzat igyekezett minden lehetőséget kihasználni, sok pályázatot nyújtottunk be, melyek
nagy részét megnyertük. Az eredményeket láthattuk a közösségszervezés, bértámogatás, infrastrukturális
fejlesztések, felújítások, eszközbeszerzések területén. A támogatások kizárólag hazai költségvetési forrásból
valósulnak meg, a pályázatok előfinanszírozottak és nem igényelnek önerőt.
A Magyar Falu Program pályázati rendszerének előnye hogy egyszerű, gyors, az eljárásrend pedig rugalmas,
az eredményekre nem kell éveket várni. A rendszeres tájékoztatások kapcsán a polgármestereknek is lehetőségük van a megoldandó problémáikra segítséget kérni. Legutóbb Szigetváron február 4-én tartott tájékoztatót Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos és Nagy Csaba országgyűlési
képviselő, ahol minden felmerülő kérdésre válaszoltak.
Mozsgó település önkormányzata és civil szervezetei január és február hónapban közel 10 pályázatot adtak
be eddig.

ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAI
Elhagyott ingatlanok közcélra való megvásárlása
A támogatói döntés már megszületett. A pénzből a magtár épületét vásároltuk meg. A tervek szerint a volt
magtárépület egy teljes felújítás után kiállítótérként funkcionálhat majd, növelve a falu turisztikai vonzerejét,
így újra hasznossá válhat Mozsgón ez a régi, kétszázéves épület.

Fotók: Ken Owen

Orvosi rendelő felújítása
Nyertes pályázat. A könyvtár átadja, vagy úgyis
mondhatnám visszaadja helyét az orvosi rendelőnek.
A felújítási munkákat februárban kezdik meg.

Közterületi játszóterek fejlesztése
Önkormányzati tulajdonban lévő közterületi játszóterek/fitness parkok építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése.
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Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz- és bértámogatás
A közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására ismételten beadtuk a pályázatot. 1 fő bérköltségére és számítástechnikai eszközökre és nagy teljesítményű nyomtató beszerzését kívánjuk megvalósítani.

Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése
Sokan jelezték felém, hogy az esti órákban teljes
sötétségben van a temető, nem lehet látogatni.
Ebből az összegből a temető világítását szeretnénk
megoldani.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
fejlesztése
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítésére, fejlesztésére, felújítására,
építésére, valamint eszközök beszerzésére irányul. A
volt Gesztenyés kocsma épületének felújítására nyújtottuk be igényünket. Az ifjúság számára szeretnénk
közösségi helyet kialakítani és terveink szerint ide
költözne a konditerem is.

Kommunális eszköz beszerzése – rendezett településkép kialakítását segítő
eszközök vásárlása
Az új eszköz, a traktor hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a járdák melletti
zöldterületek gondozásához és a település tisztán tartásához.

KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL
2022. évben is folytatódik a közfoglalkoztatás március hónaptól.
Két program – a mezőgazdasági és a hosszú távú programokra nyújthatunk be munkaerőigényt. Összesen
70 embert kívánunk foglalkoztatni. Mint láthatják, egyre kevesebb dolgozót veszünk fel. Ami egyben jó is,
hiszen a bölcsődébe márciustól már nem közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgoznak a kisgyermekgondozók.
A bérek is változtak 2022. január 1-től.
bruttó

nettó

szakmunkás bér

130.000

85.800

segédmunkás bér

100.000

66.500

Várjuk a jelentkezéseket a falu közterületeinek szépítésére és gondozására, karbantartási feladatokra!
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

MEGHÍVÓ
HOGYAN VÁLHATUNK FALUSI VENDÉGLÁTÓVÁ
ÉS HELYI TERMELŐVÉ

KÖSZÖNTÉS
Február

A falusi turizmus Mozsgón még gyerekcipőben jár.
Sok családról tudunk, akik valamilyen formában kapcsolódni akarnak a turizmushoz, és már vannak olyanok, akiktől mi is tanulhatunk.
Hogyan válhatunk falusi vendéglátóvá és helyi termelővé? A téma szakértője Hegyi Zsuzsanna turisztikai
menedzser fog interaktív előadásokat tartani, és válaszol a felmerülő kérdésekre. Alapvető szakmai, jogi,
pénzügyi és marketing információkkal leszünk gazdagabbak. Tájékozódhatunk a turisztikai trendekről itthon és a nagyvilágban. Megismerkedhetünk jó gyakorlatokkal, választ kaphatunk kérdéseinkre.
A workshop időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve
fogjuk véglegesíteni.
A téma iránt érdeklődők információt kaphatnak Puskásné Horváth Évától személyesen, telefonon (20 329
0590) vagy e-mailben (mozsgokonyvtar@gmail.com).
Várjuk mindazokat, akik nyitottak a turisztikai szolgáltatások felé, falusi szálláshelyet üzemeltetnének
vagy helyi termékeket szeretnének előállítani. Jelentkezési határidő: 2022. február 14.
PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVA

Babai Julianna Mátyás k.u.
Gazdag Lajos Árpád u.
Horváth Tibor Alsóhegy
Kroeke Gerrit Reijer Alsóhegy
Mészáros József Mátyás k. u.
Ochsenhoffer Jánosné Alsóhegy
Pfaff Lászlóné Pozsonyi u.
Szercsik Józsefné Árpád u.
Torma Kázmér Ottóné Mátyás k. u.
Vida Jánosné Mátyás k. u.
Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

SZENTMISE
2022. március 5. szombat 15.45 óra gyónás
2022. március 5. szombat 16.15 óra szentmise
2022. március 17. csütörtök 14.30 óra
Szociális Otthonban igeliturgia
2022. március 25. péntek 14.30 óra keresztút
2022. március 25. péntek 15.15 óra szentmise

Kérjük támogassa munkánkat adójának 1%-ával!
Alapítvány a Mozsgó Iskola Jövőjéért
Adószám: 18306631-1-02

HALÁLOZÁS

Mozsgóért Egyesület
Adószám: 18215072-1-02

Skrivanek Mária (Siklós, 1940. 04. 29. an.:
Kapitány Borbála) volt Mozsgó, Mátyás kir.u.
1. sz. alatti lakos meghalt 2022. január 3. napján.

Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület
Adószám: 18397097-1-02

Nyugodjon békében!

Köszönjük!
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EGY TEA MELLETT PÖLCZNÉ METZ KATÁVAL
Horváth Betty
Pölczné Metz Katalin 2003. augusztusában házasságkötése után
került Mozsgóra. Férje: Pölcz Tamás.
A Zrínyi utca 34. számban lakik.
Gyermekei: Pölcz Bálint (17 éves),
Pölcz Panka (12 éves). Munkáltatója
a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft
Mozsgói üzeme ahol megváltozott
munkaképességű
munkavállalókat
foglalkoztatnak. Csillagjegye: kos

1. Melyik a kedvenc évszakod?
 Nyár, nagyon bírom a meleget. Sokkal jobban viseli a
testem a meleget, mint a hideget. Ilyen nyári gyerek
vagyok. Simán ki fekszem a tűző napra is.

magam elé, akkor azt nem adom fel. Például, a síelésnél
is elestem, elszakadt az ínszalagom. Meggyógyult és
síelek tovább. Elkezdtem, nem hagyom abba, meg akarok tanulni.
9. Mire vagy a legbüszkébb?
 A két gyermekemre. Arra mindig büszke egy anya. A
táncos múltamra, az egy hatalmas kihívás volt. A maximumot hoztam ki belőle. Aztán a szép családomra. Szerintem példaértékű a családunk. Magamra is büszke
vagyok, arra, amit elértem idáig az életemben. Teljes
értékűnek érzem.
10. Volt gyerekkori nagy álmod? Megvalósult?
 Gyerekkoromban arról álmodtam, hogy szép családom lesz. Legyen egy fiam és egy lányom. Ez meg is
valósult. Mindig szerettem táncolni, akartam táncparketten első helyezett lenni, sikerült. Akartam tánctanár lenni, sikerült. Volt egyesületem, az is valóra vált.

2. Mi a kedvenc ételed?
 Hú, erről sokat tudnék beszélni, mert változtattam az
életmódomon és nagyon sok kedvencem lett. Azóta sokkal változatosabban étkezem. Például, megkedveltem a
padlizsánt, amit nem szerettem és a bébi spenótot. De a
csirke mellet mindig hozzá eszem.

11. Ha lehetséges lenne, kivel cserélnél életet egyetlen
napra?
 Nem, nem szeretnék senkivel cserélni. Én jól érzem
magam, itt ahol vagyok. Nem kell más bőrében lennem.
Jó, azért szeretnék nádszál karcsú lenni, de más ember
nem. Egyetlen napra pláne. Kifognám a híresség egyetlen rossz napját. Á, dehogy. Azt hinném szuper lesz,
aztán pont nem. Hisz mindenkinek van problémája,
nincs olyan ember, akinek nincs.

3. Melyik a kedvenc virágod?
 Régebben a kála volt. A nagy fehér sziromlevele miatt. Talán nem is változott. A cserepes virágok közül
még az orchidea. Ez a két virág, ami megmarad nekem,
a többit rendszerint elpusztítom, sajnos.
4. Melyik születésnapod volt a legemlékezetesebb?
 A negyvenedik. Mert én tartottam. Félig magamnak,
másik részről a férjemnek, mert egy hónap különbséggel születtünk. Mindig együtt tartjuk, mert egyszerre
ugyanannyiak vagyunk. Bevárom őt az ünnepléssel.

12. Mit jelent és miben nyilvánul meg a lakóhelyedhez való kötődésed?
 Nekem a nyugalmat jelenti. Én városban nőttem fel
és mindig a nyüzsgésben éltem. Rengeteget buliztam.
Most már nem vágyom ilyesmire. Szükségem van a
biztonságra, Tamással együtt nem is vágyunk a városi
nyüzsgő kavalkádra, teljesen ideteremtett emberek vagyunk.

5. Ki a kedvenc íród?
 Nem kedvenc íróm, inkább könyveim vannak. Egy
stílust szeretek, a fantasy regények közül a vámpír történeteket. Főleg azokat, ahol egy gonosz vámpírnak a jó
oldalát mutatják meg. Van benne egy kis romantika, kis
szerelem, izgalom, még se valóságos. Azt szeretem olvasni, ami az életben nem történhet meg, az ragad magával.

13. Hogy oldod az életedben a stresszt, a feszültséget?
 Olvasok. Nem fekszek le olvasás nélkül, nem nézek
tv-t, nem pörgetem a telefont. Ha csak három oldalt tudok elolvasni, mert annyira fáradt vagyok, akkor is kezembe veszem. Ott van az éjjeliszekrényemen az ebook, rajta van 50-60-80 könyv, már nem is számolom.
Folyamatosan töltöm őket a netről. Most az Anita Black
vámpírvadász regénysorozat huszon-valahányadik kötetét olvasom. Van, hogy pár oldal, de az is előfordul,
hogy belemerülök, és nem tudom abbahagyni az olvasást. Ilyenkor reggel alig bírok felkelni, de enélkül nem
alszom jól. A fantasy világa relaxál.

6. Mivel foglalkozol a szabadidődben? Van hobbid?
 Van néhány hobbim. Szeretek varrni. Szezonálisan
kézműveskedem. Amikor koszorút kell csinálni, akkor
azt, ha nyári takarót, vagy terítőt kell varrni, akkor azzal
foglalkozom. Imádok olvasni is. Ha több időm van, akkor sportolok, a gyerekekkel együtt. Elmenni biciklitúrára, sétálni, gyalog erdőt járni, télen síelni velük, vagy
épp falat mászni. Úgy sportolni, ami őket is leköti. Hiszen, nekem nagyon fontos az együtt töltött minőségi
idő.

13+1. Melyik szuperhős lennél, hogy megmentsd a
világot?
 Csakis Wonder Woman. Hallhatatlan istennő, mindenkit legyőz. Gyors fürge, repülni tud. Esetleg vámpír
lennék még, jó vámpír, a vért zacskóból enném.

7. Melyik a legtávolabbi ország ahova eljutottál?
 Szerintem Egyiptom. Az volt a nászutunk. Ki is pipáltuk mindketten a bakancslistánkon.
8. Milyen tulajdonságoddal vagy elégedett?
 Elégedett vagyok a kitartásommal, ha valamit kitűzök
5
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MOZSGÓI EMLÉKEK — VISSZATEKINTŐ

Emlekeznünk kell!
Püskásne Horváth Evá
Újabb kötettel bővült a MOZSGÓI EMLÉKEK könyvsorozat, melynek alcíme Visszatekintő. A cím tükrözi a tartalmát, hiszen a kiadványban visszaemlékezéseket, élettörténeteket olvashatunk. Az írásokból kirajzolódik
Mozsgó történelme, megismerjük az Embert, aki itt élte mindennapjait.
Szemünk elé képzeljük a falut, az utcákat, a házakat, az itt élőket; hétköznapi létük ezernyi küzdelmét. Érezzük azt az erőt, mely előre vitte őket az
élet körforgásában. Nem kívántak pénzt, vagyont, mégis látjuk a sorok
között az emberi lét gazdagságát.
A könyv négy részből áll; a szerzők Puskás Istvánné, Balog Beatrix, Gróti
László és Györke József. Puskás Istvánné Révész Dénes volt igazgató,
testnevelőtanár pályafutását kíséri végig. Balog Beatrix a tősgyökeres
Ságodi József életének egy-egy mozaikját mutatja be, Gróti László és
Györke József gyermek- és felnőttkori élményeit olvashatjuk. Ezekből az
élményekből magunk elé képzeljük az 1960-as, 70-es évekbeli Mozsgó
településképét, az itt élők szokásait, hagyományait. A kötet tartalma jól
tükrözi Eötvös József gondolatait: „Emlékekből él az ember, s múltból él
az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene és jövője sem.”
Első szerzőnk Puskás Istvánné Gulyás Magdolna. Született mozsgói, aki gyermekkorát és felnőtt létét is ebben a közösségben élte és éli. Tud és akar is visszatekinteni, tanítóként a betűk és szavak mestere, és rendelkezik megfelelő történelmi tudással. Ahogy írásában olvashatjuk, jó szemlélőként rögzítette az eseményeket: „ha már a sporthoz, amit Dénes
a legjobban szeretett tehetségem nem volt, de szemem igen; és éveken át figyeltem, ahogy szívét-lelkét, minden idejét
tette rá, hogy a gyerekekből, fiatalokból, fiatal felnőttekből mozgást, sportot szerető közösségi embereket neveljen”. Ő
Révész Dénes életútját idézte fel, egy olyan emberét, akivel a mozsgói helytörténetírás még nem foglalkozott. Révész
Dénes testnevelő tanár 32 évesen hunyt el, 12 évig tanított Mozsgón. Rövidre szabott pályafutása ellenére, lelkesedésével, szakmai alázatával, ifjúságot nevelő elhivatottságával, mély nyomott hagyott a mozsgóiakban. Írásából olyan kép
rajzolódik ki előttünk, melyből méltán meríthetünk példát.

Első fejezetünk szerzőjét, Puskás Istvánnét kértem, hogy a könyv kapcsán ossza meg a gondolatait:
Kisgyerekkorom óta részese vagyok a falu életének, mindig figyeltem a fejlődését. Felnőtt fejjel végiggondolva a majdnem 80 évet, nagyon sok dolog történt, amire érdemes emlékezni. Hiszen én teljesen
más szemmel nézem a falut, mint egy idegen.
A fejlődés nagy állomásaira visszatekintve, sorsdöntőek voltak: Almáskeresztúrig utat építettek, bevezették a villanyt a faluba, vízvezeték lett, elkészültek az utcáink, kultúrház és óvoda épült. Kik azok az emberek, akik végig tudják gondolni, hogy mekkora jelentősége a felsoroltaknak Mozsgó életében? A fiatalabbak nem élték meg ezt az időszakot, nekik természetes, ami van, csak egy kapcsolót kell megnyomni
és ég a lámpa, kinyitom a csapot és folyik a víz. Ők nem élték át, és nem is úgy értékelik ezt, nekik el kell
mondani. Egyre kevesebben vagyunk, akik mesélni tudnának, de higgyék el, a múltat nem szabad feledni!
Én nem csak a technikai fejlődésekre gondolok…
Nem tudják, hogy milyen jelentősége volt az emberi hozzáállásnak: a Szőlőhegyre felvezető út esetében,
amikor még salakos sem volt, hogy milyen nehéz volt a zsibóti és alsóhegyi gyerekeknek lejönni a faluba,
az iskolába. Térdig érő hóban az apjuk taposta a havat előttük, hogy tudjanak haladni. Hiszen a gyerekeknek nem volt csizmájuk, csak cipőjük. Wisztl Irénke Zsibótról, Torma Mari Szilvásról járt ide.
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Az állomási salakos útnak (kerékpárút) is nagy jelentősége volt. Nem kellett egy óriási kerülőt tenni a sárba, megkerülni a Porovica-patakot, elhaladva a mostani faüzem előtt, hogy elérjünk az állomásig. A Pozsonyi utcától 6-7 km is meg volt oda, vissza.
Emlékszem arra is, hogy Lengyeltóti tanár úr is taposta a havat a tanulóknak vagy átemelte őket a vizes területen, hogy ne kelljen egész nap
átázott, vizes lábbeliben végigülni a tanórákat.
Ezek az építkezések meghatározták, hogy honnan indultunk, meddig jutottunk, hogy Mozsgó milyenné vált. Belegondoltak abba, hogy mekkora
jelentősége volt egy-egy mérföldkőnek életünkben? Kérem, tegyék meg!
Most a jelenben is lehet kiemelkedőt alkotni. Szívem csücske a kápolna
(és nem csak az enyém), sikerült romjaiból újjávarázsolni. Gondoljunk
bele, hogy mekkora jelentősége van a falu életében. Ezek mögött a dolgok mögött az emberek ereje és munkája van. Belegondoltak a mögötte lévő munkába, abba az erőfeszítésbe, amiből létrejöhetett? Fontos feladatunk, hogy a fiatalok ne feledjék, hogy ezek az értékek határozzák meg jövőnket. És becsüljék meg, ami van!
Bánatom, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik beszélnénk arról, ami volt. Ennek a könyvnek a gondolatát is ez szülte. Találjunk még olyan embereket, akik hajlandóak és tudnak emlékezni és elmondani
történeteiket, hogy elbeszélésük alapján legyen értékelve a jelen.
Az, hogy én kire gondoltam vissza, az az én emlékeimből adódott. Talán személyesre is sikerült, elnézést
kérek érte. Azt szerettem volna feleleveníteni, hogy nem volt egyszerű dolog falusi gyerekként értelmiségivé válni, olyan értelmiségivé, aki a saját falujáért tenni akart. Hál’ Istennek, nekem és az én korosztályomnak ilyen tanítóink voltak! Így döntöttem emellett, hogy akit a legjobban ismertem, Révész Dénest mutassam be, hogy azok is tudjanak róla, akik nem ismerhették.
Kicsit furcsának tűnhet, hogy én, a kétbalkezes sportoló, egy ízig-vérig sportemberről írtam. Az ő
élettörténete és a faluért végzett munkája megérdemli, hogy a ma élő fiatalok is tudjanak róla és társaimról is, akik az ő keze alatt váltak híres sportolókká. És azt sem hagyhattam ki, hogy bennünket,
kétbotlábúakat, sem hagytak ki a jóból, mert csodálatos gyerekkorunk volt. Ha nem is a sportban, de
irodalmi téren és a kirándulások alatt kaphattunk élményeket.
Ami most történik velünk, az holnap már a múltunk része, a történetek emlékké válnak, ha jók voltak jó
emlékké, ha lényegtelenek felejthetővé. Életünk során mennyi-mennyi emlékkép, történet… Valami
kell, hogy előhívja őket, valaki, hogy beszélhessünk róluk. Időseink olyan dolgokat is elmondanak életükről, ami a mai fiataloknak szinte elképzelhetetlen, „mese ez” mondhatnák. De megtörtént dolgok, melyeket az elmondó átélt és tanulságosak is. Amikor manapság apró dolgokon bosszankodunk, gondoljuk
végig az elmesélteket.
A múltat nem kell elfelejteni, bármilyen volt. Csak hát a kérdező, meghallgató egyre kevesebb ebben a
felgyorsult életben, amikor a közvetlen, emberi szó helyét a technikai eszközök vették át. Iskolatársaim
közül kevesen vannak már, akiket fel tudtam keresni, és az emlékeivel segített. Köszönet Hegyiné
Derváli Marikának és a fiatalok közül azoknak, akik hallgatták és lejegyezték az emlékeket.
Remélem, hogy az írott szó legalább olvasóra talál. Az élet egyszeri és megismételhetetlen.
„A gyalogutat benőtte a fű! A gyermeklábnyomoktól meleg porú gyalogutat, melyen ha átfut, megáll, s egy pillanatig fülel a vadnyúl; melyen át kinyújtott nyakkal vezeti aranypelyhes fiókáit a búza aljában síró fürj; a gyalogutat, melyen a gyerekek hosszú sorokban vitték az aratóknak a lebbencslevest; a gyalogutat, melyen nem lehet
köszönés és kézfogás nélkül szembetalálkozni: a gyalogutat benőtte a fű!” Váci Mihály


–

–

A könyv bemutatójára a felújított kultúrház átadó ünnepségén kerül sor.
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AMI A „MOZSGOI EMLEKEK”-BOL KIMARADT

Tormási Vyktoriá
Molnár Teri néni emlékei:
1980-ban kezdtem dolgozni az Ödönvölgyi baromfi telepen. Kezdetekkor Almáskeresztúron laktunk, busszal
jártam át Mozsgóra, és onnan sétáltunk el egészen a telepig. Akkor még pici csibék voltak, több ezer darab.
Etetni, itatni, ellátni, tisztítani kellett őket. Minden szállítás után fertőtleníteni, meszelni kellett a helyüket. Kellemes munkakörnyezet volt, jó csapattal, kedves főnökkel, aki Pári Ferenc és Pásztó József volt, de a munkát és
a rendet megkövetelték. Ezzel nem is volt gondunk, hiszen szerettünk ott dolgozni. Kettesével osztottak be
minket mindig, összesen négyen voltunk ott nők (Fazekas Ilonka, Pári Marika, Havasi Marika, Molnár Teri). A
nehéz fizikai munkát is nekünk, nőknek kellett megcsinálni, ami sokszor komoly erőnlétet is igényelt. A nehéz
tápos zsákokat cipelni, és a háztető formájú etetőkbe önteni, ahol a baromfik kiehették a takarmányt.
A csibék tartása után mulard kacsákat hoztak, azokat kellett etetni. 8 hét alatt, 6-8 kilóra is megnőttek, mivel
tiszta tápot kaptak.
Akkoriban még elfogadott volt a kacsatömés, és mi tömtük is őket. Sokszor befolyásos emberek céges partijára kaptunk megrendeléseket. Meg is dicsértek minket többször, hogy a kacsák mája milyen nagy és ízletes
volt.
Mivel a kacsák csipkedték egymást, Bár községből jött egy férfi, egy erre a célra kialakított szerkezettel, és
lecsipkedte a csőrüket. Ezt többször meg kellett ismételni, és mivel nagyon messziről jött, volt, hogy otthagyta
inkább a gépet és nekünk kellett ezt megcsinálni. Fizikailag nem volt nehéz feladat, de a szaga borzalmas volt,
mivel úgy égette le ez a gép a csőrnek a végét.
Kacsák mellett, tojótyúkok is voltak. A tojásokat hetente jött egy autó, és elszállította.
Könnyebb idők voltak ebből a szempontból, persze mindennek megvoltak a maga nehézségei, de mindig
volt hova mennünk, biztos munkánk, és segítséget is kaptunk, ha kellett. Akkoriban építkeztünk, és mikor ide
kerültem a tsz-hez, 15 év munkaviszonyt kellett aláírnom, de cserébe kedvezményes áron kaptam az építőanyagokat, amit a fizetésemből apránként vontak le. Volt biztos munkahely és emellett még bármire szükségünk
volt, azt meg tudtuk beszélni a főnökökkel és ők segítettek benne. A tsz megalakulásakor bizony a földeket le
kellett adni, nem volt ellenvetés, ha valaki nem hajlott rá, azt meggyőzték, így kénytelen volt beadni a derekát.
A terület értékéhez mérten kaptak az emberek juttatásokat is, mint burgonya, cukor. Akkor még a kezdetekkor,
nem forintban mérték ezeket, hanem egységben. Amennyi egységet ért a terület, annyi egységnyi juttatást kaptak az emberek zárszámadáskor, ami minden év végén volt.
Anyósom, mesélt olyat is, hogy akinek ugye értékesebb volt a területe, amit beadott a tsz-be, ő értékesebb
árut is kapott, mint például a búza. ’56-ban viszont az újabb változásokkor, volt olyan időszak is mikor a katonák felmentek a padlásra és mindent lesöpörtek onnan és elvitték.
Ha úgy alakult, hogy valakinek dolga akadt, kisegítettük egymást. Pári Marikáék akkoriban tehenet tartottak,
ahogy mi is. Reggel ki kellett hajtani a Kolozsvári utca elejére és onnan hajtották tovább őket legelni. Ezt reggel meg kellett oldani, este visszafelé úgyszintén. De mindig segítettük egymást, és nem volt belőle probléma.

MOZSGÓ ÖDÖNVÖLGY — KACSATELEP
Pári Ferenc, Reszli János, ifj. Tormási Gyula, Kovács
Ferencné Ságodi Mária, Halas Gyuláné Ságodi Erzsébet, Molnár Teri néni anyukája, Miklós Mária anyukája

MOZSGÓ ÖDÖNVÖLGY — KACSATELEP
Id. Tormási Gyuláné, Pári Mária, Kovács Ferencné,
Ságodi Mária, Molnár Teri néni anyukája, Halas
Gyuláné Ságodi Erzsébet
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AKIKNEK KÖNNYŰ…

(folytatjuk)

BÓNI TÜNDE
Újra rátaláltam a jó közérzetre és ezt megint a rendszeres mozgásnak köszönhetem. Ha mozgok, nem fáj a derekam, jó a kedvem, lelkesen nézek egy új nap elébe és sokkal türelmesebb
vagyok… Az ismerősök ha meglátnak azt mondják, hogy „Neked könnyű”. Bizony nem az, amikor a munkámhoz igazítva hajnalban, vagy este kell rávegyem magam az edzésre, de akkor is
megteszem, mert hosszú távon megéri. Végiggondoltam az amatőr sportoló ismerőseimet, akik
Mozsgón élnek és megkérdeztem, hogy Nekik könnyű-e? Kiderült, hogy mindannyian kaptak
már hasonló mondatot. Nagyon inspiráló interjúk születtek, fogadják nyitottsággal, hátha motiválódnak (még több) testmozgásra.

Beszélgetőpartnerem
Gajákné Marika


Mióta sportolsz?

Nagyon régóta, pedig gimiben
nem voltam soha egy jó tornász.
Fiatalasszonyként futni jártam a
környéken.
A
Film-SzínházMuzsika újságból rendeltem meg
Cindy (Cindy Crawford fitnessz- a
szerk.) tornakazettáját, helyszínnek ott volt az óvoda, tiszta, jó
hőmérsékletű – tökéletes volt. Annak idején a két termet egybenyitottuk, annyian jártunk. Mindig
morzsolódtak le, hiába jeleztem a
Mozsgói újságban, hogy lehet jönni, most már évek óta 3-an vagyunk Gyöngyivel és Beával. A
fiatalasszonyokban ott van, hogy
kellene mozogni, de mindig abbamaradnak az indított tornák. A
kultúrházban már több közösségi
sport kezdeményezés indult, mind
abbamaradt. Mi Gyöngyivel ketten is csináltuk, ha nem voltak
többen. Belefáradtunk a győzködésbe. Mi 20 éve tornázunk heti 2
alkalommal. Nyaranta Sanyival
bicikliztünk, volt, hogy Petrával is
Almáskeresztúrra. Idősödve a meleg miatt nyáron már nem bírom a
tornát.
Gyalogolni – nem sétálni – a
covid miatt kezdtem, mert nem
mehettünk az oviba. A legjobb, ha

felmehetek a hegyre, mert edzi a
szívet, tüdőt, mindent, Nekem erre
szükségem van. Ha nem sáros, a
Szenesen megyek fel minden nap.
Ha csúszik a föld, akkor a temetőig, vagy Almáskeresztúr irányába
indulok – lényeg, hogy egy órát
naponta mozogjak. Eleinte, mire a
faluban megszokták, mindig fel
akartak venni még traktorra is,
most már csak dudálnak, integetnek.



Mit ad Neked a mozgás?

A közérzetem… imádom, na!
Ha tavasz van, azt imádom, ha ősz
azt, télen a gyönyörű csendet, felfrissít! Nehezen kezdem el, de a
végén egy nagyon jó érzés. Nem
tudok megülni, mozognom kell.
Feltöltődöm, amikor az erdőben
járok, a jó közérzetemet biztosítja,
ugyanígy torna után, érzem, hogy
határozottan jólesett.
Nem kell áldozatot hoznom
azért, hogy gyalogolni vagy tornázni menjek, nekem óriási könynyebbség, hogy az ételt kihordják
11

a házhoz, ezért nagyon hálás vagyok. Délelőtt elvégzem a házimunkát, délután szabad vagyok.
Aki akarja, tud időt szakítani a
mozgásra. Az, hogy ilyen fizikai
állapotban vagyok, a rendszeres
mozgásnak köszönhetem. 45 évesen még rengeteg mozgásszervi
problémám volt, amióta tornázom,
azóta sokkal jobban vagyok, nem
fáj a derekam. Ha kinézek 76-nak
az nem zavar. csak ne érezzem
úgy magamat. Én teszek a jó fizikai kondíciómért. A jó lelkiállapot, a pozitív életszemlélet is számít, és ehhez is hozzájárul a rendszeres mozgás. Ha nem kezdtem
volna el a tornát, akkor rendszeresek maradtak volna a derékproblémáim – ki is írták akkor a kezeléseket, de nem használtak –, a mozgás óta érzem jól magamat.

Várjuk a sportolni vágyókat
az óvodában hétfőn és csütörtökön 17.30 órai kezdettel.
Mozogjunk együtt!
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Matus Attila iskolánk
tanára és a községünk képviselője. Ő
és társai sporttevékenységének sikereiről az újság hasábjain rendszeresen olvashatunk.


Mit sportolsz?

Több mint 10 éve rendszeresen asztaliteniszezem, előtte fociztam. Heti egy edzést tartunk és
van, hogy heti egy meccs is van.
Van egy jó kis csapat Mozsgó
néven, itt is edzünk – a sportegyesület szakosztályaként tudunk szerepelni. Volt egy jó baráti társaság, aki elindított egy
Mozsgói szakosztályt – egyedül
én vagyok Mozsgói, a többiek
környékbeliek.
 Sporton túl is találkoz-

tok?
Igen, szervezünk szülinapokat,
szezonzárókat, a sporton kívül is
kiterjed a barátság. A pandémia
előtt
Pataki
János
(Somogyhárságyi illetőségű, itt
önkormányzati dolgozó) ötlete

volt, hogy Mozsgón csináljunk
egy bajnokságot – Zselic-térség
csapatbajnokság – sok csapat indult, elindult valami a környékben, jó visszhangja volt – a covid
miatt 2 éve nincs.


Milyen szinten játszotok?

Az amatőr versenysport igazolt játékosai vagyunk, a Baranya
Megyei Bajnokság második helyén állunk jelenleg megyei szinten. Most holtszezon van a covid
miatt.

Mit ad Neked a sport?
Feltöltődöm tőle, kikapcsolódom, rekreáció, a szellemi munka
kikapcsolódása. Várom a meccseket, hogy megmérettessem magam, ez egy jó inspiráció. Semmit
nem kell beáldoznom miatta.
 Mit üzennél a spotról
azoknak, akik nem mozognak?
Próbálják ki milyen jó elfáradni mozgásban, milyen jó úgy lefeküdni este fáradtan, hogy másnap pihenten ébredsz. Fontos része kellene legyen az életünknek,
az egészségünkre hatással van,
mind mentálisan, mind fizikálisan.
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Milyen terveid vannak?

Magasabb szintű bajnokságon
jobb eredményt szeretnék elérni,
jó lenne dobogóra állni, dobogós
eredményt elérni – egyéniben –
ez motivál. Fontos lenne számomra, hogy a falu felé is nyithassunk, hogy többen jöjjenek
akár meccsekre szurkolni, akár
edzésekre mozogni – közösségfejlesztés lehetne ez a falun belül
– szeretném ha az információáramlás heti szinten eljutna a falu
felé (újság csak havonta van).

Akit érdekel, felhívhat, annak
is örülünk, ha szurkolnak, ha
velünk vannak. Telefonszámom: 30 607 1631.
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MEGÚJUL A KÖNYVTÁR
Püskásne Horváth Evá
A Községi Könyvtár március 1-től az új helyen, a Rendezvényteremben, megújulva, megváltozott nyitva tartással fog működni.
Új nyitva tartás szerint fogadjuk a látogatókat március 1-től.
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

ZÁRVA

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

Új szolgáltatásként gyereksarkot rendezünk
be kis székekkel, asztallal és babzsákkal, ahol
a legkisebb látogatókat kellemes környezetben
fogadjuk.
Szeretnénk nemcsak könyvtárként, hanem
közösségi helyként is működni, ahová fiatalok
és idősek is egyaránt szívesen betérnek.
Szolgáltatásaink: könyvkölcsönzés, nyomtatás, fénymásolás, laminálás, spirálozás.
Szívesen segítünk ügyfélkapuval rendelkezőknek, ügyeik intézésében.
Lehetőség van folyóiratok böngészésére is:
Nők Lapja, Meglepetés, Vidék íze, Nők Lapja
Ezotéria, Kertbarát magazin, Honismeret,
Herbáció.
Hangos könyvek is rendelkezésre állnak, kölcsönözhetőek.
Továbbra is próbálunk eleget tenni a különböző kéréseknek, pl. azokat a könyveket, melyek nincsenek nálunk, megkérjük a Csorba Győző könyvtártól.
Felmérjük az Olvasók igényeit, negyedévente új könyvekkel bővül a kínálatunk.

Sok szeretettel várjuk a leendő
és az aktív látogatókat!

Elérhetőségeink:
E-mail: mozsgokonyvtar02@gmail.com
Telefon:
Kántor Éva 30 577 9129
Sánta Róbertné 30 865 3404
Puskásné H. Éva 20 329 0590
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REJTVENYFEJTOK VILAGNAPJA - febrüár 3.

Márko Reká
A Mozsgó újságban is minden hónapban találkozhatunk érdekes, gondolkodtató rejtvényekkel, de nézzünk egy
kicsit a rejtvények keletkezésének a hátterébe, az érdekességeit feltárva februári világnapja kapcsán.
2007-ben kezdték ünnepelni Magyarországon a rejtvényfejtők napját, február 3-án a Füles magazin 1957-es
megjelenésének 50. évfordulóján.
A Füles magazin hetilap formájában minden héten vasárnap jelent
meg. Abban az időben a vasárnap volt csupán az egyetlen olyan nap,
amikor az emberek nem mentek dolgozni. A megjelenésének célja az
volt, hogy kulturális információk is eljussanak a közönséghez. Ez mellett viccek, karikatúrák és képregények is helyet kaptak a lapban.

Az első magyar keresztrejtvény:
Magyarországon 1925. január 22-én jelent meg az „Első
keresztszórejtvény” címmel, a Ma Este című hetilap hasábjain József
Attila asszisztálásával, “Van nekem elég rejtvény az életemben!” mondatára hivatkozva.
A rejtvények sikerére jellemző, hogy a kiadók egymást túllicitálva próbáltak minél több olvasót meghódítani: például a Pesti Napló egyik
keresztrejtvény-pályázatán a fődíj egy Körúti bérház volt.

Néhány érdekes dátum:
- 1966-ban megalakult a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (ROE).
- 1968-ban Magyarországon elsőként Pécset létrejött az első rejtvényfejtő-klub, majd a Füles magazin koordinálásával országosan
több klub is alakult, ahol házi versenyeket majd országos találkozókat
is rendeztek.
Napjainkban százfajta rejtvényfejtő újsággal találkozhatunk a standokon. A kezdő szinttől a mesterfokig lehet
feladatokat találni. Magyarországon magas a rejtvénykultúra. A jó logikai készségű emberek átlagon felül teljesítenek, rendszeresen néznek kvízműsorokat és fejtenek rejtvényt. A jó keresztrejtvényhez nem kell nyelvészprofesszornak lenni, de természetesen az anyanyelvünk szeretete fontos. Tudnunk kell a megfelelő mennyiségű és
minőségű szókészletet használni hozzá, hogy rejtvényünk élvezhető legyen. Sokan várakozás közben fejtenek
rejtvényt, mások főleg a szabadságuk alatt, és akadnak olyanok is, akik az utazás unalmát ütik agyon vele. A leglelkesebbek, persze, elsősorban otthon foglalkoznak rejtvényfejtéssel. Felmérések szerint a legkedveltebb rejtvénytípus a skandináv, azaz a skandi – a rejtvényfejtők mintegy kétharmadának ez a kedvence. Ezt követi a hagyományos keresztrejtvény, majd a szudoku. A fiatalabbak körében alighanem a szudoku áll a második helyen.
/A Mozsgó újságunkban 2019. januárjától
minden hónapban keresztrejtvénnyel kedveskedünk olvasóinknak. Az érdeklődés
azóta is töretlen, hiszen hónapról-hónapra
20-25 rejtvényfejtő küldi be a megoldásokat. /
Forrás:
A rejtvényfejtők napja (mavan.hu)
REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA – 2020 – Rejtvényfejtők Országos Egyesülete (rejtvenyfejtes.hu)
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KERESZTREJTVÉNY
Keszítette: Páp Zsüzsá
FEBRUÁR
A januárban megjelent rejtvény megfejtése: Szeretni tudni a legnagyobb boldogság és a szeretet a legnagyobb
jó, amit az ember önmagából másoknak adhat. A helyes megfejtést 20-an küldték be, közülük sorsoltunk.
Könyvet nyert Boros Bernadett, Bognárné Sági Tünde, Várdai Ferencné.
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: február 28.

A számozott kérdésekhez tartozó helyes megfejtés betűjét írja be a lap alján lévő megfelelő helyre!
1. István apja

B. Á rpád

A. Géza

C. V ajk

2. Géza felesége

S. Sarolta

N. Gizella

M. Zsófia

3. István fia

M. Imre

H. Gellért

L. V azul

4. Vazul fia

U. L ászló

R. L evente

E. V ata

5. Ki volt Szent Margit

N. IV . Béla lánya

K. III. Béla lánya

Z. III. A ndrás lánya

6. A „kárhozott” király ki volt ő?

Z. IV . L ászló

P. V . István

K. III. M iklós

7. Az első magyar királyné

Ö. A njon Mária

K. Boszniai Erzsébet H. Habsburg K lementina

8. Szilágyi Erzsébet férje

L. Hunyadi János

V. Hunyadi L ászló

9. Déli harangszó

J. K enyérmezei győ- E. Imára szólít a kereszténység védelmére
zelem

10. Mátyás király első felesége

F. A ragóniai Beatrix T. Podjebrád K atalin

C. Edelpeck Borbála

11. Szigetvár elfoglalója

I. I. Szulejmán

Ő. I. Belém

U. II. Szulejmán

12. Vak Bottyán halálának oka

J. hadi sérülés

É. pestis

D. agyhártyagyulladás

13. Hány gyereke volt Mária Teréziának?

V. 16

R. 12

P. 9

14. A „haza bölcse”

Á. Deák Ferenc

Z. K azinczy Ferenc

H. K ossuth L ajos

15. Sissi fia Rudolf hogy halt meg?

E. gyerek betegség

Ú. öngyilkos lett

A. csatában halt meg

16. Nagy Imre itt született

J. K aposvár

D. Debrecen

H. Budapest

17. Kádár János születési neve

É. K ádár János

Ű. L upták János

Ő. Csermanek János
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2022. / FEBRUÁR / 2. SZÁM

LABDARÚGAS
Mozsgo – Szentlorinc II.
Az őszi szezont Mozsgó – Szentlőrinc II csapata a 2. helyen fejezte be. A tavaszi szezon február 19
-én kezdődik, a mérkőzéseket már láthatjuk az MLSZ oldalán. Mozsgónak az őszi idényben elmaradt egy mérkőzése, melyet a hétvégén, február 5-én pótoltak. Kétújfalu elleni meccset megnyerték,
így a csapat bezsebelt három pontot. A szombati labdarúgómeccsen már az új vezetőedző, Lóczi
István irányította a Mozsgó – Szentlőrinc II. csapatot.
A nyertes meccs után a tavaszi idényt az előkelő 2. helyen kezdi a csapat.
Várjuk Önöket! Szurkoljunk együtt!

Tavaszi szezon:

26. forduló 2022.04.30. szombat 16.30
Mozsgó - St.lőrinc II – Lovászhetény FC

15. forduló 2022.02.05. szombat
Mozsgó - St.lőrinc II – Kétújfalu SE 3 – 0
Góllövők: Tóth Máté Zsolt, Szekeres Benjámin,
Mozsgai Dániel

27. forduló 2022.05.07. szombat 17.00
Mozsgó - St.lőrinc II – Boda ÖSE
28. forduló 2022.05.14. szombat 17.00
Mozsgó - St.lőrinc II – Szederkény SE

16. forduló 2022.02.19 szombat 14.00
Pécsvárad SE R-Bus – Mozsgó - St.lőrinc II

29. forduló -

17. forduló 2022.02.26. szombat 14.00
Mozsgó - St.lőrinc II – PTE PEAC

30. forduló 2022.05.28. szombat 17.30
Kétújfalu – Mozsgó - St.lőrinc II

18. forduló 2022.03.05. szombat 14.30
Mozsgó - St.lőrinc II – VSK Sellye
19. forduló 2022.03.13. vasárnap 14.30
Bólyi SE – Mozsgó - St.lőrinc II
20. forduló 2022.03.19. szombat 15.00
Mozsgó - St.lőrinc II – Gyógyfürdő Harkány
21. forduló 2022.03.27. vasárnap 15.00
PVSK – Mozsgó - St.lőrinc II
22. forduló 2022.04.02. szombat 15.30
Mozsgó - St.lőrinc II – Sport36 Komlói Bányász
23. forduló 2022.04.10. vasárnap 15.30
Siklós FC – Mozsgó - St.lőrinc II
24. forduló 2022.04.16. szombat 16.00
Mozsgó - St.lőrinc II – PEAC PMFC II.

25. forduló 2022.04.23. szombat 16.00
Mozsgó - St.lőrinc II – Villány TC
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