
 

 
 

 

 

 
 

8. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL 
 

A térség legnagyobb rendezvénye a kakasfeszti-

vál. A szervezői munkákról, a programokról jú-

nius hónapban tájékoztatjuk a „nagyérdeműt”, de 

az előkészítés már mondhatjuk, hogy a fesztivál 

zárásakor elkezdődik. Összegezzük, hogy mi si-

került jól, milyen új elemeket építünk be, mely 

részleten kell változtatnunk.  

A fellépők kiválasztása már január, feb-

ruár hónapban megtörténik. Sok tényező befolyá-

solja, hogy kire, kikre esik a választás. Az első, leg-

fontosabb szempont az anyagiak. Egy-két fellépő 

nem elegendő, hiszen a legtöbb látogatót mégis-

csak a sztárok vonzzák. A délutánt és az estét jól 

fel kell építeni, fontos a megfelelő sorrend.  /Em-

lékeznek mekkora sikere volt a gyerekek körében 

a tinisztárnak, Szabyest-nek; csak ámultunk, hogy  

különbusszal jöttek a Korda-Balázs házaspár elő-

adására!/  

Aztán május-június hónapban felgyorsul-

nak az események. A többi programot is meg kell 

szervezni: néptáncegyüttest, kézműveseket, elő-

adókat foglalunk le, bejelentkeznek az árusok, he-

lyi termelők. Plakátot, meghívót kell szerkeszteni, 

díjakat megrendelni, főzőversenyt hirdetni, hely-

színeket kijelölni…  

A szervezői munkát igyekszünk felosz-

tani, egy-egy programnak felelőst keresni. Mivel 

már több éven át ugyanaz a „jó kis csapat” szer-

vezi az eseményeket, van már némi tapasztala-

tunk. De azért ne gondolják, hogy minden megy, 

mint a karikacsapás. Nem szabad továbbra sem 

felületes munkát végeznünk. Előnyünk talán any-

nyi, hogy gyorsabbak és rutinosabbak vagyunk.  

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy so-

kan csatlakoznak hozzánk, minden évben új em-

berekkel bővül a csapat. Számukra a jutalom, 

hogy betekintést nyernek a kulisszák mögé.  

Igyekszünk a lehetőségekből a maximu-

mot kihozni, ehhez újabb és újabb ötletek és aktív 

rendezők kellenek. Az idei évben, sokak kérésére 

lesz baba-mama kuckó, ahol a kismamák megpi-

henhetnek, nyugodt körülmények között meg-

etethetik és tisztába tehetik picinyüket. Közös sü-

tést is tervezünk, kakasformájú pogácsát sütnek a 

„nagyik” az unokákkal. Várjuk a bátor jelentkező-

ket, akik együtt sütnek a gyerekekkel! A kakas-

főző-verseny sikerén fellelkesedve teret adunk 

azoknak is, akik jó hangulatban, velünk főznék 

meg kedvenc ételüket! /Akár a lecsót is./  

 

Várjuk a kreatív ötletadókat, a Mozsgóért dolgo-

zókat, azokat, akik a közösség alkotó tagjai szeret-

nének lenni. Legyen ez a nap a miénk, mutassuk 

meg, hogy mire vagyunk együtt képesek! 

 

a szervezők nevében Puskásné Horváth Éva 
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 Csizik Mihályné Árpád u. 

 Fekete István Mátyás k. u. 

 Janssen Jacoba Catharina Kolozsvári u. 

 Kocsis Istvánné Árpád u. 

 Marosi Lajos Batthyány u. 

 Módenszieder Istvánné Batthyány u. 

 Paksi Károlyné Kassai u. 

 Pap Józsefné Mátyás k. u. 

 Pásztó Sándorné Árpád u. 

 Schaub Jánosné Árpád u. 

 Takács József Alsóhegy 

 Viljovácz István Mátyás k. u.     

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

Szerencsés Margit és Kozma László házasságot 
kötöttek 2018. május 11. napján. 
 
Korom Zsanett és Bagó Richárd házasságot kötöt-
tek 2018. május 18. napján. 
 
Tarkó Vivien és Horváth Benjamin házasságot kö-
töttek 2018. május 19. napján. 
 
Tóth Bernadett és Gaál Dániel házasságot kötöttek 
2018. június 2. napján. 
 
GRATULÁLUNK!  
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PROFESSZIONÁLIS FŰNYÍRÓ TRAKTOR 

 
 
 

Kész a tetőzet cseréje 
 

A művelődési ház tetőzetének felújítási munkái 

befejeződtek, megtörtént a lécek cseréje, a pala 

helyett cserép került a bejárati rész fölé is.  

A következő feladat a külső vakolat rendbe tétele, 

valamint a belső terek festése.  

 
 

 

 

 

 

HALÁLOZÁS 
 

Koller Rozália /Beremend, 1954.02.12. an.: Sipos Irén/ 
volt Mozsgó, Mátyás király u. 1. sz. alatti lakos meg-
halt 2018. április 26. napján. 
 
Fabók Zoltán /Kórós, 1955.05.01./ volt Mozsgó, Má-
tyás király u. 1. sz. alatti  lakos meghalt 2018. május 
31. napján. 
 
Molnár János /Pécs, 1956.11.26./ volt Mátyás király u. 
1. sz. alatti lakos meghalt 2018. június 2. napján. 
 
Nyugodjanak békében! 
 
 
 

 
 
 

Szigetvári szakember a dobogó tete-
jén 
 

 
Az „Év erdésze” verseny Baranya megyei fordulóját 
május 23-án tartották, az Országos Erdészeti Egyesü-
let Baranya megyei helyi csoportja és a Mecsekerdő 
Zrt szervezésében. A versenyen 15 erdésztechnikus 
indult, egy 2,5 km pályán 10 féle feladatot kellett meg-
oldaniuk.  
 
 

I. helyezett Kovács János kerületvezető er-

dész – Szigetvári Erdészet.  
 

Az első helyezett képviseli Baranya megyét az Év Er-
désze verseny országos döntőjében 2018. június 20-

21 között Gyula-Városerdőn.  
Gratulálunk a sikeres eredményhez! 
  

 
 
Forrás: http://erdo-mezo.hu/2018/05/25/a-baranyai-
erdeszek-is-osszemertek-tudasukat-szigetvari-szakem-
ber-a-dobogo-tetejen/ 

 

 

https://maps.google.com/?q=Mozsg%C3%B3,+M%C3%A1ty%C3%A1s+kir%C3%A1ly+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mozsg%C3%B3,+M%C3%A1ty%C3%A1s+kir%C3%A1ly+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mozsg%C3%B3,+M%C3%A1ty%C3%A1s+kir%C3%A1ly+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=M%C3%A1ty%C3%A1s+kir%C3%A1ly+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=M%C3%A1ty%C3%A1s+kir%C3%A1ly+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
http://erdo-mezo.hu/2018/05/25/a-baranyai-erdeszek-is-osszemertek-tudasukat-szigetvari-szakember-a-dobogo-tetejen/
http://erdo-mezo.hu/2018/05/25/a-baranyai-erdeszek-is-osszemertek-tudasukat-szigetvari-szakember-a-dobogo-tetejen/
http://erdo-mezo.hu/2018/05/25/a-baranyai-erdeszek-is-osszemertek-tudasukat-szigetvari-szakember-a-dobogo-tetejen/
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MISEREND 

 

MOZSGÓ 
 

06.23. szombat 18.00 óra 
 

SZENTLÁSZLÓ vasárnaponként 9.00 óra 
 

 

SZIGETVÁR vasárnaponként 10.30 és 
18.00 óra  

                            

Király József plébános 

 

 

Adománygyűjtés 

a Mozsgói Római Katolikus Templom javára 

 

A Mozsgói Római Katolikus Plébánia pályázatot nyert templomának felújítására. A be-

ruházás magában foglalja a templom falainak, tornyának, tetőszerkezetének statikai 

megerősítését; kívül-belül a vizes, rossz vakolat leverését; újravakolást; külső festést; a 

nyílászárók javítását, illetve cseréjét; villámvédelem megoldását; a templom körül a csa-

padékvíz elvezetését. A pályázaton elnyert összeg nem fedezi a szükséges munkálatok 

kivitelezését, ezért saját forrást is biztosítanunk kell. Éppen ezért kérünk mindenkit, 

akinek ez a templom a hagyományon, vagy a múlt emlékén túl, otthon, jel, és az éltető 

imádság háza, adományával támogassa megújulását. 

Hálásan fogadjuk az elszármazottak, magánszemélyek, cégek, valamint minden jóaka-

ratú ember felajánlását. 

Mindazok nevét, akik segítik templomunk felújítását a plébániatörténeti könyvben 

(Historia Domus) rögzítjük az utókor számára. 

Adományukat eljuttathatják hozzánk banki átutalással (Mozsgói Római Katolikus Plé-

bánia OTP Bank 11731001-20145323), személyesen a szentmisék előtt vagy után, va-

lamint átadhatják Bilanics Sándornénak (Mozsgó, Mátyás király u. 20.).  

 

Köszönettel és krisztusi szeretettel: 

Király József plébános 

Elérhetőségek: 30/361-1423, jozsiakiraly@gmail.com 

  

mailto:jozsiakiraly@gmail.com
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„Fő a tartás és a humor” 

Pedagógusnap al-
kalmából Zsibrita 
Lászlóné Évával 
beszélgettem, aki 
immár tíz éve 
nyugdíjas. Kíváncsi 
voltam, hogyan 
emlékszik vissza 
azokra az időkre, 
amikor még aktív 
részese volt az is-
kolai életnek. 
 
Hol születtél, hol 
végezted az isko-
láidat? 
Szigetváron szület-
tem. Iskolai tanul-
mányaimat (általános, gimnázium) ott végeztem el. Ta-
nítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerez-
tem. (Nem pénzért!) 
 
Mindig pedagógus szerettél volna lenni, vagy csak így 
alakult? 
Kérdésed első felére határozott igen a válaszom. Ma-
gam sem tudom magyarázatát. A szűkebb és tágabb 
családban, rokonságban nem volt e hivatás művelője. 
De tény, hogy kedvelt időtöltésem volt az utcabeli gye-
rekekkel „iskolást” játszani, ahol többnyire én voltam a 
„tanító néni”. Az iskolai évek alatt szívesen segítettem, 
tanultam együtt társaimmal. A pályaválasztás idején 
nem is volt kérdés, milyen irányba induljak. 
 
Hogyan kerültél Mozsgóra, mióta laksz itt? 
A diplomaszerzés és házasságkötés után 1972-ben 
Dencsházán telepedtünk le. A helyi általános iskolában 
tanítottunk férjemmel. László nevű fiunk 1973-ban 
született. Mozsgóra 1984-ben költöztünk. 
 
Sok szép és kevésbé szép emlék van egy ember életé-
ben. Neked melyek ezek? 
Szerencsésnek mondhatom magam, mert aktív peda-
gógusként színes, változatos, örömökkel - olykor ne-
hézségekkel - teli éveket éltem meg. Ha visszatekint az 
ember, hajlamos „csak a szépre emlékezem” jegyében 
felidézni a mögötte hagyott éveket. Azt hiszem, ez így 
van rendjén. Kár lenne a jelen életünkben keseregni a 
múltbéli kellemetlen történéseken. 
Az iskolai órákon kívül a kirándulások, táborozások, 
rendezvények során megélt sok-sok közös élmény ré-
szese lehettem. 
 
 

 
 
 
 
 

Néhány felejthetetlen morzsa természetesen név nél-
kül: 
- Idő: május. Magyar nyelv óra (4.o.) 
  Tananyag: mondatelemzés (alany, állítmány) 
  Kérdés: Mit állítunk? 
  Válasz: Májusfát.  
-  Tesi óra, eszközök előkészítése. 
   Kérdés: Tanár néni, „kő” a labda? 
   Válasz: Nem. Gumilabdát viszünk ki. 
-  Kirándulás. Aki szeretne, felmászhat a magaslesre. 
   Kérdés: Csak azt nem értem, hogy ha valaki fél a ma-
gasban, miért mondják, téliszonya van?   (Életkora 
alapján, érhetően, a tériszony kifejezés értelmezhetet-
len volt a kérdező számára). 
-  Színházlátogatás Pécsett. (Előadás: Pál utcai fiúk) 
Nekem nagyon tetszett. Csak azt nem értettem, miért 
mondták a fiúnak, hogy nem Mecsek? 
-  Tanév eleje. (1. osztály) Óra közben kisfiú elrobog 
előttem az ajtó irányába, mondván: „én most kime-
gyek”. Majd megtorpan, visszatolat, rám néz: „Vagy 
nem megyek ki?” 
-  Hosszúra nyúlt tanévnyitó ünnepély: 
A kis elsősök nehezen viselik. Próbálom nyugtatni az 
egyre többet mocorgó kisfiút, hamarosan vége. 
Morcosan reagál: „ha ezt tudom, el se jövök!” 
(Ó boldog tudatlanság, amikor még azt hisszük azt te-
hetjük, amit akarunk!) 
 
Az elmúlt évtizedek nem csak felhőtlen örömökkel tel-
tek. 
Magánéletemről: házasságunk időközben megromlott, 
miután a belépő „harmadik”- amely ez esetben alkohol 
névre hallgatott - erősebbnek bizonyult a családi köte-
léknél, hivatásnál. Így útjaink 1987-ben elváltak. 
De Edith Piaffal szólva: „Nem bánok semmit.” 
Hiszen ebből a házasságból született fiam, akivel - és 
párjával - a távolság ellenére is szeretetteljes, nagyon 
jó a kapcsolatom. 
 
Szerettél Mozsgón tanítani? Volt kedvenc osztályod? 
Röviden: igen. Hosszabban: talán némi önzés is közre-
játszott abban, hogy úgy tanítottam, ahogy. Igyekez-
tem oly módon ismeretek birtokába juttatni a rám bí-
zott gyerekeket, hogy közben jól érezzük magunkat. 
Lengyeltóti János bácsira emlékezve sokszor eszembe 
jutott- és jut ma is - egyik hitvallása:  
„Fő a tartás és a humor”. 
Kedvenc osztályom? Igen. Aktuálisan az, amelyet ép-
pen tanítottam. Négy év alatt nagyon közel kerültünk 
egymáshoz. 
Gondold meg, több időt töltöttek velem, mint a szüle-
ikkel! Persze, ahogy a családban, itt is előfordultak ösz-
szezördülések. De akkor is a „gyerekeim” voltak. 
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Nagyon tevékeny vagy most is. Részt veszel a Mozs-
góért Egyesület munkájában, rendezvényeken, vetél-
kedőkön, lehet számítani rád és a munkádra. 
Nem hiányzik az iskola, a gyerekek? 
Idén lesz tíz éve, hogy a „nyuggerek” népes csapatát 
gyarapítom. Hazudnék, ha azt mondanám, nem volt 
furcsa az átállás. A nyüzsgés utáni csend. 
De ami a mai oktatáspolitika irányát illeti (ha van ilyen), 
az nem hiányzik. Megtaláltam a számomra kedves és 

fontos közösséget, barátokat. Ha pedig nosztalgiázni 
támad kedvem, hát volt tanítványaimmal együtt tevé-
kenykedhetek az egyesületben. 
 
Végezetül kívánom a pedagóguspályán kitartó „nem-
zet napszámosainak”, hogy évtizedek múltán ők is kel-
lemes emlékeket idézzenek majd, ha visszatekintenek. 
Addig is adjon erőt János bácsi már idézett hitvallása: 
„Fő a tartás és a humor” 

B.A. 
 

 

 

 

 

 

Szandi: Anya 
 

„Anya tőled ragyog fenn az ég 
Anya tőled minden olyan szép 

Hiszen máig Te adod a szív melegét 
Ehhez hidd el, a mosolyod elég.” 

 

 

 

Fotók: Kántor Éva 
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Osztálytalálkozó - 1961-1969 – 49 év 
2018. június 2. 

 
 

Varga Laci barátommal közösen, 2018. januárban 
kezdtük a szervezést, a Németországban élő  Járnovics 
Feri barátunk ötlete és ösztönzése alapján. Ennyi év 
után nehezen sikerült összehozni a még élő csapatot, 
köszönjük a sorsnak, de sikerült. 17-en jöttek el, a 18.-
dik Módenszieder János tanár úr volt.  Még élő osztály-
társak közül 8 fő különböző okokra hivatkozva nem jött 
el. Ami a legszomorúbb, hogy a közvetlen tanáraink és 
14 fő diáktársunk végleg eltávoztak közülünk. 

 
Osztálynévsor:  
Csapó Kati, Pásztó Mari, Banó Ági, Gróti Marika, Kovács 
Anna, Szíjártó Judit. Németh Julis, Dombos Edit, Németh 
Imre, Pamuki Laci, Horváth Laci, Binder Kati, Járnovics Feri, 
Kászonyi Pista, Palotai Ica, Csölle Magdi, Kuba Kati, Ihász 
Ági. Szlama Szilvi, Kovács Marika, Kakas Zsuzsa, Farkas 
Jenő. Farkas Matyi, Varga Laci, Papp Laci – akik eljöttek ki-
emeltem. Nincsenek már köztünk: Sárkány Ági, Borsos Ági, 
Matyók Marika, Tollár Laci, Orbán Joci, Schrenk Jancsi, 
Gróti Laci, Pál Tibi, Bognár Pista, Nagy Pista, Fülöp Feri, 
Pap Sanyi 

A tablón: Őri Ferenc igazgató, Bán Ferencné osztályfőnök 
és Péteri Ferenc ig. helyettes. 

 
Csodálatos, és megindító volt körbe-
járni a régi tantermeket, láthattuk a 
régi tablónkat, megnézhettük az 
osztálynaplókat. A folyosókon sé-
tálva, lelki szemeim előtt megjelen-
tek a volt tanáraink, akik már nincse-
nek közöttünk, és máig megkérdője-
lezhetetlen értékek közvetítésével, 
neveléssel, oktatással részt vállaltak 
a személyiségünk alakításában, hoz-
zájárultak az emberré formálásunk-
hoz. Emlékeimben láthattam azokat  

 
 
 

 
 

a tisztes korú tanárembereket az utcán, akiknek mi 
diákok nagy tisztelettel előre köszöntünk, ezzel is 
nyomatékot adva a tudós – a tanár – a pedagógus 
személyének, tudásának. Megjelentek diáktársaim 
is akik, már eltávoztak e világból, a fülemben zúgott 
a ballagásunk megindító dallama, amit 1969. június 
08-án Bán Ferencné Ági néni vezetésével együtt 
énekeltünk, és akkor még nem tudtuk, hogy sokunk 
számára utoljára: 
 

” Most búcsúzunk és elmegyünk a mi időnk lejárt, 
Itt hagyjuk kedves iskolánk, indulunk messze már. 

Tanáraink és társaink, a szívünk nem feled, 
te kedves osztály, víg tanyánk immár isten veled!” 

 

 
Elmúlt 49 év. Szétszórt a sors minket is, ide-oda 
vetve, mint szél a port. Voltak, akik szakmát tanul-
tak, voltak, akik továbbtanultak, diplomát szereztek 
és voltak, akik munkába álltak, egyszóval mindenki 
kisebb-nagyobb sikerrel igyekezett az életben meg-
találni a maga helyét. Családot alapítottunk, tanul-
tunk, dolgoztunk, neveltük a gyermekeinket, közben 
észre sem vettük, hogy elszállt felettünk az idő. 
Most eljöttünk, itt lehettünk, és emlékeztünk a közel 
50 évvel ezelőtti eseményekre, a már meghalt és 
még élő tanárainkra, osztálytársainkra, fiatal ko-
runkra. 
 

Külön köszönöm a Mozsgói Lengyeltóti János Iskola 
vezetésének, hogy lehetővé tették e patinás intéz-
mény falai között találkozhassunk.  
 
A rendezvényt az első pillanattól az utolsóig a meg-
hatódottság, az újratalálkozás öröme, és a szeretet 
hatotta át, felejthetetlen érzések kavarognak ben-
nem még ma is. A részt vett diáktársaktól kapott kö-
szönőlevelek is azt igazolják, hogy kellett ez a talál-
kozó, szükség volt rá. 

Papp László öregdiák 
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Megemlékezés az iskola névadójáról  
Zselic hangjai szavalóverseny  
 

Minden év május hónapjában Lengyeltóti Jánosra, az 
iskola névadójára emlékezünk. Fontos, hogy a gyere-
kek megismerhessék azt a személyt, akinek a nevét az 
iskola felvette. Az ünnepi műsort Papp Orsolya osztály-
főnök állította össze, mellyel méltó módon róhattuk le 
tiszteletünket a volt pedagógus és iskolaigazgató előtt.  
 

A Zselic hangjai szavalóverseny igen kedvelt az iskolák 
körében, több megyéből közel 80 szavaló nevezett be. 
A zsűri tagjai is évről-évre örömmel vállalják a felké-
rést. A szigetvári Városi Könyvtár és a Vigadó igazga-
tója, a gimnázium magyar tanára, pedagógusok és 
könyvtárosok döntenek a sorrendről. Ezt a feladatot az 
idei évben három színész is segítette: Dévényi Ildikó, 
Kulcsár Viktória és Götz Attila, mindhárom csoport 
zsűri elnöki tisztségét töltötték be hatalmas tapaszta-
lattal és empátiával. Jó volt látni a mozsgói kultúrház 
színpadán fellépésüket és értékelésüket. A szavalóver-
senyt Orbánné Matus Erzsébet magyar tanárnő szer-
vezte, munkájához gratulálunk. 

 
 

 
A verseny MOZSGÓI helyezettjei:  
3-4. osztály: I. helyezett Doszpod Bálint 
7-8 osztály Különdíjat kapott Steiger Alexandra 
Gratulálunk a díjazottaknak, és minden indulónak a bá-
torságához, kitartásához! 
 

H a n g v e r s e n y  l á t o g a t á s  
 

Immáron hagyománnyá vált iskolánkban, hogy min-
den évben ifjúsági hangversenybérletet váltunk. 
Kezdetben csak egy kis buszt töltöttünk meg a gye-
rekekkel, de az évek alatt ez megsokszorozódott. Az 
idén már nagyon sok jelentkezőnk volt az alsó és 
első évfolyamosok közül, ezért a kisebbeknek sajnos 
már nem jutott hely. 

 
 
 
 
 
 

 A Mozsgói Önkormányzat támogatásával minden 
évben eljutunk Pécsre a Kodály Központba, oda 
ahova leginkább csak a pécsi diákok járnak. Ebben a 
tanévben 3 bérletes előadásunk volt a népzene és 
jazz, a szimfonikus zene, tánc és ritmus kapcsolatá-
ról. Mindegyik hangversenyen rendkívül jól szóra-
koztunk, hiszen a gyerekek nem kizárólagosan né-
zői-hallgatói, hanem teljesen aktív résztvevői a kon-
certeknek. Bizonyára ennek az új típusú szemlélet-
nek, módszertannak is köszönhető az egyre bővülő 
érdeklődés. A leglátványosabb bemutató a +1. hang-
verseny, a Kodály Zoltán: Háry János előadás volt, 
ahol a budapesti Kolibri Színház és a Pannon Filhar-
monikusok interaktív előadását 8−12 éveseknek 
mutatták be bábjátékkal, filmmel, szólistákkal fűsze-
rezve, ide mi 3-4-5. osztályos tanulóinkat tudtuk el-
vinni. 
Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Zsolt pol-
gármester úrnak és Önkormányzatunknak, hogy le-
hetőséget nyújtott az utazás támogatásával tanuló-
inknak olyan élmények megszerzésére, amelyet fő-
ként csak a nagyvárosokban élő gyermekek tapasz-
talhatnak meg. Köszönjük! 
        Hegedüsné Szojkó Tünde és a mozsgói iskolások  

 
Népdaléneklési verseny 
A Szigetvár és Térsége Ze-
neoktatásért Közhasznú 
Alapítvány népdaléneklési 
versenyt hirdetett 2018. 
május 15-re általános és 
középiskolások számára. A 
mi iskolánkból két tanuló-
val készültünk a megméret-
tetésre. A negyedik osztály-
ból Radák Grétával és az 
első osztályból Milichovszki 
Patrikkal jelentkeztünk. A 
munkának már a verseny 
előtt másfél hónappal neki álltunk, minden héten több-
ször próbáltunk. Sokat fejlődtek a gyerekek az egyéni fog-
lalkozások alatt. A szigetvári zeneiskolában rendezett ve-
télkedésen a környékbeli iskolák tanulói vettek részt, vol-
tak néptáncosok, népzenével foglalkozók is, de főként a 

Tinódi iskolások, akik magas óraszámban tanulják az ének-
zenét. Mi 1-2. és 3-4. osztályos kategóriában versenyez-
tünk, ahol 13 ill. 14 tanuló volt versenyben. Nagyon erős-
nek éreztük mindkét kategóriát, ezért is volt nagyon nagy 
meglepetés számunkra, hogy egyik tanulónk helyezést ka-
pott. Milichovszki Patrik az 1-2. osztályosok közül I. helye-
zést ért el, Gréti is szépen megállta a helyét. Felkészítő ta-
náruk Hegedüsné Szojkó Tünde volt. Gratulálunk! 
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„Mozsgói kiskakasok a Balatonon” 

A Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola az utóbbi 
időben rendszeresen pályázik nyári Erzsébet Tábo-
rokra. Az idei évben azonban lehetőségünk nyílott osz-
tálykirándulást is szerveznünk, amit legalább 20 fővel 
pályázhattunk. Az osztályaink létszámából adódóan ta-
nulócsoporttal jelentkeztünk 5-8. osztályosokig. A gye-
rekeket nagyon érdekelte ez a lehetőség, amit szor-
galmi időszakban, május és június hónapokra lehetett 
pályázni. 28 tanuló jelentkezett a 37 felsős közül. A tá-
bor teljesen ingyenes volt, csupán jelképesen 1000,- 
ft/fő összeggel kellett beszállni a költségekbe, amelyet 
a Szigetvári Tankerületi Központ rendelkezésünkre bo-
csátott. Köszönjük támogatásukat. A három napos ki-
rándulás pályázatát Zánkára és Fonyódligetre is bead-
tuk, és nagy örömünkre szolgált, hogy Zánkára május 
30 - június 1-ig megnyertünk. A tábor ideje alatt a gye-
rekek ötszöri étkezést kaptak. A szobák nagyon tiszták 
és szépek voltak, új bútorokkal, zuhanyzóval, toalettel, 
mint egy jó szállodában. A teljes ellátás mellett szerve-
zett programokat kínáltak, amiből választani lehetett. 
Aki ügyes volt, az a kötelező 3 programon felül még ki-
bővíthette lehetőségeit. Mi igyekeztünk a lehető leg-
több programon részt venni, ezért sárkányhajóztunk, 
kalandparkoztunk, utaztunk Dottóval, megnéztük a ha-
ditechnikai park kiállítását, sportoltunk, buliztunk, go-
kartoztunk és természetesen fürödtünk a Balatonban. 
A víz is csodálatos volt.  

A táborba 3 busszal utaztunk, három pedagógus kísé-
retével. Puskás Péter, Matus Attila és én, Hegedüsné 
Szojkó Tünde.  A csapat egyik része a tankerület buszá-
val jött, amelynek költségeit a mi szülői munkaközös-
ségünk fedezte. Köszönjük szépen. A másik két buszt a 
mozsgói és a csertői önkormányzat bocsátotta rendel-
kezésünkre. Nagyon köszönjük támogatásukat!  

Ez a három nap gyönyörű szép volt, mindenki megelé-
gedésére. Már most megbeszéltük a gyerekekkel, hogy 
ha jövőre lehetőségünk lesz, akkor a nyári szünetben 
egy teljes hétre fogunk pályázni. 

Hegedüsné Szojkó Tünde 
 

 

a legjobb az volt…. 

A gyerekek élménybeszámolóiból derül ki, hogy milyen 
fantasztikus élménnyel lettek gazdagabbak. Nehezen 
tudták szavakba önteni, leírni, még kevésbé. Láttam a 
fogalmazások születése közben a visszaemlékező, el-
mélázó arcukat. Az osztályok fogalmazásaiból ollóztam 
a lényeget. „Az út nagyon hosszú volt” írják. Ebből lát-
szik, hogy szokatlan a gyerekek számára az országon 
belüli utazás. Meglepő volt számukra a tömeg. „Vár-
nunk kellett!” „Regisztráltunk, kaptunk egy karszala-
got. Azzal lehetett a tábor területén bemenni egy 
csomó helyre.”  „Iszonyat nagy volt a tábor”, mondták, 
hiszen falu méretű a tábor területe. 

„A szobák 2,6,8, és 10 ágyasak, nagyon szépek, tiszták 
és kényelmesek voltak.” 

„Nagyon sok programon vehettünk részt. Izgalmasak 
és érdekesek voltak. Sárkányhajózás, kalandpark, 
dottó, hadipark, gokart.” 

„A Balaton 24-25 fokos lehetett. A programok után le-
mentünk a tábor strandi részére lubickolni.” A strand 
után mentünk fél nyolckor vacsorázni. A menza nem 
volt rossz, az ételek finomak voltak.” 

„Vacsora után szabad program volt, 10-ig. Elmehet-
tünk egy kisebb buliba is.” 

„Mindenki jól érezte magát!” „Maradtunk volna még 
egy hetet.”  

„Köszönjük, hogy ilyen nagyszerű élményben lehetett 
részünk.” 

Boldog fáradtsággal értek haza. Csak a csillogó tekinte-
tekből látszik, hogy felejthetetlen volt számukra. 

 

 

 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető 
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Apaszerepben 

 
Napjainkban egyre többet beszélünk az apák család-
ban vállalt, s egyben megváltozott szerepéről. Egyre 
nagyobb részt vállalnak a mindennapokból, már egé-
szen kicsi korban gondoskodnak a gyermekről. Tény, 
hogy az apára ugyanúgy szükség van, mint az anyára. 
Jó apának is ugyanolyan nehéz lenni, mint jó anyának. 
Bogdán Attilát faggattam. 
 

Attila, elvált 
szülőként még 
több figyelmet 
és törődést kell 
a kétheti talál-
kozókba besű-
rítened, amit a 
kisfiaddal töl-
tesz.  
Igen, ez így van. 
De tisztában kell 
lennünk azzal, 
hogy két hetente 
egy hétvégébe 

nem lehet a szokványos „normális” apai szerepet bele-
erőltetni. Egyszerűen lehetetlen. Ki kell választani az 
„apaság” azon szegmenseit, amit a legfontosabbnak 
érzünk, de azokból ki kell hozni a maximumot. Nem le-
hetek vele mindig, amikor beteg, de megpróbálhatok ott 
lenni minden nagyobb versenyén, focimeccsén, fellé-
pésén, iskolai rendezvényén. Nem lehetek ott minden 
nap amikor iskolából hazaér, de minden második pén-
teken elmehetek érte a suliba. És még sorolhatnám. A 
lényeg, hogy abban a kevéske időben amit együtt tu-
dunk tölteni, 100%-ban együtt legyünk. Ne az órát néz-
zük, ne a következő pecatúrán vagy a következő heti 
melón járjon az eszünk, csak a gyerkőcön. Már amed-
dig igényli a figyelmünket, társaságunkat. Az idő gyor-
san repül, hamar felnőnek. Nemsokára már ciki lesz 
apa ölébe ülni, megölelni, megpuszilni. 
 
Mennyire tartod fontosnak az apai teendőidet? 
Igyekszem kivenni a részem amiből csak lehet. Iskolai 
műsorokra, szülői értekezletekre, iskolai családi na-
pokra, sporteseményekre, rendezvényekre járok. Fon-
tosnak érzem, hogy a gyerekeim érezzék, hogy ott va-
gyok ha kell, számíthatnak rám mindenben. 
 
Mit csináltok együtt? 
Mostani párom, Zsaklin szokta nagyon helyesen mon-
dogatni, hogy ne tárgyakkal, hanem emlékekkel hal-
mozzuk el a gyerekeket. Szabi sem fog emlékezni a 80. 
kisautójára, sem pedig arra, hogy kitől kapta. De a dínó 
parkra, strandra, Balatonra még sokáig. Vagy a fára, 
amire Zsaklinnal szokott felmászni, a patakra, amibe át-
keléskor egyszer belecsúszott a lába, a szalmabálákra, 
amikre felmászott, vagy a bunkira, amit építettünk. A 
kérdésedre, ha röviden kellene válaszolnom, azt mon-
danám: együtt vagyunk.  
 
 
 
 
 

 
 

Milyen mintát tudsz átadni neki? 
Ez egy nehéz dolog. Megint csak Zsaklint kell idéznem: 
„A legfontosabb hitelesnek maradni a gyerek szemé-
ben!” Fontos, hogy ne essünk a „Vizet prédikál, bort 
iszik” hibájába. Nem várhatom el a gyerekemtől pél-
dául, hogy köszönjön, ha én magam bunkó módon nem 
köszönök senkinek.  
Milyen mintát tudok átadni? Csak önmagamat! Minden 
hibámmal és gyarlóságommal együtt! Igyekezve fel-
hívni a figyelmet a hibáimra, amit nem így kéne és re-
ménykedem, hogy tudok jó példa is lenni. 
 
Melyik volt a legemlékezetesebb együtt töltött pilla-
nat? 
Az első találkozás a szülészeten! Nagyon féltem, hogy 
esetleg csúnyának látom, vagy nem érzek majd sem-
mit. De amikor megláttam, minden kétségem, félelmem 
elszállt, megvett kilóra. Imádtam az első pillanattól 
fogva. 
Mivel igyekszünk kimaxolni minden együtt töltött időt, 
így sok az emlékezetes pillanat, nehéz választani. Sze-
retek vele lenni és nagyon büszke vagyok rá. 
 
Új kapcsolatodban is kaptál két nagylányt. Meny-
nyire fogadnak el téged apaként? 
Nekik én Attila vagyok. Van édesapjuk. Sosem erőltet-
tük, hogy apának hívjanak. Nagyon szeretem őket, ne-
hezen tudnám elképzelni az életemet nélkülük. Igyek-
szem megadni nekik azt, amit egy apának kell. Orvos-
hoz viszem őket. ha betegek ülök a kórházi ágy szélén 
ha kell, ott vagyok az iskolai programokon, zeneiskolai 
fellépéseken. Örülök a sikereiknek, a boldogságuknak 
és fáj, ha bántják őket. Nagyon büszke vagyok rájuk! 
 
Fiaddal milyen a viszonyuk? 
Szabi nagyon szereti a lányokat, a lányok is Szabit, de 
nagy a korkülönbség, nehezen hangolódnak egymásra, 
főleg így, hogy alig vannak együtt. Nem várhatom el 
egy 15 éves nagylánytól, hogy kisautókat tologasson a 
8 éves fiammal. Persze ennek ellenére megteszik, 
igyekeznek Szabi (és az én) kedvében járni. Igyek-
szünk a családi programokat úgy szervezni, hogy mind 
az öten együtt legyünk és mindenki jól érezze magát. 

 

P. É..  
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Székesfehérvár „A királyok városa”  

 
A királyok városában jártunk május harmadik szom-
batján, 19-én. Kalandos utazásunkon, több helyszí-
nen is megálltunk és felfedeztük Székesfehérvár vá-
rosát. Nem indultunk a hajnali órákban, hiszen nem 
az Alföldre mentünk. Csak 3 óra volt az út, amely sok 
nevetéssel és beszélgetéssel kezdődött és kitartott 
egészen érkezésünkig. Már az elején akadályokba 
ütköztünk, hiszen a Bory-vár parkolója kicsi, így ne-
hezen találtunk helyet, ám végül sikerült a vár mel-
lett közvetlenül megállni. Maga a vár csodálatos ter-
mészetes szépségében, hiszen az épületet Bory Jenő 
szobrász és építészmérnök tervezte és 40 nyáron ke-
resztül épült saját keze munkája által.  
     Megcsodáltuk Székesfehérvár többi nevezettes-
ségét is. Sajnos a Virágórát csak távolról tudtuk meg-
nézni, mert éppen felújítás alatt állt. Innen majdnem 
egy kilométeres séta vezetett az étteremig, ahol íny-
csiklandó ételeket ehettünk, még ha az ízlelőbimbó-
inkat meg is várakoztatták. Jó hangulatban telt az 
ebéd. Miután mindenki jól lakott, és elég erőt gyűj-
tött, továbbindultunk Siófokra, ahol a bátrabbak fel-
mentek a víztoronyba. A többiek a Balaton parton 
sétálgattak és fagyiztak. Szerencsénkre egész nap 
szép időnk volt. Hazafelé jövet több helyen is esett 
az eső, ezért szivárványt is láttunk többször is.  
      Szeretnénk az egyesület tagjai nevében megkö-
szönni Kovács Zsolt Vilmos polgármester úrnak, és a 
képviselőtestületnek, hogy lehetővé tették, hogy a 
falubusszal elmehessünk és Schludt Gyulának, aki el-
vitt minket. Külön köszönetet érdemel Sánta Ró-
bertné és Kántor Éva, akik megszervezték nekünk 
ezt a gyönyörű napot.  

  Köszönjük  
Viljovácz Tünde   

 

 

 

Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített  

Szociális Intézmény  Sportnapja 

 2018. június 2. 

Községünkben az integráció 2002-ben kezdő-

dött, amikor intézményünk sportolói a község 

sportegyesületének tagjai lettek.  

2007-ben első alkalommal rendeztük meg az 

első „Csizik Mihály” Integrált Sportnapokat, az-

zal a céllal, hogy megváltoztassuk az értelmileg 

sérült emberekkel kapcsolatos elképzeléseket, 

erősítsük a velük szembeni szolidaritást, vala-

mint minél többen megismerjék a fogyatékos-

sággal élő sportolók világát.  

2014.-ben sportolóink átigazoltak a BM 

Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális In-

tézmény székhelyén működő Horizont Sport-

egyesületbe, így a sportnap rendezése is átke-

rült Szigetvár-Turbékpusztára.  

2015.-től az intézmény, a Horizont SE és a Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetség közös rende-

zésben került sor 2018. június 2.-án a Sport-

napra. Ezen a napon nem csak a négy intézmé-

nyünk (Szigetvár-Turbékpuszta, Helesfa, Rigó-

puszta és Mozsgó) sportolói mérik össze tudá-

sukat és erejüket különböző sportágakban, ha-

nem az ország több intézményéből is, mint 

Bóly, Drávatamási, Homok, Darvastó, kb. 350 

fővel.   

A versenyszámokon (bocsa, labdarúgás) kívül 

ügyességi, kerékpáros ügyességi versenyen, 

kosárra dobó számban, valamint dartsban is ki-

próbálhatták magukat, illetve kézműves foglal-

kozáson is részt vehettek.  

A jó hangulatról és verseny okozta feszültség 

oldásáról vendégfellépőnk, „Csabika” gondos-

kodott.  

Csizikné Barics Judit  

intézményegység-vezető 
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……  cím nélkül, egy kamasz tollából 
 
Beértem, és céltudatosan bekanyarodtam a fülhallga-
tók sorába. A sor végén voltak azok a fülhallgatók, 
amiket én szoktam venni. 1200 Ft, de van rá garancia, 
így miután megtörik a kábel, és nem szól már a má-
sik fele, ki tudom cserélni. Amikor oda értem, nem 
hezitáltam túl sokat. Megnéztem, melyik fehér színű, 
kivettem a többi közül, és a garanciát igazoló papír-
ral elindultam az egyik kasszához. Odaértem, lerak-
tam a fülhallgatót és a papírt. Vártam, hogy a kasszás 
leolvassa, és mehessek a dolgomra. Elkezdtem néze-
lődni, hátha látok valaki ismerőst. Érdekes érzéseim 
támadtak közben. Egyre jobban úgy éreztem, hogy 
egy csaló vagyok. Egy szélhámos. Az a fajta gyerek, 
aki mindig hazudik és csal, csak hogy neki jobb le-
gyen. Kellemetlenül éreztem magamat ettől a gondo-
lattól. Próbáltam úgy viselkedni, hogy egy rendes 
ember benyomását keltsem, de ahogy múltak a má-
sodpercek, egyre precízebben, élesebben jelent meg 
a fejemben, hogy én egy aljas, alávaló ember vagyok. 
Mintha még a kasszást is át akarnám vágni. A sem-
miből jött az ötlet: drágább fülhallgatót akarok ki-
vinni. De hát hogyan? Oda néztem a kasszához, de 
csak a szokásos dobozt láttam. Akkor meg hogy 
akarnék lopni? De nem volt több időm ezen elmél-
kedni. Szólt a kasszás: "Ez nem ugyanaz a termék, 
mint a régi, ezen van mikrofon és drágább. Ezt sze-
retné megvenni?" Elnézést kértem, mondtam, hogy 
nem, és hogy nem vettem észre sajnálom, de érez-
tem, hogy nem hisz nekem. Talán még egy bizton-
sági őrt is oda hívott volna. Így hát inkább elindul-
tam kicserélni egy mikrofon nélkülire, amik egybe 
voltak ömlesztve mikrofonos társaikkal, és persze 
ugyanúgy néztek ki, csak a szöveg volt más rajtuk. 
Nem is okoltam magamat, hiszen miért kellett volna 
észrevennem, hogy két féle van, ha egybe vannak 
ömlesztve. Visszamentem, és oda raktam most már a 
megfelelő darabot. Aláírta a papírt, és távoztam. 

Este, mikor a koleszban zuhanyoztam, kezdtem el 

csak gondolkodni az esetről. Nem volt természetes. 

Miért jutna az eszembe ilyesmi. Akkor jöttem rá, 

hogy nem is nekem jutottak ilyen dolgok az 

eszembe. Hirtelen teljesen biztos voltam, hogy a 

kasszás gondolatait sikerült elfognom. Azt, hogy ezt 

hogyan és miért sikerült érzékelnem, lehet, soha 

nem tudom meg. Azt se tudom, hogy milyen szavak-

kal tudnám pontosan leírni. De az biztos, hogy azóta 

sokkal jobban figyelek a megérzéseimre, és arra, 

hogy éppen min gondolkozom.  

- pontaz –  

 

 

 

Virágország   

 Most elrepítelek téged egy sirálykönnyű flamingó-

szépségű helyre. Élményemet és tapasztalatomat 

azért osztom meg, hátha kedved szottyan egy kis 

kirándulásra a mesés szépségű Hollandiába, azon 

belül is Amsterdam délnyugati részében található 

Lisse városába. Már a fogadtatás is pazar élmény-

nyel gazdagít. Holland lányok, anyáiktól – nagy és 

dédnagyanyáiktól örökölt népi viseletben fogadják 

a világ minden tájáról ide özönlőket, akik részesülni 

szeretnének ezeknek a varázslatos szépségű, lenyű-

göző és minden művészi tehetséggel megáldott 

kertművészek mesteri munkáiban. Tökéletes szín-

pompában váltakoznak a liliomok, nárciszok, rodo-

dendronok, krókuszok. Több mint 100 féle tulipán 

fogad és repít át egy könnyed meseszerű világba, 

azt az érzetet keltve, mintha egy álomban ébrednél 

fel. Kedvenc időtöltésem mégiscsak az óriás fapa-

pucsok próbálgatása volt, mert ebben a pipőben az 

az érzésem támadt, mint aki körbeutazza a világot, 

hogy többet tudhasson meg más kultúrákról, más 

emberekről, törpeként mégis óriás lehetőségekkel 

óriás léptekben az álmai felé. Nem kihagyható 

egyedi érzést nyújtott a jellegzetes holland szélma-

lom belső rusztikus berendezése, amely ugyancsak 

hiteles képe a bájos lelkületű holland népnek. Szí-

vembe lopta magát a kihagyhatatlan nemzeti édes-

ség, nevén szólítva a Stroopwafel, mely két nápo-

lyiba zárt karamell íz ötvözete.   

Ha az élet e gyönyörű felejthetetlen helyével aján-

dékoz meg téged, mint ahogy engem is, akkor 

életre szóló hangulatot kölcsönöz a lelkednek. Kívá-

nom, hogy Így legyen.  

Figura Éva 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 
A múlt havi cikk olvasásakor sajnálatos nyomdahibát ta-
láltam, ugyanis a szent Bertalan éjszakáján nem 120 ha-
nem 20 ezer hugenottát mészároltak le. A 20 ezer sem 
nagy dicsőség, de nyomdahiba miatt nem szeretném a 
nagyarányú túlzást terjeszteni. 
 Az eddigi korok hadviselésével foglalkoztak írá-
saim, most pár bekezdés erejéig következzen a törökök-
kel vívott harcok hadászatából pár bekezdés. 
 

A korból lassan kikopik a nehézpáncél. A könnyű vért a 
dróting, láncing megmarad. Míg korábban és a korszak 
elején, csatatereken több tíz, esetleg százezer főt meg-
mozgató döntő csata volt jellemző. Ekkor már előtérbe 
kerülnek a várostromok (bár, ha emlékszünk rá Attila hun 
serege is ostromolt várakat). A várostromoknál korábban 
használt hajítógépeket felváltja az ágyuk használata. 
Egyre elterjedtebb a keleten már jóval korábban feltalált 
lőpor. A csatatereken is terjed az ágyuk használata. Létre-
jön a tüzérség. A korabeli technika mellett az ágyukkal 
közvetlen irányzással lőttek, tehát a tüzérek látták a célt. 
Jóval később alakul ki a közvetett irányzás (célzás), ami-
kor az ágyú kezelője nem látja közvetlenül a célt, mert az 
esetleg a domb másik oldalán, vagy az erdő másik felén 
van. Ha van irányító (megfigyelő), aki az ágyú és a cél kö-
zött van, jelekkel irányítani tudja a tüzéreket a célzásban, 
így az általuk nem látott célra is tudnak tüzelni. A pontos 
térképészet, a távolság és szögmérő műszerek, de főleg a 
telefon és rádió elterjedésével ezt a tüzérek évszázadok-
kal később tökéletesítették, de erről majd a maga idején 
írok. A korabeli ágyuk pontossága meglehetősen kívánni 
valóval jellemezhető. Ezt ostromkor a leadott lövések szá-
mának növelésével ellensúlyozták. A tűzgyorsaság inkább 
„tűzlassúság” volt; az ágyút elölről kellett tölteni, ami jó 
pár percet vett igénybe. Mindenesetre, a korábbi fegy-
verhez képest pusztítóbb és ijesztőbb volt. 
 A könnyű lovasság szerepe meghatározó maradt, 
természetesen kivéve a várostromokat. A végvári portyá-
zások elengedhetetlen alakulata volt a könnyűlovasság. 
Eddig tudatosan könnyűlovasság kifejezést használtam; a 
tizenhat-tizenhetedik századtól azonban információim 
szerint meghonosodik a huszár kifejezés. Állítólag a ma 
divatos hajviselet (körbe borotvált, a fejtetőn hagyott haj) 
majd négyszáz éve a magyar kopjás huszárok hajviselete 
volt. (A fiatalok egy része nem újat talált ki,hanem vissza-
nyúlt a 400 év előtti divathoz. Adja Isten, hogy nem csak 
a hajviseletben, hanem jellemben is kövessék őseiket). 
 Álljunk meg a huszároknál néhány bekezdés ere-
jéig, a hódoltság idejétől napjainkig. Talán nem lesz unal-
mas a kitérő. 
 Még néhány évtizede is a kisgyermek példaképe 
a huszár volt. Ha a kisgyermeket hagyták szabadon raj-
zolni, a kislányok magukat királylánynak, menyasszony-
nak, a fiúk huszárnak rajzolták, - legtöbbjük ma is. Példa-
kép volt a királylány és a huszár, ma egyre inkább a Barbi 
baba, Bathman, Pókember.  Ilyen szempontból nem sokat 

értek a királylányokhoz, (bár Király Julis nagy szerelmem 
volt 45 éve).  A huszár megjelenése különös. Már az ős-
kori barlangrajzokon megjelenik a létra. Ugyanígy a még 
kezdetlegesen rajzoló kisgyermek létrát rajzol. A létra – 
akárcsak az égig érő fa – az alsó világból a földi világon 
keresztül a felső (égi) világba vezet. A létra és a huszár-
mente zsinórozása között nehéz nem észrevenni a párhu-
zamot. Akkor már nem is kell nagy fantázia, hogy a huszár 
az, aki az alsó világtól a felsőig visz. Gondoljunk Petőfi Já-
nos vitézére, aki a mélységbe süllyedő hajóról griffmadár 
hátán a felső világba emelkedik. A török hódoltság idejé-
től az I. világháborúig a hadviselésben meghatározó volt 
a huszárság szerepe. Viseletük a mente egyre díszesebb 
lett, míg a világháborúban leegyszerűsödött. A monarchia 
idejében a bálokon is viselik a huszár dísz-egyenruhát. (A 
tavaszban elkeserített, hogy tévét nagyon ritkán néző-
ként az általam is jobb csatornák közt számon tartott 
Duna TV farsangi Családbarát műsorában a János vitéz-
nek öltözött műsorvezető, fordítva vette fel a huszármen-
tét. A jobb vállán volt! A huszárok a ball vállukon hordták, 
hogy szabja forgató kezük legyen szabadabb, ezenkívül a 
zsinórozásba fémszál is volt fonva, ami a bal vállon hor-
dott mentén némiképp a korabeli fegyverek ellen védte a 
szívet. 
  A maga idején még a huszárokról írok, most még 
csak annyit, hogy a nálunk néhány hagyományőrző hu-
szár egyleten kívül túlzások nélkül világhírű (hisz még 
amerikai polgárháborúba is nem egy 48-as huszártisztet 
bíztak meg lovasság szervezésével) huszárainknak nem 
sok megbecsülés jut. A hadseregben tudtommal szinte 
semmi, ha csak egy gyors reagálású Bercsényi alakulatot 
nem számítunk.  Ha már Bercsényi, akkor fejet kell hajt-
sunk a francia Bercsényi nevét viselő ejtőernyős ezred 
előtt, akik a fent említett török idők után a Rákóczi sza-
badság idején alakult huszáralakulat nevét viselik mai na-
pig, mint francia repülő és ejtőernyős ezred. Díszszemlé-
ken a franciák a maguk akcentusával, de büszkén teli to-
rokkal éneklik, szinte himnuszként magyarul: 
 
Gyenge violának letörött az ága, 
Az én bánatomnak nincs vigasztalása. 
Suhog a szél Késmárk felett, 
Édes hazám Isten veled. 
 
Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magába, 
Elfogyott szegénynek minden katonája 
Suhog a szél Késmárk felett, 
Édes hazám Isten veled. 
 
Vajon hazánkban hol adóznak ilyen tisztelettel a magyar 
nemes, a magyar huszár vitézségének. A Bercsényi huszá-
rokra való emlékezés előrevetíti, hogy a következő szám-
ban már török hódoltság utáni idők következnek.  
 

Győri Sándor 
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MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 

2017/18. évad tavaszi forduló  
  

 

              MÁJUSI MÉRKŐZÉSEK   

   27. forduló 2018. 05. 13.  
                         Nagykozár – Mozsgó 2 – 0  
 

   28. forduló 2018. 05. 19.  
                         Mozsgó – Palotabozsok 0 – 3  
 

   18. forduló 2018. 05. 23.  
                         Mozsgó – Töttös 4 – 0  

Góllövők: Pöttendi Balázs, Horváth Benja-
min (2), Csejtei Valentin 

 

   29. forduló 2018. 05. 26.  
                        Hosszúhetény – Mozsgó 2 – 1  

Góllövő: Kaiser Máté 
 

   30. forduló 2018. 06. 03.  
                        Mozsgó – Lovászhetény 1 – 6  

Góllövő: Kovács Péter 
 

 

MEGYE IV. OSZTÁLY.  B. CSOPORT 

2017/18. évad tavaszi forduló  
  

RÁJÁTSZÁS 6-10 
 

2. forduló 2018. 05. 13. vasárnap 17.00 
Mozsgó – Patapoklosi  

 

 

MEGYE II. OSZTÁLY U19 B. CSOPORT 

2017/18. évad tavaszi forduló  
  

 

HELYOSZTÓ 9-12 
 

3. forduló 2018. 05. 12.  
Himesháza – Mozsgó 18 – 3  

Góllövők: Kismárton Milán Zsolt (2), Szatmári 
Richárd 
 

4. forduló 2018.05.19.  
Magyarbóly - Mozsgó 3 – 0  

 

5. forduló 2018. 05. 26. szombat 10.00 
Nagykozár – Mozsgó 
 

6. forduló 2018. 06. 02.  
Mozsgó – Himesháza 8 – 2  

Góllövők: Csomós Zoltán (3), Kismárton Milán 
Zsolt, Kovács Dávid (2), Hegedűs Ri-
chárd (2) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kántor Éva 

Megye II csapatunk a 2017/18 szezont a 13. helyen 
zárta, így a következő szezont is II. osztályban foly-
tathatja.     
28 mérkőzésből 7 győzelemmel, 2 döntetlennel és 
19 vereséggel ért véget, 19 pontot kapott.   
Góllövő listán Horváth Benjamin V. helyen végzett 
19 lőtt góllal.  

Kántor Éva 

 


