
 
 

Május 1. A munka ünnepe 
 

Egy előző írásban a falubeli szokások, régi szakembe-
rek nevei kerültek elő. Őket már a temetők őrzik, emlé-
küket is egyre kevesebben, de kezük munkájának egy-
egy míves darabja felidézi még szakmaszeretetüket, 
tisztességüket.  
   Ha a házunkban körülnézek Papp Jani bácsi keze 
munkáját dicséri sok minden: szakmaszeretetét, ügyes-
ségét, leleményességét.  Nem volt mérlegen, hogy kis 
munka vagy nagy munka – csak jól elvégzett munka. 
Bizony sokszor visszahoznám őket, ha lehetne. Véber 
bácsit, ki a házunk falait építette, Cziner bácsit, ki a te-
tőt húzta fölénk. A jó mesterember barát volt, szinte ro-
kon.  
   Május elsején a munkát, a munkást ünneplik. Falun 
nem volt majális, csak a tennivalók. Gyerekkoromban 
az Alsóhegyen sok faluba költözöttnek megvolt a kis 
szőlője és a hegy körül a földjei. Sok család lakott akkor 
még Alsóhegyen, az iskolába fele onnan járt le, délután 
velük együtt mi is mentünk a szüleink után szőlőbe, 
mezőre. Mesteremberek is laktak a hegyen: Katonecz a 
bognár és Pöttendi bácsi a kovács.  
   Ha dolgoztak lestük a műhely előtt, hogyan lesz a fá-
ból kocsikerék, hogyan kerül rá az izzó vasból a lovak 
lábára patkó. Pöttendi bácsi lánya itt él közöttünk, leg-
közelebb felkeressük.   -   g    -  
 

Illyés Gyula: A „mester” 

Szerette a szerszámokat, 

egész belepték a falat. 

A satu fölött léc futott. 

A csavarhúzók ültek ott. 
 
 

A fogók, nagy és kicsi, mind; 

a vasvágók, hosszuk szerint; 

mint az orgona sípjai 

készen kéz alá ugrani. 
 

Járt közöttük az orgonás, 

apám, a pusztai kovács, 

hogy melyiket emelje le, 

csinálni, amit kell vele. 
 

Attól, mit javított s csinált, 

örömöt kapott a világ. 

Megtisztult egy-egy hangja, vagy 

zengetett merő újakat. 
 

 

 
 

Szüret 
 

 
Aratás Mozsgón 1944-ben 

 

 
 

Cséplőgépen 1938-ban 
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Képviselő-testületi ülés 
2012. április 25. 
 

Mozsgó Község Képviselő-testülete elsőként a polgár-
mester beszámolóját hallgatta meg, melynek keretében 
elhangzott, hogy a „Sporttelep” pályázat benyújtásra 
került 4,1 millió forint értékben, melyhez 500 ezer forint 

önerőt vállal önkormányzatunk. Az Egyesületeknek 
megállapított támogatás átutalásra került. 2012. dec-
ember 31. napjáig terjedő időszakra megállapodást kö-
tött az önkormányzat a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zrt-vel a kommunális hulladék további szállítására. 
A startmunka-program keretében elhangzott, hogy a 
gyümölcsfák telepítése befejeződött, a méhcsaládok ki-
telepítése is megtörtént. 
1000 db orvosi hársat kapott az önkormányzat aján-
dékba, ezek elültetését is elvégezték a munkások. 
Jelenleg folyik a kultúrháznál a járda újjáépítése, készít-
jük a vásártéren az asztalokat, egyidejűleg megkezdő-
dik a gyógynövények kapálása is. 
A képviselőtestület ezt követően döntött a Szigetfa Kft. 
ingatlanának ingatlanárverés útján történt 24.000.000,-
Ft vételáron történő árverési vételéről, és a mozsgói 
0132/8. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból 111 m2 
megvásárlásáról, az eredeti út térmértékének helyreállí-
tása érdekében. 
A továbbiakban elfogadásra került a Mozsgó Községi 
Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelete a ta-
valyi év költségvetésének végrehajtásáról, valamint az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdál-
kodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet. 
A következő napirend keretében a képviselő-testület jó-
váhagyta a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Társulás Belső Ellenőrzése által a 2011. évi éves ösz-
szefoglaló ellenőrzési jelentését. 
Az „Egyebek” napirend keretében tájékoztató hangzott 
el a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet döntéséről, 
melyben az állami tulajdonú földek használatba adása 
iránti önkormányzati kérelem elutasításra került, mely 
nem akadályozza a „Szociális földprogram” ez évi meg-
valósítását és ismételten igényt fogunk benyújtani a 
mozsgói területen lévő állami földekre. 
Az új családi napközi kialakítására „kiszemelt” Mátyás 
király u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázat 
sorsa jelenleg bizonytalan. 
A képviselőtestület döntött az  önhibáján kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkormányzatok (ÖNHIKI) pályá-
zatának ez évi benyújtásáról, mely pályázaton tavaly 
9,8 millió forint támogatást sikerült nyernie önkormány-
zatunknak. 
Elfogadásra került a 2012. évi Közbeszerzési Terv is, 
mely a szennyvíz csatorna-hálózat kiépítését tartal-
mazza. 
Ezt követően a képviselő-testület a „Mozsgó község 
szennyvízelvezetése és kezelése” települési szenny-
vízkezelési programot tárgyalta meg, és hagyta jóvá a 
pályázat benyújthatósága érdekében, egyben vállalva a 
400 millió forintra tervezett beruházás 10 %-ának ön-
erejét is. Önkormányzatunknak természetesen nincs 
ekkora szabad pénzügyi forrása, így további pályázatok 
és tárgyalások útján igyekszünk a településre és a la-
kosságra jutó önerőt mérsékelni, hogy minden háztar-
tás rákapcsolódhasson a szennyvíz-hálózatra. 

 
 

Dr. Szilas Tamás

 
Köszönöm, hogy életed 
Adtad cserébe nekem, 
Hogy nekem szebb 
És jobb életem legyen. 
 

Köszönöm azt a sok mindent 
Mit köszönni nem lehet, 
Mert ezt mind 
Csak az én jó anyám tehette 
meg. 
 

Szerettelek eddig  
Szeretlek ezután 
S azt kívánom neked 
Élj soká Édesanyám. 
 

Mazza Ágnes:  
     Édesanyámnak 
 

Az idők kezdetétől  
Írom én a versem, 
Onnan mikor Évát 
Megteremtette Isten. 
 

Ha nem lett volna 
Isten, ki Évát teremti 
Én sem lennék itt most 
Téged köszönteni. 
 

Köszönöm én azt is, 
Hogy jó anya voltál,  
Hogy megszülettem én 
Remélem meg nem bánnád. 
 

   
   

   
  

 

A vers nyomtatásban megjelent a Szigeth című folyóirat 2001. áprilisi számában. 
 

Köszöntjük az  
Édesanyákat! 

R
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Csak egy számít Mozsgó 
 

Önkormányzati tulajdonba került április 25-én a Sziget-
fa Kft. épülete, a 111 m2 alapterületű „Ipari Park” telep-
helye. 

 

 

 
Az április hónapban elvégzett munkákról:  
 
 

A Batthyány és az Aradi utcák árkait kitisztítottuk. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

A kultúrházhoz vezető járda elhasználodott, a korlát 
életveszélyessé vált. Feltörtük az elhasználodott betont, 
az új járda, megfelelő alappal, készül.  
 
 
 

 
 

A felújítás ideje alatt a művelődési ház az oldalsó 
irányból közelíthető meg. 

 
 

 
 

 
 
 

A sportpályára vezető utat leköveztük, így esős időben 
is járható az út, a sárba, latyakba nem ragadnak be az 
autók. 

 

  
 

 

 
 

 A Centrumban lévő épületek vakolatát levertük, 
előkészítettük a további munkálatokhoz. 
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Az óvodásoknak szükségük van a mozgásra, a játékra. 
Az udvaron elhelyezett játékok folyamatos 
karbantartást igényelnek. Az eszközök alatti homokot – 
az előírásoknak megfelelően – kicseréltük, a játékokat 
megjavítottuk, lefestettük. 
 

 
 
A méhészet mellett a méhek örömére orvosi hárs 
csemetéket ültettünk. A felnövekvő 1000 fa néhány év 
múlva minőségi méh legelőt biztosít.   

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megkezdődött a gyógynövények ápolása. Az eső után 
kikeltek a növények, a gyommentesítés kézzel történik. 
A zöldséges kertben bújik a hagyma, a sárgarépa, 
lassan töltögeni kell a burgonyát.  
 
 
 
 

 
 
25 méhcsalád lett elhelyezve a 25 db kaptárba 
 

 
 
      Kovács Zsolt 
      polgármester

                    

TERMELŐI VÁSÁR MOZSGÓN 
2012. május 13. vasárnap 

9-14 óráig 
a Sportpályán 

 
 

MINDEN VASÁRNAP PIAC   

A Mozsgói vásár május 13-án elkezdődik. Ezt követően minden vasárnap a sportpályán piac lesz, és minden hónap 
második vasárnapján havi vásár. Várjuk a termelőket, a helyi, a különleges, az ízletes árukat árusítókat és 
természetesen a vásárlókat, nézelődöket! 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, ápolási díj) május havi kifizetésének időpontja: 
2012. június 4. (hétfő) 10-16 óra. 
 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  2012. május 31-én (csütörtökön) 17 

órai kezdettel testületi ülést tart a Rendez-

vényteremben, melyre tisztelettel meghívja a 

község lakosságát. 

 

   Köszöntés 

 
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 
akik májusban ünneplik születésnapjukat! 

 
Buni Rudolfné, Kassai utca 
Ihász Józsefné, Árpád utca 

Kovács Ferencné, Mátyás király utca 
Modenszider István, Batthyányi utca 
Tamasics Jánosné, Mátyás király utca 

Várdai Jánosné, Pozsonyi utca 
Viseta Józsefné, Alsószőlőhegy 

 
"Szeretnénk valami szépet mondani, 

Önöket méltóképp köszönteni. 
Hiszen ennyi év nagy idő, 

Mindenképp megünneplendő." 
 

 

    

 
 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
 

 

Drescher János (Almáskeresztúr, 1943.04.13. an.: 
Goldstein Julianna) volt Mozsgó, Mátyás király u. 
36. sz. alatti lakos 2012. április 13-án elhunyt.  
 
Nyugodjon békében! 
 

 

Hulladékgyűjtési nap 
 

Április 22. a Föld Napja. Magyarországon 1990 óta ren-
dezik meg ezt az akciót, melynek célja felhívni a figyelmet 
a környezetvédelem fontosságára. 
Mozsgón második alkalommal, április 21-én, szombaton 
tartottuk meg a hulladékgyűjtési napot. A falu apraja-
nagyja, közel kétszáz személy, gyűlt össze a sportpályán. 
Az önkéntesek mellett az óvodások, iskolások, a szociális 
otthon lakói, dolgozói, a civil szervezetek is képviseltették 
magukat. 
Kovács Zsolt polgármester úr köszöntőjében elmondta, 
hogy ezek a programok közösségünk összetartozását 
tükrözik, érezze mindenki, hogy a falunkért dolgozni pozi-
tív élményt jelent. Példát kívánunk mutatni a felnövekvő 
generációnak, az itt élőknek környezetünk tisztaságának 
fontosságára. 
Minden lehetőséget kihasználunk, hogy kulturált és vonzó 
falukép alakuljon ki, hiszen Baranya egyik legszebb tele-
pülésén, Mozsgón élünk. 

P. É. 
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Projekt nap az iskolában 
2012. április 21. 
 

A Föld Napja alkalmából projekt napot rendeztek az 
általános iskolában. A gyerekek a különböző 
feladatokon keresztül képet kaptak a 
természetvédelem, a környezetvédelem aktualitásáról, 
játékos ismereteket szereztek Földünkkel kapcsolatos 
kérdésekről, a veszélyes és egyéb hulladékok 
gyűjtéséről. 
Első feladatként az iskola részt vett a község által 
rendezett hulladékgyűjtési napon.  

 
 

 

 
 
 
 

A legérdekesebbnek Sár József Kétújfaluban élő 
rovarház vezető Brazília rovarász szemmel című 
előadása bizonyult, melynek során betekintést 
nyerhettek a gyerekek a rovarok világába. 
Megnézhették a trópusokon élő rovarokból összeállított 
kiállítást. A nap hátralévő részében akadályversenyen 
vettek részt a gyerekek.  

P. É.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
1    

 

 

Akadályversenyen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Még kályhacsövet is találtak a 7-8. osztályosok 

 

 

 

Szeretettel meghívjuk 2012. május 18-án   
a Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola 
névadójának ünnepségére, és az azt követő 

„Zselic-hangjai” szavalóversenyre. 
 
Program: 

 11.00-kor emlékezés virágainak elhelyezése a teme-
tőben 

 11.30-kor ünnepi műsor és koszorúzás az emléktáb-
lánál (Mátyás k. u. 5.) 

 13.00-kor Zselic-hangjai szavalóverseny a   Műve-
lődési Házban 

 

 

2012. június 2-án, szombaton, 14 órai kezdettel 
tartjuk a Művelődési Házban az általános isko-
lai tanulók műsoros délutánját. 
Szereplők az iskola tanulói. 
 
Szeretettel várunk  

minden érdeklődőt! 

 

Iskolások sikere 
A környezetvédelmi szakköröseink sikeresen vettek 
részt az ELMŰ és az ÉMÁSZ által meghirdetett 
EnergiaSuli versenyen.  
A többfordulós vetélkedő első két akadályát sikeresen 
teljesítették a gyerekek.  A környezetvédelem iránt el-
kötelezett csapatnak egy videót kellett készíteni az 
energia megtakarítása témakörben. A video megte-
kinthető a youtube-n Tanulmányi verseny pályázati vi-
deója címen. A második fordulóba bejutó 45 iskola 
között volt a miénk is, jutalmunk egy Fizibox doboz 
volt, melyet a tanórákon jól tudjuk hasznosítani. 
                                    Matus Attila, felkészítő tanár 
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MOZSGÓÉRT EGYESÜLET  
                 Egész nap egész-ség! 
 

A Mozsgóért Egyesület a tavalyi fokozott érdeklődés 
miatt az idei évben több napos rendezvényre invitálta a 
falu apraját és nagyját. Az  Egészségnapok szerdától 
szombatig nyújtottak kikapcsolódási és sportolási lehe-
tőséget. Egészséges ételek főzéséhez tanácsokat kap-
tunk, valamint megismerkedhettünk egy alternatív 
gyógymóddal is. Kényeztettük testünket, lelkünket egy-
aránt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kerékpár túrát 33-an teljesítet-
tük Almáskeresztúrra. Közben a 
három ping-pong asztal kevés-
nek bizonyult, folyamatos volt a 
sorban állás a játéklehetőségért. 
A jelenlévőkben felmerült az 
utánpótlás nevelés megszerve-
zése, hiszen sok gyermek érdek-
lődött, akik szívesen kapcsolód-
nának a sportszakosztályhoz. 
Csütörtökön délután az óvodá-
ban ellátogattunk a tudatalatti és 
a lélek rejtelmes világába. Jám-

bor Bea kalauzolt bennünket a bennünk lakó segítő ál-
latok megjelenítéséhez. A meggyújtott gyertya körül  
15-en meditáltunk. 
Pénteken a lélek után a test táplálásáról gondoskod-
tunk. Papp László egyesületünk tagja, aki csak hobbi 
szakácsnak vallja magát, egészséges ételsor elkészíté-
sét mutatta be, valamint beszélgettünk az egészséges 
ételkészítésről. A menü, brokkoli krémleves, rakott cuk-
kíni-padlizsán, karamellás sült alma csoki öntettel volt.  
Azért, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül elfogyaszthas-
suk a finom ételeket, intenzíven mozogtunk 20 percet. 
Zumbáztunk, Pölczné Metz Katalin meghívására érkező 
oktatatóval és csapatával. 
Miközben kifújtuk magunkat, meghallgattuk Dr. Horváth 
Krisztina előadását a homeopátiáról, a régi és új szelíd 
gyógymódról. Aztán csevegés közben elfogyasztottuk a 
finom ételeket. 
Szombaton a kényeztetésé volt a fő szerep. A kozmeti-
kus a körmös és a fodrász gondoskodott a szépségünk-
ről. A masszőr felfrissítette a testünket. Miközben mi 
kényeztettük magunkat, a Szigetvár Dél-Zselic Többcé-
lú Kistérségi Társulás Gyermekszegénység elleni prog-
ramjának munkatársai felügyeltek és játszottak gyer-
mekeinkkel. Ezen a napon sem maradtunk étlen és 
szomjan. Egészséges ételekkel és italokkal megrakott 
asztalok várták a látogatókat. 
Testünk, lelkünk épségére és szépségére szánjunk időt 
együtt! 
Jövőre találkozunk! 
       Szervezők 
 

 
 

 
11-es rúgó verseny 

 
Gyereksarok 

 
Kényeztető arcmasszázs

 
2. ábra indulás 

 

Gyülekező 
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Ami a kalendáriumból kimaradt 
 

Múlt hónapban a húsvéti tojással fejeztem be, amit lány 
adott legénynek. Most olyan tojásokról írok, amiket 
lány-lánynak illetve fiú-fiúnak adott még bő félszáz év-
vel ezelőtt is. A szokás neve tojás csokkantás. A rítus 
lényege, hogy a két fiatal, akik nem vérszerinti rokonok, 
komának „tojáskomának” válasszák egymást. Az ese-
mény időpontja a húsvétot követő vasárnap, a fehérva-
sárnap. 
 A múlt évi számban írtam már az eseményről. Most ki-
egészítem a rítus leírásával. A két leendő koma egy-
mással szembe áll, egyik kezükben a tojás, amit át 
tesznek másik kezükbe, majd átnyújtják a másiknak így 
kettőjük kezei közt „körbe jár” a két tojás. Közben mon-
dókát mondanak: „Koma koma komáljunk, éltig-holtig, 
Kiskarácsony napjáig. Egymás apját, anyját meg ne 
szidjuk. Egymás haját meg ne húzzuk. Ha jók leszünk, 
komák leszünk, rosszak leszünk, kutyák leszünk.” Ha 
minden szótagnál kezet vált a tojás, akkor a mondóka 
végén kicserélődik köztük a tojás. A tojásokat 
csokkantják (összeütik). Amelyik eltörik, közösen meg-
eszik, héját elteszik emlékbe. A komaság életre szóló. 
Tojáskomát csak egy-kettőt, legfeljebb hármat választ 
magának az ember. Kalákamunkába, családi, egyéni 
bajban, örömben mindig lehet számítani a „tojáskomá-
ra”. Egyik komámmal évek óta tavasszal Budapestre 
menet szoktuk Tolnában megmetszeni édesanyám két-
száz öl szőlőjét. Múlt tavasszal megbetegedtem, így 
nem tudtam menni, ezért előző nap felhívtam, hogy le-
mondjam a közös munkát. Közös munka nem lett, de ő 
annyival korábban ment, hogy maga elvégezte a met-
szést.                                         
Fehérvasárnap hagyományőrző vidékeken választanak 
a kamaszkorú legények keresztapát, a lányok kereszt-
anyát maguknak. Ők nem az anyakönyvbe jegyzett ke-
resztszülők. A kamasz szemében tiszteletreméltó sze-
mélyek voltak ők, akiket követni akartak, és akik támo-
gatását, tanácsát várták. A választott keresztszülők vi-
gyáztak búcsújárások alkalmával is a kamaszokra. Ak-
kor, amikor még gyalogosan -néha több napig - jártak 
búcsúhelyekre az emberek, nem mint manapság (ke-
vés kivételtől eltekintve) légkondis buszokkal keresve a 
közeli parkolót. Az ünnepkör vége már az ikrek idősza-
kába nyúlik, ami az emberélet szakaszaiban a kamasz-
kor: a szárba szökkenés időszaka, a „csodalátásé” és a 
birkózásé. Valahány egészséges kamasz lelkében a 
gyermek és a felnőtt viaskodik, birkózik egymással, de 
a kamasznak a környezetével is meg kell vívnia a maga 
csatáit. Jó lenne, ha manapság is kialakulna minél több 
imént említett komasági, keresztszülői kapcsolat. Talán 
könnyebben élnék meg a kamaszok - és környezetük - 
ezt az időszakot, mint az egyre divatosabbá váló virtuá-
lis kapcsolatokba temetkezve. A kamaszok okán kicsit 
előreszaladtam, de térjünk vissza május elsejére, ami 
még Bika állatöv. Jellemzője az erőgyűjtés, a növények 

tövében erősödése. Várakozás a fagyosszentek el-
múltára, hogy utána lehessen robbanásszerűen megva-
lósítani a szárba szökkenést. Ebben az időszakban 
mindenekben érezhető a növekedés. Minden fecseg, 
locsog, cserfel, fű, fa, virág, állat, ember. Szinte érezni 
a nyújtózást, de a kamaszok okán emlegetett küzdel-
met is. Ki-ki akarva akaratlanul is a nem időben nyújtó-
zót igyekszik elnyomni, fejére nőni, életterét elfoglalni. 
A régi ember hitében ebbe a küzdelembe, verekedésbe 
költözik le a fönt a „paradicsom”. Együtt van ilyenkor a 
még kelő alig-növény a gyönyörűen virágzóval, sőt van, 
amelyik már gyümölcsét kínálja. (Nézzünk körül ker-
tünkben, környezetünkben, lássuk meg a tavasszal 
született állatokat, de az emberek is nyújtóznak, takarí-
tanak, kertbe, szőlőbe iparkodnak, versenyezve ki tudja 
a másikat munkájával „lepipálni”. A Fönt (menny) leköl-
tözéséhez hozzátartozik a hívő ember számára, hogy 
Húsvét után negyven napig köztünk jár Jézus is, mint-
egy koronát téve erre az állapotra. Áldozócsütörtök 
hozza meg a változást; Jézus húsvét után 40 nappal 
áldozócsütörtökön megy föl Atyja országába. Vallásos 
népünk sok eseményt köt ehhez a naphoz. Párat közü-
lük: Jézus menybemenetelekor megnyílik az ég és egy 
órán keresztül fellátni a mennybe. A nyíláson keresztül 
mind, aki élő, fel akar jutni. Palóc vidéken vallják, hogy 
a föld is megindult, csak Urunk ámen szavára megállt. 
Ennek tulajdonítják a hegyek létét, így a saját Karancs 
hegyüket is. Sok vidéken, áldozócsütörtökön a déli ha-
rangszókor a szabad ég alatt imádkoznak, várják a 
mennybolt megnyílását. Mások délben a templomba 
fohászkodnak ebben az órában, mondván a nyitott ég-
bolton könnyebben feljut kívánságuk az Úrhoz. Az ün-
nepkört Pünkösd zárja, amikor az apostolokat meg-
szállja a szentlélek, és ettől egy akarattal téríteni indul-
nak. Az ünnephez kapcsolódó pünkösdi királynéjárásról 
és pünkösdi királyságért folytatott versenyről múlt év-
ben bőven írtam. 
Mozsgó, Ígéret hava                                Győri Sándor 
 

 
 

Május 27. Gyereknap. A nagypapa készítette Várdai 
Melisszának ezt a gyönyörű babaházikót.  
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Visszatekintő 
 

Május utolsó vasárnapja gyermeknap. Köszöntjük 
gyermekeinket. Egész évi szeretetünket e napon meg-
toldjuk apró figyelmességünkkel, kisebb ajándékokkal. 
Szabadidős programokat, kirándulást szervezünk szá-
mukra. Ilyenkor benépesülnek az ország játszóterei, 
sok a látogató a vidámparkban is.  
Mikor a gyermekeink 6-8 évesek voltak, mi is megláto-
gattuk a pécsi vidámparkot, amely azóta is ugyanolyan 
állapotban van. Ma már eljárt az idő felette, alig látogat-
ják. Gyermeknap nekünk, egykori iskolásoknak azt je-
lentette, hogy akkor avattak kisdobosnak, majd 5 osztá-
lyosként úttörőknek. Kék után büszkébben viseltük a pi-
ros nyakkendőt, hisz már felsősök voltunk. Ezen a na-
pon az iskolaudvarban megjelent oldalkocsis motorke-
rékpárjával a fagyis Módos Feri bácsi. Ekkor a szülői 
munkaközösség jóvoltából ingyen nyalhattunk kétgom-
bócos fagyit, mely összesen 1 Ft-ba került, de jó volt. 
Úttörőként „Őrsökbe” tömörültünk, az osztálylétszámtól 
függően 3-4 őrs volt egy osztályban, én a „Fecske Őrs” 
tagja voltam. Gyönyörű fehér zászlónk volt, közepébe 
fecske volt hímezve. Az úttörő élet számunkra össze-
tartozást, a szabadidő hasznos eltöltését, sok játékot, 
vetélkedést jelentettek.  
A gyerekeknek mi kell a legtöbb ebben a korban? Já-
ték, játék, játék! 
Játék kapcsán jut eszembe! Mi gyerekek hol játszot-
tunk? Mindenhol: iskolában, otthon, folyóparton, réten, 
erdőben, földön, fán, padláson, pincében. Bújocskát 
mindenhol lehetett játszani. A szabadban sokféle labda-
játékot játszottunk, kézilabda, fiú - lánynevezés. Az 
utóbbi úgy történt, hogy 4-5 gyerek felállt egy sorba, ve-
lük szemben egy pajtás dobta a labdát, közben fiú vagy 
lány nevet mondott tetszés szerint meglepetésszerűen 
bárkinek. A fiúnak lánynévre, a lányoknak fiú névre kel-
lett elkapni a labdát, aki tévesztett, az lett a dobó. 
Árokcicáztunk. Volt árok az utcán, egy gyerek beállt az 
árokba a többi az árok két oldalán igyekezett úgy átug-
rani az árkot, hogy a cica nehogy megérintse. Ha sike-
rült a cicának megérintenie, akkor ő állt be cicának. Az 
utcán a porban rajzolt négyzetek, ugrálós játékok szín-
helyei voltak. Kettő majd egy, illetve felváltott lábbal le-
hetett ugrálni a különböző nézgyzetekbe. Az nyert, aki 
kijárta végig az iskolai feladatokat. Ez volt az iskolázás.  
Jártuk az erdőt, mezőt, gyalog száguldoztunk, ismertük 
föld, fa minden hajlatát. Olyan madárfészek nem volt a 
vásártér közelében, amelyről nem tudtunk volna. Lestük 
mikor kelnek a kismadarak az apró tojásból. Csörével 
etető anyja észrevette, hogy figyeljük, álcázásképpen 
tovarepült. Mi szemérmesen elsompolyogtunk, hogy 
másnap ismét tanúi lehessünk, ahogy eteti éhesen tá-
togó kicsinyeit.  
Vásártéren katonásdit játszottunk: volt parancsok, ki-
képző őrmester és sok közlegény. Komoly fegyelmet 
tartottunk, aki nem bírta a kiképzést, otthagyta a csapa-

tot. Lovasoztunk, madzagból készült lószerszámmal 
befogtuk egymást, úgy ügettünk, közben a kocsisok ál-
tal használt szavakat utánoztuk.  Csak azért játszottunk 
így, mert nem volt videónk, tv-nk, internetünk. Jobb he-
lyett ilyen elfoglaltságot találtunk magunknak. 
 Soha nem kívánok jobb szabadidős, vidám elfoglaltsá-
got a mai gyerekeknek. Egy aktív nyári délelőtt után, 
nagyon jólesett a zsíros kenyér hagymával, utána a sa-
vanyú meggy kicsípte a nyelvünket, másnap mégis 
megismételtük.      
                                                Gróti László 
 

Kócós kis ördögök voltunk  
 

Kukorica kitaposva, egyenes fák kivágva, mindenhol 
szögek, egyértelmű jelek, hogy mi itt bunkizunk. Persze 
mindezt mások is észrevették, nem csoda, hogy 1-2 hé-
ten belül lerombolták az építményeinket és mehettünk 
tovább – mégis ez volt a legjobb játék.  
Nagyon szerencsések voltunk, a Zrínyi utca ugyanis te-
le volt hasonló korú gyerekekkel. Minden este árokci-
cáztunk, fogócskáztunk, bicikliztünk, majd mikor na-
gyobbak lettünk, elkezdtünk bunkikat építeni. A kezdet-
ben az is elég volt, ha találtunk a fán két ágat, ami elég 
közel volt egymáshoz, hogy keresztbe fektessünk né-
hány száraz fadarabot és már kész is volt a bunki, igaz 
csak egy ember tudott rá felülni. Aztán ahogy nagyob-
bak lettünk, jöttek a komolyabb épületek. Három emele-
tes, kukoricaszárral fedett, kerítéssel körbekerített 
kajiba. Kidobott téglából falazott, fatetejű házikó és nád-
falas kis hidacskás patakparti tákolmány.  Persze a leg-
jobb az volt benne, hogy együtt voltunk, beszélgettünk, 
ökörködtünk, bújkáltunk a felnőttek és a bunkirombolók 
elől. Halat fogtunk, gátat építettünk, és fergetegesen jól 
szórakoztunk. Gyerekek voltunk, szabadok, meghódí-
tottuk az egész határt , miénk volt az egész világ!  
Ha a kedves olvasó jártában-keltében rozsdás szöge-
ket talál a fában, esetleg néhány korhadó deszkát, ösz-
sze-vissza kötözött bálamadzagokat, azok bizony mi 
voltunk, mi bunkiztunk, csak sajnos kinőttünk belőle. 
Viszont megtanultuk, miénk a világ, csak el kell bicikliz-
nünk, repülnünk addig, amíg egy jó helyet nem találunk!  
      
                                                  Puskás Kata 
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Jó emberek kezéből jó emberek kezébe…. 
 
Egy országos lapban olvastam ezt a mondatot. Tudják, 
minden kiadványnál feltüntetésre kerül, hogy ki a ter-
jesztő, hogyan lehet az adott kiadványhoz hozzájutni. 
Terjesztés: jó emberek kezéből jó emberek kezébe. 
Azt hittem nem jól látok, többször is elolvastam. Mo-
solyra fakasztott. Gondoltam kapásból, hogy ezek telje-
sen bolondok, de legalább is idealisták.  
Bár hozzám is eljutott a lap, így e szerint én is jó ember 
vagyok. Ez azért jó érzés volt. És az is igaz, hogy akik-
nek én ajánlottam, továbbadtam, szerintem azok is jó 
emberek. 
Akkor azok az emberek, akik készítik ezt a lapot, mégis 
csak tudnak valamit. Egy biztos, hogy hisznek még az 
emberi jóságban, s erre mernek is alapozni, így elkészí-
teni egy országos lapot, ami rengeteg pénzbe kerül. 

4 éve már (vagy még csak?), hogy itt lakom, ide talál-
tam haza. Jó helyre, mert vannak jó emberek. A hétvé-
gén is volt szerencsém, hogy együtt lehettem olyanok-
kal, akiket régebben tévesen ítéltem meg. És ez nem 
az ő hibájuk, csak az én korlátolt, időnként még mindig 
első látásra ítélek, kicsinyes hozzáállásom. Remélem, 
megbocsájtanak érte.  
Mert az egyik legjobb dolog a világon, amikor az étel, 
vagy a pohár körbe jár, ha együtt vagyunk. Jó emberek 
kezéből jó emberek kezébe.  
Hiszem, hogy „csak” ki kell nyújtanunk őszintén, tisztán, 
számítás nélkül a kezünket, hogy találjunk egy másikat. 
Egy jó ember kezét. 
Te kinyújtottad már?   Jébé

 
 

Mozsgóiak írásai ismert folyóiratokban 
 
„Nyúl a tanyán” a cí-
me annak az írásnak, 
amely a Gasztronómia 
2012. III. évfolyam 
1. számában jelent 
meg. Nagy János a 
Magyar Óriásnyúl-
tenyésztők Országos 
Egyesületének az el-
nöke a nyúltartásról, a 
nyúlhús kedvező élet-
tani hatásairól, vala-

mint a beszerzési forrásokról nyilatkozik. 
 
 

Szeretnénk az Olvasók fi-
gyelmébe ajánlani a ha-
vonta megjelenő „Dié-
ta”magazint, melyben 
Gaják Petra írásával talál-
kozhatnak. A havi rend-
szerességgel megjelenő 
cikkek témája az egész-
séges életmód és  táplál-
kozás. Az áprilisi szám-
ban Petra a mexikói 
konyháról mesél, kiegé-

szítve a cikket két recepttel.  
Petra a Neo  Fm rádió Hétvégi Életmódmagazinjának is 
a műsorvezetője, ahol tanácsokkal látja el a hallgatókat. 
                 B. A. 
      
   
 

 
 

Mozsgó a Dunántúli Naplóban 
 

A 2012. április 25-i, szerdai lapszámban egész oldalon 
mutatják be az olvasóknak községünket.  
Az oldalon, többek közt, Kovács Zsolt polgármester úr 
Látványos tervek, fejlődés címmel beszél az elmúlt 
másfél évben elért eredményekről, és a jövőbeli tervek-
ről: 
 

Célunk az önellátó település megteremtése, amelyben 
mindenki megtalálhatja a megfelelő tevékenységet.  
 

A focipálya környékén alakítjuk ki a miniplazát, amely-
ben saját termékeket kínálnánk a vásárlóknak, ugyan-
akkor helyet biztosítanánk a helyi és a környékbeli ter-
melőknek, illetve a lakóknak is, hogy a kertjükben ter-
mett zöldségeket, gyümölcsöket értékesíthessék. Min-
den hónap második vasárnapján rendeznénk meg a 
vásárt, amelyben meg is kóstolhatnák a termékeket, 
kemencében sült ételeket kínálnánk, illetve külön-külön 
programokkal várjuk majd a felnőtteket és gyerekeket.  

 

Szeretnénk elérni, hogy a most megkezdett fejlesztése-
ket megtapasztalva tovább emelkedjen a lakosság-
szám, ezért lakópark létesítését tervezzük.  
Fontos az újabb lakótelkek kialakítása is, a program ke-
retében ingyenesen biztosítanánk a letelepedőknek az 
építésre kész földterületeket. Fontos a falukép további 
fejlesztése, szépítése és virágosítása, hogy az ide ér-
kezők, illetve az itt élők egy rendezett, élhető, önellátó 
településen érezhessék magukat.  
 

 

A cikk teljes terjedelemben elolvasható a község hon-
lapján és a könyvtárban.              

      P. É.  
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Egy kis honismeret  
 

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon le-

gyünk benne.” /Tamási Áron/ 

 
Alsó-Prága, Felső-Prága 
 

Az Elekmajorba tartó dűlőút és az Almáskeresztúr 
felé haladó országút ölelésében keletre húzódó domb-
hát – a Szerb-heggyel szemben -, mely a Porovicza 
völgyébe simul. A domb felső területe hosszan elnyúló 
fennsík (Felső-Prága). Alsó-Prága a dombhát déli (az 
üzemi út felé eső) oldala.  

Prága neve a középkorból maradt ránk, Prága ne-
vű falu volt itt. 1499-ben a Szentgáli család Mosgó és 
Zalastó mellett Prága nevű birtokukat eladta Török Im-
rének és nejének. A terület már az ókorban is lakott 
volt, az 1900-as évek közepén a dombtetőn ép római 
sírokat tártak fel, a domboldalban pedig agyagedények 
töredékeire bukkantak.  

A dombhát déli oldala mezőgazdasági művelésre, 
míg a Szentgáli-rét völgye és a Porovicza-patak az ál-
lattenyésztéshez nyújtott kiváló lehetőséget. A TSZ 
Prága területén gyümölcsöst létesített, ami az állami 
támogatás hiányában az 1990-es évek elején meg-
szűnt.  

 
Pap-rét, Pap-gödre a Szerb-hegy és a Pula-dűlő 

közti völgy, ahol a plébánia javadalmi rétjei voltak.  
 
Klenőcza a Prága-dűlőt nyugatról határoló, a Pu-

la- és Prága-dűlő közti, Elekmajor felé forduló mocsa-
ras rét neve („Vizes Berek”), a köznyelvben a „fehérhí-
di lap”, melynek fele mára beerdősült.  Már magánterü-
let.  
 
Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, 
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájá-
val kapcsolatban!  
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z.

 
Hova menjünk májusban? 
 

Mostantól lehetőség szerint egy új rovattal bővítjük az 
újságot. Megpróbálom minden hónapban összegyűjte-
ni, hova érdemes ellátogatni egy-egy hétvégén, illetve 
hogy milyen programlehetőségeket kínálnak nekünk a 
környéken. A fókuszban természetesen leginkább a 
MOZSGÓI programok lesznek majd, így már most sze-
retném felhívni a figyelmet arra, hogy júniusban kerül 
megrendezésre a Zselici Túra! 
 

Misina tető, Pécs 
 

Biztos kevesen tudják, de Pécsett van sípálya is. Nem 
is akármilyen, télen volt szerencsém elmenni oda egy 
kis szánkózás keretében. Nagyon meredek, és nagyon 
ügyelnek a biztonságra, szánkóval tilos lecsúszni, 
akármennyire is csábító a merészebbeknek. Viszont a 
tél elmúlt, így ezt már csak jövőre (reméljük) próbálhatja 
ki, akinek kedve van hozzá. 

 
 

A Misina-tetőn ta-
lálható a 191 méter 
magas TV-torony. 
Mindenképp érde-
mes feljönni ide, és 
megcsodálni ezt a 
páratlan látványt. 
Szép időben a sze-
rencsésebbek még 
a badacsonyi he-
gyet is láthatják a 
kilátóból.  
 
 
 

 
 

 

A Misinára vezető szerpentin elhalad a szárnyas Nikét 
ábrázoló bronzszobor mellett. Gondolom, sok fiatalnak 
beugranak most azok a fotók, ahol egy szobor mellett 
ücsörög valaki, hátulról van lefényképezve, és egész  
Pécs látszódik az előtérben. Nos, ezt általában ezen a 
helyen szokták fényképezni. 
Innen már nincs messze az állatkert sem. Ugyan a 
pécsi állatkert sajnos már nem örvend akkora népsze-
rűségnek, mint régen, azért mégiscsak érdemes elláto-
gatni ide. 57 faj 250 egyede található itt. Minden hétvé-
gén, óránként látványetetésekkel kedveskednek az ide 
látogatóknak. A felnőtt jegy 970 Ft, a diák és nyugdíjas 
770 Ft. Talán sokan hallottak a kisoroszlánról, aki egy 
ideig a terráriumban volt látogatható és simogatható. 
Moronak nevezték el, és immár az állatkert egyik leg-
újabb lakója. 
 

Bikal, gyereknap 
 

A legtöbben valószínűleg tudják, hogy Bikalon egy él-
ménybirtok található, nem is olyan régóta. Ez az első 
tematikus élménypark Magyarországon, és igen nagy 
népszerűségnek örvend. Játékos módon tanít, a kö-
zépkort idézi fel lovasok, íjászok, színészek, gyakorlott 
madarászok közvetítésével. Egy teljes napig 
időutazhatunk, és kortól függetlenül mindenki talál szí-
véhez kedves programokat.  
Május 27-én tartják itt a gyereknapot, ahol számos 
programlehetőség közül választhatnak az ünnepelt gye-
rekek. A teljesség igénye nélkül: kerestetik a Birtok leg-
jobb gyermeke, sólyom bemutató lesz a Madaras szín-
padon, lovas előadás a lovagi küzdőtéren, állatsimoga-
tás, hétpróba teljesítés.  

Hegyháti Anett

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://itthon.hu/site/upload/2009/06/TV-torony.JPG&imgrefurl=http://itthon.hu/tv-torony-presszo-kilato&h=640&w=479&sz=67&tbnid=wtnVRyCLHiYoMM:&tbnh=103&tbnw=77&prev=/search?q=tv+torony&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tv+torony&docid=H83pKbXks1zxXM&hl=hu&sa=X&ei=bbWmT8LOHcmWOoH-4ZgD&ved=0CIIBEPUBMAQ&dur=2109
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Zselici Túra  
 

Már oly sokan érdeklődtek, készültek a megmérettetés-
re – igen, az idei évben is megrendezzük a Zselici Tú-
rát június 9-én, szombaton.  
A régi hagyományos túra hangulatot szeretnénk kiegé-
szíteni olyan programokkal, hogy minél több család, ba-
ráti kör, társaság kikapcsolódhasson ezen a napon.  
 

Három kategóriában hirdetjük meg a versenyt: 
 

I. kategória: gyerek 16 éves korig  
(kötelező egy felnőtt kísérő) 
II. kategória: család  
(A csapatban kell két 16 évnél fiatalabb gyerek) 
III. kategória: felnőtt 
 

A csapatok létszáma legalább 6 fő. 
 

A kategória első három helyezettje értékes ajándék-
csomagot kap. 
 

A csapatok előzetes jelentkezését június 1-ig várjuk az 
alábbi elérhetőségeken: 20/329-0590 vagy 
e-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com 
 

A túrát Mozsgóról indítjuk! A beérkező versenyzők-
nek ingyenes ebédet nem tudunk biztosítani. 
 

Azért, hogy a versenyzők, a kikapcsolódásra vágyók  
jól érezzék magukat, a sportpályán különböző progra-
mokat biztosítunk. Lesz akadályverseny, főzőverseny, 
kézműves foglalkozás, ugrálóvár. Aki megéhezik, meg-
szomjazik ételt és italt vásárolhat. 
 
 

Várjuk a csapatok jelentkezését! 

Programelőzetes  
 

Kakasfesztivál időpontja: 
  2012. július 7.  
 
„Csizik Mihály” Sportnapok 
  2012. augusztus 11-12. 
 
 

Kirándulás 
 
A Mozsgóért Egyesület tavaly Erdélybe szervezett ki-
rándulást, mely sokunk számára emlékezetes maradt. 
A tavalyi kirándulás sikerén felbuzdulva, minden évben 
meg kívánjuk adni a lehetőséget Mozsgó község lakos-
ságának, hogy hazánkat jobban megismerjük, vagy el-
látogassanak a környező országokba.. 
Az idén az Északi-középhegységbe szeretnénk eljutni. 
A 4 napos út időpontja augusztus 2-5., csütörtöktől va-
sárnapig. Terveink között szerepel Ipolytarnóc, Eger, 
Jósvafő, Diósgyőr, Lillafüred meglátogatása. 
A részletes program és az ár a következő lapszámban 
olvasható.  
A részletek felől érdeklődni Puskásné Horváth Évánál, 
az egyesület elnökénél lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Májusfa-állítás 
 
Május 1-jére virradó éjszaka állították, illetve állítják a 
májusfát. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodá-
sának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási 
szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.  
A kivágott, sudár fának a tetején hagyják meg a lomb-
ját, majd feldíszítik szalagokkal. Az éj leple alatt állítják, 
a lányok nem vehetnek részt a fa állításában. 
Ebben az évben is folytatták a fiatalok ezt a hagyo-
mányt Mozsgón, 25 fát állítottak, a legtöbbet nyolcat, a 
Zrínyi utcában. 
 

 

Véradás 
 

A Magyar Vöröskereszt szeretettel hívja és várja a 
Véradókat 2012. május 11-én, pénteken 9 és 12 

óra között a Rendezvényterembe. 

Meditáció 
 
A Mozsgói Egészségnapok egyik programja volt 
Jámbor Beátával a meditáció. 
Bea segítségével megtudtuk, hogy melyik állat a 
segítő, védő állatunk. Milyen kapcsolatban áll lel-
künk az állatokkal. Miért lép, lépnek be különös 
és váratlan módon egy állat vagy állatok az éle-
tünkbe.  
 

2012. május 25-én, pénteken ismét lehetőséget 
adunk az érdeklődőknek, hogy bepillantsunk a lé-
lek rejtelmes világába! A meditáció helye az óvo-
da. 
 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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Magyar Kupa:  
Magasabb és alacsonyabb osztályú csapatok verseny-
szerű találkozásának elősegítésére rendezik meg a 
Magyar Kupát. Kötelező minden felnőtt csapatnak részt 
venni. A továbbjutás egyetlen összecsapáson dől el. Ha 
a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, az ala-
csonyabb osztályban szereplő csapat jut tovább. A kü-
lönböző osztályú csapatok sorsolásánál mindig az ala-
csonyabb osztályú csapat a pályaválasztó. 
 
Mozsgó labdarúgócsapata 2012. május 2-án Drávafok 
SE csapatával mérkőzött meg. Drávafok SE komoly el-
lenfél volt számunkra, mivel egy osztállyal feljebb ját-
szanak, a Megye II.- ben, jelenleg a tabella 2. helyén 
állnak. A mintegy 200 néző előtt lejátszott mérkőzésen 
Mozsgó csapata aratott győzelmet. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Mivel a 3. fordulót is megnyertük, ezért bekerült a 
Mozsgói csapat a legjobb 12 – be. 
 

Előző magyar kupa mérkőzések eredményei 
 

1. forduló: 2012. 03. 04. Mozsgó – Királyegyháza  4 – 2  
Góllövők: Bilanics Richárd 
    Hegyháti József 
    Horváth Benjamin  
    Miczek Zsolt 
 

2. forduló: 2012. 04. 18. Mozsgó – Mágocs 
( A mérkőzés elmaradt, az ellenfél nem jött el a mérkő-
zésre, ezért automatikusan tovább lépett a csapat.)  
 

3. forduló: 2012. 05. 02. Mozsgó – Drávafok SE   2 – 1 
Góllövők: Horváth Benjamin (2) 
 

Gaál Szabina 

 

Végeredmények 
 

18. forduló  2012. 04. 07.  Nagydobsza – Mozsgó  0 – 4 
     Góllövők: Miczek Zsolt (2),  

        Hegyháti József, 
        Wágner Zoltán 

19. forduló  2012. 04. 15. Mozsgó – Szentdénes    5 – 2 
     Góllövők: Horváth Benjamin (3),  

        Hegyháti József (2) 
20. forduló  2012..04. 22. Mozsgó – Endrőc  12 – 0    
     Góllövők: Horváth Benjamin (6), 
         Hegyháti József (2), 
         Wágner Zoltán, 
         Lengyeltóti Máté, 
         Boros Csaba, 
         Teberi Attila 
21. forduló  2012. 04  29. Szentegát – Mozsgó   1 – 8 
     Góllövők: Hegyháti József (3) 
         Horváth Benjamin (2) 
         Miczek Zsolt 
         Teberi Attila 
         Wágner Zoltán 
 

Májusi mérkőzések 
22. forduló     2012. 05. 06. 16:30 Merenye – Mozsgó 
23. forduló     2012. 05. 13. 16:30 Mozsgó – Csertő 
24. forduló     2012. 05. 20. 17:30 Almamellék – Mozsgó 
25. forduló     2012. 05, 27. 17:30 Mozsgó – Nagydobsza 
 

 

 

 
A mezeket Horváth István, a csapat edzője és Horváth  

Benjamin játékos vette át. 

 

Labdarúgás 
Megyei III. osztály „Szőllősi” csoport felnőtt 

2012. tavasz 
 

KICSŐ Kft. ajándéka 
 

A MOZSGÓI „ CSIZIK MIHÁLY ˝ SE a KICSŐ Kft. jóvoltá-
ból 300 ezer forint értékű adidas felszereléssel gazdago-
dott. Köszönet a felajánlóknak, Pölcz Évának és Kovács 

Zsoltnak, a Kft. tulajdonosainak. 

A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető. 
 

Az idei év tavaszi szezonjában 7 meccsből 6 győze-
lem és 1 döntetlent játszott a Mozsgói SE. 

 

http://www.bmlasz.hu/
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Nyugdíjas klub kirándulása 
 
A nyugdíjas klub tagjai igyekeznek aktívan tölteni min-
dennapjaikat. Az elvégzendő teendők mellett rendsze-
resen kirándulnak. Április 24-én Pécsett jártak, illetve 
jártunk, a Zsolnay Kulturális Negyedben. 
Már az impozáns, felújított környezet látványa is fel-
emelő élményt jelentett. Betekintést nyerhettünk a por-
celánkészítés történetébe a Gyugyi gyűjteményen ke-
resztül. A lélegzetelállító gyűjtemény elsősorban a 
Zsolnay-kerámiák aranykoráról mesélt.  
A Látványmanufaktúra a gyár és a kulturális negyed kü-
lönleges kínálata, melynek köszönhetően közvetlen be-
tekintést nyerhettünk a gyártási folyamatokba. 
Végezetül megtekintettük a felújított Zsolnay Mauzóle-
umot. 

. 
. 

. 

P. É.  
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Labrador keverék kiskutyák május végétől ingyen elvihetők! 
 

Érdeklődni: Mozsgó, Kolozsvári utca 29. 

 

A Mozsgói „Csizik Mihály” SE 2012-ben első alkalom-
mal megrendezi a Mozsgói  Bocsa utcabajnokságát. 

Várjuk minimum 3 fős csapatok jelentkezését. 
A bajnokságban részt vehet minden, a körjegyzőséghez  
tartozó, ott élő személy,a Mozsgói CS.M.SE tagja és a  

BM MTISZI dolgozója. 
Jelentkezni lehet a csapatkapitányoknak névsorral: 

Csizik Zsolt: Mozsgó, Kolozsvári u.19. vagy 
tel: 06/70 3984866 

Jelentkezési határidő: 2012. május 11. (péntek) 
Első mérkőzés: A sorsoláson egyeztetés 

A bajnokság lebonyolítására a BM MTISZI Mozsgói intéz-
ménye 3 pályán kerül sor minden héten a sorsoláson. 

Nevezési díj: 500 ft/fő 
 

Sorsolásra a Rendezvényteremben kerül sor 2012. má-
jus 11.-én (péntek) 1900 –kor, melyre várunk minden 

csapattagot vagy a csapat képviselőjét. 
 

 
 

 

A Mozsgói „Csizik Mihály” SE ismét megrendezi a kis-
pályás futball-utcabajnokságát. 

Várjuk minimum 5+1 fős csapatok jelentkezését  
2 kategóriában: 

1. kategóriában 14 életév alatti 
2. kategóriában 14 életév feletti 

A bajnokságban részt vehet minden, a körjegyzőséghez 
tartozó, ott élő személy és a megye III bajnokságban 

szereplő Mozsgói csapat tagjai. 
Csapatonként a mérkőzések alatt a pályán egyszerre 

max. 1 idegen játékos tartózkodhat. 
Jelentkezés :  minden játékos személyesen jelentkezhet 

a sorsolás helyszínén , a  csapatok egyeztetése 
 2012. május 11. (péntek) 1900-kor  

a Rendezvényteremben 
Első mérkőzés: május 12 (szombat) 

A bajnokság lebonyolítására a füves sportpályán kerül sor 
minden szombaton gyerek 1600, felnőtt 1700, díjazás az első 3 

helyezettnek jár. 

Nevezési díj: 2000 ft/csapat 
 

 
 

FELHÍVÁS! 

Mindenkinek jó felkészülést kívánunk! 
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 Képviselőnk, Veriga Lajos 
 

Már három hónap-
ja annak, hogy új-
ságunk kibővült 
Almáskeresztúr hí-
reivel. Nem könnyű 
feladat más telepü-
lés életéről írni, 
meg kellett keres-
nem azokat a 
személyeket, akik 
ebben a munkában 
a segítségemre 
lesznek. Veriga La-
jos képviselő úr 
már az első perctől 
fogva támogatta e 

kezdeményezést, 
minden információt 

a rendelkezésemre bocsátott, együttműködésünk haté-
konynak bizonyul. Most Őt faggatom. 
Kérlek, mesélj magadról! 
1969-ben születtem, Almáskeresztúron nevelkedtem, 
mindig is kötődtem a faluhoz. Általános iskolába Mozs-
góra jártam, majd Szigetváron esztergályosnak tanul-
tam. Szerettem fúrni, faragni és szakmámnak – a fém 
helyett –  a fával való foglalkozást választottam. 20 
éven keresztül asztalosként dolgoztam, elsőként Mozs-
gón az ÁFÉSZ asztalosműhelyében, majd a Szigetfa 
Kft.-nél. 
18 éves koromban nősültem, feleségem Klári, zsibóti 
lány, tudatosan választottuk a falusi életmódot. Gyer-
mekeim Patrik (19 éves) informatikát tanul Szigetváron, 
Martina (5 éves) óvodás.  
Hobbim a horgászat, fiammal, néha családommal, 
rendszeresen választjuk ezt a kikapcsolódási formát. 
Kedvenc elfoglaltságom még a kertem, a házam rend-
be tétele, szeretem a szépet, a jót, szeretem ha a dol-
gok rendben vannak körülöttem.  
A munkádban is – beszélgetéseinkre visszagondol-
va – a rend dominál. Büszkén mutattad a faluról ké-
szített fotóidat, melyen rendezett faluképet láthat-
tam. 
Hat személyt foglalkoztatunk a közmunkaprogram kere-
tén belül, őket irányítom, de ha kell, velük együtt dolgo-
zom, füvet nyirok, növényeket telepítek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A visszajelzésekből ítélve, a lakók és még a községün-
kön átutazók is jelezték, hogy milyen gyönyörű lett a fa-
lu. 

 

 
 

A munkások irányítása mellett beszerzem a szükséges 
munkaeszközöket (gépek, szerszámok, munkaruhák). 
Intézem a számlákat. Összekötő kapocs vagyok a pol-
gármester úr és a lakosság között, mindezeket társa-
dalmi munkában végzem. 

 

 
 

Dolgoztál már képviselőként az előző ciklusban is? 
Mennyiben érzed a változást? 
Még régebben, Steiger Antal akkori polgármester mel-
lett dolgoztam képviselőként. A mostani polgármeste-
rünk vállalkozói szemlélettel közelíti meg feladatát, len-
dületesebb, talán én is jobban megértem e feladatra. 
Próbáljuk elérni, hogy az itt élők magukénak érezzék a 
falut, hogy tudják nem külsőleg kell várni a csodát, a 
megoldást, nekünk kell érte tenni.  
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Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
a május hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 

 
Fazekas Sándorné, Gergely Gabriella, Hegedüs 

László, Somogyi Anita Viktória, Skoda Jánosné 
 

„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok szépet, 
Boldog s vidám legyen számotokra az élet.” 

                    

 

 

 

 

Napi kapcsolatban vagyok a polgármester úrral, képvi-
selőtársammal, a falu lakóival. A felmerülő problémákat 
jelzik felém, azokat igyekszünk maximálisan megoldani, 
a lehető legjobb döntést hozni. Ha az embereknek 
megélhetési gondjaik vannak, kevésbé toleránsak. Cé-
lom, ezt figyelembe véve, az egymás iránti bizalom, 
odafigyelés légkörének a kialakítása, megtartása, hogy 
ne mindig a rosszat keressék egymásban. 
Rövid távú terveid? 
A belvízelvezető árkok és a mezőgazdasági utak tisztí-
tása elkezdődött, ezeket a munkákat kívánjuk folytatni. 
Elkészült a templom teteje, szeretnénk még a tornyot 
megjavíttatni, lefestetni. Pályázatot adtunk be a hivatal 
mosdójának, mellékhelyiségének kialakítására. Várjuk 
a kedvező elbírálást. 
 

Végezetül szeretném megköszönni azoknak az 
almáskeresztúri lakosoknak a bizalmát, akik rám sza-
vaztak, igyekszem kötelezettségeimnek eleget tenni. 

Valamint, ezen a fórumon keresztül, meg kívánom kö-
szönni a Mozsgói Körjegyzőség dolgozóinak a mun-
kámhoz nyújtott segítséget. 

P.É. 

 
 

 

 

 
 

Római katolikus templom története 
 

A mostani templomot Szent Kereszt  tiszteletére emel-
ték, búcsúját Kisboldogasszonykor tartják. A hagyo-
mány szerint egykor a közelében állt egy református 
templom is, melyet még a németek betelepítése előtt 
építettek, de az új telepesek lebontották, ennek anya-
gából építették fel az egykori iskolát. (Valószínűsíthető, 
hogy a lebontott templomot 1898-ben Szűz Mária szent 
neve tiszteletére szentelték.) 
A Szent Kereszt nevet onnan kapta, hogy az Árpád-kor 
szokása szerint nem csak a szenteket, hanem a meg-
feszített Jézus keresztfáját is urazták.  
 

Forrás: www.pecs.egyhazmegye.hu, Baranya Megye 
Kézikönyve, 1997. 
  

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 
Matus Béláné született Cseh Etel (Imely, 1923.06.09. 
an.: Balogh Julianna) Almáskeresztúr, Fő u. 35. sz. 
alatti lakos 2012. április 6-án elhunyt. 

Nyugodjon békében! 
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