Zselici Túra régen és napjainkban…….
A Zselici túra rendezvénye Mozsgó nevéhez fűződik.
Az első rendezvényt 1975-ben a KISZ szervezte, és a
környékbeli üzemek, szövetkezetek anyagilag támogatták. Több száz fő vett részt egy-egy ilyen összejövetelen. Gyönyörű környezetben Almáskeresztúr-Mozsgó
közt ügyességi és elméleti feladatokkal nehezített túrán
mérhették össze tudásukat a környékbeli fiatalok. A
mozsgói célhelyen főzéssel, tűzoltó és rendőrségi bemutatókkal, néptánccsoportokkal, koncertekkel szórakoztatták a közönséget. A KISZ megszűnésével a rendezvény is elhalt. 2002-től a szigetvári kistérségi társulás szervezésével újraindult a túra.
MEFA Rt. Szigetvári Erdészete 2001-ben alakította ki a
6,2 km hosszú Ezüsthárs tanösvényt, mely a mozsgói
Szentkút-forrástól indul Almáskeresztúr község határáig. A nyomvonal megközelítőleg K-NY-i irányú. Jelentős
részben a domblábak magasságában fut. Így lehetőség
nyílik a meredek lejtésű (szárazabb), a lankásabb
(üdébb) oldalak, valamint a vízben gazdagabb völgyek
természeti értékeinek, jellemzőinek megfigyelésére. A
vidék természeti, történelmi értékeit és a legfontosabb
erdőalkotó fafajok megismerését információs táblák
mutatják be.
Évről-évre összeállt kis csapatunk, mely a törzstagok
mellett új, meg új társakkal gyarapodott.
Egy "tagunk" azonban változatlanul jelen volt, a neve:
JÓKEDV!
Perzselő napsütés, vagy eső, fel- és leégés /a feladatok
megoldása közben/, sárdagasztás, útkeresés: nem
szegte kedvünket.
Mert jó volt együtt lenni! Félre tenni a szürke hétköznapok munkahelyi- és magánéleti gondjait. Élvezni
egymás társaságát, derülni tévedéseinken és fáradtan,
elcsigázva is tudni: senkit nem hagyunk gödörben! /Két
túra között sem!/
Rácsodálkozni a bennünket körülvevő természet szépségeire.
Hogy díjakat is szereztünk közben? Igen. De úgy gondolom, ez másodlagos jelentőségű.
Szerintem mindig nyertünk!
Kívánom, hogy találkozzon hasonló érzésekkel, aki útra
kel! Én biztosan ott leszek!
Zsné
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Köszöntjük a
Pedagógusokat!

2012. június

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük a
szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen
tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry

Szeretettel köszöntjük a tanárokat, tanítókat,
óvodapedagógusokat, az óvoda, iskola valamennyi munkatársát pedagógusnap alkalmából!

Képviselő-testületi ülés

2012. május 30.
Mozsgó Község Képviselő-testületi ülésén a jelenlevők
egy perces néma csenddel emlékeztek Szőke Tibor alpolgármesterre.
Mozsgó Községi Helyi Választási Bizottság a 2012. május 29-én tartott ülésén a megüresedett képviselő mandátum kiadásáról döntött, mely szerint a 2010. október
3-án lezajlott önkormányzati választáson Bogdán Attila
kapta a legtöbb szavazatot a helyi képviselővé nem vált
jelöltek közül. Ennek megfelelően a Helyi Választási Bizottság Bogdán Attila részére helyi önkormányzati képviselő megbízást adott ki. Az új képviselő ezt követően
letette az esküt.

A polgármester, a vonatkozó jogszabályi előírások
alapján, Módenszieder Jánost jelölte az alpolgármesteri
tisztség betöltésére. A képviselők titkos szavazással,

egy tartózkodással, egyhangúlag Módenszieder Jánost
választották alpolgármesternek. Az eskütétel után az
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására került
sor.

Kovács Zsolt polgármester úr ezt követő beszámolójában elmondta, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI pályázatra 14 Millió Ft igényt nyújtott be.
Mozsgó Község Önkormányzata a Mozsgóért Egyesülettel és a Mozsgó Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött.
A Zselici Túra megrendezésére a Mozsgóért Egyesület
400. ezer Ft támogatásban részesült.
A családi napközi 100.ezer Ft támogatásban részesült
a nyári szünet idejére szervezett programok biztosítására.
P. É.
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Búcsúzunk Szőke Tibortól
Szőke Tibor, Mozsgó község alpolgármestere 55 éves
korában, 2012. május 12-én hosszan tartó betegség
után elhunyt. 1957. május
12-én,
Szigetváron
született. Az általános
iskolát Mozsgón végezte
el, majd a középiskolai
tanulmányok
idejére
Pécsre került. A mozsgói
termelőszövetkezetben –
mely első munkahelye volt
– a „végsőkig” kitartott.
Ezután
szintén
agrárterületen
vállalt
munkát, melyet a 2000-es
évek közepén benzinkutas állással cserélt fel.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
MEGHÍVÓ
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-án (csütörtökön) 17
órai kezdettel testületi ülést tart a Rendezvényteremben, melyre tisztelettel meghívja a
község lakosságát.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) május havi kifizetésének időpontja:
2012. június 4. (hétfő) 10-16 óra.
ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS

Közszereplést 1991-ben vállalt először, lakossági
kérésre
képviselő
és
alpolgármester
is
volt.Legközelebb 2010-ben vállalt aktív közösségi
munkát képviselőként, és az alpolgármesteri
feladatokat is ellátta.Egész életében Mozsgón élt, és
azon dolgozott, hogy a faluért, a mozsgói emberekért
tegyen valamit. Szerette a kihívásokat és a
lehetőségeket. Szívügye volt a kápolna rendbetétele,
megóvása. Jó kedélyű, tetterős és határozott egyéniség
volt, akinek mindenkihez volt egy jó szava. A
becsületesség és tisztesség volt számára a
legfontosabb erény, példát mutatott ismerősei és
munkatársai körében. A munkájában a feladataira,
magánéletében a családjára és a hozzá közel állókra
figyelt. Lelkesedett a kertért, szőlőért, virágokért. Egy
ideje küzdött a betegségével, de az legyőzte őt.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Nyugodjék békében!

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,
akik júniusban ünneplik születésnapjukat!
Fekete István, Mátyás király utca
Hábián Józsefné, Batthyány utca
Marosi Lajos, Batthyány utca
Paksi Károlyné, Kassai utca
Pap Józsefné, Mátyás király utca
Pásztó Sándorné, árpád utca
Schaub Jánosné, Árpád utca
"Szeretnénk valami szépet mondani,
Önöket méltóképp köszönteni.
Hiszen ennyi év nagy idő,
Mindenképp megünneplendő."

GÖTZ PETRA 2012. 05. 11-én szülei Götzné Lengyel Mónika és Götz Csaba
nagy-nagy örömére
megérkezett.
Gratulálunk!

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Pölcz István (született 1944. 08.17.) volt Mozsgó, Zrínyi u. 34. sz. alatti lakos 2012. június 6-án elhunyt.
Nyugodjon békében!

SZENTMISE ÉS IGELITURGIÁK RENDJE
JÚNIUS HÓNAPBAN MOZSGÓN
Június 10 . 14.00 szentmise
Június 17. 11.00 igeliturgia
Június 24. 11.00 igeliturgia
Július 01. 11.00 igeliturgia
Július 08. 11.00 igeliturgia
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Csak egy számít Mozsgó
Centrumban lévő épületek külső falának felújítása elkezdődött, új vakolatot kapott, nyílászárókat cseréltek.

A Porovica – patakon épülő híd építése folyamatban
van.

Sportpályán lévő vásártér büfével bővült, ahol minden
egyes vasárnapi vásáron és mérkőzésen italt és ételt
szolgálunk fel a vendégek részére. Kialakításra kerültek
az árusító standok.

A konditerem felújítása elkészült, sporteszközök elhelyezése után örömmel használják az új termet. A mozgás mellett a beszélgetésre is lehetőség nyílik.

A konditerem nyitva tartása:
hétfő – szombat 14.00 – 20.00
A terem, a gépek használatára Lamp Bálint felel, aki a
megfelelő használatban is segít.
Heti két alkalommal a már a hölgyek is igénybe veszik
ezt a lehetőséget.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!
Kovács Zsolt
polgármester
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Vasárnap reggel
Minden embernek talán mást jelent,
ám egy dolog mégis mindenkinek
eszébe jut. A „VASÁRNAPI EBÉD”.
Jómagamnak nőként és anyaként is
gondolnom kell erre, ha nem is minden hét közepén, de az adott nap
reggelén biztos. Minden megvan?
Merül fel bennem a kérdés. Csont,
zöldség és tészta a leveshez, hús,
liszt, tojás a főételhez, fejes saláta és tejföl a salátához,
illetve valami desszert…de ezen mindig komolyabban
gondolkodom. Végig gondoltam…. És…. Már megint
hiányzik valami! Ám szerencse a megszokott „szerencsétlenségben”, hogy már nem kell a városba rohannom vasárnap kora reggel az elfelejtett áruért. Mindez
köszönhető a falunkban ismét útjára indított remek kezdeményezésnek. Ha röviden akarnék fogalmazni, csak
annyit írnék: „Helyi piacot a helyi terméknek!” A mottót
megragadva én azonban szeretném jobban megismertetni Önökkel a HELYI PIAC-ot Mozsgón.
Talán nem hangzik ismeretlenül az előbb említett kifejezés. A tavalyi évben már találkozhattak az ötlettel,
hallhattak és olvashattak is róla. Idén azonban átalakulva, kibővülve, szerveződve várja a vásártér mind a piacozókat, mind az ide látogatókat. A focipálya előtti, füves terület ad helyet a termelőknek, hogy portékájukkal
megjelenjenek hétvégente. Itt ugyanis elsősorban a helyi termékre összpontosul a figyelem. A méz, a zöldségek és gyógynövények, a tojás és házi tészta, a lekvárok és savanyúságok, a túró, tejföl és sajt, a paradicsom és paprika palánták, sőt még a fiatal, növendék
és felnőtt háztáji állatok, mint például a libák, kacsák,
tyúkok és nyulak is mind-mind hűen tükrözik a környék
értékeit, azt mutatják mennyi mindennel foglakoznak az
itt élők.
Mindezen kívül megfontolva és újraszerveződve sok és
többrétű elképzelésnek kíván helyt adni a vásártér területe. Nem is kell nagyon megerőltetni a szemünket,
hogy észrevegyük ennek az útnak már létrejött részleteit. A faüzemben elkészített asztalok és pavilon csak
töredéke a tervekben szereplő kellékeknek. Ennek ellenére az előbbi az árusok kényelmét
szolgálja, míg az utóbbi, ahol a büfé
található, elsősorban vendégek, érdeklődők igényeit próbálja kielégíteni, mind italkínálattal, mind az étlap
folyamatos bővítésével.
A szervezőcsapat felállt, minden
erejével és legjobb tudásával az elképzelések megvalósításán dolgozik.
Jelenleg folyamatosan készülnek a

további asztalok a már meglévő 16
mellé, esővédő minden asztal fölé,
épül két kemence is, hiszen a friss,
meleg kenyérlángos sem hiá
nyozhat. A további elképzelések között szerepel Kultúrpajta és színpad
felépítése. Mindamellett, hogy minden
hónap második vasárnapja a nagyvásár ideje falunkban, mindenki érdekeit
figyelembe véve a célok között szerepel a turizmus fellendítése és a kultúrélet ápolása is. Ennek érdekében a
heti piac nagy rendezvénnyé alakul át, s az élelmiszeripari termékek mellett megjelennek a kézművesipar jeles képviselői is. A mézeskalácsostól a fafaragó és népi
hangszerkészítőn át a kecsketejes szappankészítőig,
mindenki előre helybiztosítást kér a megjelenhetésért.
Továbbá folyamatos szervezés alatt állnak a koncertek,
zenés, táncos rendezvények, színi előadások, gasztronómiai bemutatók, kézműves foglalkozások és játszóházak. Hiszen ha a pajta áll, töltsük meg élettel és vigadalommal is.
Az idő alatt sem áll üresen a terület, míg a tervek megvalósulnak. Addig is itt van minden olyan kis- és közép
termelő, akinek a még egyenlőre kicsi, de növésben lévő lehetőség is számít, hogy őt is és termékét is megismerjék, folyamatos áruval tud készülni, meghatározó
vevőkört tud kialakítani magának. Köztük értve engem
is, mert az évek alatt sajnos még egyszer sem történt
úgy, hogy el ne felejtettem volna valamit a menüsorhoz.
Folyamatosan gyakorlom az el nem felejtést, ám a gyakorlás rögös útján elfáradni már nem fogok, hisz helyben vagyok. Sőt, ha a kezdeményezésre a faluban még
jó páran mozdulnak, muffinnal és egyéb finomsággal
készülnek, már desszertet sem kell majd készítenem.
Be is kell vallanom, hogy ízletes is volt a falu utcáinak
házaiban készített sütemény, mert benne sült egy kis
izgalom, barátság, és természetesen egy jó adag szívélyesség.
Röviden ennyiben tudnám összefoglalni, hogy is került
kapcsolatba a családom, a vasárnapi ebéd és a
mozsgói Termelői Piac egymással. Még ha a feledékenységem egy kicsit javul is, bízom
benne, hogy a továbbiakban is érdemes lesz piacra és vásárra járnom.
Jöjjenek, lássanak, vegyenek, érezzék a vásár zsivaját, és vigyék hírül,
bármerre is járnak, mi történik vasárnaponként Mozsgón!
Stanics Petra
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Zselic – hangjai szavalóverseny
A Zselic – hangjai szavalóverseny megrendezésére
2012. május 18-án 13 órai kezdettel került sor a
mozsgói Művelődési Házban.
A verseny rendezője immár 2004 óta Orbánné Matus
Erzsébet a mozsgói iskola magyar szakos tanára, a 8.
osztály osztályfőnöke. Segítői 8. osztályos tanulók voltak. A versenyre 68 szavaló jelentkezett (41 alsós, 27
felsős). Az ünnepélyes megnyitóra a Művelődési Házban került sor. A résztvevők köszöntése után Márton
Ivett és Gazdag Virág 8. osztályos tanulók bemutatták a
zsűri tagjait, ismertették a verseny lebonyolításának a
menetét. A szavalatok előadása két helyszínen történt.
A felsősök az iskola magyar termében Matusné Bakos
Éva vezetésével, az alsósok a Művelődés Házban Orbán tanár néni vezetésével adták elő a szavalataikat.
A szünetben pogácsa és tea várta nemcsak a szavalókat, de a többieket is.
A zsűrinek nehéz volt dönteni. Az értékelés 4 kategóriában (1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8) történt. I. helyezést érték
el a következő tanulók:
1 – 2. Csigeti Vanda 2. o. Szigetvár – Tinódi
3 – 4. Visnyei Kimberli 4. o. Szigetvár – Tinódi
5 – 6. Lukács Panna 6. o. Szigetvár – Tinódi
7 – 8. Burda Renáta 7. o. Szentlászló

Borjus Barnabás 5. osztályos mozsgói tanuló III. helyezést ért el. Léber Dezső, a Baranya Megyei Mozsgó –
Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény lakója a
szavalóverseny szünetében szintetizátoron előadott
zenéjével szórakoztatta az egybegyűlteket. Az ünnepélyes díjátadás után a tanárnő megköszönte a zsűri
munkáját, a szavalóknak a versek színvonalas előadását.
Köszönet a szervezőknek a tartalmas programért,
Mozsgó és az iskola hírnevének öregbítéséért.

Iskolások műsoros délutánja
Az általános iskola tanulói osztályonként mutattak be
egy-egy mesét vagy történetet. Láthattunk dramatizált
meséket, tanárparódiát, táncot. A műsor végén a
Mozsgóért Egyesület egy színdarabot adott elő.

Jutalom

Úszásoktatás

Tíz mozsgói tanuló 10 ezer forintos balatonmáriai
jutalom üdülésen vehet részt Kovács Zsolt polgármester úr támogatásával. Az üdülési utalványokat
személyesen fogja átadni az évzáró ünnepségen.
A tanulók minimum négyes tanulmányi átlaggal
pályázhattak erre a lehetőségre.

Az iskola 3-4. osztálya az év folyamán a Szigetvári
Tanuszodában lehetőséget kapott arra, hogy
úszásoktatáson vehessen részt.
Az utazást a kistérség buszával ingyenesen oldották meg, köszönet ezért Kovács Zsolt polgármester
úrnak.
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Kiemelkedő sporteredmény

Minden 6-14 év közötti gyermeket

A Pécsett 2012. május 25-én megtartott Kis Iskolák
Sportversenye Atlétika Diákolimpia Megyei Döntőjén
800 m-es futásban Márton Ivett 8. osztályos tanuló 1.
helyezést ért el, továbbjutott az országos döntőbe.
Az atlétikai csapatverseny összesítésében a Mozsgó
lány csapat az előkelő 2. helyen végzett. A csapat
tagjai: Márton Ivett, Orsós Mária, Nemesics Hajnalka,
Pfaff Ágnes, Ignéczi Éva
Felkészítő tanáruk Flaskáné Delibeli Ilona
Gratulálunk!

Vár a családi napközi a nyári szünetben is. A napközibe
minden gyermek eljöhet, függetlenül attól, hogy napközis volt-e, vagy melyik iskolába jár. Színes, érdekes
programokkal várjuk a jelentkezőket. A nyári programok
közt szerepel többféle kirándulás, strandlátogatás, barlangtúra, a TV-torony meglátogatása, szarvas simogatás.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon
+36 -20 365 8388

Csecsemőgondozási verseny
Májusban iskolánk tanulóival területi csecsemőgondozási
versenyen voltam.
A lányok nagyszerűen helyt álltak, annak ellenére, hogy
egyik csapattársuk betegsége miatt nem tudott velünk jönni.
Teljesítményükért dicséretet érdemel Fodor Andrea és
Orbán Évi.
Kívánom, hogy mind a kilenc kislány, aki járt csecsemőgondozásra a későbbiekben hasznosítani tudja a megszerzett ismereteket.
Horváthné Berta Ildikó

TÁJÉKOZTATÁS
2012. április és május hónapban 16 asszony vett
részt mammográfia szűrésen. A legközelebbi időpont 2012. október 09-e / kedd / lesz.
Áprilisban hatan DEXA / csontritkulás / vizsgálaton
voltak a Diagnosztikai Központban.

Kirándulás
A Mozsgóért Egyesület szervezésében, mint már az
előző
lapszámunkban
jeleztük,
az
Északiközéphegységbe szeretnénk eljutni.

A háromnaposra tervezett kirándulás időpontja:
2012. augusztus 3-5. péntek-vasárnapig
A tervezett útvonal:
1. nap Mátrafüred, Eger
Az ország legmagasabb pontjának, a Kékestetőnek a meglátogatása.
Az egri vár, a Minaret megtekintése, séta a történelmi belvárosban. Az egri borvidék felfedezése, pincelátogatás a Szépasszonyvölgyben.

A háromnapos kirándulás ára: 36 ezer Ft.
Az ár magában foglalja a buszköltséget, a kétéjszakás szállást, napi kétszeri étkezést (reggeli, vacsora),
a belépőket, a pincelátogatást, a vasútjegyet.
Jelentkezni lehet 10. ezer Ft előleg befizetésével
2012. június 20-ig a Községi Könyvtárban.

2. nap Lillafüred
Séta a festői környezetben, a természeti látnivalók felfedezése kisvasúttal.
3. nap Aggtelek
Séta az aggteleki cseppkőbarlangban.
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Szent Iván (jún. 24.) manapság az egyik legismertebb
és reflektorfényben álló szent, amiben részes az elindult múzeumok éjszakája rendezvénysorozat. Az Iván
Visszatekintve egy bekezdés erejéig, a múlt hónapra
név valószínű bizánci befolyásra vezethető vissza. Kovegyes érzelmei vannak a természetre utalt emberekrábban Keresztelő Szent János, „Virágos Szent János,
nek. Az ígéret hava nem mindenkinek ígért bőséget.
Búzavágó Szent János” néven ismert. Szent Jánosról
Végre megjött a várva várt eső - kicsit késve -, ami jó
tudjuk Jézus előtt hat hónappal született, akkor, amikor
érzéssel, örömmel töltött el bennünket. A probléma –
a nappalok leghosszabbak. Jézus születésekor (karámondhatnánk tragédiának is - a késő tavaszi fagyok
csonykor) a legrövidebbek a nappalok. (Mindkettőjük
csapása. Mozsgón húsvét utáni kedden hajnalban mívalós személy, születésük napját a hagyomány, az
nusz hat fokot mértünk. A környéken csak a szőlőheegyház lehet, hogy a nap járásához igazította a valós
gyek maradtak ki a kemény fagyból. Főleg a zöldség és
dátum helyett). Keresztelő Szent János, amikor tevégyümölcstermesztők növényei károsodtak inkább nakenységét kezdi többek közt magáról és Jézusról
gyobb, mint kisebb mértékben. A XX. század álma,
mondja „neki növekednie, nekem pedig kisebbednem
hogy leigázzuk a természetet, nem valósul meg (talán
kell”. (Tehát Jézusnak, aki dec. 24-25-én születik, a legjobb is). Talán jobb lenne a teremtett világhoz alkalrövidebb napos órák idején, annak növekednie kell, a
mazkodni. Rá két órával, hogy a fentieket írtam, a rádikozmikus világ törvény szerint, aki a legfényesebb időóban arról szól a műsor, hogyan alakulnak önkormányben (jún.22-23.) annak kisebbedni. Így valósul meg a
zatoknál közösségek, ahol a klímaváltozásról beszélhagyományban, hitben, vallásban (az utóbbi kettő nem
getnek.???? Vajh’ megérem-e amikor nem csak beegy és ugyanaz) a nap járásászélgetnek „klímapolitikusok”, hanak, mint minden földi élet műnem minden ember vigyázni fog
ködésének, forrásának meghateremtett környezetünkre.
tározó szerepe. Ennek a hitnek
Jelenleg Napúr havában vasok ezeréves forrását lehet
gyunk, amikor 22-én érjük meg az
megtalálni az inka, a távol-keleti
év leghosszabb napját. A múlt éva lovas nomád (többek közt hun,
ben erre a hónapra esett pünkösd,
magyar) népek és őseik hitviláígy fő témája volt akkori írásomgában. A régi ember jól tudta,
nak. Idén májusban már megünmit köszönhet a napnak, de nem
nepeltük a pünkösdöt, így most az
napimádó volt, a napban csak
oldalt más jeles napoknak, szeméTeremtőjét személyesítette meg.
lyeknek áldozhatom.
A nap minden élőkre hatással
Az időjárásnál maradva emlévan, és ez nem hit vagy vallás
kezzünk meg Medárd püspökről.
kérdése, hanem naprendszeLegendájában egy szavára nem
rünk sajátsága, törvényszerűséhallgató pajkos, táncoló, tobzódó
ge, mint a hold mozgása is. (Ki
társaságot negyvennapos esővel
tudná cáfolni pl. a hold és a
mosott szét. Innen a negyvenSzent László király a veleméri templom falfestményén
női nem ciklus közti összenapos esőt hozó jóslás. (Azt
függést.) Maradjunk Szt.
nem tudom a mulatozókat miIvánnál (Szt. János). Szt. Iván vigíliáján (névnap, ünnep
ért kellett szétmosni, hiszen a mostani már nem böjti
előtti este) tűzzel valósuló rítusokat tesznek. A tűz, a
időszak). Ha napján (június 8-án) esik, negyven napig
fáklyák a tüzességet varázsolják. Sokan (az interneten
esni fog. (A 15 napos előrejelzés szerint jún. 7-től jún.9is) a nap égen tartását, a további fény sokaságának vaig nem jósolnak esőt).
rázslását tartják a rítusok értelmének. Józan paraszti
A következő személyünk Páduai Szent Antal. Mondáésszel elképzelhetetlen, hogy valaki június végi vetesokból, hozzá intézett főleg anyagi jellegű fohászok
ményes, vagy kukorica kapálás során még nagyobb
okán ismerjük nevét. A szokások, mondások alapja,
meleget kívánjon, de még aratáskor sem. Valóságban a
hogy Ő az a szent, aki a szegényeknek gyűjt és adonapfordulatot varázsolják a „nekem kisebbednem kell”mányt oszt. Legtöbb templomban megtaláljuk szobrát,
ett. Legszemléletesebb rítusa, amikor éjjel meggyújtott
mellette a persely. Megmaradt növényeinkért egy Gyiszalmacsutakokkal égő kereket gurítanak le a dombon,
mesben szokásos fohászt mondhatunk, Freskókon,
mintegy a tüzes nap hanyatlását varázsolva. Mozsgón
szobrain csatabárddal ábrázolják: ”Áldott Páduai Szent
a gyógynövények egy részét ezen a napon gyűjtötték
Antal térítsd meg és őrizd meg a határainkat és a veté(Eperjessy Ernő).
seket az égi háborútól.”

Ami a kalendáriumból kimaradt….
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Mozsgó német legényei fölbokrétázva versenyt lovagoltak, a győztes gyújthatta meg mátkájától kapott gyújtóval a tüzet (V. Molnár J, Bálint S.).
A ló a nap állata népünk hitében. Aki nem hiszi, nézzen meg egy télen istállóban született kiscsikót, amikor
először engedik ki tavasszal a napos udvarra. Szent
László emlékének szentelek még pár mondatot. (A sok
kimaradtak közül Péterről, Pálról aratás okán a következő számban írok). Szt. László (1077-1095-ig magyar
király) a magyar, de az európai lovagkor példaképe is.
Az első keresztes hadjárat vezéréül szemelik ki, azonban ebben korai halála megakadályozza. Népünk „táltos” királya, mondáink, legendáink hőse, férfieszmény,
ugyanakkor az egyház egyik legnépszerűbb szentje
hazánkban. „Pályafutása” a cserhalmi kerlési csatával
kezdődik. Nevével gyermekkoromban az iskolás olvasókönyvben találkoztam, amikor a csatában egy lányrabló kunt vesz üldözőbe. Fáradt lovával nem éri utol,
ezért kéri, a lányt rántsa le lováról a kun vitézt.

Szlovén királyság között.
László megvív a kunnal és megöli. Képes krónikánk
szerint a lány a Váradi püspök lánya.
A vatikáni legendárium szerint a harc után a lány
Szűz Máriává változva ápolja Lászlót. A jeleneteket
rengeteg templomfreskón megörökítették, amiknek
nagy hányadát főleg a reformáció idején lemeszelték.
Talán egy-két tucat valamilyen szinten helyreállított
freskó van meg. Sokat lehetne még Szt. László csatáiról, monostor, templom, kápolna alapításairól, érdekes
temetési körülményeiről, a hagyomány szerint halála
utáni Csaba királyfihoz hasonló Magyarokat, székelyek
segítő harcairól írni. Egy éve önkéntes Magyarok és
helybéliek munkájával kezdték rendbe hozni
Gyimesfelsőlok melletti Széphavason egyik kápolnáját
(Csíksomlyótól 40km). Csak remélem, hogy az iskolai
olvasókönyvből nem került ki, valami „fontosabb olvasmány kedvéért”. Vigyázzanak magukra és egymásra az
egyre melegebb napokon!
Mozsgó 2012 Napúr hava
Győri Sándor

Egy kis honismeret
„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” /Tamási Áron/

Porovicza-patak
Igazi mozsgói patakunk a Porovicza – Körtvélyesi-patak
Mozsgó magyar, míg az Alsószőlőhegy már szerb terünéven is említették régen. A patak az Almáskeresztúrtól
leten volt.
északra levő Gulyás-domb
A pataknak a Mozsgó név
lábánál ered, keresztülfolyik
kialakulásában is szerepe
Almáskeresztúron,
majd
lehetett.
nyugatra kanyarodva délről
A Historia Domusban (1760)
kettéosztja a mozsgói hamár említi Kollárovics Setárt, végül a környék vizeit
bestyén plébános, hogy a
összeszedve a régi vasútálközség jobbágyasszonyai a
lomástól délre belefolyik az
patakban mosták az uraság
Almás-patakba.
részére szőtt vásznat, így
A Porovicza név szláv erelett
„Mosó-hely”,
detű. Az 1918. őszétől
Mosgó/Mozsgó a falu neve.
1921. augusztusáig tartó
A vízfolyás mentén a szukszerb megszállás idején hacessziós folyamat jól nyotárpatak, országhatár volt
mon követhető, a patakot
Magyarország és az akkor
végig ártéri fűz-ligeterdők
A fotót készítette: J.T.H
alakult
Szerb-Horvátkíséri.

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

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából
Sz.Z.
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Végeredmények

Labdarúgás
Megyei III. osztály „Szőllősi” csoport felnőtt
2012. tavasz
Kispályás Utcabajnokság mérkőzései

22. forduló 2012. 05. 06. Merenye – Mozsgó
Góllövők: Horváth Benjamin, (2)
Hegyháti József, (3)
Bánhegyi Tamás,
Orsós József

5–7

23. forduló 2012. 05. 13. Mozsgó – Csertő
Góllövők: Horváth Benjamin (3),
Hegyháti József (1)

4–2

24. forduló 2012..05. 20. Almamellék – Mozsgó 3 – 1
Góllövők: Lengyeltóti Máté
25. forduló 2012. 05 27. Mozsgó – Nagydobsza 4 – 2
Góllövők: Hegyháti József (2)
Horváth Benjamin
Balog Sándor
26. forduló 2012. 06. 03. Szentdénes – Mozsgó 0 – 3
Góllövők: Horváth Benjamin
Wágner Zoltán
Hegyháti József

Júniusi mérkőzések
27. forduló
28. forduló

2012. 06. 10 .16:00 Endrőc – Mozsgó
2012. 06. 17. 17:30 Mozsgó – Szentegát

1.forduló 2012. május 12.
Maszkások – Bazdelőre
Drink team – Mátyás kir. u.

8–3
5–6

2.forduló 2012. május 19.
Drink team – Maszkások
Mátyás kir. u. – Bazdelőre

7–8
3–8

3.forduló 2012. május 26.
Maszkások – Mátyás kir. u.
Drink team – Bazdelőre

2–3
4 – 12

4.forduló 2012. június 02.
Drink team – Mátyás kir. u.
Maszkások – Bazdelőre

2–2
5–6

Bocsa utcabajnokság eredményei
1. forduló 2012. 05. 25.
Mozsgói Kandúrok – Jefferzon
Csipet csapat – Profik
Mozsgói Kandúrok – Mozsgóért Egyesület
Jefferzon – Profik

6–1
1–4
4–2
2–3

2. forduló 2012. 06. 01.
Mozsgói Kandúrok – Csipet csapat
Mozsgóért Egyesület – Jefferzon
Profik – Mozsgói Kandúrok
Mozsgóért Egyesület – Csipet Csapat

12 – 6
7 – 12
12 – 7
8 – 12

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

Magyar Kupa: 4. forduló 2012. 05. 16. Mozsgó – Szentlőrinc 1 – 14

Góllövő: Hegyháti József
Gaál Szabina
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Labdarúgás a falunkban régen
Járási bajnokok….
Falunkban fontos szerepet tölt be a
sport és a különféle ügyességi játékok.
Minden évben falunapkor vagy kakasfesztiválon, esetleg egyéb más rendezvényeken, a sport mindig jelen van. A legfiatalabbtól a
legidősebbig mindenféle korosztály űz valamilyen
sportágat a sakktól a bocsán keresztül a labdarúgásig.
Természetesen a legkedveltebb sportág a foci, ami
versenyszerűen régóta jelen van községünkben. A 60as évektől volt Mozsgónak focicsapata. Kisebbnagyobb megszakításokkal a mai napig szerepel a megyei bajnokságban. A község csapata általában mindig
jól szerepelt, de 1983-84-es szezonra egy olyan csapat
rázódott össze, akik megnyerték az akkori Járási Bajnokságot. A volt játékosokkal beszélgettem erről az
időszakról.
1983-84-es tavaszi szezont veretlenül megnyerték, ehhez hozzájárult az is, hogy új játékosokat igazoltak le.
Tudni kell, hogy az akkori járási osztály a mai megye III.
osztálynak felelt meg. A csapat támogatója a helyi önkormányzat (tanács) volt. Az edző Hajdú János iskolaigazgató mellett Kasza János az, aki nélkül a mozsgói
foci elképzelhetetlen volt ebben időszakban, ő egy
személyben pálya karbantartó, szertáros, ügyintéző és
mindenese volt ennek a közösségnek. Heti egy edzést
tartottak, hétvégén a mérkőzéseket. A 1983-84-es szezonban 14 csapat indult – Felsőszentmárton, Hobol,
Boda, Tótszentgyörgy, Királyegyháza, Hetvehely,
Nagypeterd, Drávafok, Merenye, Szentegát, Dobsza,
Szentlászló, Csertő – és természetesen a bajnokok
Mozsgó.
Csukás Béla: „Pécsről kerültem ide Csapó Gyula hívására,
és olyan társaságba
csöppentem, amit a
mai napig nem felejtek el.
Azért vagyok itt!
…..Ez egy félelmete-

sen jó társaság volt, hamar befogadtak, mindig nagyon szívesen jöttem
ide.”
Gaják Sándor: „Volt, aki mindig minden edzésen nem tudott megjelenni – munkahelyi elfoglaltságuk miatt ez elképzelhetetlen is lett volna –, de
ennek ellenére szépen összeálltunk hétvégére…A fiatalabbak, a későbben hozzánk csatlakozók is teljesen
beleilleszkedtek ebbe a csapatba. …Szimpatikus társaság volt.
A Járási Bajnokság első helyezettjeként Mozsgó csapata felkerült a megye II-es osztályba, ahonnan sajnálatos
módon kiestek. Tudni kell, hogy akkoriban sokkal nagyobbak voltak a szintkülönbségek, mint most, és mellé
társult az, hogy kevés játékossal rendelkeztek, nem volt
elegendő jó cserejátékosuk, illetve a pénzhiány is döntő
szerepet játszott.
Korcz Dénes: „Rövid volt a kispadunk….itt lent erősek
voltunk, mindig ott voltunk az elsők között, ott fent
gyengék. Azt a mércét nem döntöttük meg, de ezen a
szinten már erősnek bizonyultunk.”
Később 1992-ben megalakult a „Szenior bajnokság”.
Mozsgó két évvel később indult a megmérettetésen az
egykori járási bajnokcsapat játékosaival. Együtt döntötték el, hogy ebben a kategóriába neveznek, mivel nagyon szerették a falut, és imádták a focit. Itt már saját
finanszírozásból történt a csapat fenntartása. Mindent a
játékosok szerveztek meg, az utazástól a bírókon keresztül, a mezekig. Napjainkban Töttösön játszik az
öregfiúk csapat, de még mindig Mozsgó-Töttös néven.
Csukás Béla: „Akik itt fociztak 84-ben, vitték magukkal
az összetartozás,
a kötödés érzését, ami miatt
most is Mozsgó
néven focizik a
csapat.”

Felső sor: Kovács László, Futó Géza, Kasza János Szőke László,
Korcz Dénes, Szőke Tibor, Pfaff László
Alsó sor: Jakab László Bognár Ferenc, Hajdu István, Csukás Béla, Szabó József
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A Járási Bajnokság első
ami miatt most is Mozsgó
helyezettjeként
Mozsgó
néven focizik a csapat.”
csapata felkerült a megye
Kasza János ,Csukás BéII-es osztályba, ahonnan
la, Korcz Dénes: „ A
sajnálatos módon kiestek.
meccs után bementünk a
Tudni kell, hogy akkoriban
kocsmába és ott voltunk
sokkal nagyobbak voltak a
zárásig. Mindenki haver
szintkülönbségek,
mint
volt, a kályhában égett a
most, és mellé társult az,
tűz, volt egy belső tér, ahol
hogy kevés játékossal renbilliárdozni lehetett. Mindelkeztek, nem volt eledenkivel nagyon jó vigendő jó cserejátékosuk, ilszonyban voltunk a faluletve a pénzhiány is döntő
ban – .. itt szerették ezt a
szerepet játszott.
csapatot.”
Kasza János, Korcz DéHajdú Szilvi: Teljesen
Karikatúra Korcz Dénes, Barnaki Zoltán)
nes: „Rövid volt a kispahobbi szinten csináltollából a járási csapatról
dunk….itt lent erősek volták!....Minden szombat artunk, mindig ott voltunk az elsők között, ott fent gyenról szólt, hogy a csapat indul focizni. Amikor itthon játgék. Azt a mércét nem döntöttük meg, de ezen a szinszottak nagyon jó hangulat volt, utána meg hatalmas
ten már erősnek bizonyultunk.”
bulik voltak. Én mindenkinek kívánom, hogy egy ilyen
Később 1992-ben megalakult a „Szenior bajnokság”.
csapatban vegyen részt!”
Mozsgó két évvel később indult a megmérettetésen az
Amikor elbeszélgettem a volt játékosokkal, a szurkolókegykori járási bajnokcsapat játékosaival. Együtt döntötkal, úgy éreztem, hogy ez igazán nagyon jó csapat volt,
ték el, hogy ebben a kategóriába neveznek, mivel naakik között olyan kapocs alakult ki, ami a mai napig
gyon szerették a falut, és imádták a focit. Itt már saját
fenn áll. Láttam a beszélgetések során, hogy szeretnek
finanszírozásból történt a csapat fenntartása. Mindent a
focizni és tényleg olyan barátságok kötődtek, amik az
játékosok szerveztek meg, az utazástól a bírókon keéletük végéig megmaradnak.
resztül, a mezekig. Napjainkban Töttösön játszik az
Remélem a mozsgói labdarúgás sokáig jelen lesz a kööregfiúk csapat, de még mindig Mozsgó-Töttös néven.
zség életében, és jobbnál jobb focisták fognak nálunk
Csukás Béla, Kasza János: „Akik itt fociztak 84-ben,
játszani, ez összetartja a falu lakóit és még több életre
vitték magukkal az összetartozás, a kötödés érzését,
szóló barátságok köttetnek.

Egykori Öregfiúk Csapat
Felső Sor: Hajdu János, Érsek János, Frank Zsolt, Nagypál Róbert, Molnár István, Vlasics Dezső,
Kéri Tibor, Horváth Gyula, Forintos László, Barnaki Zoltán
Alsó Sor: Petru Adochiti, Wéber Árpád, Csukás Béla, Nagy László, Kövér Csaba, Korcz Dénes

Gaál Barna
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Asztalitenisz

A csapat névsora:

Baranya Megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság
2011/2012. év végeredménye:
7. hely: Mozsgó
Két évvel ezelőtt a 10. helyen állt a csapat. Most Pécs,
Sásd, Mohács, Harkány, Beremend között jól képviselték községünket, előre léptek játékban és eredményességben is! Ősszel 7, tavasszal 12 pontot szereztek. Kellemes meglepetés a 7-ik hely!
Köszönet Csizik Zsolt elnöik úrnak és Kovács Zsolt polgármester úrnak segítségükért!
Gratulálunk az elért eredményért!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kovács József
Matus Attila
Nagy Halas Géza
Pap János
Pataki Ádám
Pataki János
Szabó László
Tóth Tamás
Vágner Zoltán
Tóth Lajos

MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL
2012. JÚLIUS 7. SZOMBAT

1 db 300 literes fagyasztóláda
1 db 300 literes fagyasztószekrény
olcsón eladó!

Fehér fémtálcás mosogató szekrény,
1 db polcos konyhaszekrény,
Fehér (beépített) beépíthető szekrényajtók,
2db lámpa eladó!

Érdeklődni: +36 20/ 239 - 6201

Ár: megegyezés szerint
Érdeklődni: +36 70/ 866 - 9618

Komplett kerti traktor
( kapálógéppel, pótkocsival ) eladó!

Kiscica június végétől elvihető.

Érdeklődni: +36 70/ 287 - 8832

Győri Sándor
Érdeklődni: 73/ 344 - 082

Comb
1000 Ft
Láb
450 Ft
Zsír szalonna 400 Ft
Hurka
600 Ft
Kolbász
850 Ft
Fehér csont
200 Ft
Tarja
900 Ft
Hosszú karaj
900 Ft
Rövid karaj

1000 Ft

Első csülök
Hátsó csülök
Oldalas
Dagadó

600 Ft
650 Ft
700 Ft
800 Ft

2011. június 18-án pénteken 12:00 – 17:00 –ig
hús kimérés a faüzemnél!
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Almáskeresztúr története…..
Távolsági busszal és autóval Szigetvár, illetve Kaposvár felől a 67-es úton Mozsgó községnél lekanyarodva
a 66119 sz. mellékrendű útra, a községen áthaladva
érhető el. A település a Zselic déli részén, a Zselic és a
Mecsek találkozásánál, dombok között, erdők által
övezve a Porovica patak két oldalán terül el. Szigetvártól 14 km, a megyeszékhelytől 50 km-re. A megye egyik
legkisebb lélekszámú falújának külterülete 1274 hektár,
29 hektárnyi belterületén kevesebb, mint 100 fő lakik
körülbelül 59 lakóházban. A vezetékes ivóvízellátás a
település valamennyi otthonában és közintézményében
megoldott,
a
helyi
törpevízművet Almáskeresztúr, Mozsgó önkormányzatával közösen tartja fenn. Naponta néhány óvódás és iskolás jár Mozsgó oktatást biztosító intézményébe, és bár a
napi egészségügyi ellátás is a körjegyzőséghez köti
őket, hetente saját orvosi rendelőjükben is igénybe vehetik a háziorvos szolgáltatásait. Egyes időszakokban
önálló tanáccsal is rendelkezett, majd Mozsgóval kellett
közösségre lépniük.
A települést az írott források először 1296-ban említették. A Keresztúr helynév a magyar kereszt és az úr főnevek összetétele, amely arra utal, hogy a falu templomát Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel. A korabeli
szokások szerint nemcsak a szenteket, hanem Jézus
keresztfáját is urazták. A 18-19. században
Tótkeresztúrnak hívták, amely az akkor itt élő horvát lakosságot jelzi. A 20. század elejétől Almáskeresztúr,

2012. június

amely az Almás-patak mellékére utal. Somogy megyéhez tartozott 1950-ig. A község tagja a Keresztúrok Országos Szövetségének, hiszen Keresztúr elnevezéssel
32 település bír az országban.
A település nagy értéke természeti környezetén kívül a
tiszta levegő, a csend és a környező erdők. Utóbbiak
vadászati lehetőséget is kínálnak. A környezetet külföldiek is értékelik, hiszen van itt holland, svéd, belga és
német ingatlantulajdonos. Az apróbb vásárlásokat a lakosság a kis vegyesboltban bonyolítja le. Almáskeresztúrra érkezve azonnal szembetűnik római katolikus
temploma. A templomkertben található 1948/1949-es
szabadságharc emlékére állított zászlótartó, és a falu
első világháborúban elesett
hőseinek emlékműve. A
templommal szemközti ház
homlokzatfülkéjében Szent
Flórián szobor található. E
porta udvarában tekinthető
meg a kőtár, a lapidárium. A
falu végén, a Porovica patak jobb oldalán található
Johe művésznéven ismert Heil József, galériája ahol
több mint 700 jelenkori képző- és iparművészeti alkotás
található.
A falu túlsó végén Tekeresi-völgyhöz jutunk, annak jobb
oldalán fent található a László-forrás, melyet 2001-ben
a Mecsek Erdészeti Rt. épített ki. Érdemes egy kis sétát
tenni a község határában lévő Elekmajorhoz is, ahol
megtekinthető az egykori Kammerer kúria neoklasszicista stílusjegyekkel ékes külső homlokzata. Aki pihenésre vágyik, annak mindenképp érdemes ellátogatni e
környékre. Látnivaló van bőven, és ilyen természeti
adottságokkal a nyugalom is garantált

Forrás: Baranya megye enciklopédiája & adattára, Baranya Megye kézikönyve

Vida Evelin
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Könyvtárbusz Almáskeresztúron
2010. december 6-ától, Mikuláskor indult a könyvtárbusz Baranya megyében útjára. Az 1000 fő lélekszám
alatti településekre, így Almáskeresztúrra is jár lehetőséget teremtve az itt élőknek.
A jól felszerelt buszban megtalálhatóak a legújabb kiadású könyvek, szakkönyvek, de a fejlett technikának
köszönhetően internetezésre is lehetősége van a látogatóknak.

2012. június

Az eltelt két év során egyre többen fedezik fel a kikapcsolódásnak ezt a lehetőségét. Az olvasmányok mellett
igen kedveltek a szakácskönyvek, a barkács- és vadászirodalom – tudom meg Bobán László könyvtárostól
- a gyerekek később fedezték fel ezt a lehetőséget, de
most már rendszeresen jönnek.
A busz kéthetente szombaton 9.00 – 10.30-ig, kéthetente pedig csütörtökön 14.00 – 15.30-ig jön a faluba.
A szombati látogatottság – 20-25 fő – nagyobb.

A kívánságlistákat, a kérdéseket Ozsvald Árpád gyűjti
össze, ő tartja a kapcsolatot a pécsi központtal, valamint tájékoztatja a lakosságot a busz érkezéséről is.
P. É.

Az önkormányzat újabb gépeket vásárolt
a Start közmunkaprogram részeként

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
a június hónapban
születésnapjukat ünneplő
almáskeresztúri lakosokat!
Csanádi Larissa Marie-Catherine, Haris Antal,
Márton Sándor, Posztos Borbála, Steiger Vivien,
Veriga Patrik
„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok szépet,
Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.; Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester; Kiadó és
Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Szerkesztő: Bege Amália, Gaál
Szabina, Vida Evelin Kiadványterv: Győri Zsuzsi Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
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