
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utazás 

 

Több száz kilométerre az otthonomtól jutottak eszembe 
az alábbi gondolatok. „Nagy utazás. Azt mondtad, hogy 
ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem 
téved...”Presser Gábor zenéje szól bennem is. Jó 
párszor eltévedtem életem során, s nagy utat tettem 
meg, míg ideértem. Soha nem szerettem, s nem is 
értettem egyet azzal, amikor azt mondták nekem, te 
még túl fiatal vagy, majd ha öregebb leszel, ugyan már, 
mit tudhatsz te még az életről?,  és sorolhatnám a 
végtelenségig a százszor is hallott közhelyeket. 
Öregebb lettem, s sok mindent még most sem tudok. 
Követek el hibákat, van, hogy időnként ugyanazt, s 
előfordul, hogy rossz utat választok. Vagy az útitársak 
nem nekem valók. 

 
 
Csak remélni tudom, hogy az út, melyet magamnak és 
gyerekeimnek választottam, jó felé vezet. S nem 
vitatható, hogy nehéz az út, melyen járunk, s 
mindenkinek a magáé a legnehezebb. A gyereknek, a 
kamasznak, a pályakezdőnek, a fiatal családosnak, a 
sok gyermekesnek vagy éppen egyedül állónak... 
Mindenkinek. 
Én szerencsés vagyok. Valójában ennél még sokkal 
több is. Boldog vagyok. Számomra az utazás véget ért. 
Megérkeztem. Annyi útkeresés, bolyongás, nagy utazás 
után végre hazaértem. 
Mozsgóra. 
Itthon vagyok.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jébé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 
 

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT! 
 
 

   Az anyák halhatatlanok. 
   Csak testet, arcot, alakot 
   váltanak; egyetlen halott 
   sincs közülük; fiatalok, 
   mint az idő. 
   Újra születnek 
   minden gyerekkel; megöletnek 
   minden halottal - harmadnapra 
   föltámadnak, mire virradna. 
 
   Ratkó József 
 
                           
 

 
 
 
 

 
Édesanyám – Hirt Zsófia 4,5 éves óvodás 
rajza. Készült az óvodai anyák napi ünnep-
ségre. 
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Kalendárium 

 
 

Már korábban írtam, hogy a hold állásától függően a 
hamvazószerdától – pünkösdig tartó ünnepkör dátumai 
évről-évre változnak, ezért változó, vagy „rendetlen” 
ünnepeknek nevezték és nevezik őket manapság is. Az 
idei év ilyen szempontból különleges és valószínű ha-
marosan nem fog ismétlődni. Idén egybeesik a római 
és a görögkeleti egyház húsvétja, és ezek idén Szent 
György napra esnek. Május hónap egyik elnevezése 
Pünkösd hava, az idei „rendetlenségben” pünkösd júni-
us 12-ére esik, tehát Pünkösd havában nem lesz pün-
kösd. A népszerű, köztudott ünnepek közül erre az 
időszakra május elsejét találjuk, ami idén egybeesik 
fehérvasárnappal és anyák napjával.  
 Az „égi vándoraink” (nap és a bolygók) járása meg-
szabta a kultúrát, vallást s ezek napjait nemcsak a 
Kárpáthazában és Európában, hanem az egész vilá-
gon. Távol keleten pl. Indiában is a tavaszi napéjegyen-
lőség és a hold állapota szabja meg az ünnepeket, sőt 
nagyon sok távol keleti nemzet holdhónappal méri az 
éveket. (Egy év megközelítően 13 holdhónap). 
 A következőkben végigjárjuk azokat az ünnepeket, 
amelyek a bika jegyében találhatók. A bika időszak az 
önépítés, erőgyűjtés, gyarapodás időszaka. Ember, 
állat, növény „tövében erősödik”, hogy majd az ikrek 
időszakában szárba szökkenhessen. A gyümölcsfák 
hajtásai, a lágyszárú növények mintha várakoznának. 
Erősödnek, hiszen vissza vannak még a fagyosszen-
tek, akik elpusztítják a hirtelen nőtt zsengét. Emberélet 
szakaszaiban a bika a serdülőkor előtti időszak. 
 Az időszak első jelentős napja Szent György nap. 
Legendája szerint Sylena pogány városát egy sárkány 
pusztítja. A soron következő áldozat a király lánya len-
ne. György legyőzi a sárkányt, a királylány övével meg-
kötözi, és a városba vezeti. Ezt látva a város lakói ke-
resztény hitre tértek. Napján határjárást tartottak, rend-
be tették a határjeleket, megtisztították a forrásokat, 
kutakat. Ezen a napon hajtották ki a jószágot – Szent 
Mihályig – a legelőre. Szent György napján már igazán 
kezdődik a tavasz. 
 Május 1. Fülöp és Jakab napja. A két apostol 
Szkítiában térítette eleinket a keresztény hitre nem 
kevés sikerrel. A világi és protestáns naptárakban ma is 
az ő napjuk – a katolikus naptárban száműzték őket 
május 3-ára. Helyükre munkás Szent Józsefet tették. 
Kinek az ötlete alapján és miért? – A bikában lévő 
szentek közül Szent György, Fülöp és Jakab is megta-
lálható a Szent Korona zománcképein. – 
 Május elsején állítják a májusfát (májfa, hajnalfa, 
jakabfa, jakabág). Legények állítják lányoknak (egyes 
vidékeken a feldíszítésben segítenek a lányok). Kisebb 
lánynak a kapu vagy ajtó elé, eljegyzett vagy már ko-
moly udvarlóval rendelkező lánynak az általa gondozott 
virágoskertjébe. A falu középpontjába is állítottak má-
jusfát, amit a pünkösdhétfői mulatságon táncoltak ki. A  

 
 
 
 
 
 
 

 

zselici uradalmakban – Eperjessy Ernő szerint – a gaz-
datiszt udvarán állítottak fát a legények, cserébe ő állta 
a pünkösdi mulatság költségeit. 
 Erre a napra esik idén fehérvasárnap a komálás 
(mátkálás) napja is. Az azonos nemű ifjak választottak 
maguknak (nem vérrokoni körből) kormát, komaasz-
szonyt. (Manapság hagyományőrzők felnőtt korban is 
és különneműek is élnek ezzel a szép hagyománnyal.) 
Nagyobb lányok küldenek a kiszemelt komának koma-
tálat, benne tojás, egy üveg bor, az üveg nyakán fonott 
kalács. Ha a kiszemelt lány elfogadja a komaságot, 
szintén tojást küld vissza. Egyszerűbb módja volt, ami-
kor lányok, legények összegyűltek virágvasárnap a 
templom vagy a kocsma előtt „csokkantani”. A szokott 
rítus szerint a leendő komák kiválasztották egymást, 
vidékenként más-más mondóka végén összeütötték 
(csokkantották) a hímes tojást. Amelyik tojás összetört, 
közösen megették, komává fogadták egymást. Ettől 
kezdve magázták, kendezték egymást, tiszteletből. Ez 
a kötelék sokszor szorosabbnak bizonyult a vérszerinti 
rokonságnál. A „tojáskoma” lett legtöbbször a gyermek 
keresztszülője. Háborúban nemegyszer élete árán 
mentette meg egyik koma a másikat. 
 Ez a nap Anyák napja (én nagybetűvel írom). Ma-
napság amikor a médiából, a bulvársajtóból a sztár és 
celebvilág, a nők bármi áron való önmegvalósításának 
egyedül üdvözítő útja a meghatározó, kevés szó esik 
az anyaság áldozat által való kiteljesedés lehetőségé-
ről, útjáról. Remélem, mire az újság megjelenik, aki 
még megteheti megköszönti őt, akinek az életét kö-
szönheti! 
 Azt írtam Szent György napjától itt az igazi tavasz, 
de itt vannak nekünk a fagyos szentek is. Pongrác, 
Szervác, Bonifác május 12-14-ig, sőt Orbán május 23-
a. Ezen szentek még komoly gondot okozhatnak a 
földművelőknek. Legendájukban megfagytak, mert ru-
háikkal szegény nyomorultakat takarták be. Jótéte-
ményük nem csökkenti a mi izgalmunkat, a fagyokat 
illetően. Remélem, megússzuk fagyok nélkül névnapju-
kat, nem lesz „korai aratás”. 
 „Szervác, Pongrác, Bonifác hárman tesznek egyet, 
 virágjában leszedik a barackot, meggyet. 
 Orbán sereghajtónak a végére maradt, 
 Ő szedi le azután, ami még megmaradt.” 
Inkább azt szeretném, ha a következő megfigyelés 
valósulna meg: 
 „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz.” 
Addig azért jó lenne pár kiadós eső most, amikor ko-
moly aszályt élünk meg. Szárazság ellen Neopomuki 
Szent Jánoshoz imádkoztak a régiek (május 16). Talán 
nem is baj, hogy Pünkösd átcsúszott júniusra, így a 
következő lapszámba is jut nagy ünnepünk.  

 

Mozsgó, 2011 Pünkösd (Ígéret) hava 

                 Győri Sándor
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Vasárnap-vásár nap 

 
 

Riportjaim során szoktam kérdezni beszélgető 
társaimtól, ki mit hagyna szívesen maga után örökül. 
Én a vásárt. A MOZSGÓI VÁSÁRT. Csupa nagy 
betűvel. Mert igen is szeretnék hagyományt teremteni. 
Minden hónap második vasárnapján. Egy varázsos 
helyet, ahol összegyűlnek, beszélgetnek, esznek-
isznak az emberek, és még ezen felül, vagy mindenek 
ellenére jól is érzik magukat. 
Nekem jó volt. Nem tudom, Önök hogy vannak ezzel? 
Én élveztem a vásárt. Hosszú idő után az elsőt.  
 
 
 
 

 
 
 

Gyönyörű és csábító volt a sok kézműves termék, 
finomak az ételek. 
Valami azonban hiányzott. Hiányzott a helyi termék. A 
mozsgói tojás, a mozsgói baromfi, a mozsgói kiskutya, 
kismalac, a mozsgói palánta... Hála Pista bácsinak, 
kisliba és libatojás volt! 
Hiszen ez is a célja a vásárnak. Merjék elhozni 
otthonról, amijük csak van. 
Hiszen ez a vásár értünk, Önökért van. Minden hónap 
második vasárnapján. 
Én most is ott leszek. Tartsanak velem!               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Képviselő-testületi ülés 
2011. április 14. 

 
 

A testületi ülés nyitó napirendi pontja a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolóval kezdődött, ide so-
rolva a tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos dönté-
seket, a "Minden gyermek lakjon jól!" programhoz való 
csatlakozást, a családi napközit, a taniskola beintegrá-
lását a társuláshoz, érdekeltségnövelő pályázat benyúj-
tását, 60.000.-Ft-os támogatás átadását a sportegyesü-
letnek, a segélyekről szóló határozatokat, az önkor-
mányzat számára felkínált állami földigénylést, valamint 
a Mozsgó című információs lap nyilvántartásba vételé-
nek jogerőre emelkedését.  
 2. napirendi pont a tanyagondnoki pályázat elbírálá-
sa volt. Az április 11-én megtartott véleménynyilvánító 
szavazás eredményét is figyelembe véve Pálfy Tamás-
sal szemben Hegedüs János nyerte el a pályázatot. 
 3. napirendi pont a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítása, a 4. pont a 2010. évi zárszámadási rende-
let elfogadása volt.  
 Ezt követte a tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatos 
szabályzat elfogadása, mely a szolgálat működtetésé-
hez szükséges. 
 Utolsó napirendi pontként ismertetésre került a kis-
térségi társulási megállapodás módosítása, a belső 
ellenőrzési jelentés elfogadása, a közbeszerzési terv 
elfogadása a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése kap-
csán. Kezdeményezte a testület a tanyagondnoki szol-
gálat felvételét a törzskönyvi nyilvántartásba a könyve-
lés szükségessége miatt, továbbá ismertette az egy-
házmegye beleegyező döntését a plébánia hivatal 15 
évre szóló bérlésével kapcsolatban. A balatonmáriai  
 

 
 
 
 
 
gyermektábor működtetésének támogatásáról is sza-
vaztak a képviselők, valamint kezdeményezték 2011. 
május 21-én takarítási nap megtartását, így csatlakozva 
az országos hulladékgyűjtési akcióhoz. Ismertették a 
Garancia Biztosító önkormányzati ingatlanokra tett 
ajánlatát, végül pedig a 2010-2011. évi ciklus önkor-
mányzati programját.                                       Jébé 
 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. május 19-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel 
tartja kihelyezett tagozati ülését Alsószőlőhegyen 
az Ebner Pincészetnél, melyre tisztelettel meghívja 
a község lakosságát. 
Az ülés legfőbb napirendi pontja: átfogó értékelés a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. 
évi ellátásáról. 
 
                        

Köszöntés 

 

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
nevében szeretettel köszöntjük a falu azon idős lakóit, 
akik május hónapban tartják születésnapjukat!  

 
 

Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket! 

 
 
 
 

 Buni Rudolfné, Kassai utca 
 Ihász Józsefné, Árpád utca 
 Kovács Ferencné, Mátyás király utca 
 Modenszieder István, Batthyány utca 
 Tamasics Jánosné, Mátyás király utca 

     Jébé 

                                                                                                        

MOZSGÓI VÁSÁR 
 

Május 8. vasárnap 
9-14 óráig 

a Sportpályán 
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Értünk, érted...  

Riportsorozat  

Sajgó Ferencet mindenki ismeri a faluban. Ránézés-
re még az idegenek is megmondják, erdőt járó em-
ber. Sugárzik róla a nyugalom. Beszélgetésünk 
közben is időnként kipillant a kertre, az eresz alatt 
fészkelő rozsdafarkúra.  
Nem vagyok tősgyökeres mozsgói, 25 éve lakom itt a 
feleségemmel. 2 felnőtt gyerekünk már nem lakik ve-
lünk.  

Hálás vagyok a falunak, amiért azonnal befogadtak 
minket, itt otthonra leltünk. Egy állás miatt jöttünk ide, 
én erdészeti ágazat-vezető lettem a helyi tsz-ben. Ak-
kor még szolgálati lakásban laktunk. Megfogott a hely 
szépsége, a gyönyörű táj, az erdő. Így amikor választa-
ni kellett, én már nem is akartam máshová menni, itt 
építkeztünk. A feleségem is itt kapott állást az óvodá-
ban, azóta is itt dolgozik. 

A szövetkezet után a Baranya Megyei Állami Erdőfelü-
gyelőségnél helyezkedtem el, majd a Szigetvári Erdé-
szetnél vállaltam munkát. Jelenleg is ott dolgozom ve-
zetőként. 

A falusi életet tudatosan választottam, ez az életforma 
megadja nekem a szabadságot. Szeretem az erdőt, a 
kertet, a gyümölcsöst, óvom a benne élő állatokat, tisz-
telem a körülöttem élő természetet, az életet.   

Miért lett képviselő, mi ösztönözte arra, hogy köz-
életi munkát vállaljon? 
Képviselői tevékenységem nem a politizálásról szól. 
Soha nem voltam párttag, a rendszerváltás után sem 
voltam egyetlen pártnak sem a tagja. A politikai hova-
tartozás most sem érdekel. Számomra egy a fontos: az, 
hogy amit és ahogyan teszek, az a falu és a térség 
érdekét szolgálja. 

Ez a 3. ciklusom képviselőként. Minden egyes alka-
lommal lakossági kérésre lettem képviselő. Tavaly már 
nem is akartam a választáson indulni, mert az egyre 
szélesebb körű munkahelyi feladataim mellett úgy gon-
doltam, erre talán nem jut annyi idő amennyit egy ilyen 
feladat vállalása megkíván. Az emberek azonban kéret-
lenül is hozták a választó cédulákat, szinte nem is adva 
más lehetőséget, mint hogy harmadjára is a falu képvi-
selője legyek.  

Már a legelső alkalommal is az volt a célom, hogy a falu 
vagyonát, intézmény rendszerét óvjuk meg, Mozsgó 
őrizze meg iskoláját, óvodáját, kiszolgáló intézményeit, 
s a térségen belül meghatározó szerepet töltsön be, és 
fejlődjön.  

Erdőjáró emberként fontosnak tartom a turisztika támo-
gatását, s ez a falu fekvése miatt is kínálkozó lehetősé-
get ad arra, hogy idecsábítsuk az embereket, ezt a 
csodás környezeti adottságot a javunkra fordítsuk. 

Képviselőként mindent úgy próbálok megoldani, java-
solni, hogy a fejlesztés eredményeként Mozsgó lehető-
leg önálló, és amiben csak lehet, önellátó legyen. Ezért 
tartom fontosnak a szennyvízhálózat kiépítését is oly 
módon, hogy ne szoruljunk a szigetvári  társaságra. A 
cél saját tisztító telep megépítése és működtetése len-
ne, mely amellett, hogy a helyieknek ad munkát, még a 
környező települések szennyvizét is befogadná, hasz-
not hajtva így a településnek.  

Élve a lehetőséggel, milyen feladatok megoldását, 
támogatását tekinti elsődleges céljának? 
A szennyvíz-hálózat kiépítése mellett fontosnak és 
megoldandó problémának tartom a szőlőhegyi lakosság 
integrálását, a falu népesség megtartó erejének megőr-
zését. Azt szeretném, hogy az emberek szeressenek 
Mozsgón lakni, jöjjenek újak, és a régiek akarjanak, és 
tudjanak is itt maradni. Ehhez azonban meg kell terem-
teni a lehetőséget munkahelyek létrehozásával, az 
intézményrendszer megóvásával, az infrastruktúra fej-
lesztésével (internet, szennyvíz, és talán gáz), s nem 
utolsó sorban az összetartó faluközösség erősítésével. 

Ezért is kell a lakosokat rávenni arra, hogy járjanak el a  
gyűlésekre, képviselő-testületi ülésekre, ahol mondják 
el a véleményüket, javaslataikat, építő kritikájukat.  És 
persze vegyenek részt, akár működjenek közre minél 
többen a falu rendezvényein. 

Önnek mi lenne a mesebeli három kívánsága? 
Az itt élőkkel kapcsolatban kívánságom az lenne, hogy 
mindenki a számára megfelelő közeli vagy helyi mun-
kahellyel rendelkezzen. Mozsgónak olyan bevételei 
legyenek, mely lehetővé teszi a település európai szin-
tű, kényelmes üzemeltetését, infrastruktúrájának fej-
lesztését. Az emberek valóban szeressenek Mozsgón 
élni, azért tenni és dolgozni. 

A családomnak egészséget kívánok, a gyerekeinknek 
megélhetést és biztos családi hátteret az ország hatá-
rain belül leendő unokáinkkal együtt, s magunknak még 
hosszú, nyugodt életet.  

Milyen alapelvek szerint éli mindennapjait? 
Értékrendemben mindenkor első a családom. Szak-
mámban a magyar erdőket szolgálom, képviselői tevé-
kenységemmel pedig a közösséget. Ezt igyekszem 
legjobb tudásom szerint, tiszta lelkiismerettel tenni.  

Talán már ismerős kérdés: kedvenc étel, könyv, 
zene? 
Szeretem a magyar konyhát, kedvencem a babgulyás, 
a húsételek. Vannak könyvek, melyeket többször is 
elolvasok, fellapozok: például Spíró György Fogságban 
című könyve, a Rejtő Jenő könyvek, az Indul a bakter-
ház, Thassy Jenő Hátraarc című műve, s rendszeresen 
forgatom a Bibliát.  
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Zenében ifjúságom örök klasszikusait hallgatom most 
is, a Queent, a Deep Purplet, a Santanát, a 70-es 80-as 
évek rockzenéjét.  

Egy ilyen tartalmas köz- és magánéleti múlttal a 
háta mögött – koránt sem megöregedve és megfá-
radva –, mi az, mit örökül hagyna ránk és családjá-
ra? 

Mozsgóra örökül hagynám a közösségtudatot, mely 

tovább építheti és életben tarthatja ezt a falut. A gyere-
keimet nézve szeretném, ha azt az értékrendet követ-
nék, mint én.  

Így láttam én ezt a számomra érdekes embert. Köszö-
nöm, hogy elfeledtem, hivatalos minőségemben voltam 
ott. Nekem a beszélgetés élménye maradt meg, nem a 
kötelező riport.           

  Jébé

 
 
 

JOGOSKODÓ 
 

 

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény jogot ad a 
magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meg-
határozott részének felhasználásáról rendelkezzék. Az 
1% -os törvény írja elõ a támogatás mértékét, a ked-
vezményezett(ek) körét és az erre irányadó eljárás 
rendjét. 

 

Minden adófizető magánszemély rendelkezhet adója 2 
x 1 %-áról, amennyiben személyi jövedelemadóját 
határidőre, maradéktalanul befizeti. Az egyik adó 1 %-
ot alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön ne-
vesített intézmény javára lehet felajánlani. A másik adó 
1 % pedig valamely egyház vagy a törvényben meg-
határozott kiemelt költségvetési előirányzat javára ad-
ható.  

 

Az szja 1 százalékáról sajnos az adózóknak kevesebb, 
mint fele nem rendelkezik, pedig felajánlásukkal 
könnyen segíthetnének a rászoruló alapítványoknak, 
akiknek szinte egyetlen bevételi forrásuk ebből szárma-
zik. Számítások szerint egy adózó felajánlása több, 
mint 5000 forintot ér egy civil szervezet javára.  
Ha Ön önadózó, adóbevallását (a 1053-as bevallási 
nyomtatványt) és vele együtt az adó 1 százalékáról 
szóló rendelkező nyilatkozatot 2011. május 20-ig küldje 
el az adóhatóságnak (elektronikus úton vagy postai 
úton). Ha a munkáltatója készíti el az Ön adóbevallását, 
munkahelyén töltse ki az adó 1 százalékokról szóló 
nyilatkozatot, majd adja le a borítékot a munkahelyén 
legkésőbb 2011. május 10-ig. Ha Ön már beküldte az 
adóbevallását és elfelejtett rendelkezni az adó 1 %-ról, 
a nyilatkozatot postán vagy személyesen juttassa el az 
adóhatósághoz 2011. május 20-ig.  
 

Ha az adóhatóság készíti el az Ön adóbevallását, post-
ai vagy elektronikus úton ellenőrzés végett megküldött, 
az adóhatóság által már kitöltött adóbevallásában töltse 
ki a rendelkező nyilatkozatot és adóbevallásával együtt 
küldje vissza. 
 
Éljen a lehetőséggel, és támogassa az Ön által válasz-
tott szervezetet!      

  Jébé

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

Fagyűjtési akció! 

 
 

Mozsgó Község Önkormányzata tulajdonát képező - a 
temetőtől induló – földút kitisztítására lehet jelentkezni. 
Az elvégzett munka fejében a kitermelt famennyiség 
1/3 része elvihető, 2/3 része az önkormányzatnál ma-
rad. A kitermelendő terület nagyságát a jelentkezők 
száma fogja meghatározni. A terület pontos helye sor-
solással fog eldőlni.  
Aki részt kíván venni a fagyűjtésben 2011. május 12-ig, 
csütörtökig jelezze a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 

 
 

VÉRADÁS  

A Magyar Vöröskereszt és az Önkéntes Vérellátó 
Szolgálat szeretettel hívja és várja a Véradókat 
2011. május 9-én, hétfőn   
1100-1400 között a Rendezvényterembe. 
 

 

Az ALAPÍTVÁNY A MOZSGÓI ISKOLA JÖVŐJÉÉRT 
alapítvány kuratóriuma köszöni támogatóinak eddigi fel-
ajánlását. 
2010-ben 125668 Ft érkezett az alapítvány számlájára. 
Az összeget részben tehetséggondozásra, jutalomkönyvek 
vásárlására, iskolai programok támogatására fordítottuk, 
illetve az alapítvány számláján tartalékoltuk. 
 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával 
 2011-ben is támogassa alapítványunkat! 

 

Adószám: 18306631-1-02 

ÉRTESÍTÉS 

 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási 
támogatás, ápolási díj) kifizetésének időpontja: 
2011. május 31. (kedd) 10-16 óra között. 
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Emlékezünk – emlékezzünk! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden év májusában lerójuk tiszteletünket sírjánál, 
emléktáblájánál – emlékezünk. Ebben az évben is ké-
szül az iskola, névadójának méltó megünneplésére.    
 A gyerekek fejében számtalanszor megfogalmazódik 
ez a kérdés: Ki is volt névadónk, Lengyeltóti János? – s 
tőlünk, pedagógusoktól várják a választ.    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Szeretnénk, szeretném közelebb hozni személyét 
hozzájuk.   
 Amikor születésének 100. évfordulójára gyűjtöttem 
az anyagot, egy olyan ember képe bontakozott ki előt-
tem, aki mély nyomott hagyott az itt élőkben. Sokféle  
programot szervezett, volt amit nevelő célzattal, és volt 
amit csak a falu szórakoztatására. Persze az is kiderült 
számomra, hogy ő sem volt tökéletes, de elkötelezetten 
vallotta, hogy lehet és kell tenni az itt élőkért. Hitte, 
hogy az emberek igenis értékelik a szépet, a jót. Meg-
mutatta, hogy mindenkiben vannak értékek, hogy azok-
nak az értékeknek lehetőséget kell teremteni, és mint a 
mag előbújnak a földből. 

A jó kertész ápolja, gondozza, metszegeti, alakítja 
környezetét, hogy felnőjön és teremjen. Ez a kertész 
volt Lengyeltóti János, az Ő nyomdokain szeretnék 
járni, ezt a példát akarom követni magam is. Ezt a gon-
dolkodásmódot, ezt a hozzáállást kívánom közvetíteni a 
gyerekek és e közösség felé.     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iskolánk, 15 évvel 
ezelőtt, 1996. május 
18-án Hajdú János 
iskolaigazgató, képvi-
selő kezdeményezésé-
re vette fel Lengyeltóti 
János (1910-1991) 
nevét.  
 

                Puskás Éva 
 

 
 

Meghívó 

 

A mozsgói Lengyeltóti János Tagiskola szeretettel meghívja a község lakóit névadójának ünnepsé-
gére és a „Zselic Hangjai szavalóversenyre, melyet 2011. május 20-án, pénteken tartanak. 
Program:  11 00 órakor az emlékezés virágainak elhelyezése a temetőben 
  11 30  órakor ünnepi műsor és koszorúzás az emléktáblánál 
  13 00 órakor „Zselic Hangjai”szavalóverseny a Művelődési Házban.   
 

Kincses Kalendárium 

 

Falu Tamás: Holdfény 
 

A vén utcán a sárga hold 
A múltakat idézi: 
A Géza bácsi itt lakott, 
Ott meg az Anna néni. 

 
Ebben a házban éldegélt 
Az aranykedvű rektor, 
S e kis padon, a fa alatt 
A patikus ült egykor. 

  
A jegyzőlakban csend borong, 
Elhallgatott a nóta, 
A fűszerbolt még a helyén, 
De ráírva: Utóda. 

 
A régiek már nincsenek, 
Nem gondol rájuk senki, 
Én azt hiszem, ki mást felejt, 
Magát is elfelejti. 

 

 
 
 
 

Hát ne felejtsünk! Vannak „emlékfáink” akik itt vannak 
velünk. Életük a falu élettörténete is. Ha szívesen meg-
osztják velünk emlékeiket, éljünk vele. Bözsi nénivel is 
így jött létre egy hosszabb beszélgetéssor.  

 

Kérem, engedje meg nekem, hogy úgy mint eddig 
most is „Bözsi néninek szólítsam. Így legalább én is 
„visszafiatalodom”. 
90 éve élek itt, így ismernek, szólítanak a legtöbben. 

 

90 év szép kor. Ilyen szellemi frissességben megélni 
jutalom. Sok mindent átélt, hiszen mindvégig itt dol-
gozott Horváth Erzsébet Mozsgó, Kassai u. 28. szám 
alatti lakos. 
Bözsi néni, mikor született? 
1920. szeptember 23-án Bükkfán. Ez egy puszta volt, a 
falutól északra, Ödönvölgy fölött. Az érdekessége, hogy 
közigazgatásilag a terület egy része Mozsgóhoz, a másik 
rész Almamellékhez tartozott, ezért ott anyakönyveztek. 

 

Hogyan került a család Bükkfára? 
Ez a puszta is a Biedermann uradalomhoz tartozott. 
Nagy sertéstelep volt, makkoltattak, neveltek. Érdekes-
ség, hogy abban a régi időben már gép látta el vízzel a 

pusztát. 30-40 ember dolgozott itt, több család a pusztán 
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is lakott. Édesapám Horváth János volt a pusztagazda. 
Itt éltünk, öten voltunk testvérek. 

 

Nem lehetett könnyű az életük. Hol dolgozott Bözsi 
néni? 
Az életem minden percét munkával töltöttem. Először a 
tejcsarnoknál, majd a földművesszövetkezetnél, utoljára 
a szociális otthonban dolgoztam. 

 

Emlékszik a Bükkfán dolgozókra? 
Hogyne: Tóték, Farkasék, Kálmán Sándor, Kovács 
János családja. Sok gyerek volt a pusztákon és a sző-
lőhegyeken, Ödönben, Szent Miklóson, Galamboson, 
Jedinkán, Alsóhegyen. Mind Mozsgóra jártunk iskolába. 
Földes utak voltak, ha esett, ha fújt mentünk sok-sok 
kilométert. Többen voltunk, mint a falubeliek. 

 

Ilyen távolságokról gyalogolni – nehéz lehetett. 
Milyen ruhába, cipőbe jártak? 
Szegényes volt a ruházatunk, farmer, dzseki, mint a 
mostani fiataloknak, nem volt. Nyáron tutyiban vagy 
mezítláb jártunk, rossz időben magas szárú cipőben. 

 

Milyen volt a régi iskola épülete? 
Hasonlított a mostani plébánia épületére, csak középen 
nem volt olyan lépcsős bejárat. Két osztályterem volt és 
a köztük levő középső kis részt a segédtanítónak alakí-
tották ki szobának. Ő az iskolában lakott. 

 

Az osztálytermek berendezéséről is meséljen! 
Középen volt egy dobogó, azon volt az asztal. Az asztal 
mellett egy szék állt. A másik oldalon volt egy gurigás fa 
számológép. Két-három hosszú pad volt, amelyben 
többen is ültünk. 

 

Mi volt az akkori gyerekek „aktatáskájában”? Köny-
vük, füzetük volt-e? 
A táskánkat úgy hívták, hogy cekker, amely kukorica 
léhából készült vagy a hónunk alatt vittük a felszerelést. 
A cekkerben volt a palatábla, irka, egy könyv. Ebben az 
egy könyvben volt az összes tantárgy: számtan, olvas-
nivaló, földrajz, hittan. Fából készült, tolóajtós tolltartónk 
is volt. Egy füzetünk volt, ebbe és a palatáblára írtunk. 
Radírt nem használtunk. 

 

Hogyan telt a napjuk? 
Reggel 8 órakor bejött a tanító, felálltunk és köszön-
tünk: Dicsértessék! Ha egyházi ünnepek voltak misére 
is kellett mennünk. A hét kép napján a pap tanított. Az 
órák között szünetünk is volt, ott ahol most a sportpálya 
van, ott volt az udvar. Úgy mint most, a nagy geszte-
nyefák is megvoltak. Kergetőztünk, télen téli játékokat 
játszottunk. Iskolai gyakorlókertünk is volt a Pozsonyi 
utca végén, megtanultunk kapálni, fát metszeni, min-
dent ami a falusi élethez kell.  

 

Kik voltak a tanítói? 
Az igazgató – és egyben községi kántor – Jozipovich 
(Jávor) István, a segédtanító Szegedi Rezső volt. Két 

csoportban tanultunk 1-2-3, és 4-5-6. osztály. Akkor 
csak 6 osztály volt (1926-os évek!) Sok volt a gyerek a 
két osztály kevésnek bizonyult. 

 

Hogyan került sor az iskola bővítésére? 
A község vezetői meg az uraság is szükségét látta a 
nagyobb iskolának, és az építkezés mellett döntöttek. 
Egy alkalommal egy-két szemfülesebb iskolatársunk, 
aki kihallgatta a felnőttek beszédét – alighanem a Kiss 
Jani, meg az Istvánovics, azzal a hírrel szaladtak be, 
hogy azt hallották elbontik az iskolát. Hittük is nem is. 
Aztán a hír igaznak bizonyult, mert pár nap múlva el-
kezdték hordani az építőanyagot.  
Mi pedig padostul, táblástul költöztünk a Mátyás király 
utcába, oda ahol később a faüzem volt. Egy kis hely-
ségbe – szekrény, számológép, egy rossz dobogó rajta 
asztal – ez lett az berendezés. A tanítás nem állt le. 
Délelőtt a kicsik, délután a nagyobbak jöttek iskolába. 

 

Mennyi ideig voltak ebben a szükségből kialakított 
iskolában? 
Három évig tartott az építkezés. A falu mellett a 
Biedermann uraság segített, uradalmi fogatok fuvaroz-
tak. Szentlászlóról, Boldogasszonyfáról, Keresztúrról is 
jöttek iparosok dolgozni. A segédmunkát a falusiak meg 
a környékbeliek adták. Akinek idejárt már a gyereke 
azért, akié meg majd fog járni azért jött segíteni. 

 

Erről az időről, az építkezésről édesanyám is me-
sélt. Ők akkor még az Alsóhegyen laktak, a bátyám 
is pici volt, de fontosnak érezték, hogy a falunak 
megfelelő iskolája legyen és a gyerekeik jó körül-
mények között tanulhassanak – hát jöttek és dol-
goztak. 
Ahogy elkészült az épület egy-egy része, - még a felső 
szint be sem volt fejezve, még a lépcső se, már költöz-
ködtünk vissza. Az építkezés alatt jött tanítani Sümegi 
Rozália tanítónő, később Lengyeltóti János. Akkor már 
több osztály volt 1-2. o.,  3-4. o., 5-6. osztály, és a 6. 
osztályt végzetteknek az ismétlő még 3 évig. Ide aztán 
már kevesen jártak, mert ilyen idős gyerekeknek már 
dolgoznia kellett. 

Bözsi néni! Köszönöm a beszélgetést. Sok mindenre 
kell még visszatérnünk. Jó lenne, ha a hangját is rög-
zíthetnénk egyszer már, hogy a történeteivel együtt az 
is megmaradna. 
      

 
 
 
 
 
 
 
m

     -g- 
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Fél évszázaddal ezelőtt végzettek találkozója 

 
 
 

Az 53 évvel ezelőtt végzett általános iskolai tanulók 
találkoztak 2011. április 16-án. Rendhagyó osztálytalál-
kozóra került sor, hiszen ritka alkalmak egyike volt, 
hogy ennyi év után ismét találkozóra – a harmadikra – 
gyűltek össze.  
 18-an ballagtak el 1958-ban, ebből kilencen jelentek 
meg régi iskolájukban – sajnos már négyen elhunytak, 
öten betegségük miatt nem tudtak eljönni. Szeretve 
tisztelt osztályfőnökük Kiss József, aki idén töltötte be a 
80. életévét, szintén megtisztelte jelenlétével a résztve-
vőket.  
 Az iskola épületének megtekintése után, felidézték 
az elmúlt 53 évben történteket, meséltek egymásnak az 
életükről, eredményeikről, gyerekeikről, unokáikról, 
majd a temetőben régi tanáraik és elhunyt osztálytársuk 
sírjára helyezték el az emlékezés virágait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A találkozón részt vett: Kiss József osztályfőnök, id. 
Kovács József és felesége, a rendezvény fő szervező-
je, Balatinácz Pálné Forró Klára és ifj. Kovács József 
szervezők, Berta Györgyné meghívott, Józsa Gyuláné 
Czvik Mária, Juhász Jánosné Kula Erzsébet, Tóth Vik-
torné Müller Éva, Török Sándorné Nyulasi Etelka és 
férje, Nyulasi Károly, Nyulasi Károlyné Reiner Erzsébet.
                                                                     P. É. 

 
  

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!  

 
 
 

Életünk és a bennünket körülvevő világ folyamatosan vál-
tozik. Rövidesen iskolánk életében is változások következ-
nek be. Az évtizedek óta működő napközit felváltja egy új 
rendszer, melynek családi napközi lesz a neve és továbbra 
is az iskolában fog működni. Ez nagyon sok mindenben 
különbözni fog a megszokott délutáni életünktől, többek 
között abban, hogy nem lesz 30-nál is több gyermek ösz-
szezsúfolva egy-egy tanteremben, csak 5 tanuló, aki ké-
nyelmesen elfér. Nem lesz 4-5 féle osztályból egy-egy 
csoport összeállítva, hanem azonos vagy egymáshoz kö-
zeli osztályok tanulói dolgoznak majd együtt, s még lehe-
tőség lesz esetleg arra is, hogy testvérek egy csoportba 
kerüljenek. Immár sokkal több figyelem fog jutni 1-1 tanuló-
ra, akár a szabadidő megszervezését, akár a délutáni 
tanulást vesszük figyelembe.   
 A 2011. április 7-én megtartott családi napközivel kap-
csolatos tájékoztatóra 19 érdeklődő jelent meg, akik közül 
az április 11. hétfői határidőig 13 fő nyújtotta be pályázatát  
 

 
 
 
 
 

családi napközi vezetésére. A pályázók közül 9 fő rendelke-
zik érettségivel, a többiek szakmunkás végzettségűek.     
Legtöbben az alsó tagozatosokkal szeretnének foglalkozni, 
és vannak, akik a nagyobb gyermekeket fejlesztenék. Mind-
egyiküknek szép terveik vannak a szabadidő hasznos eltölté-
sére, a tanulók foglalkoztatására. Többek már tapasztalatot is 
gyűjtöttek a gyermekek nevelését tekintve, hiszen saját 
gyermekeiket éveken keresztül segítették a tanulásban. Min-
den jelentkezőt személyesen is meghallgattunk és igyekez-
tünk pontos képet kapni rátermettségükről a délutáni csopor-
tok vezetését illetően. 
 Most Önökön a sor Kedves Szülők, és rajtatok Gyerekek, 
hogy kipróbáljátok ezt a kínálkozó lehetőséget. Reméljük, 
hogy sokan éltek vele és szeptembertől, vagy már a nyáron 
is kíváncsiak lesztek arra, miként készültünk a fogadásotok-
ra. 
 A jelentkezéseket az általános iskolában szétosztásra 
kerülő lapon várjuk majd vissza. 
                                                             Hegedüsné Sz.Tünde 

Csecsemőgondozási verseny  

 

 

Az elmúlt héten az általános iskola három tanulója területi 
csecsemőgondozási versenyen vett részt. Kilenc induló 
csapatból a negyedik helyezést érték el a lányok. Gratulá-
lunk és köszönjük szépen: Boros Bernadettnek, Gazdag 
Csengének, Juhász Dalmának.  
Szívből kívánom, hogy a megszerzett ismereteket, a ké-
sőbbiekben is hasznosítani tudják! 
         Horváthné Berta Ildikó 
 
Osztálykirándulás 

 
 

Az 5-6. osztály 22 tanuló három pedagógussal 
vett részt a budapesti kiránduláson, melynek kere-
tében meglátogatták a parlamentet is. 
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Mozsgói Virágtúra 
 
 

„A földnek csillagai a virágok” – tartja a latin közmon-
dás. Ezeket a csillagokat fedeztük fel egy borús áprilisi 
napon, 2011. április 16-án, Szabados Zoltán erdész 
vezetésével. Végighaladtunk a mozsgói Ezüsthárs-
tanösvényen. Kis csapatunkban – nagy-nagy örömünk-
re - minden korosztály képviseltette magát.  
Vezetőnk az erdő nagy tisztelője, védelmezője, nem-
csak a növényekről és az állatokról, hanem a túraútvo-
nal során elhaladó dombokról és völgyekről is érdekes 
információkkal szolgált.  
 Megtudhattuk, hogy az Aranyosi-dombon régen töl-
gyek és bükkök voltak, jelenleg vegyes (ezüsthárs, 
gyertyán) és a tetőn ültetett tölgyerdő találunk, hogy a 
medvehagyma olyan erőszakosan terjeszkedik, hogy 
számos régen honos növényt kiszorít az életteréből.  
 Rácsodálkozhattunk ritka vadvirágokra: paris almája, 
kónya vicsorgó; ízlelgettük, memorizáltuk a nevüket,  
versenyeztünk, hogy ki hány virágot ismer, hogy ki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

hány virág nevére emlékszik, hogy ki találja meg előbb 
a növény leírását a határozókönyvben (még soha nem 
sétáltam az erdőben könyvvel a kezemben!). 
Megtanultuk, hogy nyitott szemmel járjuk az erdőt, hogy 
fedezzük fel, csodálkozzunk rá az előttünk heverő ter-
mészeti értékekre! Köszönjük!  

                                                            Puskás Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Néhány gondolat a tájról  

 

 
 

A következő útvonalon haladtunk: Pringli (Tinódi-völgy), – 
Aranyosi-domb – Körtvélyes – Szerbbarak alja  – Bika-rét – 
Bögör. 

A zselici táj jellegzetes dunántúli dombvidék, a harmad-
időszak során alakult ki. A tanösvény vonalában emberi 
beavatkozás miatt a pannonkori homok kibukkanásaiban 
megkövesedett kagylókkal és csigákkal találkozhatunk.  

A Zselic területén szubmediterrán klímahatások érvénye-
sülnek, emiatt a védett szúrós csodabogyó (eszmei értéke 
5000 Ft) sem ritka errefelé. A táj jellemző társulásai a bük-
kösök és gyertyános-tölgyesek, ezüsthársakkal, borostyán-
nal, bükksással kísérve.  
Ez idő tájt aljnövényzetükben a következő védett fajokkal 
találkozhatunk: hóvirág (E.é. 10.000 Ft), illatos hunyor 

 
 
 

(E.é. 5000 Ft), kisvirágú hunyor (E.é. 5000 Ft), májvirág 
(E.é. 2000 Ft), szártalan kankalin (E.é. 2000 Ft), jerikói 
lonc (E.é. 2000 Ft).  

A tavaszi aszpektus jellegzetes növényei még a medve-
hagyma, pettyegetett tüdőfű, odvas keltike, illatos ibolya, 
olocsán csillaghúr, salátaboglárka, kapotnyak, hagymás 
fogasír, mocsári gólyahír, orvosi salamonpecsét, farkas-
szőlő és az indás ínfű. A népi gyógyászatban számos 
növény a gyógyhatásáról is ismert, mint a hóvirág, májvi-
rág, pettyegetett tüdőfű, orvosi salamonpecsét és a med-
vehagyma. 

Következő túránkon – május végén – az orchideafélék-
hez tartozó kosborok nyomába eredünk. 

Szabados Zoltán 
 

 

A tiszta, rendezett környezetért! 

 
 

Áprilisi lapszámunkban már olvashattak arról, hogy újra 
indult a közcélú foglalkoztatás. A gyógynövény-termesztés 
mellett – jelenleg a palántanevelés folyik – a falu takarítá-
sát, rendben tartását is elvégzik a dolgozók Radanics Já-
nos temetőgondnok vezetésével.  
Azóta – mint láthatjuk – megszépült, rendezetté vált fa-
lunk, láthatjuk a gondozott virágágyásokat, a szeméttől 
megtisztított utcákat. A község területén lévő illegálisan 
lerakott szemetet is összegyűjtötték, elszállították. 
 

Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
település tisztaságának fenntartása érdekében a háztartá-
sokban keletkezett szilárd hulladékot a helyi rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kezelje:  

 

 

/3/ A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során 
olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az 
ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító 

járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon 
és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő. 
     A települési szilárd hulladék gyűjtése a keletkező 
hulladékmennyiség és a gyűjtés gyakorisága alapján 
meghatározott űrtartalmú, szabványos 110 l KUKA hul-
ladék gyűjtő edényben történhet, melynek súlya a 35 
kg-ot nem haladhatja meg. Többlethulladék esetében 
kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott 
zsákokban helyezhető el a hulladék.  

 
 

A háztartásokban keletkezett építési törmelék elhelyezé-
se a község területén minden esetben a polgármesterrel 
történt előzetes egyeztetéssel lehetséges vagy konténer 
bérlésével. A nagyobb méretű berendezési tárgy szerve-
zett összegyűjtéséről és elszállításáról – lomtalanítás - 
évente 1 alkalommal van lehetőség, melyről a későbbiek-
ben a lakosságot tájékoztatjuk. 

                           P. É. 
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A biogazdálkodásról 
 
Kedves Olvasó! 
 Horváth Bernadette vagyok, 2010. szeptember 1-jén 
költöztem Pécsről férjemmel és gyermekeimmel 
Jedinkaszőlőhegyre. Édesapám kárpótlási földterületein 
folytatok ökológiai gazdálkodást, valamint egy 
bemutató, turisztikai látványgazdaságot alapozunk EU-
s támogatási forrás bevonásával. 
 Két idősebb leánygyermekem születése után a 90-es 
években találkoztam először az ökológiai gazdálkodás 
szemléletével. Rablóból lett a legjobb pandúr, hiszen 
középiskolai tanulmányaim során középfokú 
agrokémiai, vegyszeres növényvédelmi szakképesítést 
szereztem. 
 Ekkortájt terjedt el országosan is ez a 
környezetkímélő gazdálkodási módszer. Először egy 
holland szervezet, majd később a Biokultúra Egyesület 
közreműködésével történt az ellenőrzés és a minősítés 
rendszerének kiépítése. Egy helyi, Pécs-Zselici 
egyesületi csoport megalapításával járultam hozzá az 
eszme terjesztéséhez. Ellentétben a köztudattal, az 
öko- vagy biogazdálkodás nem merül ki a kezeletlen, 
beavatkozás nélküli gazdálkodásban, hanem „...olyan 
környezetkímélő és megújító különleges minőségű és 
teljes körű mező-, erdő-, és tájgazdálkodást,  
vidékfejlesztést jelent, amely szigorú előírások (EU, 
IFOAM, FVM) keretei között ellenőrzés és minősítés 
mellett, valamint aktív egészségvédelem és életforma 
változás igényével folyik.” (Márai Géza). Sokkal több 
tehát, mint a nem permetezés vagy az „ahogy, a jó 
Isten megteremteti”-nél. Komoly szakmai 
felkészültséget, éber szemet, érző szívet kíván, azon 
túlmenően pedig kapcsolódást az országos hatáskörű 
ellenőrző szervezetek valamelyikéhez, szigorú 
szerződési feltételekkel. 2007-ben kötöttem a jedinkai 
területeim vonatkozásában szerződést a Hungária Öko 
Garancia Kft-vel. 2011-ben már 5 ha ellenőrzött, 
minősített ökológiai területtel rendelkezem. 
Tevékenységem célja jelenleg a szűk családi ellátás - 8 
fővel már ez sem kevés - ,  későbbiekben a turisztikai 
célú vendégasztalra való termelés, majd a piaci 
megjelenés. 
 Táplálékot állítok elő. Teljes értékű, egészségünket 
elősegítő élelem csak élő talajon terem. A talaj élővé 
tételéhez szükséges az állatok jelenléte, a gilisztáktól, 
az énekesmadarakon át, a természetes tartású 
háziállatokig. Ezekkel egyelőre korlátozottan 
rendelkezem (1 db magyar óriásnyúl), igyekszem hát 
más módszerekkel próbálkozni. Komposztálok, 
mulcsozok, soronkénti növénytársítást alkalmazok, ami 
szép, színes, változatos kertet eredményez. Valamint 
használom fixa ideámat, a domboságyat.  
  

 
 
 
 

A domboságy a helyben komposztálás és a 
növénytársítás ötvözésén alapuló agrotechnikai 
módszer. A mellékelt ábra szerint készítem el én is 
ágyaimat. Első éves beültetésre magas 
tápanyagigényű növényeket palántázok (paradicsom, 
paprika, padlizsán, tökfélék, uborka) és azok 
társnövényeit vetem szép rendezetten, virágokkal 
karöltve. Előnye, hogy gyorsan felmelegszik, magas 
tápanyagtartalmával erőteljes növekedést biztosít a 
melegigényes növényeknek, valamint a termőfelületet 
is jelentősen megnöveli. Száraz időben ugyan gyorsan 
kiszárad, ezért a földbe süllyesztett PET palackokkal 
biztosítom 2-3 tövenként az öntözés lehetőségét. A 
felületet kaszált fűvel takarom, mulcsozom. Az 5-10 cm-
es takarás véd a kiszáradástól és a gyomok 
elszaporodását is gátolja, hiszen csak kézi gyomirtás 
alkalmazható a dombágyáson. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miközben pompás, színes vegyes kertemben 
gyermekeimmel együtt tevékenykedem, ők 
biztonsággal csipegethetnek a friss gyümölcsökből, 
zöldségekből, hiszen nem használok szintetikus 
vegyszereket, amiknek felhasználásakor mindig 
felmerül a mérgező anyagok jelenléte. Brendon Lahne: 
A növények hatalma és titkai című könyvében azt 
írja:”Ha az ember napfényes időben frissen szedett zöld 
növényt fogyaszt el, akkor nem más történik, mint hogy 
azt veszi magához, ami nyolc perccel korábban a Nap 
része volt. Ennyi idő alatt éri el ugyanis a napsugár a 
Földet. A napenergia táplálékká alakításához viszont, 
mindössze egyetlen másodperc töredékére van 
szükség.” Így gyermekeim bármikor részesei lehetnek a 
földi élet számára kulcsfontosságú eseményeknek. 
 Számomra ez a magasztos cél, élni, élhető életet 
adni...                   
                                                     Horváth Bernadette 
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Porovica Kupa 

 

 

4. alkalommal került megrendezésre a mozsgói 
Porovica Kupa 2011. április 9-én. A verseny rendezője 
a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület és a BMÖ 
Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye 
volt. A rendezvény támogatói: Mozsgó Község Önkor-
mányzata, a Fogyatékos Személyek Baranya Megyei 
Sportszövetsége és a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú 
Kistérségi Társulás. 
 Az esemény már akkora rangot vívott ki a magának, 
hogy az ország számos pontjáról – így Darvastóról 
(Veszprém megye), Pécsről, Siklósról, Bólyból, Dráva-
tamásiból, Helesfáról, Szigetvárról – is jöttek a mozgá-
sukban korlátozott és értelmileg akadályozott verseny-
zők. A verseny rangját szintén emelte, hogy az épek is 
nagy számban csatlakoztak a küzdelemhez. Az idei 
évben 160 sportoló vett részt a küzdelemben, a fogya-
tékos sportolók száma:  90  fő, az ép sportolók száma 
70 fő volt. 
 Négy sportágban – bocsa, darts, sakk és asztalite-
nisz mérhették össze tudásukat, rátermettségüket a 
versenyzők.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 A bocsa bajnokságot a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség szervezésében a fogyatékossággal élők 
számára rendezték meg. Az asztalitenisz résztvevői 
között épek és sérültek egyaránt voltak. Ezen kívül a 
darts és sakk egyéni bajnokság lebonyolítására is sor 
került. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ebben a nemes küzdelemben a résztvevők nemcsak a 
fizikai erőnlétüket próbálhatták ki, hanem az egymás 
iránti elfogadásnak a szép példáját mutatták. 
Köszönet a szervezőknek!                                  P. É. 
  
 

 

 

 
Székelyföldi  barangolás 

 
Július 14-15-16-17-én kirándulást szervezünk Er-
délybe. Úti célunk Gyergyó és környékének bebarango-
lása.  

 

Szállás Gyergyócsomafalván a Veresvirág panzióban 
ahol napi kétszeri étkezést is kapunk.  

 

Tervezett indulás 13- án, szerda este, másnap dél körül 
érkezés a szálláshelyre, ahol meleg ebéddel várnak 
bennünket. Az aznapi vacsorát nekünk kell megoldani, 
másnap kapunk reggelit és vacsorát, következő nap 
megint lesz reggeli és vacsora, majd az utolsó nap reg-
geli. A napközbeni étkezéseket nekünk kell megoldani.  

 
 

Tervezett kirándulások: első nap, 15-én Gyilkos-tó és a 
Békási-szoros, majd hazafelé megállunk a Gyergyó-
szentmiklósi  Tarisznyás Márton múzeumban.  

 

Másnap egy körútazást teszünk Zeteváraljai víztározó-
hoz, onnan Székelyudvarhelyre és a Szejke fürdőhöz 
látogatunk el, itt tallálható Orbán Balázs síremléke is 15 
székelykapuval. A hazaúton megállunk Korondon 
(fazekasközpont), és Farkaslakán, ahol Tamási Áron 
sírjánál leróhatjuk tiszteletünket. Harmadnap reggeli 
után megnézzük a Gyergyószárhegyi „Lázár-kastély”-t 
és kolostort, majd délután hazaindulunk.  

 

Lehetőségünk adódik bebarangolni a helyi erdőt, és kis 
szerencsével medvét is láthatunk.  

 

 

 
 
 

 
 
                         Veresvirág Panzió 
 
 

 
 
Az utazás  költsége – megfelelő számú jelentkező ese-
tén - 35.000 Ft, mely magában foglalja az utazást, az 
étkezéseket, a szállást és a belépőket is.  
 
 

Remélem felkeltettük az érdeklődésüket és szeretettel 
várjuk jelentkezésüket a könyvtárban. 
 
Jelentkezni június 15-ig lehet 15.000 Ft előleg befizeté-
sével. 
               Bege Amália 
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Programok 
 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 
alábbi programokra: 
 

2011. május 7. szombat 1600 óra gyerek, 1700 óra 
felnőtt kispályás futball-utcabajnokság első mérkő-
zései a sportpályán 
Szervező: Mozsgói „Csízik Mihály” SE 
 
2011. május 8. vasárnap 900-1400 óra között 
MOZSGÓI VÁSÁR 
Helye: Sportpálya 
Szervező: Jámbor Beáta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. május 21. szombat  
„TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” – 
hulladékgyűjtési nap 
Szervező: Kovács Zsolt polgármester 
 
2011. május 21. szombat 1500 
Színházlátogatás: Rudolf c. musical a Pécsi Nemzeti 
Színházban Ár: 3100 Ft. Jegyek még vásárolhatóak a 
könyvtárban.  
Tel.: +36 (73) 344-060, +36 (20) 497-0096 
 
2011. május 28. szombat 900 
Mozsgói Virágtúra – megmásszuk az Aranyosi-tetőt,  
felfedezzük az orchideák családjába tartozó kosborfé-
léket. Találkozó a sportpályán.  
Túravezető: Szabados Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja 
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.;    Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;     Kiadó és  
Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Szerkesztő: Jámbor Beáta;  
 Kiadványterv: Győri Zsuzsi  Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com    ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254 
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Használt 240 l-es hűtőszekrény  
eladó. 
Ár megegyezés szerint. 
Érdeklődni: +36 (73) 344-157 

Malac eladó. 

Érdeklődni +36 (70) 580-9345 

 

 
 
 

Kirándulás a somogyvámosi Krisna-
völgybe 

 
2011. június 11-én, szombaton kirándulást 
szervezünk Somogyvámosra. 
 
Szakvezető segítségével megismerkedünk a 
környezettudatos szemlélettel a megújuló ener-
gia felhasználásának módjaival, megtekintjük a 
botanikus kertet, a szennyvíztisztítót, legelő-
gazdálkodást, ökoiskolát, tehenészetet, kerté-
szetet, gyümölcsészetet és a méhészetet. 
  
 
 

 
 
 
 

Indulás 800 órakor. A program időtartama kb. 3-
4 óra. 
Ár: 2700 Ft, mely magába foglalja a belépőt és 
az autóbusz költségét. 
 
Jelentkezni a könyvtárban 2011. június 4-ig le-
het az összeg befizetésével. 
             Horváth Bernadette 
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