
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyereknap – Pedagógusnap 

 

Május végén gyereknap, június első hetében pedagó-
gusnap. Egymáshoz közeli a dátum, és valóban diák 
pedagógus nélkül nem létezhet, mert kit taníthat, ne-
velhet, kinek adhatja át megszerzett tudását, tudásvá-
gyát a tanító, és a diáknak is szüksége van a szülő óvó 
szeretete mellett az őt nevelő, formáló, tudását átadó 
tanítójára. 
 Nekem olyan pedagógusaim voltak, akiktől nemcsak 
a tudásukat, de a figyelmüket, a szeretetüket is meg-
kaptam. Jó tanulónak bizonyultam – nem a jegyeimre 
gondolok elsősorban – igyekeztem mindenkitől ellesni, 
tanulni valamit: ki logikus gondolkodásra késztetett, ki a 
tanulás mikéntjére tanított meg, volt, akitől türelmet, 
volt, akitől a megértés, a „cinkosság” képességét – 
imádtam az órán a pad alatt olvasni – lestem el.  
 Emlékszem már 7. osztályos koromban eldöntöttem, 
hogy matematika tanár leszek. Akkor, gyerekfejjel meg-
figyeltem, hogy mit tennék másként, hogyan magyaráz-
nám el a tananyagot, ha én állnék a katedrán. Gyakorló 
pedagógusként már nem tűnt ily egyszerűnek a feladat. 
 De tanulni sem egyszerű, még akkor sem, ha érdekel 
az, amiről tanulunk. Felnőttként is megtapasztalhattam 
a diáklétet, a vizsgákra való készülés nyomasztó terhét, 
a megfelelni akarás görcseit, a kudarcokat és a sikere-
ket egyaránt. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennek ellenére szívesen ülök be az iskolapadba. De az 
iskolán kívül is igyekszem nyitott szemmel járni, tapasz-
talatot gyűjteni, másoktól tanulni - és hát értem már a 
szólásmondást, hogy a Jó pap is holtig tanul.  
 Hiszen napjainkban egyre nagyobb szükségünk van 
arra a képességre, hogy több lábon álljunk, hogy tud-
junk váltani, hogy legyen munkahelyünk. Ehhez szük-
ségünk van a PEDAGÓGUSOKRA ÉS A DIÁKOKRA 
egyaránt!     
          Puskás Éva

Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint 
Akik Téged folytatnak majd. 
De ne magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük, 
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, 
Inkább szeresd érdemük szerint, becsüld meg őket. 
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder, 
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, 
Hogy önerejükből törhessenek utat maguknak. 
S ne nyelje el őket a lápok iszapja, 
S a sivatag homokja.” 
                                            Keresztúri Dezső  
 

 

 

Mozsgó Község Képviselő-

testülete és a lap szerkesztő-

sége tisztelettel köszönti a pe-

dagógusokat! 

 
 

 

Pedagógusok köszöntése 1987-ben 
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Rég hallottunk felőle…. 

a Vasdiplomás Őri Ferenc nyugalmazott igazgató 

 
 

 

Őri Ferenc 1924-ben született. Népiskolai tanítói okle-
velet 1941-ben Pápán szerezte meg. Első munkahelye 
1946-1963 között Görösgalon volt. Ez idő alatt kötött 
házasságot Varga Anna tanítónővel. Mozsgóra 1963-
ban jöttek, ahol Őri Ferenc lett az általános iskola igaz-
gatója, Panni néni pedig tanítóként, később napközis 
csoportvezetőként tevékenykedett.1963-ban kémia-
műszaki általános iskolai tanári oklevelet, 1975-ben az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakon 
egyetemi diplomát szerzett.22 éven keresztül, nyugdíj-
ba vonulásáig 1985-ig volt az iskola igazgatója. Műkö-
dése alatt fejeződött be a körzetesítés Csertő s Szuli-
mán csatlakozásával. Új napközi épült, kialakultak a 
szaktantermek jól felszerelt szertárakkal. Nevelési célok 
között elsődlegesnek a szülői ház és az iskola jó kap-
csolatára helyezte a hangsúlyt. Hangoztatta a nevelés 
folyamatosságát – óvoda, család, iskola. Tanítványai, 
pályatársai szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött 
évekre. 
 
Hogyan emlékszel arra a pillanatra, amikor először 
álltál a katedrán egyedül 60 gyerek előtt 
Görösgalban 1946-ban? 
Teljesen idegenként érkeztem erre a vidékre. A pusztá-
ban mindenki kíváncsi volt az új tanítóra. Enyhe fe-
szültség és szédülés volt bennem, de kifelé igyekezem 
palástolni, igyekeztem határozottnak látszani. 
 A mai pedagógusoknak az már történelem, hogy 60 
gyereket  8 osztály tananyagával tanít egyetlen tanító! 
Maximálisan számíthattam a szülők és az iskolaszék 
támogatására, megbecsülésére. 
Ha meghallod, hogy „Mozsgó” - mi jut eszedbe? 
Pozitív érzelmekkel viszonyulok a faluhoz, ahol 22 évet 
töltöttem. Nemcsak a falu szépsége ragadott meg, ha-
nem a szülők, a falu lakóinak segítőkészsége, szeretete 
és tisztelete. 
 Nekem örömet jelentettek a kémia órák, és elérni azt, 
hogy a gyerekek is élvezzék a tanulást. Dupla sikerről 
beszélhetünk e téren:  azonnali visszajelzés a tanórán - 
a gyerekek csillogó szeme, érdeklődése, és a későbbi 
siker, ha a már felnőtt régi tanítványok megállják helyü-
ket az életben. 
Emlékszel-e valami igazán szívet melengető törté-
netre pályád során? 
Biztosan nagyon sok volt az évek folyamán, de most 
eszembe jutott egy egyszerű származású szülő, egy 
apa megszólalása szülői értekezleten, Mozsgón.  (Nagy 
öröm számomra, hogy apák is látogatták az értekezle-
teket! ) „Igazgató úr! A nevelés akkor lehet igazán 
eredményes, ha a gyerek egyik kezét a szülő, másik 
kezét a nevelő fogja!” Ez a megfogalmazás ma is, és 
mindenkor helytálló, időt álló. 

Csibészkedtek-e Veled a tanítványaid? 
Nem emlékszem ilyesmire. Hogy az most a tekinté-
lyemnek, vagy emberségemnek volt-e köszönhető – 
nem tudom. 
Volt-e olyan pont az életedben, amikor fel akartad 
adni a hivatásodat? 
Nem. Soha. 
Tartod-e a kapcsolatot régi kollégákkal, tanítvá-
nyokkal? 
Kevéssel. Az én korosztályom – a 87 – évesek – már 
nagyon megfogyatkoztak. A volt tanítványaimmal szí-
vesen beszélgetek, örülünk egymásnak, beszámolnak 
életük alakulásáról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hogy telnek nyugdíjas éveitek feleségeddel, Panni 
nénivel, akivel immár 61 éve éltek együtt jóban-
rosszban? 
Ez az élet rendje, az évek jönnek egymás után, s bi-
zony előjönnek a rossz dolgok is:  
-  a betegségek – jó, hogy ebből meg lehet gyógyulni,  
-  a 3 x 2 hét kórházban – jó, hogy haza lehet onnan 
jönni,  
- a megöregedés – be kell látni, hogy ez a folyamat 
visszafordíthatatlan. Nincs visszaút. 
 Mindemellett nem panaszkodunk. El tudjuk látni ma-
gunkat, és körülvesz bennünk 5 gyermekünk, unokáink, 
dédunokáink szeretete, gondoskodása. 32 tagú a mi 
„kis” családunk, és nagyon összetartó. Olyan, hogy 
üres a ház hétvégeken illetve, hogy csak ketten va-
gyunk itthon, szinte nincs. Jönnek a gyerekek családos-
tól egymás után, és néha egy-egy nagy ünnepen min-
denki. 
 Ez az optimális családi kötelék, ez a mi számunkra a 
legnagyobb boldogság. 
Szeretettel és tisztelettel gratulálunk 65 éves vasdiplo-
mádhoz, Panni néni 64 éves néptanítói diplomájához.  
Kívánunk – Mozsgó község lakóinak nevében is – jó 
egészséget mindkettőtöknek, hogy együtt lehessetek 
szeretteitekkel még nagyon sokáig. 
Köszönöm az interjút. 

Gajákné Peszmeg Mária

 

Az utolsó kémia óra a 8. osztályban 
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Érdeklődés hiányában elmarad... 
 
 

Olvastam már ezt a kiírást színházak, előadó termek 
ajtaján. Néha. Régebben. 
Ma is ki lehetne írni sok helyre, sok ajtóra, de már nincs 
értelme. Nem teszi ki senki a táblát, egyszerűen a 
dolgok csak úgy elmaradnak. Érdeklődés hiányában. 
Mert nem érdekel senkit, vagy csak nagyon keveseket. 
Az emberek nem költenek már a kultúrára, ez az, amiről 
legelőször lemondanak. Drága. /A cigaretta nem az?!/ 
Érdeklődés hiányában kevesebb a színházi előadás, a 
könyvbemutató, a verses estek, a hangversenyek, és 
még sorolhatnám. 
De nem mennék ilyen prózaian messzire, maradjunk 
csak a hétköznapoknál. 
Falugyűlés. Itt helyben, Mozsgón. Itt is elkél a tábla. 
Érdeklődés hiányában elmarad-hatna. 
Mert, hogy a kötelezően jelen lévőkön kívül szinte kong 
a terem. Itt nincs érdeklődő?!   
A mozsgói embereket nem érdekli, mi hangzik el a 
testületi üléseken, miről döntenek a nevükben? 
 

 
 

 
 

Pedig a gyűlés nyilvános. 
És nem csak névleges. Valóban várják a képviselők az 
ötleteket, értelmes javaslatokat, amik előbbre viszik ezt 
a falut. A beszámolók nekünk szólnak, a döntések 
értünk és miattunk születnek. 
Betelepült vagyok, nem tősgyökeres. De én már innen 
nem megyek máshová. Engem érdekel. Mert ha pár 
éve csak, de MOZSGÓI vagyok. És hiszem, hogy az én 
véleményem is számít, hogy az általam választott 
testületet érdekli. Ezért ott leszek. Havonta egyszer. 
Nem nagy dolog. Vagy mégis? Én nem ide szeretném 
kitenni ezt a táblát. 
Tudják hová? 
Ha a kocsmai nyitvatartás helyett egyszer ezt a táblát 
láthatnám az ajtóra kitéve: 
Érdeklődés hiányában elmarad... 
Jó lenne...     
                       Jébé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Képviselő-testületi ülés 
2011. május 19. 

 
 

A testületi ülés rendhagyó módon  Alsószőlőhegyen, az 
Ebner pincészetben került megtartásra. 
A gyűlés fő célja a szőlőhegyi lakosok integrálása volt. 
Ennek érdekében a faluban megtartott korábbi ülés 
ismertetése után a lakosok részére bemutatták az új 
tanyagondnokot, Hegedüs Jánost, valamint az általa 
vezetett tanyagondnoki kisbuszt. 
Ebner úr ismertette az általa benyújtott pályázatokat, 
melyeket annak érdekében eszközölt, hogy 
megépítésre kerüljön egy olyan köves út, mely a 
szőlőhegyet és falut köti össze. Ez a már meglévő 
földes út teljes rekonstrukciójával válhat valóra. 
A tanyagondnoki autóbusz segítségével a 
szőlőhegyben lakó gyermekek a mozsgói 
tanintézményekbe járhatnának, mivel szállításukat az  
önkormányzat vállalná. 
Ez mindkét fél számára előnyös volna, s elősegítené a 
helyi óvoda és iskola megerősödését is. 
A polgármester úr felkérte azon szőlőhegyi lakosokat, 
akik máshol rendelkeznek állandó bejelentett lakhellyel, 
hogy jelentkezzenek át a mozsgói címre. Csak így 
lehetséges az, hogy az önkormányzat ezen lakosok  

 
 
 

részére is tudjon biztosítani közmunkát. 
Ismertették továbbá egy új közösségi ház 
létrehozásának tervét, az ehhez szükséges pénzt 
pályázati úton kívánják előteremteni. 
A lakosok részéről igény merült fel az alsó szőlőhegyi út 
kavicsborításának megoldására, melyet a testület 
támogatott, a felmérés megkezdődött. 
A sikeres együttműködés érdekében továbbra is kérjük, 
hogy a szőlőhegyi lakosok jelezzék problémáikat az 
önkormányzatnak, vegyék igénybe a tanyagondnoki 
autóbuszt, állandó lakosként támogassák a testületet 
munkájában.          Jébé   

 
 

                    

MOZSGÓI VÁSÁR 
 

Június 12. vasárnap 
9-14 óráig 

a Sportpályán 
 
 

  

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

ÉRTESÍTÉS 
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntar-
tási támogatás, ápolási díj) június havi kifizetésé-
nek időpontja: 2011. július 4. (hétfő) 10-16 óra. 
 

MEGHÍVÓ 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2011. június 23-án (csütörtökön) 

17 órai kezdettel tartja képviselő-testületi 

ülését a Rendezvényteremben, melyre tisz-

telettel meghívja a község lakosságát. 
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Értünk, érted... 

Riportsorozat 
 
 

Elérkeztem a képviselőket bemutató sorozatom 
utolsó állomásához. A kertben kezdem meg a 
beszélgetést Matus Attila képviselővel. Nincs olyan, 
aki ne ismerné őt a faluban. Nem csak képviselői 
munkája miatt, hanem azért is, mert ő a falu 
ifjúságának egyik meghatározó irányítója, tanítója, 
az iskola matematika-kémia szakos tanára. 
Nem tanárnak készültem. Vegyésztechnikus szerettem 
volna lenni Budapesten, ám a szemem miatt nem 
feleltem meg az orvosi alkalmasságin. Az iskoláim 
elvégzése után így kerültem ide képesítés nélküli 
pedagógusként, s ez alatt az egy év alatt annyira 
megszerettem a tanítást, a gyerekeket, hogy 
felvételiztem a tanárképző főiskolára. A sorkatonai 
szolgálat és az iskola elvégzése után így kerültünk ide 
a feleségemmel Mozsgóra. 1989 őszén a pedagógusi 
állással együtt kaptuk meg az iskola mellett álló 
szolgálati lakást, melyet később megvettünk. 
22 éve vagyunk itt. Almáskeresztúri lakosként ismertek 
már engem a faluban, de ki kellett érdemelni a mozsgói 
emberek bizalmát. 
Úgy érzem, ez sikerült, mivel a rendszerváltás után már 
fel is kértek képviselőnek. Ma már azt gondolom akkori 
magamról, hogy naiv voltam és hiszékeny, tele nagy 
tervekkel. Tényleg nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk. 
Közigazgatásilag is egy új rendszert kellett tanulni, ami 
nem volt egyszerű. A következő ciklust azért is hagytam 
ki, mert úgy éreztem, nem tudtam azt teljesíteni, amit 
szerettem volna. Aztán új erőre kapva ismét indultam a 
választásokon, s azóta is folyamatosan képviselem a 
falu lakóit, most már az 5. alkalommal. 
Visszatekintve eddigi pályámra úgy látom, 
képviselőtársaimmal, a polgármesterrel együtt mindig is 
igyekeztünk a falu javát szolgálni, bár utólag kiderült, 
nem mindig hoztunk jó döntéseket. 

 
 

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, szól a 
mondás. Folyamatos jelenléte a közéletben azt 
mutatja, hogy teljes joggal bírja a mozsgói emberek 
bizalmát. Elődei közt volt politikus, közéleti ember? 
Szüleim, nagyszüleim gazdasággal foglalkoztak. Mivel 
már nem élnek idős rokonaim, nincs kit megkérdezni 
erről. 

 
 

Korábbi és jelenlegi tevékenységét, céljait 
összehasonlítva lát jelentős különbséget? 
Az első ciklusban nagyon szerettem volna, ha sikerül 
megépíteni a sportcentrumot, ahol együtt lett volna a 
tornaterem egy étteremmel és konyhával, szabadidő 
központtal. Így fellendíthettük volna a falusi turizmust. 
Az egészséges ivóvízellátás azonban ennél égetőbb 
kérdés volt. 
Minden ciklus alatt fontos volt számomra a munkahely-

teremtés és megőrzés, a meglévő intézményrendszer 
megtartása. 

 
 

20 év eltelt első megválasztása óta. Mások lettek az 
emberek gondjai a bizonytalan gazdasági 
helyzetben. Mások a lehetőségek is. Honnan tudja, 
mit szeretnének? 
Most is ugyanúgy megállítanak az utcán az emberek, 
mint régen. Ez nem változott. 
Hiszem, hogy én sem rugaszkodtam el az itteni 
emberektől, élettől, nagyon is a földön járok. Ezért a 
célom, hogy a település létszámát és gazdaságát 
tekintve is fejlődjön, hogy új munkahelyeket is tudjunk 
teremteni. Ezt a célt szolgálja a sok benyújtott pályázat, 
az új lehetőségek felderítése, kiaknázása. 
Nagyon szeretném, és nem pénz kérdése, hogy az 
emberek nyissanak egymás felé. Úgy fogjanak össze, 
hogy az a falu és a közösség javát szolgálja. 
Mozsgóval kapcsolatban ez lenne aranyhalas 
kívánságom. 

 
 

És a család, a magánélet tekintetében? 
Nekem is legfőbb az egészség, a lelki béke 
megteremtése, megőrzése, a kevesebb stresszel járó 
élet kialakítása. Fiamnak és ezzel együtt a fiataloknak 
is biztosabb jövőt, nyugodtabb Magyarországot 
kívánok. Jó lenne, ha feleségemmel együtt 
békességben élvezhetnénk a nyugdíjat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kedvenc hobbim egyike a pingpong 

 

Képviselőként, tanárként fiatalok és választók 
sokaságának szolgál például. Milyen értékeket tart 
követendőnek? 
Emberként, tanárként legfontosabb a példamutatás. 
Ebben is az őszinteség, a becsület, a tisztesség, a 
segítőkészség az első. 

 
 

Ezek az értékek ma már szinte csak szlogen 
számba mennek, oly kevés az őszinte 
megnyilvánulás. Nem divat, és a fiatalok nem is 
tartják célra vezetőnek. Sajnos. Úgy látom, hogy 
ezek az értékek manapság már nem követendők, 
hanem gyermekeink számára lassan újra 
megtanulandók lesznek. /Lehet, borúlátó vagyok?/
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Ön mit gondol a jövőről, mit hagyna örökül? 
Remélem, hogy mozsgói lakosként vagy tanári 
munkám által olyat adtam ennek a közösségnek, ami 
ha csak egy fiatalt is jó irányba vitt élete során, 
számomra már megérte. Nekem ez méltó örökség 
lenne. Kívánom a fiamnak és a fiataloknak is, hogy 
legyenek jó közösségi emberek, akikre büszkék 
lehetünk. Így boldoguljanak egymást segítve az 
életben. 
 
 

Beszélgetésünk vége már az emlékekkel és 
képzőművészeti alkotásokkal ékes házban zárul. 
Kóstoltam már Éva asszony salátáit, aszalt 
gyümölcseit -mennyei!-, előttem most is a 
brutálisan csípős, vagy a mézédes narancsos házi 

pálinka kínálja magát. Ez a ház a kulináris élvezetek 
tárháza is. Mi a kedvenc? 
Nincs kedvenc, nem tudnék választani, minden jó. A 
magyaros, a vadétel, a saláta. Mint ahogy a klasszikus 
zenében is. Beethoven mellett megfér Vivaldi is, a sci-fi 
könyvek mellett az élet valódi rejtelmeit feltáró művek, 
Moodytól az Élet az élet után című könyve. 
 

És persze mi még beszélgetünk, a jövő héten 
folytatjuk egy jó grillezés mellett, hiszen még annyi 
minden kimaradt. 
Csak remélni tudom, hogy ezen cikkekből a Kedves 
Olvasó teljesebb képet kapott a minket  képviselő 
emberekről. Nekem sikerült.   

Jébé

 
 

„TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 

 

Országos hulladékgyűjtési akciót rendezett 2011. május 
21-én a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és 
a Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ 
Alapítvánnyal együttműködve.  
 Baranyában közel negyven helyszínen szedték az 
önkéntesek a szemetet – köztük Mozsgón is - Kovács 
Zsolt polgármester szervezésében.  
 Közel százan jelentek meg szombat reggel a sport-
pályán - iskolások, szülők, intézmények, civil szerveze-
tek -, hogy példát mutatva a gyerekeknek, a közösség-
nek, összegyűjtsék az illegálisan elhelyezett hulladékot, 
az elszórt flakonokat, a cigarettacsikkeket. Különböző 
helyszíneken – a falu bel- és külterületén egyaránt - 
gyűjtötték a csoportok a szemetet.  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak remélni lehet, hogy a sikeres akciónak köszönhe-
tően ezután is vigyázunk a tisztaságra és a csodás 
természeti környezetünkre.   

Köszönet az akcióban résztvevőknek!  

   

                    .

 
 

JOGOSKODODÓ 

 

Kerékpárok 

 

54. § (6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön 
jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó 
személynek - lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell 
viselnie. 

Gyalogosok közlekedése 
 
 

21. § (12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján 
tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem értve a gyalogosok zárt 
csoportban történő közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 

 

A járművezetés személyi feltételei 
4. § (1) Járművet az vezethet, aki 
b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá 
c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és 

szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
 
A jó időre való tekintettel községünkben és környékünkön is megnő a kerékpárral 

közlekedők és a kirándulók száma, ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a fentebb 
közölt szabályok betartására. 

Valamint felhívjuk figyelmüket, hogy a kerékpár is járműnek minősül, így azon 
közlekedve is el lehet követni az ittas járművezetés szabálysértését, mely 100.000.-Ft-
ig terjedő pénzbüntetéssel sújtható.      

         
 
 

 

FELHÍVÁS – INTERNET-HOZZÁFÉRÉS 
 
 
 

2011. február hónapban azzal a kéréssel 
fordultunk a Magyar Telekom Nyrt.-hez, 
hogy Mozsgó község lakói részére biztosítsa 
a szélessávú internet-hozzáférést.  
 
Az akkori megkeresésre reagálva most lehe-
tősége nyílik a T. Lakosságnak, hogy beköt-
tesse az internetet.  
 
Kaszás Zoltán, a cég képviselője felkeres 
minden háztartást, és aki igényli a szolgálta-
tást, azzal megköti a szerződést.  
 
Megfelelő számú jelentkező esetén a háló-
zat bővítésre kerül és még a nyár folyamán 
az igényeket ki fogják elégíteni.   
 
Kaszás Zoltán elérhetősége:  
tel: +36 30 411-9188 
    
    P. É. 

Jébé 
 

P. É. 
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Kalendárium 

 

Már az elején mentegetőznöm kell. A múlt havi szám-
ban Orbán napot május 23-ra írtam. Azóta visszajelzést 
kaptam a május 25-i névnapról, ami a valós dátum. 
Nem nyomdahiba történt, hanem az én tévedésem. 
Régen sem, manapság főleg nem volt és nincs jó me-
móriám (főleg nevekhez, számokhoz), tehát nem sze-
retnék úgy tűnni, mintha fejből írnám a kalendáriumot. 
Amikor nekiülök 3, 4, 5 könyvvel körülveszem magam 
ezekből és az elmúlt tíz évben hallgatott előadások 
jegyzeteiből készül az írás. Molnár V. József öreg bará-
tom (82. évét töltötte) könyvében történt a nyomdahiba, 
amit egy másik szerző ugyanígy hibásan átvett. A ta-
nulság – nem elég két forrás legalább három kell. A 
kedves olvasó figyelmébe ajánlom így ellenőrizzen 
különösen, ami a sajtót és médiát illeti, annál is inkább 
mivel ezekben nem biztos, hogy tévedés a valótlan 
állítás.  
 Május utolsó és június első két dekádja az ikrek je-
gyében telik. A bikában felhalmozott erő ilyenkor szökik 
szárba. Napról-napra nőnek a gabonák, a fák hajtásai, 
meglódul az apróbaromfi növése. Az emberéletben 
egyik számolás szerint ez a serdülő kor, amikor „nyúlik 
a gyerek”. Idén erre az időszakra esik áldozócsütörtök, 
Jézus mennybemenetelének napja (Húsvét után 40 
nappal). A régi ember hitében ilyenkor megnyílik egy 
órára az égbolt, így hites ember fellát a mennybe. A 
palóc mítosz szerint Jézus után iparkodott a mennybe 
az egész föld, így születtek a hegyek (hitük szerint a 
Karancshegy is). A föld Jézus ámen szavára állt meg. 
 A mozgó ünnepkörben a következő ünnep a Húsvét-
tól 50 napra eső Pünkösd, amikor a Jézus ígérte szent-
lélek száll a földre és elárasztja az egész földet.  
 A naphoz két neves szokás is tartozik: a lányok pün-
kösdi királyné járása és a legények pünkösdi királysá-
gért folytatott vetélkedése. Pünkösd hajnalon a lányok 
lepedővel harmatot szedtek, ebben mosakodtak. Va-
sárnap délelőtt kezdődött a királynéjárás, amikor is 
minél kisebb (óvodáskorú) lánykát szépen felöltöztet-
tek, feje felett négy nagyobb lány fátylat tart, előtte lá-
nyok virágszirmot szórnak. Így járják énekelve a falut. 
Ahova beengedik őket a királyné verset mond:  

 

 „Én kicsike vagyok, szólni alig tudok,  
 Mégis szólok nektek lebegős nyelvemmel, 
 Bor, búza és gyümölcs bővetekben legyen, 
 Házatok békesség, reménység, egészség, 
 Szerencse kísérje, szívemből kívánom!” 
Ezután sok szép dalt énekelnek amikre itt most nincs 
hely kitérni. 
 A pünkösdi király-vetélkedés már keményebb, férfia-
sabb szokás. A legények megmérettetésénél az erő, 
ügyesség és a szellemi képességek is versenyeznek. 
Lehet rönköt, tuskót dobni, egyik bottal a másikat, elta-
lálni, kötelet mászni, de találós kérdések megfejtése 
vagy kovával, taplóval való tűzgyújtás is feladat lehet. A 

próbákban legeredményesebb legény lesz a pünkösdi 
király. Ahol még őrzik ezt a hagyományt, jó nézni ahogy 
a tizenéves legénykék ezekben a feladatokban össze-
mérik erejüket, ügyességüket. Élmény nézni, ahogy a 
birkózásban egymásnak feszülnek az izmok. Vajon kié 
lesz a végső győzelem! Győzelem magyar módra, ahol 
nem a másik eltiprása, megalázása, lehetetlenné tétele 
a cél, hanem az egymás építése és felemelése is. 
Gondoljunk Hunor s Magyar küzdelmére, ahol a küzde-
lem az egymás felemelését is szolgálta. Ők Szkíta – 
Hun – Magyar „Ikrek” voltak, nem a zsidó kultúrában 
lévő Káin és Ábel, vagy a római Romolus és Rémus 
harca, ami a másik elpusztítására irányult. 
A győztes a „Pünkösdi király” kiváltságokat élvezett. 
Egy évig legénytársai segítették, két hadnagyával ő 
felügyelt a bálokra, mulatságokra. A falu kisebb ügyes 
bajos dolgait elrendezte, ő volt a legénybíró. Megbíza-
tása egy évig tartott, utolsó feladata a következő pün-
kösdi vetélkedő levezetése volt. A pünkösdi királyt min-
denkinek becsülnie kellett, de neki is ki kellett vívnia 
ítéleteivel, példamutatásával a megbecsülést. Pünkösd-
re esett a májusfa-kitáncolása is, de remélem erről más 
tollából olvashatnak az újságban. 
Még három vándorló ünnepünk van: Szentháromság 
vasárnapja, pünkösd utáni vasárnap. Megünneplését 
Kálmán király rendeli el a pápa vonakodása ellenére. 
Az ünnep tőlünk terjedt nyugatra. 
A következő vasárnap Úr napja, majd az ezt követő 
péntek Jézus szívének ünnepe, amivel véget érnek a 
változó „rendetlen” ünnepek, és utána vízkeresztig 
minden ünnep ismét dátumhoz kötött. 
A névnapok közül talán a legjelentősebb Medárd, ami-
kor ha esik 40 napig esni fog. Amekkora aszálynak 
vagyunk szenvedő alanyai, lehet nem is ártana pár jó 
eső. 
Következő időszak jeles eseménye Szent Iván napja, 
róla a következő számban emlékezünk. 

 

Mozsgó, 2011. Szent Iván (Napúr) hava  

 
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méltóságteljes eseményre került sor 2011. május 
14-én a mozsgói Magyarok Nagyasszonya temp-
lomában, ahol Balázs Zoltán plébános első áldo-
zásban részesítette Földi Krisztinát és Viljovácz 
Kittit.                                                         P. É.  
 

 

Győri Sándor 
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Régi szokás új „köntösben” 
 
 

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. 
Csoportba szerveződve állították a legények a lányok-
nak éjjel, titokban. Színes szalagokkal, itallal díszítet-
ték. Gyakran a közösségnek is volt egy közös fája, 
amelynek kidöntését táncmulatság kísérte. 
 Napjainkban ennek a szokásnak az új, modern válto-
zatát figyelhetjük meg Mozsgón. A fiúknak besegítenek 
az apukák, a fát már nemcsak kézben, hanem utánfu-
tóval szállítják, a lyukakat pedig lyukfúróval készítik. És 
valljuk be, kevés legény állít a kiszemelt lánynak fát, 
sok esetben testvérnek, ismerősnek kedveskednek a 
fiatalok, az apukák.  
 Idén a faluban harminc májusfa készült el az éj leple 
alatt. A legtöbbet a Zrínyi és a Kolozsvári utcákban, a 
legkevesebbet az Árpád, a Batthyány és a Pozsonyi 
utcákban állították. Az adatokból megfigyelhető, hogy 
melyik utcában laknak a fiatalabbak, és melyikben az 
idősebb korosztály.  
 A májusfa kidöntését, a májusfa kitáncolását május 
utolsó vasárnapján tartották Mozsgón. Régen a kocs-
mák elé is állítottak a legények májusfát, tetejébe a 
kocsmáros egy üveg italt adott, kidöntéskor a legények 
virtusa volt, hogy ki hozza le a fa tetejéről az italt. Két 
kocsma volt a faluban, Mátyás (a mostani Gesztenyés) 
és a Freivogel kocsma (a Mátyás király utcában, ahol a 
Fekete család lakik). Itt rendezték a bálokat is.   
 A hagyományoktól eltérően ma már nem rendeznek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bált a faluban, hanem a „legények” - srácok a párjaikkal 
közösen mennek az általuk állított májusfákhoz és ott a 
háziak megkínálják őket aprósüteménnyel, innivalóval. 
Amelyik háznál marasztalják őket – együtt folytatják a 
beszélgetést, a szórakozást. 5-6 évvel ezelőtt a Zrínyi 
utcában májusfa-kidöntéskor az utcában lakó családok 
összegyűltek közös főzésre vagy közös piknikezésre. 
Ma már ezt a szokást a fiatalok folytatják. 
 

                                                                                   Puskás Éva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Csukás István: Ha a világ ép eszemre tör 

 
 

Ha a világ ép eszemre tör, 
segít e kert. 

 

 
Ha kint minden összedől, 
megóv a kert. 

 

 
Ha csődöt mond minden oktatás, 
tanít a kert. 

 

 
Ha a lélek óvóhelyet ás, 
napra fektet e kert. 
 
 
 
 
 
 
 

Csodálatosan szépen rendezett és rendben tartott kerteket láttam a héten, amikről József Attila sorai jutnak eszembe, 
„dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” Ezekben a kerteknek a rendben tartá-
sában két idős nagymamának Ihász Ferencé Rozika néninek (82 éves) és Schaub Jánosné Bözsi néninek (85 éves) 
benne van mindennapi keze munkája. Mindannyiunk számára példája ez a kert annak, hogy a munka erőt ad a minden-
napokban.                                                                                                                      

   – g  –                                                                                                                        
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Névadó ünnepség – Szavalóverseny 

 

Lengyeltóti János iskolaigazgató, néptanító, népművelő 
nevét 15 évvel ezelőtt vette fel az általános iskola, 
melyre minden év májusában - az idei évben május 20-
én - megemlékezünk. 
 Először az iskola tanulói helyezték el az emlékezés 
virágait a névadó sírjánál, majd az ünnepség az emlék-
táblájánál folytatódott. Matus Attila osztályfőnök irányí-
tásával a 8. osztályosok bensőséges műsorát hallgat-
hatták meg a résztvevők. Tiszteletadásuk jeleként ko-
szorút helyeztek a hozzátartozók, a község elöljárói, az 
intézmények, szervezetek képviselői. 
 A délutáni program a „Zselic Hangjai” szavalóver-
sennyel folytatódott - két helyszínen - a Művelődési 
Házban és az iskola Hajdú János termében. A 
mikrotérség általános iskolásai - négy korcsoportban - 
mérhették össze tudásukat. 63 tanuló jelentkezett a 
megmérettetésre, melynek mottóját Orbánné Matus 
Erzsébet a szavalóverseny szervezője választotta: „Az 
első vers, mely szívemig hatolt és ott maradt örökre!  
 A verseny megnyitóját Léber Dezső hangszeres 
fellépése színesítette, aki a szociális otthon lakója.
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petőfitől Varró Dánielig, a klasszikustól a kortárs szer-
zőkig, többféle stílus közül választottak a gyerekek, 
bizonyítván rátermettségüket, tehetségüket. Örömmel 
hallgattuk a sok friss, üde, ritmikus verset – így jelle-
mezte a megmérettetést - Kovács Györgyné ny. könyv-
táros és Kákonyi Tamásné nagypeterdi pedagógus - a 
zsűri elnökei. 

 P. É

Népdaléneklési és népzenei verseny 

 

2011. május 10-én Szigetvár és Térsége Zeneoktatá-
sáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány rendezésében, 
az alapítvány 15 éves jubileuma alkalmából, népdal-
éneklési és népzenei versenyt hirdettek.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Az alsó tagozatosok és a felső tagozatosok külön 
kategóriában mérték össze tudásukat. Minden tanuló 
két, saját maga által választott népdallal jelentkezhetett.  
Nem volt korosztályonkénti bontás, így az ötödikes 
tanulónak a nyolcadikosokkal is versenyeznie kellett, 
sőt az ének tagozatosok is ugyanabban a kategóriában 
voltak, mint akik csak heti egy alkalommal vesznek 
részt ének oktatásban.  
Ezért is gondolom azt, hogy eredményeink igazán di-
cséretesek, hiszen Németh Tamara az egész felső 
tagozatban I. helyezést ért el és Posztos Dániel kiváló 
teljesítményt nyújtott. Köszönjük Gyerekek, büszkék 
vagyunk rátok! 

    Hegedüsné Szojkó Tünde  
felkészítő tanár 

 

Országos szintű rajzverseny  
 
 
 

Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesü-
let és az OTP Bank Nyrt. közös rajzpályázatának díját-
adó ünnepségét tartották Budapesten. Tormási Noémi 
4. osztályos tanuló Örök barátok! című vidám rajza 
elnyerte a Leghumorosabb Alkotás Különdíját. A zsűri 
véleménye alapján a képre erős hatást gyakorolt ko-
runk rajzfilmes formavilága. 
Noémi nem tudott a díjátadón jelen lenni, postán fogja a 
nyereményét megkapni. Felkészítő pedagógus: Far-
kasné Józsa Mária. Gratulálunk!                         

P. É. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iskolánk két 5. 
osztályos tanuló-
val, Németh Tama-
rával és Posztos 
Dániellel vett részt 
a zeneiskolában 
tartandó verse-
nyen. 
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Öt év Anglia magyar szemmel  

 

Beszélgetőtársaim olyan fiatalok, akik évekig Angliában 
éltek és dolgoztak, Kovács Nándor és Öhlmüller Judit 
Mátyás király utcai lakosok. Tapasztalataikról, benyo-
másaikról kérdezem őket, hogy képet kapjunk arról, 
miért mentek, mennek el fiataljaink. Nándor technikusi 
végzettséggel és kevés angol tudással indult el, míg 
Juditnak két szakmája is volt az egyik vendéglátóipari, 
a másik bőrdíszműves. 
Milyen okok vezettek odáig, hogy úgy döntöttetek 
elmentek? 
Judit: Változtatni szerettem volna addigi életemen, 
mivel egyhangú és unalmas volt. Adódott a lehetőség 
és én éltem vele, úgy gondoltam szerencsét próbálok, 
mint a mesében. 
Nándor: Ki akartam próbálni magam, hogy mire vagyok 
képes egy idegen országban, itthon nem találtam mun-
kát. Mivel nagyon fiatal voltam és kíváncsi, kalandnak 
fogtam fel.  
Mi volt az első benyomásotok? Milyen volt Anglia? 
J: Nagyon furcsa volt minden, az emberek, a környezet 
- nehéz volt beleszokni abba az életbe. Anglia számom-
ra meglepő módon rendetlen, szemetes ország. Sok 
más nemzetiségű ember él ott, és ez nekem újdonság 
volt. 
N: Nem voltam lenyűgözve, mást vártam, mint amit 
kaptam. Az viszont tetszett, hogy sok az autópálya, 
gyorsan lehet hajtani, az emeletes busszal való utazás 
hangulatos. 
Kaptatok valamilyen segítséget az elinduláshoz? 
J: Mivel egy közvetítőiroda által mentem ki, volt lakás 
és biztos munka, az már más kérdés, hogy nem azt 
kaptuk amit ígértek. Nehéz fizikai munkát végeztem az 
elején kevés pénzért, és munkásszállón laktam. 
N: Engem is hivatalosan közvetítettek ki, munkavállalá-
si engedélyem is volt.  6-8 fős lakásokba laktunk közös 
konyha és közös fürdővel, nem volt egy leányálom, 
mivel még a dolgaimat is ellopták, amíg dolgozni vol-
tam. Majd később, amikor megismertem Juditot, a ba-
rátnőmet, elköltöztünk albérletbe. (Nagyon drága volt, 
de biztonságos.) 
Meséljetek a munkáról és a körülményekről! 
J: Egy raktárban raklapra pakoltam az árut, és ezért 
teljesítménybért adtak (5font/óra kb. 1500Ft). Minden öt 
nap után volt egy szabadnap, és így vasárnap is 
ugyanolyan munkanap volt, mint a hétköznap. Aztán 
szép lassan araszoltam fel a ranglétrán, az utolsó más-
fél évben már irodában dolgoztam. 
N: Én is árupakolóként kezdtem, két műszakban - dél-
előtt és délután. Majd később végeztem egy könnyű-
gépkezelői tanfolyamot, levizsgáztam, azután egy tar- 
goncán dolgoztam. 8-10 órát lehúztam egyvégtében, de 
ha lehetett túlóráztam is. 
Szabadidő, szórakozás, barátok? 

J: Én nem sokat szórakoztam, mert ha tehettem bevál-
laltam a túlórát. De azért láttam Anglia nevezetességeit, 
és voltam Párizsban is. Félévenként jártunk haza, 
olyankor átautóztuk fél Európát, mivel nem repülővel 
közlekedtünk, hanem autóval. Na, ez volt az igazi szó-
rakozás! 
N: Kikapcsolódás a számítógép volt, és néha összejöt-
tünk a barátainkkal, akikkel ott ismerkedtünk meg. 
Máskor pedig elmentünk kirándulni és megnéztük a 
látnivalókat. Igazából itthon a barátaimmal kapcsolód-
tam ki, mivel az igazi barátok itt maradtak. 
Ennek ellenére majdnem 6 évet kint voltatok. Miért? 
J: A biztos munka és a remény, hogy majd egy kis tő-
kével tudok hazajönni - de ez csak álom maradt. 
N: Ha a barátnőm nem marasztalt volna, én már régen 
hazajöttem volna, mert nagy honvágyam volt. 
Miért jöttetek végleg haza? 
J: Hiányzott az itthoni élet, szeretnék megállapodni. 
Annak ellenére, hogy itthon sem könnyű elhelyezkedni, 
de mégis csak itt van a családom és ez a hazám. 
N: Mint ahogy az imént említettem, én már hamarabb is 
jöttem volna. Amikor eldöntöttük, hogy jövünk, madarat 
lehetett volna fogatni velem. Jó újra ITTHON lenni, de 
azért egy kicsit hiányzik az angol beszéd, remélem nem 
felejtem el. Ja, és van itthon pöttyös túró rudi, amit én 
nagyon szeretek! 
Mit adott nektek Anglia? 
J: Hazaszeretetet, szerelmet és megtanultam, hogy a 
pénz fontos, de nem minden. 
N: Sokat változott az értékrendem, persze azért is, mert 
idősebb lettem, másként viszonyulok a családomhoz. 
Fontos lett a hazám, ragaszkodom a szülőföldhöz. 
Megérte-e? 
J: Nem tudom, tapasztalatot szerezni nagyon jó volt és 
az sem utolsó, hogy az angolt tökéletesen elsajátítot-
tam, megismertem más embereket, más kultúrát. 
N: Megtanultam, ott kint mi az a kitartás, milyen más 
nemzetiségű emberekkel együtt élni, mi a tolerancia és 
milyen a kemény fizikai munka. 
Köszönöm az interjút és kívánom, hogy úgy alakuljon 
az életetek, ahogyan szeretnétek.  
   
 
 

Köszöntés 

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevében szeretettel köszöntjük azon 70 
év feletti lakosokat, akik június hónapban ünneplik 
születésnapjukat!  
 

Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket! 

 

 Fekete István, Mátyás király utca 
 Hábián Józsefné, Batthyány utca 
 Marosi Lajos, Batthyány utca 
 Paksi Károlyné, Kassai utca 
 Pásztó Sándorné, Árpád utca 
 Schaub Jánosné, Árpád utca 
 
 

B. A. 
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Kedves Kertbarát Olvasó! 

 
 

A múlt hónapban megjelent bemutatkozó cikkem után, 
sőt, bizonyára korábban is, felmerülhetett Önökben a 
kérdés: Meglehetünk a mai világban mérgek nélkül? 
Gazdálkodhatunk, termelhetünk szintetikus vegyszerek 
felhasználása nélkül? 
 Gondolom, sokukban támadnak kétségek. Pedig 
higgyék el, megoldható. Már a kertművelés kezdeti 
időszakaiban is voltak módszerek, technikák, praktikák, 
amiket alkalmaztak elődeink.  Meg kell ismerni a kertet, 
a talajt, a növényeket, és természetesen az ellenséget 
is, aztán ismereteink felhasználásával, különböző bio-
lógiai hatásokat egymás ellen fordítva, irányíthatjuk a 
kert élővilágának alakulását, teremthetünk benne ren-
det, ami számunkra a gazdasági hasznot jelenti. 

 
 
 

De hogyan? Milyen módszerekkel? A hangsúlyt első-
sorban az ismeretekre kell fektetni. Az ismeretlen ellen 
nem lehet sok mindent tenni. Az alapoknál kell kezdeni, 
jelen esetben a legfontosabb termelő eszköznél, a ta-
lajnál. Ám ez a kora nyári időszak már túlhaladta a ta-
lajjal való alapvető foglalkozást. Hiszen ott díszlenek a 
növények, van, amit már be is takarítottunk.                        

 
 
 

Mi legyen akkor most, ha felüti fejét a baj? 

Mielőtt valami gyorsan „kifújható” megoldást keresnénk, 
ismerjük meg a baj forrását. 1870-ben írta egy amerikai 
újságíró, Horace Greeley : „ A kártevők elszaporodását 
és pusztításaikat nagyrészt a növények degradálódása 
és a helytelen művelési módok okozták”. Az biztos, 
hogy az emberi szervezethez hasonlóan, a legyengült 
állapot, az immunitás hiánya vezet a megbetegedés-
hez. Hiszen a növényeknek is van védekező-
képessége az őket megtámadó kórokozókkal, kárte-
vőkkel szemben. Tehát általános roboráló szereket, 
növényi anyagokat használhatunk velük kapcsolatban 
is. 
 Ilyen növényi roboráló szer a csalán. Több féle mó-
don használható e jótékony gyom- és gyógynövény. 24 
órás áztatás esetén növényeinkre permetezve vastagít-
ja a levél legfelső rétegét, ezzel megnehezíti a kóroko-
zók bejutását, valamint gyéríti a tetveket. Amennyiben 
nem használjuk fel a csalánlevet és erjedésnek indul, 4-
14 nap alatt, 1 l levet 10-15 l vízzel hígítva, takácsatkák 
és a levéltetvek ellen használhatjuk, valamint fejtrágya-
ként akár hetente. 
 Hernyókártevők ellen 1 kg kenőszappant, 1 l denatu-
rált szeszt 20 l vízzel, 2 evőkanálnyi mésszel és 2 ka-
nálnyi sóval összekeverve juttathatunk ki a fiatal lárvák 
megjelenésekor. 
 Varrasodás és lisztharmat ellen: szárított mezei zsur-
lóból 100-200 g-ot áztatunk 3 órán keresztül 10 l víz-
ben, majd 20 percig főzzük, hozzáadunk még 5 l vizet 
és hetente kipermetezhetjük, ha az időjárás kedvező a 
betegségek terjedéséhez. 

 Paradicsom és a burgonya baktériumos betegségét 
30 g gilisztaűző varádics virágának 3 napos áztatása 
után 3 l-nyi mennyiségre hígítva és ezt kipermetezve 
megelőzhetjük. A bogyóbetegségek ellen permetezhe-
tünk soványtejjel, ¼ l tej, 2 l vízzel jó összekeverve. 
 A káposztalepke, és a káposzta légy peterakása 
ellen 2 maroknyi paradicsomhajtást jól szétmorzsolunk, 
2 l vízben legalább 2 órát áztatjuk, rajzásuk idején két-
naponta meglocsoljuk vele a káposzta növényeket. 
 A tetvek ellen hatásos még a páfrány kivonat. A föl-
dibolhákat távol tartja, a fekete tetveket elpusztítja a 
fahamu, amit kiszórhatunk közvetlenül a növényekre, 
és felhasználáskor csak egyszerűen lemossuk. Az 
ürömfüves locsolás szintén távol tartja őket. 
 Ezen kívül természetesen vannak dobozolt szerek is, 
amelyek a tudomány vívmányai, ám mégsem szinteti-
kus anyagok. Ilyenek a sex feromonok, amelyek a her-
nyó kártevők gyérítésére csapdaként alkalmazhatók. A 
nőstény lepke illatanyagával csalogatják a hímeket és 
így befoghatók ragasztós csapdával. Valamint olyan 
bacillus készítmények (Novodor FC, burgonyabogár 
ellen, Dipel WP hernyó kártevők ellen), amelyek a kár-
tevőket betegítik meg, ez által befejezik a károsítást és 
elpusztulnak. Sőt már a természetes ellenségeket a 
rablóatkát, fürkészdarazsakat, lebegő legyeket, katica-
bogarat, fátyolkát is be lehet telepíteni - mondjuk az 
üvegházba. 
 Való igaz, hogy a fent említett módszerekkel nem 
lehet látványos azonnali, totális hatást elérni. De nem is 
lehet ez a cél. Hiszen, ha belegondolunk, hogy egy 
totális irtószer, nem válogat a hasznos és haszontalan 
élőszervezetek között, pusztít mindent. Pedig az élet-
hez minden élő szervezetre szükség van. A vegyszer-
maradványok hatását, akkor még meg sem említettük.  
A kémiai szerek emberi szervezetre gyakorolt káros 
hatását... Nos, gondolkodjunk, és cselekedjünk minden 
tekintetben az életet tiszteletben tartva. Használjunk 
olyan bevált módszereket, amik szervezetünket, kör-
nyezetünket kímélik. Csak olyan mértékben gyérítsük a 
számunkra haszontalan, károsító szervezeteket, hogy 
számunkra gazdasági kárt már ne okozzanak. 
                                               Horváth Bernadette 

 

 
 
 
Gilisztaűző 
varádics 
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„Kosbor” túráról 

 
 

Magyarországon minden orchideafaj védett. Túránk azt 
a célt szerette volna szolgálni, hogy a környezetünkben 
található orchideafajokat megtaláljuk, megismerjük s 
óvjuk. Félő, hogy mint csodás növényvilágunk pótolha-
tatlan része egyes fajok környezetünkből eltűnnek.  
A természet nem volt hozzánk kegyes, de nagy elvá-
rással, kíváncsisággal indultunk el 2011. május 28-án a 
Tinódi-völgy – Aranyosi-domb – Körtvélyesi-völgy – 
Körtvélyesi-domb – Kollári-völgy – Szerb-hegy (Rászta) 
– Alsószőlőhegyi útvonalon. 
Az első orchideát az Aranyosi-domb aljában találtuk, 
sajnos egyetlen virágzó példányát, a fehér madársisa-
kot. Rövid ismerkedés, fotózás után folytattuk utunk, s 
közben ismerkedtünk a területek már elfelejtett, vagy 
kevésbé használt neveiről, nevezetességeiről.  
Tudomásom van arról, hogy a Kollári-dombon található 
elvirágzott bíborkosbor, de az időjárás rosszra fordulá-
sa és a terület nehezen járhatósága miatt nem mentünk 
fel. Pár éve még nagyezerjófő is előfordult!! 
Kollári-völgyet elhagyva a Szerb-hely nyugati oldalán 
felmentünk a tetőre. Megkerestük az ott található ezer-
jófű telepet. Több tövet és még virágzó példányt talál-
tunk. Sajnos tudatlanság miatt a telep közepe eltűnt 
(autónyom, nyiladék, kaszálás stb.) Megleltünk még 

egy elvirágzott bíborkosbort. Majd déli irányba haladva 
a községhatár mentén az Alsószőlőhegyet érintve ér-
tünk a kiinduló pontra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információm van arról, hogy ezen a vidéken kb. 11-12 
orchideafaj található, ebből most három fajt sikerült 
megtalálnunk. Érdemes volna a többi fajt megkeresni 
virágzásban, ami június, július, augusztus hónapokban 
várható. 
                                                       Szabados Zoltán 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nagy- 
ezerjófű 

Országos eredmény birkózásban 

 
 

 
Szabó Dalma májusban, Kaposváron megrendezett 
Kadet Nemzetközi Rangsorversenyen a 65 kg-os 
súlycsoportban 3. helyezést ért el.  

 
 

Mozsgói tánciskolások sikere 

 
 

2011. május 21-én a II. Dombóvári Táncversenyen 
Junior lány-lány kategóriában Antal Ivett – Horváth 
Virginia páros 1. helyezést ért el.  

       P. É. 

 

Dalma 3. osztályos kora óta 
versenyez már, jelenleg a 
Hőszig-IsoteQ Szigetvári Bir-
kózó DE színeiben, edzője 
Módos Csaba és Módos Já-
nos. Az előkelő helyezésével 
kivívta a rangot arra, hogy 
június hónapban Horvátor-
szágban, októberben pedig 
Spanyolországban versenyez-
zen.  
Gratulálunk! 
                 P. É.  

Táncosok győzelme 

 

Várdai Adrienn – Tarlac Vivien páros 2011. május 28-
án Barcson a XI. Dráva Kupa Nemzetközi Táncverseny 
Junior lány-lány – Tánciskolás Kezdő-latin kategóriában 
I. helyezettek lettek. Mindketten Mozsgón kezdték a 
tánciskolát, Adri 3 éve, Vivi pedig 1 év óta a 
Kapronczay Művészeti Tánciskola növendéke.    P. É. 
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Folyóiratok a könyvtárban 

 

A könyvtári szolgáltatásokat kibővítettük. A következő lapokat olvashatják: Baba magazin, Bravo, Bravo Girl, Burda, 
Ifjúsági Magazin, Ötlet mozaik, Praktika, Wellness magazin.  
Várjuk kedves Olvasóinkat!            P. É.  

 

Programok 

 
 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 
alábbi programokra: 
 

2011. június 3. péntek 1800 
Műsoros est 
Különböző műfajokban lépnek fel az iskola diákjai: 
ének, zene, vers, tánc, jelenetek. 
Célja az iskola tanulóinak támogatása. 
Belépő: felnőtt: 300.- , nem szereplő gyermek: 200.- Ft 
Szervező: Iskolaszék 
 

2011. június 9. csütörtök 900-1200 
Gyermeknap – Túra  
Helye: Sportpálya 
Programok: túra, kürtöskalács sütés, foci, só-liszt gyur-
mázás, mandala festés, zsákban futás és más játékok. 
Várjuk a gyermekeket, szüleiket, érdeklődőket! 
Szervező: Mozsgóért Egyesület 
 

2011. június 12. vasárnap 900-1400  
MOZSGÓI VÁSÁR 
Helye: Sportpálya 
Szervező: Jámbor Beáta 
 

2011. június 18. szombat 830 

Ballagás és tanévzáró ünnepély az általános 
iskolában 
Az ünnepség keretében kerül sor Őri Ferenc nyugalma-
zott iskolaigazgató vasoklevelének átadására. 
 

2011. június 23. csütörtök 1700 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-
testületének ülése 
Helye: Rendezvényterem 

 

Kispályás Utcabajnokság mérkőzései 

 
 

 

5. forduló: 2011. június 4. 
     1800- Almáskeresztúr- Mátyás király u 
      1900 -Bazdelőre- Békaretyegő 
 

6. forduló :  2011. június  11. 
     1800- Almáskeresztúr – Bazdelőre 
     1900- Petőfi u. – Békaretyegő 
 

7. forduló : 2011. június  18. 
     1800- Békaretyegő – Almáskeresztúr 
     1900- Petőfi u. – Mátyás király u. 
 

8. forduló : 2011. június 25. 
     1800- Mátyás király u. – Bazdelőre 
     1900- Petőfi u. – Almáskeresztúr 
 

9. forduló : 2011. július  2. 
     1800- Bazdelőre – Petőfi u. 
     1900- Mátyás király u. – Békaretyegő 
 
 

Szervező: Mozsgói „Csízik Mihály” SE 
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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: konyvtar@mozsgo.hu   ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A

P

R

Ó 

 
A

P

R

Ó 

 

Kispályás futball-utcabajnokság állása 
a 4. forduló után 

 

                  Helyezés         Játszott        Gól-        Pont- 
                                      mérkőzések    arány       szám 

 
 Petőfi u.                  1           4       32   :    5       12 

 

 Bazdelőre                 2          3        8   :    4        6 

 

 Mátyás király u.      3         3      12   :    9        3 

 

 Békaretyegő           4         3        6   :   28       3  

 

 Almáskeresztúr      5         3        3   :   15       0           
                                                            
      
 

                                                           Csizik Zsolt 
 

Használt mosogató faliszekrénnyel és 
hűtő eladó 
Érdeklődni: +36 73 344-123 

Hízó és tritikálé eladó 
Érdeklődni: +36 70 580 9345 
 


