
 
 

 
 

Csak egy számít Mozsgó, 
 

és az emberek akik benne élnek! 
 
Végre, elindult! Vágyaink, tervezett célkitűzéseink zöld 
utat kaptak. Kezünkben az aláírt, lepecsételt szerződés, 
ami alapján az idei évre tervezett munkánk megvalósí-
tása megkezdődött. Amiről a decemberi közmeghallga-
táson Önöknek beszéltem, február 1-től napi munkává, 
örömteli teherré testesült.  

 

A Start közmunkaprogram keretein belül  
146 Millió forint támogatást  nyertünk,  

105 ember foglalkoztatását kezdtük meg. 
 
Szeretném Önöket megismertetni részletesebben a 
több hónapos előkészítő munkát igénylő tervekkel. A 
folyamatos megvalósítást pedig nyomon követhetik 
havonta képes beszámolóinkból. 

 

Ez a hatalmas lehetőség nagymértékben befolyásolja 
községünk, sőt a Szigetvári Kistérség fejlődését egy-
aránt. Mivel ez a jelentős összeg, ami egy év alatt a 
község munkaügyi helyzetének javítására és fejleszté-
sekre fordítódik, elindít egy folyamatot, ami magával 
kell, hogy hozza a tartós felemelkedés lehetőségét. A 
program kiírói „Mozsgói Ipari Park” névvel illették, hi-
szen Mozsgó Község Önkormányzata lesz egy éven 
keresztül a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója. A 
terveket önállóan dolgoztuk ki, és a bekapcsolódás 
lehetőségét kínáltuk fel a társuló községeknek, Szuli-
mánnak és Csertőnek. Kormányhatározatban előírt 
bérrel szakmunkásoknak bruttó 92 000,-/ hó, segéd-
munkásoknak, bruttó 71 800,-/ hó, heti kifizetéssel. 
Természetesen ez az induló beruházás további terve-
ket, és azok mielőbbi céltudatos megvalósítását fogja 
részünkről is eredményezni.   
 

A Start közmunkaprogram két részből áll, egyikben a 
körjegyzőség települései, Csertő község közmunkásai-
val kibővülve fognak tevékenykedni, a másik részben 
Mozsgó önálló megvalósítóként szerepel. A programok 
ugyan a pályázat során külön kerültek tervezésre, ám 
egymással szorosan összefüggnek és Mozsgón kerül-
nek megvalósításra.  
 

 
 
 
 

Az első, amit mi csak „Társulási programként” emlege-
tünk, 61 embert foglalkoztat. (5 szakmunkás, 35 se-
gédmunkás, 1 adminisztrátor). 
A támogatási összegként, 56 millió bér jellegű, 30,7 
millió közvetlen költség elszámolására fordítható. 
 

A Szigetfa Kft üzemeltetésében lévő épület megvásár-
lása után több üzemegység fog létesülni. A főprofil to-
vábbra is a famegmunkálás lesz. Az önkormányzatok 
területén kitermelt fa feldolgozása, aprítása, kalodás 
hasábfa előállítása, parketta és meleg burkolathoz 
alapanyaggyártást végzünk. Mozsgói programban léte-
sülő méhészethez kaptárakat készítünk, valamint mé-
hészeti kiegészítőket. Besegítünk a szociális földprog-
ram nyúlketreceinek gyártásába. A települések hirdető 
tábláihoz, jelzőtábláihoz és a virágládákhoz méretre 
vágott, előkészített faárut készítünk. Fűrész- és gyalu-
gép beszerzésére lesz lehetőségünk 600 ezer Ft érték-
ben. 
Létesül egy ”Betonüzem”, amit felszerelünk megfelelő 
gépsorral, rázógéppel, nagy teljesítményű betonkeve-
rővel, 620 ezer Ft értékben, hogy a belvíz elvezetési 
programokhoz szükséges mederlapokat teljes egészé-
ben legyárthassuk, valamint beton oszlopokat készít-
hessünk. A gyártáshoz szükséges anyagokat is támo-
gatásból tudjuk beszerezni, 3 millió Ft értékben.  
A Mozsgói programban foglalkoztatott építő-brigáddal 
kialakítunk egy gyógynövény feldolgozó, szárító részle-
get, amelyben a szociális földprogram keretein belül 
megtermelt gyógy-, és fűszernövényeket fogjuk feldol-
gozni, aprítani, szárítani, csomagolni. Valamint újabb 
gyógynövény ültetvényeket fogunk telepíteni, szakem-
berek foglalkoztatásával a gyógynövénygyűjtést is be-
indítjuk. A feldolgozott, márkázott termékek „Mozsgói” 
helyi termékként kerülnek majd értékesítésre egy kiépü-
lő értékesítési hálózat keretein belül. Ennek az üzem-
egységnek lesz része a megfelelő hatósági engedé-
lyekkel rendelkező mézkonyha, amelynek felszerelésé-
re 1 millió Ft-ot fordíthatunk. Ebben a ˝Mozsgói Terme-
lői Mézet˝ fogjuk kicsomagolni. A konyhában a helyi 
termelők számára helyet kívánunk biztosítani, hogy 
saját termékeik csomagolását szabályszerűen megold-
hassák, kistermelői megjelenésüket a piacon és az 
értékesítői hálózatban elősegítsük. 
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A Közmunkaprogram másik részében csak Mozsgó 
községi részvétellel több részprogramot valósítunk 
meg. 44 embert foglalkoztatunk, 16 szakképzett, 28 
szakképzetlen munkatársat, 58,7 millió Ft össz. támo-
gatásból, 43 millió Ft bér jellegű támogatás, 15,6 millió 
Ft közvetlen költség elszámolására lesz lehetőségünk. 
 

Mezőgazdasági utak karbantartása címén a külterületi 
beerdősült, rossz állapotban lévő utak helyreállításával 
foglalkozunk. Jedinkát, Alsóhegyet, és egyéb külterüle-
teket tesszük elérhetőbbé. A kitermelt fát tüzelőként 
hasznosítjuk, az üzemben aprítjuk, kalodázzuk. A szük-
séges gépeket, szerszámokat, 1 millió Ft értékben sze-
rezhetjük be, talajsimítót vásárolunk, 500 e Ft-ért. Ez 
idáig elégetésre került aprófa, gally hasznosítására 
faaprító gépet szerzünk be, 500 e Ft értékben, az 
apríték  a ˝Kazán program˝ keretein belül kicserélésre 
kerülő, kultúrházi kazánban lesz tüzelőanyagként hasz-
nosítva. A környezet kímélő kazán beszerelésére 1,5 
millió Ft támogatást kapunk, és képzett fűtőt is alkal-
mazhatunk, 6 hónapig. 
 

A Belvíz elvezetési projekt keretében 15 km árok rend-
betételére nyílik lehetőség. A Batthyány utcában a Be-
tonüzemben gyártott mederlapokkal építjük ki az árkot, 
a község egész területén kitisztítjuk a csapadék elveze-
tő rendszert. Eszközök, anyagok beszerzésére 1,4 
millió Ft-ot, traktor beszerzésére, 1,2 millió Ft-ot fordít-
hatunk. 
 

A Téli program keretében az önkormányzati tulajdon-
ban lévő épületek felújítását, karbantartását végezhet-
jük. Építő ipari szakmunkásokat alkalmazhatunk, és a 
szükséges anyagokat vásárolhatjuk meg 3,5 millió Ft 
összegben. Kiegészítő tevékenységként félautomata 
drótfonó gépet vásárolunk 300 e Ft-ért, és drótfonatot 
gyártunk. 
 

Egyéb program keretében mezőgazdasági jellegű tevé-
kenységet valósítunk meg a Mozsgói méhészet létre-
hozásával. 25 méhcsalád megvásárlását támogatják, a 
mézfeldolgozását a már említett mézkonyhában fogjuk 
végezni. Lehetőségünk nyílik 1 méhész szakember 
képzését támogatni. A méhészet beindítására, a kép-
zés nélkül, 1,5 millió Ft-ot fordíthatunk. 
A gyógynövény és gyümölcs ültetvényeink kibővítése, 
és energia nyár ültetvény telepítése szerepel még eb-
ben a programelemben, amelyre 1 millió Ft-os keretünk 
lesz. 
 

A szociális földprogram január 23-tól 30 emberrel, a 
közfoglalkoztatotti bértábla alapján, újból elindult. Ez a 
program a Start programmal összekapcsolódik. A meg-
termelt növények szintén azt a célt szolgálják, hogy 
márkázott helyi termék jöjjön létre. 
 

Amint láthatják egy szerteágazó, összetett programot 
építettünk fel, hogy a különböző területeken elindított 
munkafolyamatok valóban a hosszú távú értékteremtést 
szolgálják, valóban jövőbe mutató utat nyissanak meg 
előttünk. Természetesen tovább tervezünk, gondolko-
dunk, hogy ezeket a tevékenységeket esetleg már önál-
lóan is képesek legyünk működtetni, valamint bővíté-
sekkel, más irányú tevékenységek bevonásával tartós 
munkalehetőségeket teremtsünk, minél változatosabb 
munkaterületen. A fenntartható fejlődésért, az élvezettel 
élhető, termékeny vidéki élet megteremtéséért munkál-
kodunk, Önökkel, Önökért. Mert tudják, csak egy szá-
mít, Mozsgó, és az emberek, akik benne élnek. 
 

Kovács Zsolt 
polgármester

 
   
  
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ebben az üzemben indul a munka 
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Nem várt hírnév – Bankrablás Mozsgón 
 

Híresek, ismertek lettünk. Sajnos nem a Start-
munkaprogramban megnyert 140 Millió forintról tudósí-
tottak a médiában, hanem a takarékszövetkezetünk 
kirablásáról. Január 26-án, csütörtökön, kirabolták 
bankfiókunkat. A sors fintora, hogy éppen előző nap 
vetítették a Kisváros című sorozatnak azt a részét, 
melyben a mozsgói postát próbálták meg kirabolni.  
     A valóságban Mozsgón ilyen eset még nem történt. 
Szukits Ferencné és Mazza Józsefné novemberben 
mentek nyugdíjba, helyüket egyszemélyben Karsai 
Józsefné Edit vette át. Ezen a napon nem ő tartózko-
dott a fiókban, helyettesítették. A rablót, azóta elfogták, 
ellene a büntetőeljárást megkezdték. 
 
 

 

 
Falufórum a tanyagondnoki szolgálatról 
2012. január 30. 
 
A tanyagondnoki szolgálatról tartottak lakossági meg-
hallgatást, melyen a Baranya Megyei Falugondnokok 
Egyesület képviselői is részt vettek.  
 Kovács Zsolt polgármester úr elmondta, nagy siker-
nek érzi, hogy a tavalyi évben beindították a tanya-
gondnoki szolgálatot. Alsószőlőhegy, bár közigazgatá-
silag a községhez tartozik, mégis az ott lakók több szá-
lon kötődnek Szigetvárhoz. Ennek egyik oka, hogy a 
településrészt csak földút köti össze Mozsgóval. A falu-
busz lehetőséget adott, hogy szorosabb kapcsolat ala-
kuljon ki az anyatelepülés és a külterület között. Jelen-
leg tíz gyermek jár a mozsgói óvodába és iskolába, a 
közfoglalkoztatási program munkalehetőséget nyújt az 
itt élőknek, ügyeik intézésére, bevásárlásra heti rend-
szerességgel igénybe vehetik a buszt. További fejlődési 
lehetőséget jelent az idei évben, pályázati pénzből, 
kiépítendő betonút, és a Közösségi Ház és 
Biztoskezdet Gyermekház megépítése. 
 A személyes kapcsolatot az ott élőkkel Hegedűs 
János tanyagondnok tartja, akihez lakók problémáikkal, 
javaslataikkal fordulhatnak. A napirendjének ismerteté-
séből kitűnt milyen sok szálon kapcsolódik a szőlőhe-
gyen élőkhöz. 
A szolgálat működtetésére évente 2 Millió forint igé-
nyelhető, melyből a bér, a busz fenntartási és üzemel-
tetési költségét kell finanszírozni.  
2012-ben ismét lehet pályázni falubuszra, melyről az 
egyesület képviselői adtak tájékoztatást.  
Remélhetőleg Mozsgó község még az idei évben saját 
busszal fog rendelkezni. 
        
          P. É. 
 
 

       
       
 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
 

Mozsgó Almáskeresztúr Szulimán Községek Önkor-
mányzatának Képviselő-testületei 2012. február 9-én 
17 órai kezdettel tartják együttes testületi ülésüket. 
 
Ezt követően Mozsgó Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete tarja testületi ülését. 
 
Tisztelettel meghívjuk a Tisztelt Lakosságot az ülések-
re! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 
 
Ács Adrienn – Fónai Zoltán 
Kassai u. 29. sz. alatti la-
kosok 2012. január 25-én  
házassságot kötöttek 
Mozsgón. 
Gratulálunk nekik! 

 
 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, ápolási díj) február havi kifizetésének időpontja: 
2012. március 1. (csütörtök) 10-16 óra. 
 

 
 

Indulás az iskolába 
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Bemutatkozik…  
Andreas Ebner 

 

 

 
 

Andreas Ebner szőlőültetvényéről, borászatáról már 
mindenki hallott, sokan ismerik személyesen is, 
ennek ellenére a vállalkozásáról, az ott folyó mun-
káról keveset hallani. Két éve már jártam a birtokán, 
azóta meghökkentően nagy változások történtek. 
Beszélgetésünk alatt megállás nélkül tárgyalt, in-
tézkedett, munkát szervezett – tudatosan építi biro-
dalmát, élvezettel végzi teendőit.  
Így mesélt a kezdetekről:  

 

– 1998. augusztusában vásároltam meg az épületet, a 
hozzá tartozó 2 hektár földterülettel. Az épület nagysá-
gával, tégla falazatával, elrendezésével megkapó lát-
ványt nyújtott. A présházhoz hatalmas pince tartozott 
és lóistálló. Régen dézsmapince volt, a szőlőterületről 
származó borok tizedét, az egyházi adót itt tárolták. (A 
pince leírása megtalálható Lengyeltóti János Mozsgó 
múltjából c. könyvében 39. o. - szerk.) 
 

– Észak-Olaszországi borász családból származom. 
Jómagam technológiai tanácsadással és szőlőtechno-
lógiai gépek kereskedelmével foglalkoztam Németor-
szágban. A magyarországi szőlőtermeléssel, mellékfog-
lalkozásként, kicsiben – 1,5 hektár területen – kezdtem 
bele. Ekkor még kint éltem és dolgoztam. Nem ezen a 
területen megszokott fajtákat, hanem testes vörösbor 
fajtákat választottam: pinot noir, cabernet savignon, 
cabernet franc és merlot. 2001 környékén már indultam 
első boraimmal a versenyeken, melyek országos szin-
ten is megállták a helyüket. A Pécsi Borvidékhez tarto-
zunk, minőségileg az általam készített borok az első 
helyen állnak. Több érdeklődő közül – még Zwack cég-
től is megkerestek – végül is a borok értékesítésére a 
Budapesti Bortársasággal kötöttem szerződést. Ez a 
cég forgalmazza azóta is boraim nagy részét.  
 

– 2005. év nagy váltás volt az életben. Megházasod-
tam, feleségem magyar, el kellett döntenünk, hogy hol 
telepedünk le, hol képzeljük el a közös jövőnket.  

Magyarországot választottuk. – Van két gyermekem 2,5 
és 5 évesek. – A németországi vállalkozást leépítettem, 
a tanácsadó céget, a technológiai vállalkozást áthoztam 
ide. A szőlőművelésre használt területet megnöveltem 
17 hektárra. Tudniillik borszőlőt termelni gazdaságosan 
tíz-húsz hektár alatt nem érdemes. 
 

– Vállalkozóként igyekszem több lábon állni, ezért 
2006-tól 6 ha területen intenzív művelésmódú alma 
ültetvényt telepítettem. Nálam a minőség, mint már 
említettem, áll az első helyen, az alma esetén is igaz ez 
a megállapítás. Az I. osztályú étkezési almát értékesí-
tem, az ennél gyengébb minőséget gazdaságosan nem 
lehet tárolni és értékesíteni, ezért almalét készítünk 
belőle. Évente kb. 15. ezer palackkal, mely tartósító-
szert nem tartalmaz. A csomagolás is azt sugallja, hogy 
jó minőségű termék található az üvegben. (Megkóstol-
tuk, nagyon finom. – szerk.) 
 

– Visszatérve a bortermelésre, a terület növekedésével 
összefüggésben a bor mennyisége is növekedett. Úgy 
kell számolni, hogy a három éves ültetvényből lehet 
szüretelni, és még rá kell számolni három évet, amíg a 
bor piacra kerülhet. Mozsgó a Pécsi Borvidékhez tarto-
zik. Kevés a borász. Ezen a bortermő vidéken rajtam 
kívül minőségi bortermelő csak a Matias pince és a 
Lisicza Borház.  
 
2008-as évjáratú 3-as Hordó borát választotta ki a 
meghívott közönség, immár harmadszorra, 2012-re 
Pécs Város Borává. A nyolcvan százalék cabernet 
franc, húsz százalék cabernet sauvignon borból 
készült küvét kilenc bor közül választották ki.  
 
– Mára már megteremtettem a helyi értékesítés, a bor-
kóstolás lehetőségét. Minőségi boraim ellenére megfi-
zethető árakat alkalmazok: 100 % almalé 350 Ft, a rosé 
1300 Ft, testes vörösborom 2500 Ft. 
Vendégköröm főleg belföldiekből áll, sokan jönnek Bu-
dapestről, Pécsről, Kaposvárról. A vendégek kiszolgá-
lása érdekében helyi termékeket is előállítunk. Háziálla-
tokat (baromfi, nyúl, szamár) tartunk, később teheneket 
is, sajtot fogunk készíteni – a sajtházunk már áll. 
 
– Fejlődési lehetőséget a vendéglátásban látok. Építés 
alatt áll – a Szigetvár-Kaposvár útról is jól látható – egy 
pincészet, mely öt év után wellness szállóként, étte-
remként fog működni, nagy tereivel konferenciák, talál-
kozók tartására is a vendégek rendelkezésére fog állni. 
(Félkész állapotában is látszik a magas minőségre való 
törekvés. – szerk.) Ezzel szemben egy panzió fog 
megépülni, melynek előkészítő munkáit már megkezd-
tük.  
 

– Kihívásnak érzem, hogy ennek a vidéknek, immár 
lakóhelyemnek, a felemelkedését szolgáljam, hogy más 
régiókból ide hozzam a pénzt, és az itt is maradjon. 
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10-15 főnek teremtek egész évre munkalehetőséget, 
elsősorban a helybéliek és környékbeliek (Alsószőlő-
hegy, Becefa, Mozsgó, Szigetvár) részére. Egy mező-
gazdasági vállalkozás sikerének titka abban rejlik, hogy 
a termelés, a feldolgozás és az eladás folyamatát egy 
kézben tartják, végigviszik, az eladás megteremtéséből 
kiindulva. Ha megtaláljuk, hogy mire van igény, piacot 
keresünk az árunk részére, utána kezdhetjük a terme-
lést. Ezt a szemléletet a magyaroknak még tanulni kell, 
a munkatársaim részére is ezt közvetítem, és már akad 
közöttük olyan, aki a példámat kívánja követni.  
                            P. É 
 

 
 

 
 
Innen indult …  

        Hajdú Gergő 
 
Minden héten megnézem a neten, hogy Mozsgóval 
kapcsolatos új adatot, információt találok-e. Sokszor 
bukkanok számomra érdekes, különleges anyagokra. 
Találtam már régi mozsgói képeslapokat, videókat, de 
örülök annak is, ha Mozsgóról nyilatkozik valaki, vagy 
visszaemlékezik itt élő hozzátartozóira.  
 

A minap egy különleges interjú keltette fel az érdeklő-
désemet, Hajdú János iskolaigazgató egyik fiáról, Ger-
gőről szólt a cikk. Mint volt MOZSGÓI, és mint a volt 
kollégáim gyermeke, mindig is érdeklődve figyeltem 
hogyan alakul a sorsa.  
 

Hajdú Gergely, most 25 éves, Ózd Hétes nevű cigány-
telepén él és dolgozik szociális munkásként, csak két 
napra utazik fel Pestre az egyetemre, ahol szociális 
munkás szakon tanul. Megszállottan segít az itt élő 
romáknak. Cigány népmeséket olvas fel, rajzol, játszik 
a gyerekekkel, meghallgatja őket, figyel rájuk, de ha kell 
még a rendőrségre is utánuk megy, képviselve az ér-
dekeiket.  

Hogyan lesz egy pesti egyetemistából egy borsodi ro-
ma telep segítője? – kérdezi a riporter. Gergő saját 
jelzőjével élve: hibátlan gyermekkor. Pedagógus há-
zaspár gyermeke, négy évig falun, azóta az anyjával 
Pesten. Rendben, kiskorában meg nyaranta visszajárt 
elvált apjához, együtt focizott a cigány fiúkkal. De az-
tán? Az operaház gyermekkórusának tagja, egy szín-
padon énekelhetett Tokodi Ilonával és Kovács Kolossal. 
Kölcsey-gimnázium, francia tagozat. Bulizás és intellek-
tuális kihívás, szavalóversenyek és Kazinczy „Szép 
magyar beszéd” országos döntő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gergő életében az áttörés a Bódis Kriszta szervezte 
nyári alkotótábor volt Hétesen. Húsz önkéntes társával 
egy hétre leköltözött Ózdra. A Tescoban bevásároltak, 
és a parkolóban kilencven darab ötvenkilós műanyag 
zsákba szortírozták a családoknak jutó adományt, ke-
nyeret, lisztet, kávét, tésztát, csirkét, felvágottat. 

Megérintette a szegénység, a szeretethiány, érezte itt a 
helye, számítanak rá, itt hasznosnak érezheti magát. 
Belülről nézve azonosulni tud a cigányok problémáival, 
elfogadják őt, tenni akar és tud is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Munkádhoz kívánunk sok sikert és kitartást! 

A cikk teljes terjedelemben elolvasható a 168 Óra 
XXIV. évfolyamának 2. lapszám 31. oldalán. A cikk 
kivonata a neten is megtalálható: a 
http://www.168ora.hu/ oldalon.  

            P.É.

 
                            Az épülő pincészet 

 

 

http://www.168ora.hu/
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Emlékeink….  
Bakonyi Sándor 

 

Gyermekkorom emlékei közt kutatva nagypapám egy 
régi fényképe került a kezembe, amelyen egy számom-
ra nagyon kedves idős úr is szerepelt. Jól emlékszem 
rá, hiszen az utcánkban lakott egyedül és mi utcabeliek 
– és szerintem bátran mondhatom, hogy a falubeliek 
 is – nagyon kedveltük őt.  
Sokat tett a közösségért és igazi művészlélek volt. Mi-
vel a neve kezd a feledés homályába merülni, felkeres-
tem lányát, Bakonyi Ilonát (nekem csak Ili néni), hogy 
meséljen róla, akik ismertük együtt emlékezzünk rá, és 
akik nem ismerhették, megtudhassák milyen különleges 
ember is volt Bakonyi Sándor (1920. 03. 19. –  

  1998. 03. 27.) 

 

Édesapja mindig 
itt élt Mozsgón? 
Ili néni: Nem, 1946. 
augusztus 11-én 
kötöttek házasságot 

édesanyámmal, 
akkor költözött ide 
Cserépfáról a 
nagyapám által 
épített házba. 
Mi volt a foglalko-
zása? 
Ili néni: Dolgozott a 
kaposvári fonodá-
ban - érdekesség-

ként elmesélem, hogy édesapám hetelt ezen a munka-
helyen, és mivel nem volt pénze vonatjegyre, biciklivel 
járt Mozsgóról Kaposvárra -, majd később az itteni tsz-
be. Az 50-es években az adóhivatalban volt végrehajtó, 
majd a mozsgói tanácson hivatalsegéd, kisbíró, innen 
ment nyugdíjba.  
 

Ő volt az utolsó kisbíró. Biciklivel járta a falut. Elő volt 
írva, hogy az utcákban hol kell megállnia, el kezdett 
dobolni, köré sereglettek az emberek, és felolvasta a 
tanács híreit, közleményeit, és meghallgatta az embe-
rek bajait, véleményét. A hivatal és a falu között össze-
kötő szerepet töltött be. 
Úgy tudom, hogy érdekelte a képzőművészet, igazi 
művészlélek volt? 
Ili néni: Amikor a fonodában dolgozott, már akkor is 
rajzolt és szőtt, de szeretett festegetni és faragott is. 
Kislánykoromban faragott szánkót, kisszéket, hegedűt, 
fakanalat, vágódeszkát. Csinált egy szép, fehér, 
háncsoltfa gyerekszéket, de ő faragta a szőlőlugasa 
kiskapuját, készített klumpákat, melyek a gangján vol-
tak. De zenélt is, mint a testvérei. Verseket és dalokat 
írt. Mindig érdekelték a művészetek, de ez volt számára 
a menedék  édesanyám tragikus halála után, miután 16 
évig élt egyedül. 

 

Milyen hangszeren játszott? 
Ili néni: Hegedült. Volt egy zenekaruk, lakodalmakban 
zenéltek. Amikor gimnazista voltam, ők játszottak a 
búcsúbálban. Később megtanult citerázni is, sőt citera-
zenekart is alapított. 
Mi volt a zenekar neve és kik voltak a tagjai? 
Ili néni: Steiger Zenekar. Édesapám hegedült, Szukits 
József szaxofonozott, Deák Béla dobolt és volt két 
tangóharmónikás Steiger Ferenc és Wágner Ádám. 
Később egyikük helyére a szulimáni Farkas Sándor 
került, később pedig még Sajtáros János játszott a ze-
nekarban. 
Ha jól tudom, az irodalom is közel állt a szívéhez? 
Ili néni: Igen, írt verseket. Az együttessel az „Eladó 
birtok” című színdarabban is szerepelt, a zenei kísére-
tet adták. 
A fényképészethez is értett? 
Ili néni: Vett egy – Jessica – fényképezőgépet, amivel 
sok képet készített, csinált magának egy sötét szobát, 
ahol előhívta a fotókat és sokszorosította azokat. 
Emlékszem rendezett udvarára, az egészséges 
gyümölcsfáira, csodaszép rózsák díszítették az 
udvarát. 
Ili néni: Mindig is szerette a rendet. Édesanyám az 
állattartással és növénytermesztéssel foglalkozott, az ő 
rózsáit oltotta be édesapám, így egészen különleges, 
egyedi színű rózsák lettek, melyek – hála az azóta is 
gondoskodó új házigazdának – még ma is szép díszei 
az udvarnak. 

 

 
Az általa készített pasztellkép a családi házukról 

Naphosszat tudtam volna még Ili nénit hallgatni és né-
zegetni édesapja hagyatékait, alkotásait, de sajnos be 
kellett fejeznem ezt a riportot. Ezúton szeretném meg-
köszönni neki, hogy belátást nyerhettem az életükbe és 
együtt emlékezhettem vele. 
Bakonyi Sándor sokoldalú egyéniség volt, aki imádta a 
gyerekeket. Azzal a szeretettel, amit feleségének már 
nem adhatott oda, elárasztotta a családját és környeze-
tét, így őrizzük meg továbbra is emlékét, mosolygós, 
kedves arcát a szívünkben.   
                                  Jakab Nóra
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Visszatekintő…                          Zárszámadás 
 

Január 6.-a vízkereszt. Ekkor zárul a karácsonyi ün-
nepkör és kezdődik a farsang, mely eltart hamvazó-
szerdáig. Március már a nagyböjt ideje.  
 Most bőven a farsang időszakában járunk. Ez az 
időszak a bálok és esküvők ideje, ilyenkor szabad és 

illő a mulatozás. 
Általános iskolás 
korunkban feltüzelt 
várakozással segí-
tettünk szüleink-
nek, nagyszüleink-
nek a farsangi 
jelmezbálra ké-
szülve elkészíteni 
az éppen aktuális 
jelmezt. Szüleink 
végtelen gazdag 
fantáziával találták 
ki minek öltözzünk. 
A kézügyességük-
nek aztán meglett 
az eredménye. Mi 
szinte beleéltük 

magunkat a jelmez adta szerepbe. A bál napján a kul-
túrházat boldog gyermekzsivaj töltötte be. Egymás ál-
arca alá bekukucskálva próbáltuk megállapítani a jel-
mez tulajdonosának személyét.  A felnőttek is felfoko-
zott kíváncsisággal lesték melyik jelmez kit takar. A bál 
végén megkaptuk a fáradásunk jól megérdemelt jutal-
mát, egy-egy szelet csokoládét. A legötletesebb jelmez 
tulajdonosa fődíjként tortát kapott, mely felmérhetetlen 
boldogsággal töltötte el.  
 Ilyenkor tartották a fiatalok farsangi bálját, a házasok 
batyus bálját. Nevét onnan kapta, hogy hazulról hozták 
a jóféle harapnivalókat és italokat, bort. Az étkek közül 
nem hiányozhatott a finom házi pogácsa, sütemény, 
frissen füstölt házikolbászos szendvics, tepertős, hájas 
pogácsa. Vidáman hajnalig ropták a táncot, feltöltődve 
élményekkel a következő bálig, melyet legközelebb a 
zárszámadási bál követett. 
 Erre az időre esett faluhelyen a termelőszövetkezet 
zárszámadása. Ilyenkor vontak mérleget, és értékelték 
az előző évi munkát. Mozsgó lakosságának túlnyomó 
része a tsz-ben dolgozott. Havi fizetés nem lévén, 
munkaegységért dolgoztak egész évben. Meg volt ha-
tározva melyik munka mennyi munkaegységet ér. Egy, 
másfél, kettő munkaegységet naponta a munka nehéz-
ségétől, fontosságától függően. Havi fizetés hiányában 
miből éltek a családok? Az élelmezésüket a ház körül a 
szőlőben megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel 
oldották meg, melyekből télire is jutott különféle tartósí-
tásokkal, tartalékolásokkal. Fejlett volt a háztáji állatte-
nyésztés. Minden udvarban tartottak szárnyasokat, 
nyulakat. Sertéstartással fedezték a hús és zsír szük-

ségletüket. A felesleges hízók eladásából némi pénzre 
is szert tettek. A legtöbb háznál tartottak szarvas jószá-
got, hízó marhát. A tehenek tejhaszna komoly segítsé-
get jelentett a családok élelmezésében, a felesleget 
pénzzé lehetett tenni. 
 A tsz-ben minden családnak ki volt mérve művelésre 
bizonyos területű cukorrépa, melyet egyelni, kapálni, 
ősszel felszedni, tisztítani kellett. Ebbe a munkába a 
gyerekek is besegítettek a szüleiknek, akik munkaegy-
séget és természetbeni juttatásként kristálycukrot kap-
tak. Padláson, kamrában 50 kg-os zsákokban tárolták a 
kapott cukrot, melyet mi gyerekek meg-meg dézsmál-
tunk. Búzából minden dolgozónak fejadag járt, melyet 
szintén a padláson tároltak. Havonta egyszer a csalá-
dok igényei szerint lovas kocsival összeszedtek 1-2 
zsák búzát, melyet elvittek a szigetvári malomba cse-
rélni. A búzáért bizonyos mennyiségű finomlisztet, ke-
nyérlisztet, korpát kaptak. Meg volt a házikenyér, ka-
lács, tészta alapanyaga. Amelyik gyerek elmehetett 
lovas kocsival a malomba a nagypapával, annak felejt-
hetetlen élményben volt része. Az 50-es évek végéig 
Mozsgón is cseréltek búzáért lisztet, utána csak Sziget-
váron lehetett. 
 Amelyik családnak volt olyan tagja, aki eljárt az ipar-
ba dolgozni havi fizetésért, az könnyebben boldogult 
anyagilag. Nem véletlen, hogy várva várt esemény volt 
a zárszámadás. Egy februári napon reggel 9 órakor 
tartották a zárszámadási közgyűlést, melyen minden 
tsz-tagnak illett megjelenni. Meghallgatták a vezetőség 
beszámolóját az elmúlt időszak elvégzett munkájáról, 
fölvázolták az eljövendő feladatokat. A közgyűlés után 
vidáman, jóízűen ették a kiosztott virslit, szomjukat a 
kiosztott sörrel csillapították. 
 Közben az irodában mindenki felvehette az elmúlt évi 
járandóságot, természetesen most már forintban. Bi-
zony egy-egy év után különösen kedves eseménynek 
számított. Este aztán az egész évi munkát megérde-
melt vidám zárszámadási bállal zárták.  
 A 60-as években indult fejlődésnek a háztáji gazdál-
kodás. A zárszámadás utáni héten következett a nagy-
bevásárlások időszaka. A boltban nagy keletje volt a 
terménydarálóknak, tűzhelyeknek, vettek rádiót, TV-t, 
hűtőszekrényt. Sor került a mosógépre, centrifugára, 
porszívóra is. Az 50-es években ezek az elektromos 
készülékek még nem gazdagították a háztartásokat. 
 A boltok erre az időszakra időzítettek a szezonvégi 
óraengedményes vásárukat, ahol a vevők kiegészíthet-
ték ruhatárukat. A leárazás ideje alatt a szükséges alsó 
és felső ruhaneműkkel, lábbelikkel, háztartási eszkö-
zökkel boldogan felszerelkezve áldoztak a vásárlás 
örömeinek. 
 Ebben az időben így élt a vidék Magyarországa. 
Akármilyen is volt, jó visszaemlékezni rá. Lassú ütem-
ben, de megindult a nap-nap utáni töretben fejlődés. 
Vajon ezt most elmondhatjuk?  

            Gróti László 
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Ami a kalendáriumból kimaradt  
 
 

Pál- fordulókor kezdem az írást, annak a Pálnak név-
napján, aki vámszedőként él élete deléig. Megvetett a 
környezetében. (Mint ma egy finánc vagy adóellenőr.) 
Ebből a társadalmi szerepből egy csapásra lesz Jézus 
tanítványa. A hagyomány Pál fordulásként emlékszik 
meg a megtörtént esetről. A természetben is fordulat 
következik be. A téli hideg enyhületbe fordul, egy hó-
napja már hosszabbodnak a nappalok. (Az idei év le-
het, hogy kivétel lesz.) Februárban egyre jobban élni 
kezdenek a Sebestyén napján felébredt fák, majd Má-
tyás töri a jeget. Ekkor már a falunk melletti erdőket 
vagy szőlőhegyeket járva, csendben megállva hallhat-
juk a fák nyújtózását, látjuk a gallyak rezdülését. Ben-
nünk is mozdulni kezd valami, talán nem is tudjuk meg-
fogalmazni mi. Akinek kertje, szőlője van, mocorog, 
készülődik a tavaszra, hogy készen álljon, amikor a 
hívás érkezik, amikor Mátyás töri a jeget.  
 A mi Mátyásunk (Mátyás király) nemzetünk életében 
törte a jeget. Nem biztos, hogy egy helyi kis lap feladata 
lenne róla megemlékezni, de manapság, amikor leg-
többen nem hogy országos, de megyei lapot sem tud-
nak előfizetni, akkor e kis lapból tájékozódhatnak múlt-
jukról, erőt meríthetnek belőle, mint Pál-fordulókor a fák 
a gyökereikből. A jelen időt, akik éljük, tudnunk kell, 
hogy a múltunk nem mögöttünk van, amit elhagyha-
tunk, hanem alattunk, mint fának gyökere, így abból 
táplálkozhatunk. (Kivétel a vágott virág és a gyökértelen 
ember. Az előbbi legalább szép.) Mátyás uralkodását 
megelőző zűrös időszakról helyhiányában csak egy 
mondat: testvérbátyját lefejezik, az országból ellopják a 
szentkoronát, Mátyást idegenben túszként őrzik.  
 Mátyást 40 ezer aranyért Szilágyi nagybátyja váltja 
ki. 1458. január.24-én kiáltják ki királynak a Duna jegén. 
1464-ben a minden portáról beadott egy aranykoroná-
ból visszavásárolja a Szent Koronát. A Szent Koronával 
1464-ben koronázták meg Fehérváron. Ettől az időtől 
számít teljes felségjogú királynak. Törvényes a Kárpát-
medencében a király, ha a Szent Koronával az eszter-
gomi érsek Fehérváron megkoronázza. A három felté-
telből egyik sem hiányozhat. Az 1458-64. közötti időben 
kétszer is megkoronázták Mátyást, de a rendek csak a 
harmadik, szabályost fogadták el. A korona visszaadá-
sának másik ára egy ígéret: ha Mátyás fiú utód nélkül 
hal meg, a korona a Habsburg házra száll. Mátyás 
könnyedén megígéri, hisz ereje teljében lévő fiatal ki-
rály gyönyörű lengyel feleséggel az oldalán. Idővel 
megszületik a kis trónörökös. Nemzeti tragédiáink egyi-
ke: egy hétre rá a gyermek és anyja is meghal. Micsoda 
véletlen! (Attila nagy király élete delén a germán Ildikó-
val történt menyegző után orrvérzésben meghal. Szent 
Imre vadászbalesetben, Zrínyit szintén vadkan öli meg.) 
Mátyás Bécsben „hosszú betegség” után meghal. A 
magyar korona a Habsburg házra száll, a hatalmon 
osztozkodnak Erdélytől Ausztrián keresztül Lengyelor-

szágig. „Meghalt Mátyás király, oda az igazság,”- 
mondjuk, de mondták Nyugat-Európa szerte is. Az 
egyik legtekintélyesebb uralkodónk. Az udvarában járó 
követek, utazók csodálattal írnak róla. A Magyarországi 
reneszánsz az ő idejében teljesedik ki. Európa hírű a 
3000 darabos könyvtára a Corvinák. (Gondoljuk bele 
kézzel írott könyvek, hisz nincs még nyomtatás.) Az ő 
idejében egyik legnagyobb az ország területe. Jelentős 
sikereket ér el a törökök ellen, védve Európát. Mi sem 
bizonyítaná jobban nagyságát, mint a rengeteg népme-
se és írói mű. Több mint félévezrede 1490. április.6-án 
távozott nagy királyunk az élők sorából. Egyik legendá-
ja szerint fekete serege maradékával oltalmazóul egy 
hegy nyelte el, ahol majd nagy fényesség fogja feléb-
reszteni. „Ha fénye eljut a mi szívünkbe, a földön újra 
boldogság, gazdagság fog uralkodni.” Óhajtunk. „Ma-
gyarország reménye, világ gyönyörűsége”- Ébredj Má-
tyás király!” (Szabó Antónia) Tán nekünk is törni kéne 
lelkünk jegét, hogy a fény szívünkbe jusson! 
 

Mozsgó 2012 Jégbontó hava 
                                                                  Győri Sándor 
 

       Köszöntés                              

                                    
 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
azon 70 és 80 év feletti Mozsgói Lakosokat, 
 akik februárban ünneplik születésnapjukat! 

 
              Csáki- Kis Erzsébet, Kolozsvári utca 
              Gyenis Sándorné, Alsószőlőhegy 
              Ihász Ferencné, Árpád utca 
              Molnár Józsefné, Alsószőlőhegy 
              Szőke Ferenc, Batthyány utca 

   Varga Ferenc, Mátyás király utca 
 
 

"Szeretnénk valami szépet mondani, 
 Önöket méltóképp köszönteni. 

Hiszen ennyi év nagy idő,  
Mindenképp megünneplendő." 

 
 

Meghívó 
 

2012. február 22-én, szerdai napon, 1400 órai kezdettel tartja 
a szociális otthon farsangi bálját, melyre szeretettel várják a 
község lakóit is.  
A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház. 
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Mindenki keményen fog tanulni 
 

Bizonyára sokan megrökönyödve állnak az új okta-
tási rendszer bevezetése előtt. Az innen-onnan hal-
lott hírek sokkolóak, főleg azoknak, akik továbbta-
nulás előtt állnak. Megpróbáltam nagyvonalakban 
összeszedni, hogy mik a legfontosabb változtatá-
sok. 
 

A keretszámok csökkentése 
Nem is szeretnék messzebb menni, nézzük a hozzánk 
legközelebb eső és egyben az egyik legnevesebb 
egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet. Itt körülbelül 
4-500 fővel fog csökkenni az államilag támogatott he-
lyek száma. Ha valaki jogász szeretne lenni, azért bi-
zony fizetnie kell. Egész egyszerűen nem lesz államilag 
támogatott hely, így érdemes megfontolni, hogy vajon 
megtérülhet-e a későbbiekben annak, aki erre a pályára 
lép. Tavaly 5429-en jutottak be államilag támogatott 
képzésre a Pécsi Tudományegyetemen. 
A jelenlegi állás szerint összesen 2300 államilag támo-
gatott képzés lesz, illetve 1125-en csak részösztöndíj-
ban fognak részesülni. Ez annyit tesz, hogy a képzés 
felét az állam, másik felét pedig a hallgató állja. Ezt 
viszont úgy kell felfogni, mint egy szerződést: ha valaki 
részesül ebben (vagy esetleg a teljesen államilag tá-
mogatott opcióban), akkor cserébe kötelezettségei 
vannak: húsz éven belül a támogatott idő kétszeresét 
kell Magyarországon ledolgoznia. Nem gondolnám, 
hogy ezt mindenképpen negatívumként kellene felfogni. 
Magyarország az egyetemek terén igen erős, nagyon 
sok külföldi fiatal jön ide tanulni. Meg lehet érteni azokat 
a diákokat, akik minél hamarabb külföldre akarnak 
menni egyetem után, hisz mindenki tudja, hogy áll a 
helyzet jelenleg az országban. De ha az állam úgy-
mond „kitaníttatja” a diákokat, kitűnő orvosokat, köz-
gazdászokat és mérnököket ad ki a kezei közül, és 
mindenki külföldre megy, akkor be lehet látni, hogy ez 
sehol sem éri meg. Persze annak, aki háromszor annyit 
keres külföldön, mint itt, annak mindenképp. Talán ez-
zel a reformmal ezt egy kicsit kompenzálni lehet, és 
kevesebb, de annál kitűnőbb szakember marad meg a 
munkaerőpiacon. Állandó probléma, hogy nincs elég 
munkahely. Az én korosztályomban például 400-an 
voltak 2008-ban csak a közgazdász elsősök. Hol fog-
nak tudni elhelyezkedni mindannyian ezen a pályán? 
És ez még csak egy évfolyam a rengeteg közül. Előbb 
vagy utóbb egyértelműen szükség volt valami változta-
tásra, már régóta érezhető volt, hogy nem sokáig fog ez 
így működni. Remélem, hogy a diploma nem csak egy 
szobát díszítő kellék lesz ezután, hanem hasznát fogjuk 
tudni venni, mert lesz munkahelyünk. 
 

Diákhitel 2 
Felmerül a kérdés, hogy miből tudná ezt finanszírozni 
egy átlagos keresettel rendelkező család? Valószínűleg 
semmiből. Ugyan én soha nem vettem igénybe, ha 

később születek, lehet, hogy most szükségem lenne rá. 
Az új programban azok részesülhetnek, akik idén ősz-
szel rajtolnak a felsőoktatásban. Mindegyik képzési 
formában tanuló diák igénybe veheti. Két kerete lesz: 
egy szabad és egy kötött felhasználású. A szabad fel-
használás annyit takar, hogy évente 500 ezer forintot 
lehet maximum felvenni és nincsenek megkötések. A 
kötött felhasználású a képzés költségéhez igazodik, és 
nem a hallgató kapja, hanem a felsőoktatási intéz-
ményhez kerül. Változás még, hogy a Diákhitel 2 prog-
ramjában már 35 éves kortól meg kell kezdeni a tör-
lesztést. 
 

Felvételi ponthatárok 2012 
Az idei évtől kezdve emelkedtek a ponthatárok is: 240 
ponttól lehet bekerülni az egyetemekre és a főiskolákra. 
Ez a pontszám már két majdnem ötös érettségit vagy 
egy emelt szintű érettségit feltételez. Természetesen a 
nyelvvizsga is pluszpont, amit érdemes már középisko-
lában letenni, mert egyetemen már sokkal nehezebb 
lesz ezt megvalósítani. 
Nem tudhatjuk, hogy az új rendszer mit fog eredmé-
nyezni. Lehet, hogy később pozitívan fogunk belőle 
kijönni, lehet, hogy nem. Még az is lehet, hogy sokkal 
többen fognak OKJ-s képzésre jelentkezni, vagy éppen 
többen fognak szakmát tanulni. Azaz egy biztos, hogy 
aki akar tanulni, az igenis megtalálja rá a módját, hogy 
miképpen valósítsa azt meg. Az egyetem óriási pozití-
vum az ember életében, ha már csak kicsi esélye is van 
rá valakinek, ne hagyja ki. Persze vannak keserű pilla-
natok, mikor eleged van abból, hogy napok óta hajnali 
5-től éjfélig tanulsz, és még csak biztos sem lehetsz 
benne, hogy van-e értelme, hisz ki tudja, lesz-e egyálta-
lán helyed azon a pályán. De majd ha közelítesz a vég-
cél felé, és visszatekintesz, rájössz, hogy mennyire jó 
volt oda járni, és bárcsak maradhatnál még egy pár 
évet! 

H. A. 
 
 
 
 

„Minden Gyerek Lakjon Jól!” 
 

 

2011-ben a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány 300 
településen 15.147 halmozottan hátrányos helyzetű 
többgyerekes család számára biztosított vetőmagot és 
kishaszonállatot. Községünk is élt ezzel a lehetőséggel, 
28 család kapott a támogatásból. 
 

Az idei évben is részt veszünk a programban, az első 
lakossági tájékoztatást megtartottuk. Az alapítvány által 
felkínált variációs lehetőségek azóta megváltoztak. 
 

Kérjük azt a szülőt, aki gyermeke után a család 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
hogy fáradjon be a körjegyzőségre 2012. február 15-ig, 
és a felkínált lehetőségek közül válasszon!              

 
 

    Nógrádiné Tukora Tímea 
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„JANUÁR FEBRUÁR ITT A NYÁR” 
Néhány növényvédelmi és kertészeti tanács 
 

Elöljáróban annyit, hogy több mint 30 éves kertészeti és 
növényvédelmi mérnöki végzettséggel és gyakorlattal, 
közérthetően, csak arról írok, amit valósnak láttam és 
tapasztaltam. Kertészként kezdtem és a mai napig az is 
vagyok. 1983-tól rendelkezem faiskolai engedéllyel. 
Munkámban termelőszövetkezeti és magángazdálko-
dás során szükségszerűen figyelnem kellett a környe-
zetünkre, növényekre, időjárásra, technológiára és 
ezek kölcsönhatásaira. Ezek alapján mondhatom, hogy 
szokatlan az idei tél, bár a tűzifa fogy, mint rendesen, a 
természet sokkal előrébb jár, mint általában – bár volt 
már korábban is erre példa.  
      Eddig növényeinket nem veszélyeztette az elfa-
gyás, a kifagyás veszélye. Nem volt igazi kemény fagy, 
hó. A napsütéses órák száma átlag feletti, a nappali 
hőmérséklet ritkán volt fagypont alatt. Egy kemény feb-
ruár ezért komoly gondokat okozhat. Gyümölcstermő 
növényeinknek van egy úgynevezett természetes nyu-
galmi állapota, ami változó. A csonthéjas termésűek – 
elsősorban mandula, őszibarack, kajszibarack, szilvafé-
léknél –, rövid idő 2-3 hónap. Az, hogy nem hajtanak ki 
az időjárás, az alacsony hőmérséklet hatása. Ezt neve-
zik kényszernyugalmi állapotnak. A viszonylag magas 
hőmérsékletű talaj, a nappali hőmérséklet, a napsütés, 
mindent előrébb hozott, a rügyek duzzadnak, a víztelí-
tettség nő. Nagy a veszélye, főleg a csonthéjasoknál, 
egy februári hideg, mínusz 15-20°C esetén, a termőrü-
gyek elfagyásának az esélye. Ez a szőlősgazdákat is 
komolyan érintheti. Ezért ha viszket is a tenyerünk, 
óvatosan a metszőollókkal. Egy nagyobb ültetvénynél, 
ha az időjárás engedi, a munka mennyisége miatt sok-
szor kénytelenek vagyunk nekiállni. De mi, a néhány 
kedvenc barackfánál, várjunk akár virágzásig, lássuk 
minden rendben van–e, ha kevés az ép virágrügy, 
hagyjunk több termővesszőt. A kajszi és őszibaracknál, 
a virágzásban, vagy a terméskötődés utáni metszés, 
növény-egészségügyileg még hasznos is lehet, mert a 
gutaütést okozó kórokozók (baktérium és gomba) fertő-
zésének ez az időszak nem kedvező.  
 Röviden az őszibarack (franciabarack) metszéséről. 
Többféle koronaforma is alkalmazható, mégis a legegy-
szerűbb és legjobb a katlan koronaforma, ami egy töl-
csérszerű termőfelületet képez. Ez 3-4 vázág nevelé-
sével érjük el, úgy, hogy a csemete sudarát kivágva 
oldalvesszőkből nevelünk koronát, lehetőleg úgy, hogy 
ezek a vázágak ne legyenek egymással pont szemben, 
hanem kissé eltérő magasságban. 4-5 cm legyen köz-
tük, mert ezzel elkerülhetjük, hogy nagyobb termés 
esetén a terhelés miatt széthasadjon. Sokaknak van 
bevált metszési módszerük, ha látunk a szomszédban 
szépen kialakított fát, próbáljuk meg követni.  
 Néhány fontos dolgot azért szeretnék kiemelni. A fa 
nevelése, termőmetszése során, a katlanozáskor a 

legerőteljesebb felfelé törő ágakat kell eltávolítani, ezek 
egyrészt nem termővesszők, másrészt segítik, hogy az 
őszibarackfa „felkopaszodjon”. Koronaneveléshez az 
erősebb, a vízszinthez közeli erős vesszőket hagyjuk 
meg, növekedési erélytől függően 10-30 cm hosszban, 
ebből neveljük tovább, szintén oldalirányra az oldal-
vesszők meghagyásával. A katlankorona belsejében 
már zöldmetszéssel eltávolíthatjuk az erősen felfelé 
törő hajtásokat, ez biztosítja, hogy a megvilágítottság 
kedvező legyen, és teljes értékű termővesszők alakul-
janak ki. A zöldmetszést, hajtásválogatást tavasztól-
őszig folyamatosan végezzük. A legértékesebb termő-
vesszők a ceruzavastag, vagy ennél kissé vékonyabb 
vesszőkből nevelhetőek. A rügyek távolsága fajtafüg-
gően változó, általában hármas állású (kollaterális) a 
középsőből levél, hajtás képződhet, a két oldalsóból 
virág. Hagyhatunk hosszabb 20-30 cm-es termővesz-
szőket és 5-10 cm-es csapokat is. Ezekből nevelhető a 
következő évi termővessző. Idősebb (gyengébb) növe-
kedésű fák esetében az erőteljes, rüggyel jól berakódott 
rövid termőrészeket (3-6cm) is hagyhatunk. Ezeket nem 
célszerű visszavágni, mert levelet általában csak a 
csúcsrügy hoz. A metszést kicsit rosszul vagy jól vé-
gezve is számíthatunk termésre. 
 Nagyobb gondot jelent, a minden termelő számára 
ismert levélfodrosodás (tafrina deformans) nevű gom-
bás betegség, ami erős levélhullást, terméshullást 
okoz. A védekezés lényege, hogy már akkor kell kez-
deni, amikor még rá sem gondolunk. A rügyek pattaná-
sakor, amikor a levélcsúcs szinte még nem is látszik, ez 
gyakran már február végén beindul. A fertőzés egész 
alacsony hőmérsékleten, 5-7 °C  kezdődik. Kedvez a 
kialakulásának az esős, harmatos, ködös időjárás. A 
lehullott beteg levelek, a talajból 2-3 évig is fertőzhet-
nek a kora tavaszi időszakban. A kezdeti tünetek nehe-
zen felismerhetők, a betegség hosszú lappangási idejű, 
2-3 hét is lehet. Ha a levelek fodrosodnak, a védeke-
zéssel már elkéstünk. 
 Megelőzésként, elsőként lemosó permetezést alkal-
mazzunk, réztartalmú szerekkel (bordóilé). A további-
akban virágzásig, ha az időjárás kedvez a fertőzésnek, 
ismételjük meg a permetezéseket. Réztartalmú készít-
ményeknél fontos betartani az előírt töménységet, mert 
egyes fajtáknál perzselést okozhat.  
 

Egyéb javasolható szerek, szerkombinációk:  
Dithane M45, Score250EC, Captán50WP, Topsin 
70WG. Kombinációban Dithane + Topsin M ill. Dithane 
+ Score alkalmazható. Száraz, meleg tavaszokon a 
fertőzés jelentéktelen lehet. Fontos azonban, hogy a 
beteg, lehullott leveleket távolítsuk el a fa alól és éges-
sük el. 
Aktuális teendőkről, egyéb növények védelméről, igény 
szerint a következő számban beszámolhatunk.  

Ölbei Mihály
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Egy kis honismeret  
 
„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon le-

gyünk benne.” /Tamási Áron/ 

 

Körtvélyes, Csikóállás 
 

 
 
A képen jobbra fent nyúlik el az Aranyos, tőle balra 
(nyugatra) Körtvélyes völgye és dombja. 
 
Az Almáskeresztúr felé húzódó dombvonulat második 
völgye, az erdészházzal szemben. Korábban ebben a 
völgyben rendezték a sporteseményeket is, ma már 
magánterület. 
Nevét a régebben benne növő vadkörtefákról kapta. 
Csikóállás neve az uradalmi ménes legeltető helyét 
örökíti meg. Északi szélén gémes kút állt, a helye még 
megvan.  (A lipicai ménes tenyésztési helye Ödönvölgy 
volt, míg a munkára használt lovak Szent Miklós pusz-
tán kaptak helyet.) Szent György naptól novemberig 
szabadon nevelődtek itt a lovak. Vihar esetére és éj-
szakára külön állásuk volt a völgy nyugati oldalán, a 
csikós részére pedig kis házacska állt. A tsz-ek idején a 
völgyet felszántották és kukoricát termesztettek rajta.  
Valószínűleg az itt használt vegyszerek miatt tizedelő-
dött meg a gombák száma az erdő szélén.  
A völgy déli végét vegyes erdők, tölgyesek és bükkösök 
szegélyezték, ezeket az 1940-es években, a háború 
alatt letermelték, a hajdani fák sarjaiból nőtt az új erdő.  
 
A völgy keleti felét határolja a Körtvélyesi domb. Ősi 
bükkös, tölgyes, hársas erdejének kiirtása nyomán 
„Kopasz domb” – ként is emlegették. Az ősi erdők he-
lyére új erdőt telepítettek. A cseres – tölgyes erdő alját 
tavasszal szőnyegszerűen fedi az odvas keltike és a 
hóvirág, de találunk itt hunyort, gyöngyvirágot, nagy-
ezerjófüvet és kosborokat is (bíboros kosbor, madársi-
sak, levéltelen madárfészek, kétlevelű sarkvirág, zöldvi-
rágú sarkvirág). 
 

    
 

Odvas keltike   Sarkvirág 
 

 
 
Kisvirágú hunyor 
 

A Körtvélyesi domb északra lejtő aljában ered a „Kollá-
ri-kút” nevű forrás. A határ legjobb vizeként emlegették, 
a munkába menők itt töltötték meg korsóikat vízzel. A 
80-as években egy gödör mélyítése során másfél méter 
mélyen előkerült a kirakott kút, melyet ma már vastag 
iszapréteg fed. 

A forrás felett, amerre a tanösvény is vezet, erdé-
szeti út halad. Az emberi beavatkozás miatt felszínre 
kerültek a pannonkori homok megkövesedett vándor-
kagylói, fésűs kagylók és csigák, melyek néhány millió 
évesek lehetnek.  
 

Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, 
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájával 
kapcsolatban!  

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

           A tavalyi virágtúrán 
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A NYÚLON TÚL 
 
 
 
 
2012. december közepén hívott fel telefonon a Magyar 
Televízió Gastroangyal műsorának főszerkesztője. A 
főszerkesztő úr arra kért, hogy mutassuk be a „mi” nyu-
lunkat is a decemberben forgatott, és január 21-én az 
M1-en bemutatott műsorban. 
Mivel a mozsgói nyulászat nem volt még kész erre, így 
a forgatást át kellett helyezni egy tenyésztőtársamhoz.  
A helyszín Mátra szíve: Mátranovák.  
Téma: a magyar nyulászok, nyúlhús a magyar gasztro-
nómiában, nyulas ételek, stb… 
Földi Gyula tenyésztőtársammal – aki egyébként or-
szágunk egyik legkiválóbb rackajuh tenyésztője – pár 
nap leforgása alatt megszerveztünk mindent a részünk-
ről.  
Tenyésztőtárainkat, barátainkat kértük, hogy segítse-
nek a műsor színesebbé tételében.  
 
 
 
 
 

Borbás Marcsi Szerednyei Béla művészúrral járták 
barátainkat, hogy „rátaláljanak a nyúlra”! 
Útjaik során különleges nyulakat láttak, és különleges 
italokat és finomságokat kóstoltak meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A műsor, az interneten elérhető és megtekinthető az 
MTV videotárában. 
 

Kellemes időtöltést kívánok hozzá! 
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Programok 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az alábbi 
programokra: 
 

2012. február 15-én, szerdán, 1700 órakor a Községi 
Könyvtárban tartandó előadásra, melynek címe  
 

„Kik vagyunk, honnan jöttünk.” 
 

Ki volt Nimród, Attila a hun király, mi közünk a keleti né-
pekhez és a finnugorokhoz, részletek a honfoglalásról. 
Előadó: Győri Sándor 
 

 
 

2012. február 29-én, szerdán, 1700 órai kezdettel 
 

Mozsgó története 1848-ig címmel 
 

Hegedüsné Szojkó Tünde tart előadást a Községi Könyv-
tárban. A tanárnő tanulmányai és Lengyeltóti János köny-
ve alapján dolgozta fel ezt a témát. 
 

 

 

N. J. 

Mini hifi eladó. 
Érdeklődni az esti órákban az alábbi 
telefonszámon: +36 (30) 3055791 

 

 
 
 

„Hull a hó és száll a dér: itt a tél! Itt a tél!” 
 


