Csak egy számít Mozsgó,
és az emberek, akik benne élnek!
Újra elStartolunk! 2013 márciusában újra indul a Start
közfoglalkoztatási program. Idén lehetőségünk adódik a
tavaly elkezdett munkák folytatásához.

A Start 2013 közfoglalkoztatási program
keretein belül Mozsgó község 243.736.800.forint támogatásban részesül.
Az önkormányzat 178 embernek
fog munkát biztosítani.
A költségvetés meghaladta az egy főre jutó előirányzott
normát, ezért pályázatunk tervezetét Budapesten a Belügyminisztériumban hagyták jóvá.

A következő sorokban szeretném tájékoztatni olvasóinkat a 2013. évi Start programunk részleteiről. A tavalyi
évhez képest a programelemek bővültek. Az idei évben
mezőgazdasági termelést is folytatunk.
A 2012. év során megtermelt zöldségeket, egy másik
program, a szociális földprogram keretein belül állítottuk
elő.
A mezőgazdasági programelem összesen 95 fő közfoglalkoztatott számára ad munkalehetőséget a 2013. évben. A legnagyobb volumenű elem, melynek összköltségvetése 125.185.458 forint. Ebből az összegből közel
83 millió forint a bérjellegű ráfordítás. A program összetett, elemei egymásra épülnek.

A szociális földprogram keretein belül sárgarépát, céklát és sütőtököt termesztünk. A megtermelt zöldségek
jelentős része az iskolakonyhához kerül, illetve megvásárolható lesz a helyi piacon!
Az idei évben megközelítőleg 6 hektáron termesztünk
gyógynövényeket (citromfű, mórmályva, zsálya, levendula).
A faüzem épületében kialakításra kerül egy aszaló és
zöldség-gyümölcs lé üzem. Itt szárítani, csomagolni
tudjuk a megtermelt gyógynövényeket és zöldségeket.
A zöldségekből zöldséglevet is fogunk készíteni. Az önkormányzati gyümölcsösöknek még pár év kell, mire
termőre fordulnak, ezért addig bérmunkaként tudunk
gyümölcslevet és gyümölcs aszalványokat készíteni, illetve nyersanyag felvásárlással tudjuk ezeket a termékeket elkészíteni.
A program tartalmazza egy vágópont kialakítását. Lehetőségünk lesz a felnevelt sertéseket levágni, majd az
iskolakonyha rendelkezésére bocsátani. A kakasok a
kakasfesztiválon, valamint az iskola konyháján kerülnek
felhasználásra.
A téli és egyéb programelemben 65 embert fogunk foglalkoztatni, összköltségvetése 93.745.872 forint, melyből bér jellegű ráfordítás közel 68 millió forint.
A programelemben a 25 családos méhészetet duplájára növeljük.
A betonüzemben mederlapokat és betonoszlopokat állítunk elő, Somogyhárságy és Almáskeresztúr önkormányzatainak részére is.

Az önkormányzat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek köszönhetően több szántóföld ingyenes haszonbérletéhez jutott hozzá. A területeken takarmánynövényeket termesztünk. A megtermelt abrakot az állataink takarmányozására fogjuk felhasználni. A tervben
5 koca és azok szaporulata, valamint 125 kakas felnevelése szerepel.

A faüzemet három asztalosipari gép beszerzésével fejlesztjük. A faüzemben állítjuk elő a méhészet fejlesztéséhez szükséges kaptárokat, az új buszmegállókat és a
falu népi játékait.

Támogatást nyertünk a szántóterületek megmunkálásához szükséges munkagépek beszerzésére, és az állattartást szolgáló épületek felújítására. Kialakításra kerül egy 4 hektáros zöldségeskert. Termeszteni kívánt
növények: burgonya, petrezselyem, hagyma, fokhagyma.

A projekt új elemei közé tartozik még a szociális
gondozás. Építőbrigádunk segítségével felújítunk egy
önkormányzati tulajdonban lévő épületet, melyet a
jövőben szociális gondozó helyként üzemeltetünk.

Építőbrigádunk segítségével önkormányzati tulajdonú
épületek felújítása, korszerűsítése, építése valósul meg
közel 17 millió forint értékben.

.
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A mezőgazdasági földutak programelemben erőgép
vásárlására nyertünk támogatást. A kitermelt fát
deponáljuk, kalodás hasábfaként értékesítjük. A
letermelt területről a tuskókat az erőgép segítségével
távolítjuk el, így a földutak használhatóvá válnak.
Belvízelvezetés programrészben tovább folytatódik az
árokpartok kaszálása, mederalakítás, valamint
mederlapozás.
Végighaladva a falun, láthatjuk a tavalyi
közmunkaprogram eredményét. Célunk továbbra is a
hasznos munkavégzés biztosítása az emberek
számára.

2013. február

Bízunk benne, hogy a Belügyminisztérium minden
módosítás nélkül elfogadja pályázatunkat, és a
kormány döntése értelmében, előre láthatólag,
március 1-én elkezdődhet a program.
Ezúton is szeretném megköszönni dolgozóink eddigi
közreműködését, valamint számítunk munkájukra az
idei évben is.
Mert Önökért, Mozsgóért vagyunk!
Kovács Zsolt
polgármester

A Start közfoglalkoztatási programra jelentkezni lehet 2013. február 20 – 22. (szerda, csütörtök,
péntek) 10 - 14 óráig a rendezvényteremben, Pintér Andrea és Győri Sándor programvezetőknél.
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Látlelet
Sztrunga Erzsébet, Mánfai György és Hosszú István fotográfusok kiállítása.

Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket a kiállítás megnyitójára,
melyet 2013. február 14-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel a mozsgói
Kazaliczky Antal Művelődési Házban
tartunk.

A három fotográfus hosszú évek óta készít felvételeket
a Kárpát-medence természeti és kulturális örökségéről.
A képek látleletként dokumentálják mindazt, amit a határon túli magyar tájegységekben sikerült megőrizni,
átmenteni az utókornak, és mindazt, ami könnyen veszendőbe mehet. Az érdeklődők vadregényes tájakat,
történelmi városokat, legendás épületeket láthatnak a
művészi felvételeken. Az alkotók 26 képen ízelítőt nyújtanak a Kárpát-medence kincsiből, a néző mégis úgy
érezheti, egy nagy utazáson vesz részt a felvidéki Árva
várától a szász erődtemplomokig, a Kárpátok ormaitól a
vajdasági rónákig.

A három fotográfus munkáiból készített válogatás eddig
mindössze egy alkalommal, 2012 szeptemberében volt
látható Pécsett, a Határon Túli Magyarok Fesztiválja keretében.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány által felajánlott kiállítási anyag megtekinthető
2013. február 14 – március 14. között
Puskásné Horváth Éva
kulturális szervező

Mozsgói bélyegsorozat
A MOZSGÓI különlegességek sora egy bélyegsorozattal bővült. Ezek a bélyegek felhasználhatóak bármely postai
küldemény díjmentesítésére. Az önkormányzat saját küldeményeit is ezzel a bélyegsorozattal látja el. Megtekinthetők és megrendelhetők a könyvtárban.

.
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Segítsünk együtt!
Bizonyára már mindenki értesült róla, hogy Dóra Henrietta (20 éves) Mozsgó, Zrínyi utcában lakó fiatalt az
aplasticus anaemia nevű betegség támadta meg. Ez a
betegség azt jelenti, hogy a csontvelő működése leáll.
A betegség leghatékonyabb gyógymódja a csontvelő
átültetés.
Heni novemberben átesett ezen a súlyos műtéten,
és már otthonában lábadozik. A teljes gyógyulása érdekében fontos, hogy minden előírást betartsanak. Heti
rendszerességgel Budapestre kell szállítani kezelésre.
A transzplantáció következménye, hogy immunrendszere meggyengült és fokozottan veszélyesek számára
a leggyengébb fertőzések is. Környezetét tisztán kell
tartani, steril szobát kell kialakítani a számára. Ezzel a
steril környezettel szükséges támogatni szervezetét a
betegség leküzdéséhez. Ez azt is jelenti, hogy kerülnie
kell az emberekkel való érintkezést, mindig maszkot és
kesztyűt kell viselnie neki és környezetének is.
A család mindent megtesz annak érdekében, hogy
Heni megkapja a szükséges kezeléseket, a megfelelő
gyógyszereket, mindez nagy anyagi terhet ró a családra.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ÉRTESÍTÉS

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete segítő és támogató szándékáról tett tanúbizonyságot. Számlát nyitott, melyre 200.000.- forint öszszeget utalt át azonnali segítségként. Továbbá vállalta,
hogy a steril szoba kialakításában közreműködik.
Ugyan az építőbrigád dolgozói csak márciustól állnak
munkába, de a gyors segítség érdekében már február
hónapban megkezdik a munkát.
Kérjük, aki támogatni kívánja a családot ebben a nehéz
időszakban, az alábbi számlaszámon teheti meg:

Szigetvári Takarék
50800063-15314983
Dóra Henrietta
A mozsgói fiókban a befizetések jutalék nélkül megtehetők!
Köszönet minden segítő támogatásért!

VÉRADÁS MOZSGÓN
2013. január 17-én a rendezvényteremben az idei
év első véradását rendezték. Sajnos egyre kevesebben vállalják a segítségnyújtás eme formáját.

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) február havi kifizetésének időpontja:
2013. március 4. (hétfő) 10-16 óra.

4

MOZSGÓ

2013. február

Iskolai hírmondó
Hangverseny látogatáson az ötödik osztályosok

előzéséről és a rendőri munkáról. Nagyon sok kérdése
volt a gyerekeknek, ezért szívesen átbeszélgették volna
az egész délutánt. Köszönjük szépen és örömmel várjuk a következő találkozást!
Schludtné Kárpáti Anita

Pályaorientációs előadás

A Baranya megyei pedagógiai intézet munkatársa tartott tájékoztatót a 8. osztályosok részére január 15-én.
A felvételihez közeledve felvilágosítást hallhattak a gyerekek az általuk választott iskola felvételi rendszeréről,
a központi írásbeli felvételi módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről.
A január 19-én megtartott központi felvételin 5 fő vett
részt a mozsgói iskolából.
Hajdú Szilvia
igazgató
Iskolánk és településünk támogatásával ebben a tanévben is lehetőségünk nyílott hangverseny látogatásra.
Az ötödik osztályosokkal a pécsi Filharmónia által rendezett programokon először az „Erdőzsongás” című
műsort tekintettük meg. Itt a karmester munkájával és
a szimfonikus zenekar hangszereivel ismerkedtünk. Januárban a Tenkes zenekar tolmácsolásában népi zenekari előadást hallgattunk. Örömmel láttuk, hogy egyegy muzsikus 3-4 hangszeren is játszott, olyanokon,
amilyeneket eddig csak a tankönyvben láthattunk. A
program színesítéseként néptánccal is megörvendeztettek bennünket, jól szórakoztunk. Köszönjük szépen!

Rendhagyó történelem óra

Hegedüsné Szojkó Tünde

Rendőr bácsi a családi napköziben

A Védőnői és a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
2013. januárjában az alsós családi napközisek egy nagyon kellemes, jó hangulatú beszélgetésen vehettek
részt. A meghívott előadó Orbán Ferenc körzeti megbízott volt, akitől érdekfeszítő előadást hallhattak a gyerekek a biztonságos közlekedésről, a balesetek meg-

2013. január 31-én iskolánk felső tagozatos tanulói egy
nagyon érdekes és színvonalas előadáson vehettek
részt. Kollégánk, Horváth Róbert, aki a Zrínyi Miklós
Hagyományőrző Egyesület elnöke a középkorban kifejlesztett és alkalmazott tűzfegyverekről tartott rendhagyó
történelem órát.
A bemutatott fegyverek a korban használt tűzfegyverek
reprodukciói voltak. Így gyermekeink láthattak és kézbe
is foghattak különféle muskétákat, például szakállas és
kanócos puskát valamint egy bonyolultabb felépítésű
ún. keréklakatos puskát. Megtudhatták a fegyverek működési elvét, hogy, miként kell megtölteni és elsütni
azokat. Az ágyú megtekintése alkalmával igazi, a szigetvári vár ostromának idejéből származó ágyúgolyót is
kezükbe vehettek. Különféle kézifegyvereket, pl. buzogányt és bárdot is kipróbálhattak az érdeklődők, sőt a
török korból származó pipa darabkák is segítették időutazásunkat.
Robi bácsi, köszönjük szépen!
Hegedüsné Szojkó Tünde történelem tanár
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az iskolai
farsangi bálra, melyet a Kazaliczky Antal Művelődési Házban 2013. február 16-án, szombaton, 14.00 – 20.00 óra
között tartunk.
Zene

Tánc

Büfé
Zene

Sztárvendég: Mr.

Farsangi jelmezek

G-za

Műsorukat megtekinthetik 19.00 – 20.00 óra között

Trükkök, tippek, praktikák
„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál, csárdást jár a
habverő, bokázik a máktörő…” Kedves anyukák, és
gyerekek azt szeretnétek, hogy egészen OLYAN legyen a jelmezetek? És valóban annak akartok látszani,
mint aminek beöltöztetek, akkor föltétlen álarcot, vagy
arcfestéket kell használnotok. Esetleg mindkettőt. A
profi maszkmesterek persze lenézik az ilyen amatőr
megjelenítéseket, amik egy átlagos kozmetikai táskából
varázsolhatók elő, pedig ők is innét indultak.
Hogyan kell arcfestéket
varázsolni
házilag?
Mindenkit óva intek attól,
hogy esetleg filctollal, vagy
más efféle bőrkárosító
anyaggal próbálkozzon. Ám,
de irány a "százforintos"
bolt, ott mindent megkapunk, elérhető áron, ami ehhez kell. A legolcsóbb, és
legtöbb színt felvonultató
szemfestékek között nézzünk körül először. Mivel most
nem a szemünkre kerül, így a szín mindegy, csak a
jelmez színvilágát kell figyelnünk. A szemfestéket majd
ki kell vennünk a dobozból, és egy másik edénykében
krémmel kell elkeverni. Mindenképpen semleges színű,
de zsíros krémet keressünk, ami jól odatapasztja az
arcra a festéket.
Egyesek előbb a krémet, majd a port viszik fel, míg mások a keverésre esküsznek. A játék úgy indul, hogy a
színt időnként néhány csepp - és tényleg csak annyi! víz hozzáadásával intenzívebbé lehet tenni, más festékek ettől összeragadnak, tehát lehet egy kicsit próbálkozni ezzel is.

A próbához használhatjuk saját combunkat, s itt előny,
ha jó húsban vagyunk, nagy a felület.  Jól használhatók a színes kontúrceruzák, de ezekből is inkább a zsírosabb, kissé erősebb nyomot hagyó, olcsóbb fajtákat
keressük, a kontúrok meghúzásánál tudnunk kell, milyen arcot akarunk majd rajzolni. A fekete, barna, szürke színek jól kontúroznak, de egy béka arcához például
zöldre van szükség. Ha vannak rúzsok, amik a mi jelmezünkhöz passzolnak, abból is vehetünk, de a rúzs
általában az arcon túl könnyen kenődik, nem igazán
szép. Azonban, ha a szájat el akarjuk tűntetni, hogy
más színűre festhessük, szükségünk lehet korrektorra,
amivel majd a szánkat festjük ki.
Hogyan mossuk le, ha vége a bálnak?
A festéket általában sima vízzel moshatjuk le az arcunkról. Használjunk babaszappant és papírtörlőt, majd
a legvégén arclemosó tejjel tisztítsuk egészen tisztára a
bőrünket, és arctonikkal fejezzük be a műveletet. A kisgyermek arcát érdemes utána egy borsónyi gyermekek
számára készült krémmel bekenni.
H.b.B.

MEGHÍVÓ
2013. február 19-én, kedden, 14.00 órai kezdettel
tartja a szociális otthon farsangi bálját, melyre
szeretettel várják a község lakóit.
A rendezvény helyszíne a Kazaliczky Antal
Művelődési Ház.
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A teakészítés fortélyai

Hogyan is készítsünk gyógyteát?

Kellemes ízű teát bármikor szívesen fogyasztunk, a
zord hidegben pedig fokozott előnyt élvez bármely más
itallal szemben. Ha kinti séta után vagyunk, még jobban
esik a forró tea.
De nem mindegy, hogyan készítjük el! Ha szeretnénk
gyógynövényekből készült teát adni családunknak, akkor az legyen finom és egészséges is!
Nézzünk körül kicsit házunk táján vagy a környéken,
milyen növényekből tudunk jóízű teát összeállítani: pl. a
mentafélék, a citromfű, zsálya, kakukkfű, csalán.
Azt viszont kevesen tudják, hogy használhatjuk a
cseresznyének a termésszárát, sőt a szeder-, szamóca
és a málnalevél is remek ízt ad a teáknak, frissen és
szárítottan is. Ezek a levelek kiváló ízfokozók.
A fentebb leírt gyógynövényeket bátran keverhetjük
is. Természetesen igényel némi szaktudást vagy szakmai segítséget, ha bizonyos problémákra, bajokra szeretnénk gyógynövényeket összeállítani. A szakkönyvek
javaslata szerint érdemes az elején az alapját képező
teafűből harmad, -felerészben használni és ehhez hozzáadni másféle növényeket (pl. mentát, citromfüvet,
kamillát, édesköményt).
A tea ízét és színét is javíthatjuk még: körömvirággal,
almahéjjal, csipkebogyóval. Kísérletezhetünk nyugodtan, míg a családtagok számára is megfelelő teát kapunk, írjuk fel az arányokat, miből mennyit adtunk a teához, tegyük papírzacskóba vagy üvegbe.
1 teáskanál teakeveréket adjunk egy csésze (2 dl) forró
vízhez. Én egy teáskannába (kb. 1,5 l) 2 evőkanállal
szárított füvet rakok. Célszerű is többféle házi keveréket összeállítani, és felcímkézni, hiszen ez esetben is
igaz a mondás: „a változatosság gyönyörködtet”.

A forrázat a legegyszerűbb formája: evvel a módszerrel
általában a gyógynövények leveles, virágos, virágosleveles hajtásait (herba) 4-5 percig hagyjuk a forró vízben állni, majd leszűrjük. Ne hagyjuk benne tovább,
mert a hatóanyagok ezalatt kioldódnak és ennyi elég
ahhoz, hogy kellemes ízt kapjunk. A forró víz jól kioldja
a növényekből a hatóanyagokat és a szervezetünkben
így pedig könnyen, gyorsan felszívódnak. Így készül a
citromfű-, a menta-, a kakukkfűtea.
A következő teakészítési mód a főzet: ezt a gyökér-,
kéreg-, termésrészeknél alkalmazzuk. Ilyen az édeskömény, a macskagyökér.
A vízzel együtt forraljuk a füvet 15-20 percig utána szűrjük le.
A harmadik mód a hideg vizes áztatás, amit a
csipkebogyónál alkalmazunk. A bogyókat félbevágjuk
és kiszedjük a szőrös magokat vagy az egész bogyó
két végét vágjuk le. Semmiképpen ne egész szemekkel
dolgozzunk, mert akkor nem oldódik ki a C-vitamin a
növényből. Egy éjszakán át érdemes áztatni a bogyóit,
majd leszűrni. Készítsük töményebbre és akkor reggel
felönthetjük forró vízzel, hogy meleg teát
fogyaszthassunk. Semmiképpen ne használjunk a
szűréshez fém szűrőt!
Egy-két egzotikus különlegességgel lehet még fokozni a teázás íz kavalkádját. Például a különféle déligyümölcsök szárított, reszelt héja különleges hatásokkal jutalmazhat a gazdag illóolaj-tartalom miatt. A csillagánizs, a fahéj, vagy a gyömbérgyökér is igen finom
adalékanyag lehet egy-egy meghitt teázgatáshoz.
Jó teázást kívánok!
Lebedy Mária

Máshol, másképp…
Csorbát ígértem önöknek a múltkor, de mivel még tombol a tél úgy gondoltam szűkségünk lehet egy kis immunerősítőre és vitaminokra. Ezért írnék a vadon termő
fekete áfonyáról (kokojza nálunk Csomafalván). Ez a vitaminokban gazdag gyümölcs a magas fenyőerdők lakója és mindenki szedheti kedve szerint. Ki is használják az emberek és minden nyáron elteszik az egy évre
való lekvárt, szörpöt, befőttet. Az
íze édeskés kissé fanyar, sötétlila
színű, flavonoidokban gazdag növény. Nagyon jó élettani hatásai
vannak a látásra és vérképzésben,valamint gazdag A, B és C vitaminban. Mivel vadon terem ezért
bio, mert semmiféle hatásnak és
kémiai szereknek nincs kitéve. A

lekváron, szörpön és befőttön kívül a legfinomabb az
áfonyamártás. Az áfonyát frissen vagy fagyasztva lábosba tesszük, kevés cukrot teszünk hozzá, majd öszszefőzzük, kevés lisztes habarással sűrítjük és tejszínnel lazítjuk. Kiválóan alkalmas rántott sajt és vadhúsok
mellé. A mi családunk kedvence a rántott sajt és áfonyamártás. Már itt Magyarországon is lehet sok helyen
kapni fagyasztott áfonyát a nagyobb áruházakban (Tesco), és
már mártással is találkoztam néhány rendezvényen. Nálunk Erdélyben a kórójából teát főznek,
amely kellemes aromájú és cukorbetegeknek ajánlott (cukor nélkül). Próbálják ki! A csorbát megtartjuk a következő lapszámnak.
Bege Amália
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Szeretnénk az Önök figyelmébe ajánlani az idei év programjait, rendezvényeit!
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14. Látlelet-fotó kiállítás
16. Iskolai farsang
19. Szociális otthon farsangja
20. Nyelvünk eredete - Győri Sándor előadása
24. Pécs - Színház
1. Mozsgóért Egyesület éves közgyűlése
9. Óvodai farsang
14. Március 15. ünnepség
20-23. MOZSGÓI EGÉSZSÉGNAPOK
22. Kiállítás a szociális otthon lakóinak munkáiból
23. Húsvéti vásár (szombat) - Helyszín: Kultúrház

7 6 - 7. Porovica Kupa
14 13. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
21 20. Hulladékgyűjtési nap
28
Kaposvár - Színház

5 11. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
12 17. Iskola névadó ünnepsége-Zselic hangjai szavalóverseny
19 25. Kispályás foci- és bocsa utcabajnokság
26
Virágtúra
Óvodai és Iskolai gyermeknap

2 1. ZSELICI TÚRA Helyszín: Sportpálya
9 1. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
16 Pécs - Színház
23 Kirándulás - Pécs
30
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7 6. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL Helyszín: Sportpálya
14 6. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
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28

4 3 - 4. Mozsgói "Csízik Mihály" Sportnapok
11 3. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
18 Kirándulás - Ausztria
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8
15 14. Mozsgói Önkormányzat Vállalkozásának Nyílt Napja
22 14. Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
29 27. Idősek napja
30. Helytörténeti vetélkedő
v
6 09.30.- 10.13. MOZSGÓI NAPOK
13 12. Mozsgói Bocsa Csapatbajnokság
20 13. Búcsú - Vásár (szombat) Helyszín: Sportpálya
27
Október 23-i ünnepség
26. Emlékezés a hősökre
v
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Óvodások lampionos felvonulása
Márton napi bortúra
Pécs - Színház
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13. Retro kiállítás
13. Karácsonyi kézműves foglalkozás
21. Adventi hangverseny
21. Karácsonyi vásár
Hóemberépítő verseny
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Hajó a vége
Ebben a hónapban Gaál
Barnával
készítettem
interjút, aki december végén
érkezett haza külföldről.
Barna egy folyami hajón
dolgozik, Svájc-Basel –
Hollandia-Amszterdam
(Németországon keresztül)
közötti
útvonalon.
Őt
faggattam
ki
a
tapasztalatairól, élményeiről,
véleményéről.
Honnan jött az ötlet, hogy
külföldön dolgozz? A hajón
való munka tudatos tervezés volt?
Még 2011 telén végeztem el egy olyan iskolát, ami
vendéglátói és hajópincéri végzettséget adott. Tudtam,
hogy szeretném majd egyszer kipróbálni magam hajón,
erre idén júliusban sor is került.
Milyen előkészületek előzték meg az utat?
Két nappal az utazás előtt szólt a menedzser, hogy van
ez a lehetőség, vállalom-e. Vettem egy bőröndöt,
bepakoltam a cuccaim, elintéztem a papírokat,
felszálltam az Intercityre, és Ferihegyig meg sem
álltam. Eindhovenben szálltam le a repülőről, onnan
vonattal irány Amszterdam és már fel is szállhattam a
hajóra. Megmutatták, hogy mit hol találok a hajón,
megkaptam a munkaruhát, és egy óra múlva már
dolgoztam is.
Mi volt a feladatod?
Először úgynevezett „mindenes” voltam, ha kellett
mosogattam, ha kellett segítettem a felszolgálásban,
tehát bármi, amit el tudsz képzelni. Ezt kint úgy hívják,
hogy „Utility”. 3 hónap után kaptam a minősítést, és
mivel ez nekem jó lett, választhattam, hogy melyik
részlegen akarok tovább dolgozni. Matróz, takarító,
konyha. Én a konyhát választottam magamnak.
Szerencsére a főnökökkel jó viszonyt tudtam tartani,
szerették ahogy dolgozom, nem kellett noszogatni
soha. Ha volt egy kis szabadidőm már a
takarítólányoknak is besegítettem egy idő után. 
Mit kell csinálnod a konyhán?
Az elején csak segítőként dolgozol, krumplit pucolsz,
segítesz a szakácsnak, a hűtőbe beteszed, amit kell.
Tehát itt is a „Utility” szerepet játszod. Ezt egész
szezonban csináltam, a végén már a kezdő szakácsi
pozícióba is beleshettem, tanulhattam. Ha
visszamegyek, innen folytatom tovább. Itt a feladatok a
következők: szendvicsek, sajttálak, gyümölcssaláták
elkészítése, továbbá a napi étkezési időben és az esti
szerviz időben a kezdő rakja az öntetet a salátára
például.
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Folyamatosan
vannak
előrelépési lehetőségek a
hajón?
Vannak, ez mind attól függ,
hogy te mennyire akarsz
dolgozni és hogyan értékelik a
munkádat. Érdemes nem
elzárkózni, jó kapcsolatot kell
ápolni a munkatársaiddal és a
főnökeiddel.
Egy konyhán
vagy egy bárban nagyon jó
lehetőségek
vannak
az
előrejutáshoz, sok helyen
viszont csak egy-két lépcső
van. Ezek a fizetéseden és a
szabadidődön látszanak meg, de a munka nagyjából
mindenhol ugyanaz.
Ha már említetted a szabadidőt, ez nálad hogyan
alakult? Tudtál például várost nézni egy-egy
megállónál?
Reggel 6-tól fél 3-ig dolgoztunk, utána 5-re kellett
visszamenned, átlagosan fél 11-ig. Ez attól függ, hogy
mennyi vendég van, mennyire esznek gyorsan, vagy
hogy várost akarnak-e nézni. Tehát délután van 2-3 óra
szabadidőd, ilyenkor legtöbbször alszunk és
rákészülünk a következő műszakra. Az első két
hónapban mindig mindenhol kimentem, az összes
városba és faluba. Voltam Kölnben, Amszterdamban,
Frankfurtban, Strasburgban, csak hogy egy-két példát
említsek. Így megismered, hol vannak a jó sétányok,
hol tudsz olcsóbban vásárolni stb. Később a szezon
vége fele, már az ember fáradt, ezért ha valaki kiment a
városba, akkor nála rendeltük meg azt, amire
szükségünk volt. Természetesen váltottuk egymást,
mindig mást ment ki.
Mesélj a vendégekről! Biztos van egy-két jó
történeted róluk…
Csak azok vannak!  Ausztrál, amerikai, kanadai
vendégeink vannak. Bár elsőre szokatlannak tűnik a
sokféle vendég, aztán mégis jól kijövünk velük. Néhány
szokatlan esetet megemlítek. Egy ausztrál bácsi
például nem tudta használni az evőeszközöket, és
elkezdte a desszertkéssel szelni a steak-et. Egy
amerikai nő pedig félbevágott egy húst, megette az
egyik felét, a másikat pedig otthagyta a tányéron olyan
szöveggel, hogy azt a pincérnek hagyta ott vacsorára.
Azt hitte, hogy mi nem kapunk rendes ételt a hajón és
éhezünk.
Erről jut eszembe, milyen ellátásban részesülnek a
dolgozók?
A hajós kaja nem túl finom számomra .. nekünk
magyaroknak szokatlan, mert nincsenek ízek. A
fűszereket és szószokat külön, ahogy a vendégek, mi is
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magunk adagoljuk, attól függően mit szeretnénk
rátenni. Mindent külön tálalnak.
Persze a szabadidőnkbe kimentünk a különböző
városokban, és vettünk gyorskajákat, például kebabot,
gyrost, pizzát. Egyébként teljes ellátásban részesülsz a
szállást, az ételt-italt, a mosást és az utazást illetően is.
Emellett az orvosi ellátásunkról és biztosításunkról is
gondoskodnak. Két ágyas szobák vannak zuhanyzóval,
mosdóval, tv-vel. Ami nincs, az az internet, ezt én úgy
oldottam meg, hogy kimentem és vettem egy
mobilnetet.
Érzel honvágyat ilyen sűrű napok mellett?
Érzek, de nem gondolok rá. Ki van kapcsolva az agyad,
robotüzemmódra van állítva, a munkára vagy ráállva.
Idén még szenteste is 9-ig dolgoztam. Persze
hazajönnél, meginnál egy sört a haverokkal vagy látni
szeretnéd a családodat, de ott vannak az ellenérvek,
hogy sokkal több pénzt keresel, és sokkal jobban
megéri kint lenni. Nincs az a stressz, hogy mit hogyan
fizessek ki, vagy hogy mit hogyan vegyek meg
magamnak, és ez nem csak anyagi, hanem lelki
biztonságot is ad.
A nyelvtudásod mennyit fejlődött?
Angolt használunk, de mi „hajós angol”-nak hívjuk. A
munkatársaid horvátok, románok, bulgárok, szerbek.
Nem beszélünk tökéletesen, nem cifrázzuk az
igeidőket, csak mondjuk, és megértjük egymást.
Nagyon fontos, hogy tudd a szavakat és ehhez társul
egy alap angol tudás, ez a minimum. Például a
konyhán igen tág a szókincs, főleg hogy ételek nevét is
tudnod kell.
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Mindenki tudja a másik nyelvén az alap kifejezéseket:
jó reggelt, jó napot, jó étvágyat, stb. Mindenki egyre
jobban fejleszti a nyelvtudását.
Hogy tudnád lelkesíteni azokat a fiatalokat, akik
esetleg gondolkoznak azon, hogy kimenjenek, de
még nem döntötték el?
Papír nélkül, angol nyelvtudással ki tudsz menni egy
biztos munkahelyre. A fizetésed 90%-át félre tudod
tenni, és 4-5 év alatt hitel nélkül tudsz magadnak
biztosítani itthon mindent, amiről előtte azt se tudtad,
vajon hogy fogod összekaparni az életben. Fejleszted
vele a munkaképességed, az angol nyelvtudásod,
könnyen tudsz felfelé lépni. Igaz fárasztó, néha nehéz,
de a munka az munka. De van, amiért jobban megéri,
hiszen könnyebben meg tudom valósítani az álmaimat.
Hegyháti Anett

Az emberélet fordulói
Ígéretemhez híven elkezdjük az emberélet fordulóit
(szakaszait). Mielőtt kezdeném, a felmerült kérdések
kapcsán néhány dolgot pontosítani szeretnék. A múlt
havi ábra egy teljes évkört szemléltet az állatövi jegyek
egymásutánjával. Egy-egy jegy időtartama nagyjából
30 nap. (Általában a sort a márc. 21-én kezdődő Kossal
nyitjuk, ami a tavaszi nap-éjegyenlőség.) Az adott jegy
tulajdonsága határozza meg az időszak tulajdonságait.
Az emberéletnél elszakadunk a havi, évi ritmustól, hiszen a fogantatástól a halálig tartó emberélet rövidebbhosszabb szakaszaira vetítjük az állatövi 12-es rendszert. A szakaszok jellemzésében – mivel sokszor
szemléletesebb – felhasználjuk a keleti elnevezéseket.
Ezek a nyugatival párban: Kos- Kutya, Bika- Disznó, Ikrek- Patkány, Rák- Bivaly, Oroszlán- Tigris, SzűzMacska vagy Nyúl, Mérleg- Sárkány, Skorpió- Kígyó,
Nyilas- Ló, Bak- Kecske vagy Juh, Vízöntő- Majom, Halak- Kakas vagy Madár.

A teljes kört a keleti kultúra ezentúl 28 holdházra osztja.
Ezeket most nem sorolom, ha szükséges egy-egy szakasznál megemlítem.
Kezdjük a magzati léttel, ami a maga bő kilenc hónapjával – fogantatástól a születésig – igen rövid idő az
ember életében. Az állatövben ez a Nyilas időszaka. Ha
emlékszünk, ez a karácsony előtti advent időszaka. Ez
a legteljesebb „bent”, a befelé fordulás, a zártság, a kegyelem, az önmegtartóztatás, a szeretet, de leginkább
a mindent betöltő várakozás időszaka. A keresztény
közösségek Jézus születését várják, nem csak kétezer
évvel ezelőtt, hanem azóta is minden évben. Ahogy a
nagy közösségek Jézust, úgy várja a születendő gyermeket is a családban a befogadó kis közösség.
A szülők (különösen az édesanya), nagyszülők, rokonok (nem sorolom tovább) valamennyien csupa várakozás. Ne gondoljuk, hogy a magzat nem ugyanúgy
várakozik bent, nem ugyanaz az íjfeszülés van benne,
mint
a
rá
várakozókban.
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Ott várakozik lelke a lelkek kapujában, teste az anyaméh kapujában, hogy amikor ideje érkezik, a benti biztonságot elhagyva megkezdje kinti, földi életét. Elhagyja biztonságos Nyilas létét, lecserélve azt a csecsemő
kort megpróbáló Bak időszakára. Megtörténik tehát az
első egyik legjelentősebb fordulat, ráadásul az idejét
pontosan meghatározhatjuk a születés „pillanatával”.
Ilyen élesen behatárolható szakaszváltás csak a földi
emberélet végén van újra, amikor a lélek teremtőjéhez
iparkodik vissza, ugyancsak a lelkek kapuján keresztül.
A Nyilas keleti megfelelője a Ló. A magyar nemzet a
Nyilas, a lóság (jóság) népe. Népmeséink hőse „Fehér
ló fia”, mesehőseink segítője a „táltos Csikó”. Az állatöv
egyik holdháza a szarvas. Nem véletlen, nekünk van
eredetmondánkban Hunort – Magort vezető csodaszarvas. Több Árpád házi királyunk előtt is jelent meg különleges szarvas. Most nézzünk néhányat az időszakhoz
kötődő hagyományból, szokásokból.
Az egymást szerető két különnemű fiatal megtartotta esküvőjét, megülte lakodalmát, majd elhálta nászát.
Ettől kezdve élték a fiatal házasok
életét, s nem csak, mint teremtettek,
hanem mint az élet teremtésében
részt vevők „társultak” Istenhez. Fészekaljnyi gyermek óhajtása volt
bennük. Ha az ifjú pár teremtő munkája meghozta gyümölcsét, az aszszony áldott állapotba került. Nálunk
régen, de Lengyelországban sok helyütt ma is segítségnek, áldásnak és
nem tehernek tartották a gyermeket.
Gyermekkel kapcsolatban a terhes
szó ismeretlen volt. (A szocializmus
találmánya, lásd terhes könyv.) Manapság várandós könyv van, de a
sajtóban, a médiában tartja magát a
terhesség, még a „Kossuth Rádió, a
szavak ereje” közszolgálati rádió egészséggel foglakozó műsoraiban is. Népünknél évszázadokon keresztül a
leendő anya áldott állapotban, másállapotban volt, esetleg várandósnak mondták. Áttérve a szokásokra, azért
akkor sem akart mindenki sok gyermeket, vagy nem
akart rögtön az első évben. Ilyenkor titokban a menyasszony „lakat alatt” esküdött, azaz esküvő alatt bezárt
lakatot tartott a kezében, amit haza érve a kútba dobott.
Mi térjünk vissza ahhoz, aki megérezte, hogy szíve
alatt magzatát hordozza. Népünk hite szerint az áldott
állapotú nőt Nagyboldogasszony (Szülőboldogasszony)
– aki a kereszténységben Szent-Annává változik –, vigyázza. Vigyáz rá nehéz óráján, s addig is védi a gonosztól, a rontástól. Nem csak Nagyboldogasszony vigyázza az állapotos nőt. A régi ember tudta, hogy a
gyermek Isten akaratából születik, az új élet óhajtója és
fogadója pedig a nő és ő a hordozója is. Tőle függ a
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gyermek testi, lelki egészsége, ezért az állapotos aszszony megkülönböztetett figyelemnek örvendett, kedvezményekben részesült, ugyanakkor legalább annyi
kötöttség kísérte szülésig. Amint az asszony megtudta
másállapotát, holdtöltekor (többször írtam már a hold
női minőségéről) bejelentette Szülőboldogasszonynak,
ill. megsúgta valakinek, hogy a gyerek néma ne maradjon. Állapotát nem leplezhette vagy tagadhatta, mert ettől a gyerek korán elhalt. Nem ehetett disznóvelőt, mert
taknyos lesz a gyerek. Szedertől, egrestől szőrös gyerek születését hitték. Kutyát, macskát nem volt szabad
megrúgnia, mert torzszülött lesz a gyermek. Ha paprikát
ültet, mérges természetű lesz a gyermek. Rendetlen
házhoz nem volt szabad mennie, a rendetlenségtől
szórtságtól óvták. Vidékenként ezeken kívül még számos tiltás élt. Nézzünk néhány kedvezményt: nem illett
lemosolyogni, nevetségessé tenni, nem volt szabad felingerelni, a templomban még az idősebb asszonyok is
átadták neki a helyet. Kímélték a nehéz munkától. Az ételre főleg gyümölcsre való kívánságait azonnal teljesítették, ha valahová étkezéskor
lépett be, megkínálták. Nem vették
számba lopását, főleg a gyümölcslopást. Ezen kívül még számos varázslás, imádság, böjt vigyázta a közösség részéről a leendő anyát és magzatát.
Tehát várakozik megszületésére
kis magzatunk, hogy megszületve,
majd felnövekedve nemzete Nyilas
tulajdonságait hordozza. Nem könynyű, de nemes feladat. Nem kisebb
az ember fiának, mint az Atya fiának
a keresztútjárás. Amikor eljön ideje, a
Szülőboldogasszony őrizte anyának
megkezdi vajúdását. A házba közeli
rokon, halk beszédű, tapasztalt, segítőkész asszonyok érkeznek, és valaki elsiet a bábáért.
Győri Sándor

MEGHÍVÓ
Kik vagyunk, honnan jöttünk?
Honnan kaptuk és mi jellemzi nyelvünket, mitől értékes
népzenénk, hol a helye nyelvünknek, zenénknek Európában? A ma divatos világvége és a zene. Mindezen
kérdésekre a témákból csak morzsákat szedegetnénk a
laikusok által is érthető módon. Akarjunk több forrásból,
többet tudni magunkról.
Győri Sándor – egy hozzád hasonló amatőr – előadása 2013. február 20-án, szerdán 17.00 órai kezdettel a Községi Könyvtárban.
Várjuk az érdeklődőket!
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Mosgó kincsei I. –
Ősi Zselic
Lebedy János január 24-i előadásában Mozsgó történetét követhettük nyomon. Az érdekfeszítő és hiteles forrásokra hivatkozó előadás anyagát újságunk hasábjain
közöljük.
A mai értelemben vett Zselic dombság területe szűkebb. A Mecsektől elválasztó Bükkösdi-völgytől keletnyugati irányban csaknem Karádkútig terjed. A régiségben a Mecsekkel egybefüggő, erdő-borította tájegységet képzett. Első írásos említése a pécsváradi bencés apátság alapító okleveléből származik: itt Mons
Ferrus – azaz Vashegy néven szerepel, mely elnevezés a Zengő környékét jelölte, de eredetileg valószínű,
hogy az egész hegységre vonatkozott. Ezt erősíti, hogy
a mai Zselic elnevezésünk mögött legtöbben a szláv
zselozo- azaz vas, acél szót vélik. A Felvidék
Garamzselic helynevében is visszaköszön a Zselic elnevezés. A török időkben a Pécs feletti hegyeket a törökök Ferrava néven említik, ami szintén a vasra utal.
A Mecseknek valóban volt köze a vashoz, mint azt a
zengővárkonyi gyepvasérctelepek, illetve a Vasasról is
megemlékező 1290 körüli oklevél vassal adózói és környékbeli leletek (vasolvasztó kohómaradványok PécsSomogy határában) bizonyítják.
Az sem lehet véletlen, hogy a hegységben a vaskor
kultúráinak várait is megtaláljuk.
Az Árpád kori vaskohászat emléke lehet a Nagyvátyi
táborhely dűlőben szántáskor kiforduló lyukacsos salakdarab, valamint a Szigetváron a Zrínyi tér alól 4 méter mélyről előkerült salakdarab, öntött vaspogácsa társaságában.
A domolosi Hegyessy kriptakápolnától északra 1951ben nagy állati csontokra bukkantak. Lengyeltóti János
(helyesen) mamutcsontokra következtetett. „... A csontok között 3 fogdarab volt, súlyuk 164 dkg, 78 dkg és 63
dkg.”(Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából)
Pécsbányatelepről került elő hazánk egyik legépebben megmaradt mamutmaradványa. Ez a példány egy
kisméretű erdőlakó fajta volt, mely leginkább az indiai
elefánthoz hasonlított. Hasonló maradványokról tudunk
Szabadszentkirály és Gyűrűfű területéről is.
A jelen kronológia szerint 20-30000 éves tűzhelymaradványokat is találtak a hegységben melynek szerves
fa maradványai korabeli lombhullató erdőre utaltak. Kovásodott fenyők is előkerültek egy ezt követő jégkorszaki időszakból, melyek a pleisztocén végén pusztultak ki.
A maradványok közül kimutathatóak voltak a mai erdőre jellemző vadak is (szarvas, róka, farkas, nyúl). Az ezt
követő „fenyő-nyír korszakban” (kb. 20000-10000 éve)
– a hegység barlangjai lakottak voltak. 10000 évvel
ezelőtt véget ért az utolsó jégkorszak és a „mogyoró
korszakban” - őskorból az újkőkorba lép az ember.

A jég után sok víz maradt a területen, a síkságon a
Zselic déli előterében még a bronzkorban is főleg mocsaras ártéri terület húzódott, gazdag hal és vadállománnyal.
Az újkőkorban, nagyjából 7-8000 évvel ezelőtt, már
lakott a táj. A vadászat és gyűjtögetés mellett megjelenik a földművelés. Árpát, tönkölybúzát termesztenek, a
háziállatok közül szarvasmarhákat, sertést, kecskét, juhot és kutyát tartottak. Az ember fa, kő és csonteszközöket használt. Sokféle agyagedény, kanalak, mécsesek, agyagszobrocskák, ékszerek jellemzik a régészeti
hagyatékot. Megjelenik a szövés-fonás, melynek jellegzetes kerámia orsógombjai gyakori foglalkozást jelző
mellékletei a temetkezéseknek. A Gyöngyös és az Almás ártere a Zselic vidékének legrégebb óta lakott területe, hol a régészek megtalálták a több mint 7000 éves
Dunántúli vonaldíszes kerámia népének hagyatékát. E
népcsoport halászattal, vadászattal, is foglalkozott, de
ismerték már a sertés- és a marhatartást, mindemellett
gabonatermesztéssel is foglalkoztak. Földbe mélyített,
döngölt agyagpadozatú lakhelyeiket gerendavázas födémmel fedték be. Jelentős a fazekasságuk, edényeiket jellegzetes vonalas díszítéssel látták el. Fejlett kő és
csonteszközeik voltak. A halottaikat a telep területén
zsugorított-magzati helyzetben földelték el, mely szokás
a rézkorban is megmaradt.
A Lengyeli-kultúra idején (kb. 6-7 ezer éve) létrejönnek az első települések a Zselicben. Bár leginkább
szórványleleteket ismerünk, a távolabbi környéken több
régészeti adat is ismeretes a szakmai irodalomból
(Gyűrűfű, Szigetvár, Turbék). Almáskeresztúr határában a Kóta dűlőben jegyeznek későkőkori településmaradványt. Gyűrűfűn kőbalta töredéke került elő. A Pécsi-medence a társadalomnak fontos vallási központja
volt hatalmas földből-fából készült gyűrűárkokkal.
A turbéki szőlőkben több helyen zsugorított helyzetű
csontvázakat találtak. A hitelesítő ásatás hiányában
pontosabb meghatározás és értékelés nem lehetséges.
A rézkorban vidékünkön tovább éltek a korábbi kultúrák, melyek további bevándorlókkal gyarapodtak. Az állattartás nagyobb szerepet kapott. A réz nagy értéknek
számított, megmunkálása és használata azonban csak
lassan terjedt el. Főleg ékszerek és az előkelőségek
rangjelző készségei készültek rézből. A korszakban tovább használták és tökéletesítették a kő- és csonteszközöket. A rézkorból jellegzetes kerámiamaradványok
kerültek elő a közeli Zsibótról csiszolt kőeszközök társaságában, valamint Szulimán, Somogyviszló és Vásárosbécen ismertek lelőhelyek.
Lebedy János
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Ajánló Szabó Magda
Az ajtó című regényéhez
Szabó Magda Az ajtó című regényéért méltán
kapta meg a nemzetközileg is elismert Feminadíjat Párizsban 2003-ban,
majd Dél- Olaszország
legtekintélyesebb irodalmi
elismerését a Mondellodíjat.
Az önéletrajzi ihletésű regényben írónő és házvezetőnője sajátos kapcsolata körvonalazódik ki. Nagy kerülőt kell tegyünk a múltba, hogy megértsük, ki mit képvisel, kinek milyen értékek a fontosak.
A főhős: Szeredás Emerenc valós személy, aki sajátosan tragikus sorsának foglya egész életén keresztül.
Szabó Magda ennek ábrázolásában mélyre merül, mert
csak így válik világossá számunkra, hogy milyen célok
vezérlik sorsa alakításában. És miért lesz a főszereplő
számára olyan fontossá az az ember, az írónő, aki a
rendszer háttérpolitikája miatt sok hálátlan év után vég-

Rejtvény
A februári hónapban egy téglafal fotóját láthatták.
Ez a falmaradvány egy régi épület maradványai a temető
alatti Maradt-völgyben. Lengyeltóti János feljegyzése
alapján itt kapott helyet a téglaégető.
János bácsi feljegyzéseire hivatkozva, ennek a
maradványait nézhetjük meg. Ha valakinek más
információ van a birtokában, kérjük, ossza meg
olvasóinkkal!
Játékunkat folytatjuk. Egy épület részletét láthatják.
Melyik ez az épület?

re kellő figyelmet kap, és Kossuth-díjjal jutalmazzák kitartását, ám eközben rászoruló embertársát cserben
hagyja. Hétköznapi történet... Mind tudjuk, ismerjük, átéltük talán már az érzést, akár az egyik, akár a másik
oldalon állunk, álltunk. A fontossági sorrend kérdése...
Szabó Magda erre keresi a választ. Emerenc makacssága végül az életébe kerül.
Kettejük érzelmi és értelmi világa, erősen eltérő irányultsága sajátosan kényszerült egymásrautaltságból
táplálkozik, így válik kettejük kapcsolata intenzívvé és
érzelemdússá.
Mintha kis pszichodrámába csöppentünk volna, olyan
áthatóan ír Szabó Magda azzal az összetéveszthetetlen, egyedi stílusában.
Mindezt az írónő az egyének személyes tragédiáján túl
szívderítően kacagtató történetek sokaságával teszi
meg, így lesz ebből az érdekes történetből élménydús,
és kiolvasásig letehetetlen olvasmány.
Ajánlom Mindenkinek nagy bátorsággal, és jó szívvel ezt a nagyszerű alkotást, amelyből Szabó István
rendezett filmet és 2012. márciusában mutattak be. De
csakis olvasás, film sorrendjében.
Lebedy Mária

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Pap Imre /Bőszénfa, 1933.11.10. an.: Pap Erzsébet/
volt Mozsgó, Petőfi u. 20. sz. alatti lakos 2013. január 2.
napján meghalt.
Kovács János /Szigetvár, 1949.12.31. an.: Lengyeltóti
Anna/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
2013. január 15-én elhunyt.
Czagányiné Sipos Rózsa /Szigetvár, 1956.08.26. an.:
Kóra Ilona/ volt Mozsgó, Batthyány u. 23. sz. alatti lakos meghalt 2013. január 18. napján.
Tóth Zsuzsanna /Zalaegerszeg, 1946.01.13. an.: Horváth Rozália/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2013. január 19-én.
Bohár Erzsébet /Pécs, 1952.02.11. an.: Kuti Julianna/
volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 2013. január 25. napján elhunyt.

A MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK TISZTELETÉRE HAZÁNK EZREDIK
ÉVÉBEN 1896

Nyugodjanak békében!

Továbbra is várjuk játékos kedvű Olvasók fotóit,
fényképeit! Küldjék vagy hozzák el a könyvtárba!
Köszönetképpen egy színes, XIX. századból származó
térkép részlettel ajándékozzuk meg a beküldőt.
P. É.
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Mozsgói ”Csizik Mihály” Sportegyesület
2012. évi beszámolója
Röviden szeretném összefoglalni és ismertetni az
egyesület 2012-es munkáját.
2005 után 2011-ben újból indult a megye III felnőtt bajnokságban focicsapatunk, akik a 2011-2012-es bajnokságban a 2. helyen végeztek. Most az őszi szezon végén az 5. helyen állnak. A téli időszakban sem pihennek focistáink, minden hétfőn játszanak a szigetvári teremlabdarúgó tornán, ahol jelenleg az 5. helyezettek.
Január végén megkezdődnek a tavaszi szezonra a felkészítő mérkőzések, a bajnokság március 10.-én folytatódik. Célunk a megye bajnokságban egy szinttel feljebb jutni, amihez új játékosok igazolása szükséges,
mivel a meglevő játékos keretből többen nem tudnak
járni mérkőzésekre munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk miatt. Az őszi átigazolási időszakban 4-5 játékost
szeretnénk igazolni.
2012-ben a Baranya Megyei Kupán a 4. fordulóig jutott
csapatunk, ami szép teljesítmény volt. A 2012-2013-as
kupában az első fordulón túljutottunk, Felsőszentmárton legyőzésével.
A sportpálya nagyon szép környezetben van, és a pálya minősége is kifogástalan, a megye legjobb pályái
közé tartozik, de az öltöző felújításra szorul. A TAO-s
pályázaton nyert összegből ez évben az öltöző fel lesz
újítva, és szociális helyiségekkel lesz bővítve.
A megyebajnoki asztalitenisz csapat 3. éve versenyzik
a Cs.M. SE neve alatt.

A bajnokságban az őszi szezon végén az előkelő 5. helyen állnak. A csapat tagjai nagyon lelkesek, mivel a játékosok nem csak a megye bajnokságban játszanak,
hanem a Zselic Térségi csapatbajnokságban is részt
vesznek. Hetente egy alkalommal edzenek, és egy-egy
alkalommal megye bajnoki illetve térségi mérkőzést játszanak. Több helyről járnak edzésekre a mozsgói kultúrházba, és a versenyek is itt zajlanak. A helyi adottságunk kivételes a térségben asztalitenisz szempontjá-
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ból, mert akár 3 asztalon is versenyezhetnek a kultúrház nagytermében. A csapat névsora: Matus Attila,Kovács József, Pataki János, Pataki Ádám, Szabó
László, Wágner Zoltán, Tóth Lajos, Tóth Tamás, Pap
János, Nagy Halas Géza.
Egyesületünk március 31. - április 1-én 5. alkalommal
rendezte meg a Mozsgói Porovica Kupát. Az előző
évektől eltérően az idei két napos rendezvény volt. 4
sportágban - bocsa, darts, sakk és asztalitenisz- mérhették össze tudásukat a versenyzők. Az első nap
sporteseményei között szerepelt a bocsa csapatbajnokság, asztalitenisz és darts egyéni bajnokság fogyatékkal élőknek (90 fővel). Volt még épeknek, asztalitenisz páros bajnokság amatőr és profi kategóriában, valamint sakk csapatbajnokság (77fővel). A kupán résztvevők száma évről-évre nő, mert nem csak helyi és Baranya megyei résztvevői vannak, hanem Somogy,
Veszprém, és Tolna megyei sportolók is érdeklődtek
rendezvényünk iránt. A bocsa, darts és sakk versenyszámoknak a BMMTISZI Mozsgói Intézménye biztosított helyszínt, az asztalitenisz a helyi Kazaliczky Antal
Művelődési Házban zajlott. A második napot idén először rendeztük meg. Az egész napos bocsa csapatbajnokságon, amelynek idén adhattunk helyszínt első alkalommal, 12 csapat (48 fő) vett részt. A rendezvényen
Budapestről az Ászgárd SK, a helyi Őszikék Nyugdíjas
Klub, a Mozsgóért Egyesület, a Csizik Mihály SE tagjai,
a BM MTISZI dolgozói, és más helybeli érdeklődök is
részt vettek a versenyen.
2012. augusztus 11.-12-én immár 6. alkalommal került
megrendezésre a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapok a
Mozsgói Cs.M. SE, a BM Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, a Mozsgó Község Önkormányzata valamint a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Fogyatékos Személyek Baranya Megyei
Sportszövetsége közös rendezésében.
A rendezvényünkre az ország több pontjáról érkeztek
sportolók és érdeklődők (Győr, Tiszakürt, Darvastó, Belecska, Bóly, Pécs, Szentlőrinc, Drávatamási, a Horvátországi Brodanci és a Szigetvári kistérség községeiből). Ez évben 469 portoló regisztrált a két napon. Az
első nap sporteseményei Mozsgó község sportpályáján
zajlottak, ahol fogy.élőknek volt kispályás regionális
egyesített labdarúgó verseny és integrált sportnap lévén párhuzamosan, ugyanezen a helyszínen zajlottak
az épeknek meghirdetett kispályás futballmérkőzések
is. A versenysport mellett számos szabadidős sportprogramot is biztosítottunk. Ilyenek voltak - a főzőverseny, az akadályverseny, rodeó bika „lovaglási”verseny
- airsoft, - ijászat,- lovaglási lehetőség. A gyerekeknek
lovas ügyességi kerékpáros ügyességi és rodeó bika
„lovaglási”versenyt rendeztünk. A kisebbeknek légvár
biztosított mozgási és szórakozási lehetőséget.
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A minden évben megrendezett kürtöskalács sütés ez
évben is nagy népszerűségre tett szert. Az érdeklődők
láthatták a siklósi lovas huszárok és betyárok bemutatóját, a szigetvári hagyományőrzők lovas és lovas íjász
bemutatóját, a BMMTISZI mozsgói sportolóinak
lovasterápiás bemutatóját, és a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar előadását. A délutáni órákban, Gáspár Laci
lépett fel, aki első alkalommal tisztelte meg rendezvényünket. Az első nap záró programjaként a Mozsgó –
Felsőszentmárton nagypályás futballmérkőzését szurkolhattuk végig, és aki még ezután sem fáradt el, reggelig mulatozhatott a szabadtéri bálban.
A második nap sporteseményei két helyszínen zajlottak, a helyi Kazalicky Antal Műv. Házban és a BM
MTISZI Mozsgói Intézményében. Épeknek volt asztalitenisz valamint sakk csapatverseny, az asztalitenisz
profi és amatőr kategóriában zajlott. A fogy.élők asztalitenisz és darts egyéni, valamint bocsa csapat bajnokságban nevezhettek.
Egyesületünk tagsorába tartozik 46 fő fogyatékkal élő a
BMMTISZI mozsgói intézmény lakói közül, akik rendszeresen öregbítik egyesületünk hírnevét országszerte
fogyatékkal élők és integrált sport rendezvényeken.
Több sportágban is képviseltetik magukat - atlétika,
kispályás foci egyesített és fogy.élő kategóriában, bocsa, kerékpár, mozgásélmény. Május 11-12.-én voltak
Csebényben az országos kerékpárversenyen, ahol 7
fővel neveztek - 100 m-en, 500 m-en, 5 km-en és 20
km-en, nagyon szép eredményekkel (3 arany, 4 ezüst
és 5 bronzérem). Június 15-16-17.-én Kecskeméten
rendezték meg az országos atlétika versenyt, ahova 13
fővel nevezett egyesületünk – 50-100-2000 m-es síkfutásban, 4x100 m-es váltóban, távolugrásban, helyből
távolugrásban, súlylökésben, rakétalabda dobásban és
kislabda dobásban –. Sportolóink nagyon ügyesek voltak, amit az eredményeik is igazoltak: (7 aranyérem 5
ezüstérem és 4 bronzérem).
Szeptember 7.-én Bóly adott otthont a regionális mozgásélménynek, ahol 7 fővel vettünk részt. Olyan mozgásukban akadályozott fogy.élőkkel neveztünk, akiknek
az alapvető mozgást megtanulni is nagy élmény és ezt
egy sportnap keretében másoknak is megmutathatják.
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Szeptember 14-15.-én Nagykőrösön tartották a második országos kerékpár versenyt. Erre csak 1 fővel neveztünk, itt sajnos nem értünk el dobogós helyezést, de
a helytállás is nagyon szép volt.
Szeptember 14.-én Budapesten rendezték meg az országos egyesített kispályás futballbajnokságot. Egyesületünk 1 csapattal nevezett, akik nagy küzdelmek árán
az ezüst érmet szerezték meg.
Október 13.-án egy egynapos bocsa versenyt rendeztünk Mozsgón, melyre 13 (3 fős) csapat nevezett
A jövőben hagyományt szeretnénk teremteni az épeknek rendezett versenyből és ezzel is egyre több lehetőséget biztosítani a helyieknek a bocsa sport kipróbálására.
A versenysportok mellett a tömegsport is jelen van az
egyesületünk életében. Ilyen a Zselic térségi asztalitenisz csapatbajnokság, amelyen 2 mozsgói csapattal is
képviseljük az egyesületet. A bajnokság novembertől
márciusig tart, heti egy edzéssel és egy versennyel,
ami a téli időszakban is biztosít mozgási lehetőséget.
Tömegsport jelleggel rendezzük minden évben a
Mozsgói kispályás utcabajnokságot, amelyre idén is
sokan jelentkeztek. 4 csapattal zajlott a bajnokság minden szombaton a nyári időszakban május elejétől július
végéig. 41 fő jelentkezett a bajnokságra, ami azt jelzi,
hogy van igény a sportolásra, és nem csak versenysport szinten.
A másik tömegsport a szintén nyáron megrendezett
Mozsgói bocsa csapat utcabajnokság. Az utcabajnokságra 9 (3 fős) csapat jelentkezett, amit minden péntek
délután rendeztük meg június-július hónapban.
Összefoglalva az elmúlt év sporteseményeit bátran elmondhatom, hogy eredményes időszakot tudhatunk
magunk mögött. Ehhez nagymértékben hozzájárultak
támogatóink és sportolóink, valamint a rendezvények
lebonyolításában résztvevő személyek, amit ezúton
szeretnék megköszönni mindenkinek.
Csizik Zsolt
SE elnök

Friss házi tojás eladó a polgármesteri hivatal előtti parkolóban minden kedden és pénteken 8.00-9.00 óra között. Ár: 40 Ft/db
Osztopányi Jenő
Étkezési krumpli eladó. 100 Ft/kg Tel.: 73 454-069
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