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EGÉSZSÉG-HÉT MOZSGÓN
2017. április 19 - 22. szerdától – szombatig
a MOZSGÓÉRT EGYESÜLET szervezésében
ÉTELBEMUTATÓ MESTERFOKON
fortélyok a Paprika Étterem szakácsától
ÉHES POCAKOK TÖLTÉSE
közösségi palacsintasütés - jóízűt könnyedén
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
CAPOEIRA AEROBIK

MEDITÁCIÓ

LOVASTERÁPIA

KERÉKPÁROZÁS

JÓGA

Szeretettel várjuk családjával, barátaival
A programok ingyenesek
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KÖZMUNKA-PROGRAM
KÉSZÜL A HÚSBOLT MOZSGÓN
A bolt megnyitását nyárra tervezzük, elsődleges célunk a mozsgói emberek ellátása friss
hússal. Mivel a vágóponton hetente két alkalommal vágnak sertést, a bolt nyitva tartását
ehhez igazítjuk. A frissen vágott disznót darabolt állapotban fogjuk értékesíteni. Csak színhúst lehet vásárolni, feldolgozott termékeket
nem. A vágópont ezt követően nem csak a falu
konyháját fogja ellátni, hanem ezáltal a helyi
igényeket is kielégíti. Ezzel újabb lépést teszünk annak érdekében, hogy önellátóak legyünk, hogy friss, magyar termék kerülhessen
asztalunkra.

Bano Jánosné Kovács Margit (szül. Szentdénes,
1933. 10. 22. ) Mozsgó, Kolozsvári utca 12. sz. alatti
lakos 2017. március 10-én elhunyt.
Frank Józsefné Kreiner Mária (szül. Mozsgó, 1927.
05. 20. ) komlói, volt mozsgói lakos 2017. március
11-én elhunyt.
Matula Sándor (szül. Szigetvár, 1965. 06. 14.)
botykapeterdi, volt mozsgói lakos 2017. március 14én elhunyt. Mozsgón lelt örök nyugalomra márc. 18án.
Nyugodjanak békében!

A művelődési ház és a bolt részére készül a szennyvízakna.

Bálint Árpád Árpád u.
Fehér József Alsóhegy
Gaál Jánosné Árpád u.
Hegedüs Jánosné Kassai u.
Horváth Vendelné Petőfi u.
Pápai Józsefné Árpád u.
Sárics Béla Ferencné Batthyány u.
Skrivanek Mária Mátyás k. u.
Szabó Istvánné Árpád u.
Szabó Mária Mátyás k. u.
Fotó: Balogh Bea

Kovács Zsolt Vilmos
polgármester
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INNEN INDULT… JÁRNOVICS FERENC
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Télbúcsúztató

Március 15.-ére emlékeztünk
A programot az ovisok nyitották meg, felkészítőjük Cziberéné Nagy Mária volt. Ezt követte az
iskolások előadása. Újszerű, különleges technikával – a képsorok a színpadi képet kiegészítve
a háttérben futottak – készült műsort láthattunk
az 5. osztályosok előadásában. Az osztályfőnök
Papp Orsolya állította össze a műsort, a technikai kivitelezésben Puskás Péter tanár úr segített.
A gyerekek nagy lelkesedéssel, örömmel és fegyelemmel készültek, és kellő átéléssel adták
elő a történéseket.

Fotók: Kántor Éva
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CSEREDIÁK PROGRAM

E-HULLADÉKGYŰJTÉS
A mozsgói általános iskola az idei évben is felvállalta
az elektronikai hulladékok összegyűjtését. Kizárólag
olyan gépet gyűjtünk, ami valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel működött (mosógép, hűtő,
tűzhely, számítógép, monitor stb.)
Kérjük, hogy más hulladékot ne hozzanak!
Ezeket a készülékeket május 26-ig, péntekig lehet
elhelyezni az iskola alsó udvarában. A begyűjtött készülékekért az iskola támogatásban részesül.
Matus Attila 06 30 607 1631
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FARSANGI MULATSÁG
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A völgyön túli terület messze volt a falutól, így elcserélték vagy eladták a házhelyeket. (Bár a kiosztáskor
úgy gondolták, hogy a falu a vasút felé fog terjeszkedni.)

SZEMEZGETÉSEK MOZSGÓ MÚLTJÁBÓL
1. RÉSZ
Megérkezem Mozsgóra. Mindig élmény a lelkemnek az
ittlét. Szeretem a dombokat, a nyugalmat, a szépséget,
az embereket, akik körülvesznek. Amikor fotós szemmel
körülnézek, érdekel a hely története. A fák, a dombok
meséje. A hely varázsa, kialakulása, története.
Izgatottan kezdtem meg a munkát, amit kaptam, hogy
interjút készítsek Módenszieder János (78 év), mozsgói
lakossal, aki elképesztő élettörténeti tudással, emlékekkel rendelkezik. Megtisztelő ezekről beszélgetni, magamba szívni és megformálni a hallottakat…
Mozsgó határfelosztásáról beszélgetünk, az 50-es évek
körüli időkről, a helyiekről, az utcák kialakulásáról, a
Mozsgót körülölelő határok neveiről.
A múlt meghatározza a jelent, ennek tudása ajándék a
jövőnek…

Fotó: Péteri Ferenc, 1973

A falu a mai Árpád utcában kezd kiépülni. Az első ház
jelenleg Kovács Laci bácsi háza, amit Szombathelyi
Imre épített. Döngölt vályogból épült még, nem téglából. Bár már átépítették, még mindig áll. Még mindig mesél.
A következő házhely jelenleg Borosék háza, akkoriban Magyar József kőműves építette saját magának.
Olcsón szeretett volna házat építeni, ezért a mostani,
akkor is működő téglagyárból megvásárolta a deformált, varacskos téglákat. Csodálkozva nézték a lakók,
milyen színes, érdekes ház épült. Nagyjából a harmadik ház az Árpád utcában az Ács-féle ház, Ács Laci
bácsiék háza. Hasonló vályogház (s az ezt követők is),
mint az első, a Szombathelyi ház. A következő ház
Gróti Ilonka néni háza, ma is az ő tulajdonában van.
Mivel akkoriban nagyjából mérték ki a földterületeket, mire beépültek a telkek, körülbelül másfél telek
eltűnt. A jelenlegi utolsó telep Bálint Árpádé.
Nagyon sokan építkeztek. A tsz-ben volt biztos jövedelmük, lehetőségük lakásépítési kölcsönökre 3%ost, így szépen beépült az utca.

Jani bácsi lelkesen huppan a kanapéra, s belekezd a
mesébe. Számtalan gondolat és élmény kavarog; kíváncsian várom, hogy a csapongó emlékeket összefűzhessem, továbbadhassam elsősorban minden mozsgóinak,
s azoknak majd, akiket érint, érdekel.

Az uradalom meghatározó volt Mozsgó életében, a
Biedermann-család tulajdonában lévő földeket 1945
után államosították. A terület az állam tulajdonába
került. Az 1947-es földosztáskor házhelyeket is osztottak. Az akkor még üres Árpád utca és attól nyugatra lévő vasút felé néző terület került kiosztásra
házhelyeknek, valamint a Batthyány utca déli részén
fekvő területek.

Összeültek, beszélgettek – János bácsi akkor a tsz
párttitkára volt – Szabó Imre tsz elnökhelyettessel és
Kula Józsefné Irma tanácselnökkel: „Miért nem nyittok egy másik utcát?” Meggyőzték az embereket,
hogy nem kell akkora kert, háztájit vegyenek
igénybe. A telkek egy részét felajánlották a községnek, a valamikori kocsiút így kiszélesedett, létrejött a
Zrínyi utca az Árpád és a Kolozsvári utca között. Létrejött ezáltal az új utca, a Zrínyi utca, ami valamikor
csak kocsiút volt. …
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Az első ház ebben az utcában Gulyás István háza, aki
a totón nyert magas összegből építette meg otthonát.

Ezt követte a Mátyás király utca, melyet 1973-ban
vettek használatba, majd a Kassai, Kolozsvári végül a
Petőfi utca.

Mivel megindult a telekeladás, megtört a jég. Később a svájciak is vásároltak. Jani bácsi rábeszélte
őket a magasabb összegre – akkoriban százezer forint nagy pénz volt, – lassan beépült főleg a nyugati
sor –, fiatal házasok kezdtek építkezni. A 2000. évben
már gyerekzsivajtól volt hangos az utca.

Igen jelentős létesítmény megvalósítás a Mátyás
király utca szilárd burkolattal való ellátása. Ez az
utca 1130 m hosszúságban újult meg. A község
legforgalmasabb utcája, mely a temetővel, a vízművel s Jedinkával köti össze a községet. Nem feledkezhetünk meg az ÁFÉSZ faipari üzeméről sem,
melynek anyag- és terményszállítása szintén itt bonyolódik le.
Péteri Ferenc: Falukrónika, 1973.

Szépen fejlődött Mozsgó. Mindig adtak a kapcsolatok lehetőségeket, bár lobbizni kellett.
Abban az időben nagy volt az összetartás! Az óvodát
társadalmi munkával, tsz fuvarral építették. Még az
öreg Pamuki bácsi is megjelent lapáttal, lelkesen,
hogy segít – pedig nem volt sem gyermeke, sem
unokája. – Mindenki összefogott. Bíró Kálmán, Németh Laci megtervezték, felügyelték az építkezést.

A Kolozsvári utca tervrajz szerint épült, nyugati oldalon ásták ki a vízelvezető árkot. Sajnos azonban a
tervbe elfelejtették beépíteni a bejárati hidakat. Később orvosolták ezt is, s a vízelfolyó vályút is, amit
könnyebb volt nyugat felé lejtetni, így oda rakták ki.
Elkészülte előtt a járdán mindig megállt a víz, pár ház
udvarába be is folyt, így oda is kellett egy csatornát
építeni utólag. A Pozsonyi utca, Zrínyi utca elmaradt.
A Pozsonyi utcát csak később, Kuláné volt tanácselnök idején aszfaltozták hideg aszfalttal. Sajnos azonban a vízfolyások miatt ennek az utcának az útja mindig tönkremegy. A Zrínyi utcát is abban az időben
rakták le köves alappal. Később, Jani bácsi polgármestersége idején kapott a Zrínyi utca aszfaltot.

Az aszfaltozás az első utcában, az Árpád utcában kezdődött. Nevét a honfoglalás, az „új honfoglalás” ihlette. Így minden utca történelmi neveket kapott.
Valószínűsíthetően azért nem a Mátyás király utca
lett először aszfaltozva (pedig hát ott a templom, az
iskola, ez volt a fő utca), mert az Árpád utcában lakott
Bán Ferenc, fő agronómus, és ő nagyon kardoskodott az Árpád utca aszfaltozása mellett.

A fejlődés 1948-as évektől indult. 1948-ban bevezették a villamos áramot a faluba, aztán a vízvezeték
rendszert is kiépítették 1970-ben. Először közkutas
rendszer volt, amelyik oldalon volt a kút, ott volt a
vezeték. Mivel megnőtt a vízfogyasztás, még két kút
készült. Igen ám, de opálos lett a víz a talaj miatt. A
víz mikroszemcséjű homokkal volt tele, nem lehetett
megfelelően kiszűrni a vízből. A bojlerek is tele voltak
homokkal. Közben megtörtént a változás, a rendszerváltás, így változtattak a vízszükséglet megoldásán és az akkori polgármester, Göttche Viktor idején
– és azóta is Almáskeresztúrról jön a víz.

Összehasonlításképp, az ötvenes években akkoriban Szigetvár utcáinak 50%-a sáros volt, Mozsgón
csak a Pozsonyi utca!

Az Árpád utca aszfaltozását 1971-től kezdték meg.

Gondolom, sokan elmélyülten olvasták, emlékeket felidézve ezeket a sorokat, ennek a falunak a történetéről
szóló első részt.
Az összetartás a legfontosabb egy közösség életében,
ez visz előre mindenkit, az egész község globális helyzetét. Örülnék, ha lenne alkalmam mások emlékeit is
papírra vetni.
A következő alkalommal is mesélek, mesélünk…
Szeretettel: Balog Beatrix

Fotó: Péteri Ferenc
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NEM ADOM FEL…
Kicsit félve hirdettem meg a könyvtári programokat,
hiszen negatív tapasztalataim voltak a részvétellel kapcsolatosan. Meghirdettem minden módon, megszólítottam az embereket…, de mégsem voltam igazán
elégedett.
Aztán gondoltam egy nagyot, azért sem adom fel,
nem hagyom, hogy rossz érzés kerítsen hatalmába, …
átértékeltem az eddigieket, ha két ember jön el, akkor
sem keseredem el.
…Hatan voltunk, az előadóval együtt. Hallgattam és
figyeltem, és megtörtént a csoda, elöntött a jóérzés.
Úristen, összehoztam azokat az embereket, akik át
szeretnék adni a tudásukat, és akik aktív befogadói lettek a hallottaknak. Sőt még folytatni is akarják az órákat! Hát érdemes volt!
Köszönöm az információt átadóknak és befogadóknak, köszönöm, hogy én lehettem a csatorna.

Puskás Éva

Fotó: Kántor Éva

Virágzó meggyfák
Metszési bemutató a gyakorlatban Ölbei Mihállyal

Fotó: Ken Owen
Csodát láthatunk Győriék gyümölcsösében, ezernyi
fa ezernyi virággal kápráztatja el az arra sétálókat.
Szobát terveztünk Bogdán Attilával
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TÓTH ÁGNES:

NEM ITT SZÜLETTEM

Emlékszem, akkor még járt a vonat. Szerettem rajta utazni.
Kinézni az ablakon és csodálni a rohanó tájat. De nagyon nem
szerettem gyalogolni. A falutól messze volt az állomás. Úgy
két kilométer, mire a Nénémhez értünk a Mátyás király utcába.
Ez volt az egyetlen, nem túl jó emlékem.
De ott voltak a nyarak. Milyen jó volt mezítlábasan a porban
taposni, mert földút volt akkor még. Reggel és este hallani és
látni ahogy a kondás kihajtja az állatokat a falu
végén lévő
legelőre. Friss és jó vizet inni a kútból. Tejcsarnokból hozni a
friss tejet. Az unokatestvéremhez a horhón át szaladtunk mert
az rövidebb út volt mint a fél falut megkerülni. Ott láttam
először szarvasbogarat.
A házzal szemben volt egy nagy fenyőfa. Ott fészkelt minden
évben egy gólya pár. Jedinkára már kamaszként jártam a
többiekkel. Az sem volt egy rövid út, de az más volt. Nem
maradhat ki a majális, a juniális /ha rosszul emlékszem, nézzék
el nekem/ a kakasütés, ami akkor még élő kakas volt.
De nem csak a nyarakat szerettem, hanem a telet is. Különös
varázsa volt a falusi téli estéknek. Olyan megfoghatatlan volt
a csend. Tiszteletet parancsoló hideg éjszakák voltak. Még volt
tél és volt hó.
Nem itt születtem csak Édesanyám. Néha vissza vágyom ide. Még
akkor is ha már nincs vasút és kút az udvaron s az utat is
beton fedi. A kondás sem létezik, hisz nincsenek állatok. A tejcsarnok
is a múlté. De talán van még gólyafészek és még sok szép más
amiért érdemes itt élni.

Sebestyénné Tóth Ágnes Csillogó szemek című kötetét mutatja be Mozsgón
a könyvtárban április 27.-én csütörtökön délután fél öt órai kezdéssel. Ágnes,
mint a versből kiderül, a nyarakat Mozsgón töltötte. Szeretettel várja, várjuk
a régi játszótársakat, ismerősöket, verseket kedvelőket.
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
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HÚSVÉT CSOMAFALVÁN, AVAGY
HATÁRKERÜLÉS ÉS KÓKONYA….

TUDTA-E?
Szent György napja (április 24.)
Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok,
lovas katonák, fegyverkovácsok, szíjjártók, vándorlegények és utóbb a cserkészek patrónusa volt. Legendája szerint legyőzi a sárkányt és kiszabadítja a fogságból a királylányt. Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja.
Szent György napja az állatok első kihajtásának
napja, amikor az állatok egészségét, szaporaságát,
tejhozamát hiedelmekkel és szokásokkal igyekeztek
biztosítani. Gonoszelhárító, termékenységvarázsló
célzattal a marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a gazdasszony kötényén stb. hajtották át. Nagy
jelentőséget tulajdonítottak annak a vesszőnek, zöld
ágnak is, amellyel az állatokat először hajtották ki a
legelőre.
Szent György napon volt a pásztorok, béresek szegődtetésének ideje, amely általában Szent Mihályig
volt érvényben.
Hagyományosan Szent György napjához kapcsolódó
jellegzetes pásztorszokás Kalotaszegen az ún. tejbemérés. Ilyenkor állapítják meg, hogy a gazdák a nyár
folyamán lemért tejmennyiségnek megfelelően milyen sorrendben, mennyi tejet kapnak.
Evés-ivás, táncmulatság zárta a napot. Általánosan
elterjedt hiedelem szerint a Szent György nap előtti
mennydörgés a bő termés előjele.
Forrás : tudasbazis.sulinet.hu
Tormási V.
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBŐL KIMARADT…

SZENTMISE RENDJE
Április 16. húsvétvasárnap 16.00 óra
Április 22. szombat 16.45 óra
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Április 29. szombat

16.45 óra

Május 6.

szombat

16.45 óra

Május 14. vasárnap

11.15 óra

MOZSGÓ

2017. április

KIRÁNDULÁS, KIRUCCANÁS

BABASAROK 3.-

46 fős társaságunk Magyarország legnagyobb és
legszebb barokk kastélyába, a fertődi Esterházy
kastélyba látogatott. A szobák pazar berendezése, a díszítések mindenkit ámulatba ejtettek.
Megfigyelhettük milyen ágyon aludt a ház ura és
úrnője, megnézhettük a központi fűtés elődjét, és
azt, milyen volt az első „fürdő.”
Húsvéthoz közeledve átruccantunk Ausztriába,
hogy megtöltsük bevásárló szatyrunkat csokival,
cukorral.
Köszönet a szervezésért Kántor Évának és Bege
Amáliának. Köszönet polgármester úrnak és a
testületnek az anyagi támogatásért.
P. É.

Sokat sír a babám!
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Baranya Pécsi Szalon MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT
2016/17. évad tavaszi forduló
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEK

ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK

17. forduló 2017. 03. 04 szombat
Mozsgó – Hosszúhetény 6 – 3
Góllövők: Horváth Benjamin (3), Déri István, Pfeiffer Bence, Simonics Dávid
18. forduló 2017. 03. 11 szombat
Mozsgó – Lánycsók 0 - 1
19. forduló 2017. 03. 19 vasárnap
Palotabozsok – Mozsgó 1 – 3
Góllövők: Horváth Benjamin (2), Haraszti
István
20. forduló 2017. 03. 25 szombat
Mozsgó – Kétújfalu 4 – 1
Góllövők: Hegyháti József, Horváth
Benjamin (2), Pfeiffer Bence

21. forduló 2017. 04. 01 szombat 15.30
Merenye - Mozsgó 4 – 1
Góllövő: Zsebe Attila
22. forduló 2017. 04. 09 vasárnap 16.00
Mozsgó – Drávaszabolcs 1 - 1
Góllövő: Horváth Benjamin
23. forduló 2017. 04. 15 szombat 16.00
Bicsérd – Mozsgó
16. forduló 2017. 04.19 szerda 17.30
Szentlőrinc – Mozsgó
24. forduló 2017. 04. 22 szombat 16.30
Mozsgó – Bogád
25. forduló 2017. 04. 30 vasárnap 16.30
Véménd – Mozsgó
MÁJUSI MÉRKŐZÉSEK
26. forduló 2017. 05. 06 szombat 17.00
Mozsgó – Somberek
MEGYE II. OSZTÁLY. U19 A.
CSOPORT
2016/17. évad tavaszi forduló
12. forduló 2017. 03. 25 szombat
Mozsgó – Bogád 1 – 3
Góllövő: Konczer Mátyás
13. forduló 2017. 04. 01 szombat
Nagykozár – Mozsgó 4 – 3
Góllövő: Konczer Mátyás (3)
14. forduló 2017. 04. 08 szombat 10.00
Mozsgó – Pellérd 1 – 2
Góllövő: Miolkovics Béla
Kántor Éva
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