2018. évi eredményeink
A 2018. évi közfoglalkoztatás fő célkitűzése, hogy
az elmúlt években kialakított tevékenységeket a
kevesebb létszámmal is jól működtessük. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk továbbra is fejlődni, új dolgokat létrehozni.
Egész évben folyamatos munkát ad a vágópont; az önkormányzatnak ez a legfőbb bevételi
forrása. A vágóponton csak sertéseket vághatunk,
bérvágást vállalunk, az állatokat elsősorban félsertésként értékesítjük. Az iskolai konyhák nem tudják fogadni a félsertéseket, az étkeztetésben a színhúsból főznek, az állat egyéb részei (fej, láb, belsőség) számukra hulladék.
Már régóta a terveink között szerepel a
húsbolt építése, megépítéséről folyamatosan beszámoltunk. Egyrészről további piacok nyílnak
meg, hiszen ki tudjuk szolgálni az közétkeztetésben résztvevő konyhák húsigényét. Másrészt
Mozsgó lakosságát friss, olcsó húshoz juttatjuk.
Kiesik a kereskedői lánc több lépcsőfoka, így árainkat alacsonyabban tudjuk tartani, valamint a
szállítás időtartama is lerövidül, - és hát a friss hús
íze…
Örömmel számolhatok be arról, hogy a
húsbolt elkészült. A megnyitásához szükségünk
van még a hatósági engedélyekre, ami még időt
vesz igénybe. A boltban a mozsgói vágópont által
levágott sertéshúst fogunk árusítani, feldolgozott
árut egyelőre nem. A húsbolt mellett elkezdtük kialakítani a feldolgozó üzemet, a későbbiekben erre
is lesz lehetőség.
Reméljük, mindenki megelégedésére fog szolgálni
új létesítményünk.

A fotókon a kiszolgálópult,
a vágóasztal és a hűtőkamra látható

Fotó: Kántor Éva

MOZSGÓ

2018. szeptember

ÉPÍTŐBRIGÁD MUNKÁI

Bérlakások komfortosítása
Régóta húzódó probléma, hogy a centrumban lévő
szociális bérlakások infrastrukturális ellátottsága
nem a 21. századi elvárásoknak megfelelő, a lakások komfort nélküliek. Ezt az állapotot kívántuk
megszüntetni, ezért közös 30 m3-es szennyvízaknát építünk, lefolyóhálózatot alakítunk ki minden
háztartásba, és bevezetjük a vizet is. Ezekkel a beruházásokkal jobb minőségű életteret alakítunk ki.

Iskolai konyha bővítése
Végéhez közeledik az iskolai konyhához épített féltető és tisztasági helyiség építése. Elkészültünk az
ács és kőműves munkákkal, a cserepezés és a vakolás következik.

Kovács Zsolt Vilmos
Polgármester

Fotók: Viljovácz Tünde

Az őszi termések betakarításakor keletkezett felesleges gyümölcs és zöldség feldolgozása teljes kapacitással
megkezdődött a lé üzemben. Várjuk az érdeklődőket az alábbi telefonszámon:
Időpont egyeztetés: Polgármesteri Hivatal 544-018/14-es mellék
Áraink: 1 l lé készítése 100 Ft
+ 3 l bag in box 175 Ft,

5 l bag in box 210 Ft

Gála, Elstar, Idared, Mutsu, Jonagold fajták.
Étkezési 100 Ft/kg, lé- és cefre alma 35 Ft/kg
Időpont egyeztetés: Győri Sándor 73/344-082, 30/757-5445
(Baranya megye, Szigetvár mellett 7 km)
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Meghívó
Mozsgó Község Önkormányzata és civil szervezetei
szeretettel meghívják Önt/Önöket
Nyugdíjasok köszöntésére és Életfa-ültetésre!

Nyugdíjasok köszöntése

Életfa-ültetés

2018. október 12. péntek 14.00 óra
Kazaliczky Antal Művelődési Ház

2018. október 13. szombat 10.00 óra
Életfa-liget

VENDÉGÜNK
OSZVALD MARIKA
Kossuth – és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, operett énekes, érdemes művész a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Várjuk a kisgyerekeket és szüleiket, érdeklődőket közös
életfa-ültetésre!
Azok a családok is élhetnek a lehetőséggel,
akik bár nem a faluban élnek, de Mozsgóhoz való kötődésüket így kívánják kifejezni.
Szándékukat 2018. szeptember 20-ig jelezzék Puskásné Horváth Évánál személyesen
vagy telefonon +36 20 329 0590.

Rendezvényünkön szívesen fogadjuk
házastársát, kísérőjét és minden Mozsgói érdeklődőt!

Kedves Nyugdíjasok!
Kedves Szépkorúak!
Ez a meghívó külön értesítés
nélkül érvényes!

Töltsük el együtt ezt
a szép napot!

Kérjük, legyen vendégünk!

Zenél: Bozsányi Gyula
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Hölgyeim és Uraim!
Újra átélhettük Mozsgó község különleges atmoszférájú kápolnakertjében azt a csodálatos és felemelő érzést, melyet a Kaposvári Roxínház előadása nyújtott számunkra. A Roxínház ifjai nem
kis extázist hoztak magukkal erre az augusztusi
estére. A Jézus Krisztus Szupersztár személyét izgalmas, bátor, átütő hangon adta át és énekelte
meg Szabolcsi János, a színház egyik alapító
tagja. Ezt követte a „Sose halunk meg” film főcímdala, a Nagy utazás, amely néhol vidám, néhol
szomorkás volt, de a lényeget a dal hitelesen viszszaadta. Zseniális alakítás volt a Hotel Menthol
musical szereplőgárdája. Ez a könnyed, laza
Rock’n’Roll stílus jegyében előadott Vízparti Twist
Party, a Ciao Marina, hűen visszatükrözte a fiatalok affinitását, élni akarását.
Megkoronázták az estét a kápolna történelmi
korokat visszaidéző bemutatása, valamint azok a
rajzok, melyet Mozsgón élők készítettek, az ő kicsiny falujukról, ezzel is emelve e csodálatos est
hangulatát. Díjazottak: Paizs Réka, Kolovics Virág
és Horváth Szilveszter.
Kedves Mozsgóiak! Ahová ennyi szép,
ennyi harmónia, ennyi kimagasló elsőrangú produkció tömörül, ott merészen mondhatjuk, hogy a
„szerencse fiai” vagyunk.

Fotók: Ken Owen

Figura Éva

Ezúton szeretnénk megköszönni a szociális otthon vezetőségének minden segítséget!
A rendezvény pályázatból valósult meg teljes
egészében, az Önkormányzatnak saját részt nem
kellett vállalnia. Köszönöm a Mozsgóért Egyesület tagjainak a szervezést!
Kovács Zsolt Vilmos polgármester

Kolovics Virág, Paizs Réka és
Horváth Szilveszter rajzai
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Elektronikai hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosok!
Iskolánk megszervezi az E-hulladékok begyűjtését az alábbi feltételekkel:
 Csak elektronikai berendezést lehet
leadni.
 A berendezés nem lehet szétszerelt,
hiányos állapotban (alkatrészeket
nem áll módunkban átvenni).
 A leadott, még működőképes berendezések a lakosok által nem elvihetők! Még kipróbálásra sem, tehát ne
is kérjék!
 A leadás csak munkanapokon
 (7-7.45 óráig vagy 15-16 óráig) lehetséges a személyes jelenlétemben
(hétvégén csak akkor, ha előzetesen
egyeztettek velem telefonon).
 Iskolánk területe nem közterület,
ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak itt!
 Aki nem tudja az iskolába elhozni,
kérjük október 15-én tegye ki az utcára, autóval elszállíttatjuk.
 Az E-hulladékok leadásának utolsó
napja: 2018. október 18. (péntek)

Boros Józsefné Árpád u.
Gaják Sándor József Kolozsvári u.
Nemes Istvánné Batthyány u.
Sebe Ilona Árpád u.
Szabados Zoltán Erdészház
Velez Istvánné Petőfi u.

SZÜLETÉS
Juhász Noel 2018. augusztus 7-én megszületett
édesanyja Fülöp Alexandra és édesapja Juhász
Tibor nagy-nagy örömére.
Lakhelye: Mozsgó, Mátyás király utca 43.
Súlya: 3780 gr, hossza 51 cm.
Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk!

Matus Attila tanár
tel.: 30-607-1631 vagy 73-344-157

HALÁLOZÁS

MISEREND

Hegyháti József Istvánné, született Mikó Julianna
/Gégény, 1949.05.10.. an.: Szabó Zsuzsánna/
Mozsgó, Mátyás Király utca 24. szám alatti lakos
meghalt 2018. szeptember 2. napján.

MOZSGÓ: szeptember 29 szombat 18 óra.
SZULIMÁN: búcsú szeptember 29. szombat
16.30 óra.

Hegyháti József István /Szakmár, 1945. 05. 06.
an.: Román Veronika/ Mozsgó, Mátyás Király
utca 24. szám alatti lakos meghalt 2018. szeptember 4. napján.

búcsúi szentmise október
07. vasárnap 9.00 óra
MOZSGÓ:

SZIGETVÁR: vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra

Nyugodjanak békében!
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Óvodába indul a víg gyerekcsapat…
Elérkezett egy újabb tanév kezdete. Újra benépesült
az óvoda mindkét csoportja, ahol apró meglepetések
várták a „régi és új” gyerekeket. Mint minden évben,
idén is színes dekorációkkal igyekeztünk barátságosabbá tenni az óvodát. De nemcsak általunk szépültek a termek, öltözők, a fenntartó önkormányzatoknak köszönhetően a belső nyílászárók frissen mázolva várták a gyerekeket, valamint a világítás korszerűsítésnek köszönhetően, egészségesebb fényviszonyokat biztosítanak számunkra az új világítótestek.

Színházlátogatás
Kedves Bérletesek!
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben is
lehetőségünk nyílt kedvezményes bérlet vásárlására 9450 Ft-ért, amely négy előadás megtekintésére ad lehetőséget.
Az idei kínálat:
Francis Veber: Balfácánt vacsorára (vígjáték)
Kálmán Imre: A Montmartre-i ibolya (operett)
Tamási Áron: Énekesmadár (székely népi játék)

Az utóbbi években sajnos nem voltak pályázati lehetőségek, melyek segítségével korszerűsíthettük
volna az óvoda felújításra szoruló részeit, vagy pótolhattunk volna hiányosságokat. Így nagyon örültünk a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által felkínált
lehetőségnek mely szerint csatlakozhattunk az
EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése projekthez, ezáltal a szigetvári
és Szigetvár környéki óvodák oktatási, foglalkoztatási
eszközökkel és fejlesztőjátékokkal gyarapodtak.
Sok ötlettel és töretlen lendülettel kezdünk hozzá
az új tanévhez. Az óvoda udvara viszont „búslakodik”, mivel a viharos időjárásnak köszönhetően szép
lassan fogynak az árnyékot adó fáink. Nekivágunk
hát egy új nevelési évnek, és remélem, hogy legalább
olyan változatos és tartalmas lesz az elkövetkező időszak, mind amit magunk mögött hagytunk.

Lars von Trier: Főfőnök (víg-játék)
A buszköltség előreláthatóan 500 Ft/előadásonként.
A bérlet árát befizetni a könyvtárban lehet Sánta
Róbertné Amáliánál szeptember 20-ig.
Tel: 06/30-865-3404
Email: mozsgokonyvtar02@gmail.com

Gulyás Csabáné
óvodavezető
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mondta, hogy ha kíváncsiak mennyit fejlődik gyermekük, mennyi szép, új dologgal ismerkedik meg, természetesen bármikor bejöhet az iskolába.
Versek és dalok színesítették az ünnepséget. Verset mondott Doszpod Bálint 5. osztályos tanuló, Kelemen Cintia és Juhász Réka 8. osztályos tanulók, és
a két pici elsős is szavalt.
Aztán a tanévnyitó végén még az időjárás is megsiratta a nyári szünetet. Szilvi néni elmondta, hogy
várnak egy kicsit, amíg az időjárás is vidámabbra fordul. Nem ez volt az első ilyen eset – folytatta, pár éve
is sírt az időjárás a szünet miatt, de akkor annyira,
hogy még az áram is elment, és zseblámpával kellett
megtartani a tanévnyitót.
Viljovácz Tünde
Osztályfőnökök:
1.-3. osztály: Nagyné Rajna Mónika
2. osztály: Matusné Bakos Éva
4. osztály: Farkasné Józsa Mária
5. osztály: Horváth Bettina
6. osztály: Hegedüsné Szojkó Tünde
7. osztály: Papp Orsolya
8. osztály: Orbánné Matus Erzsébet

Vándor Judit: Elsős lettem!
Tudjátok, hogy mennyit nőttem?
Óvodásból elsős lettem!
Iskolába fogok járni,
megtanulok jól számolni!
Űrkutató lesz belőlem,
felfedezek sok új földet!
Ha ez mégsem jönne össze,
én leszek a béke őre!
Egyelőre az a gondom,
hogy bírom majd el a cuccom?
Kinek leszek a padtársa?
Kinek leszek jó barátja?
Hej, de nehéz is az élet!
Máris mennyi kérdés terhel!
De előbb azt mondják meg nekem:
Mikor lesz a nyári szünet?
Az idei évben is nagy szeretettel köszöntötte Hajdú
Szilvia iskolaigazgató a tanévnyitón jelenlévőket. Külön köszöntötte a polgármestereket. Elmondta,
hogy az iskola átesett egy kisebb változáson, így a
gyerekek az idei évben már élvezhetik az ebédlő
előtt készített féltetőt, így kényelmesebben várhatják az étkezéseket.
Nemcsak a tanév rendjéről beszélt, de elmondta
azt is, amire a legtöbb gyermek kíváncsi, hogy az iskolában előreláthatólag június 14-én lesz az utolsó tanítási nap, a tanévzárót és a ballagást pedig egy héttel későbbre tervezik, így a nyaralások is csúsznak
egy kicsit. Elmondta, hogy nem csupán az elsősök állnak változás előtt, a végzős 8. osztályt is érinti, mivel
választaniuk kell középiskolát és el kell dönteniük,
hogy mi lesz belőlük felnőttként.
Köszöntötte az elsősöket, Fónai Korina Zamfirát
és Bacsó Renáta Juliannát, akik bár csak ketten vannak, de biztos benne, hogy Nagyné Rajna Mónika
osztályfőnökük fel fogja készíteni a nagybetűs
életre. Az elsősök kaptak egy olyan dobozt ajándékba, amibe a csodákat rejthetik majd az év folyamán.
Mónika néni megígérte, hogy bevezeti őket a betűk és számok birodalmába. A szülőkhöz szólva el-

7

MOZSGÓ

2018. szeptember

Napi 24 órás elfoglaltság, bár kis gyöngyvirágunk
már régóta végig alussza az éjszakát. A legfontosabb számomra most az, hogy Villő rendben legyen, s ha alszik, csak akkor jut időm magamra és
másra. Vida Ágnes írja, hogy máshova kerülnek az
élet hangsúlyai, le kell mondani néhány dologról,
ami régen volt és be kell engedni az újat. Harmonikus egyensúlyt kell kialakítani, amelyben nő is
vagyok és anya is vagyok, s a mérleg hol az egyik,
hol a másik oldalra billen. No ezt élem, és libikókázok a szerepek között (Vida Ágnes gyermekpszichológus könyveit – Babapszichológia, illetve
a Mamapszichológia – szeretettel ajánlom).

ANYASZEREPBEN
Szabados Bernadett
Folytatva az anyaságról írt cikket, most egy olyan
édesanyával beszélgetek, aki bár Mozsgói gyökerekkel rendelkezik, de már nem itt él. Bettinek januárban született kislánya, Lorin Villő.
Kérlek, mesélj magadról, hol élsz,
mit csinálsz?
Kis
családunkkal egy
kertvárosi lakásban élünk
a negyedik
emeleten.
Bálinttal
ugyanabban
a középiskolában tanítottunk, így találkoztunk. Ő
még mindig
ott van, én
valami mással szeretnék majd foglalkozni.
Nem titok, hogy nem fiatalon lettél anyuka, tudatos volt ez, vagy így alakult?
Régóta szerettem volna már megélni, hogy milyen
érzés anyának lenni. Féltem is attól, hogy talán
soha nem jön el ez az életembe. Nem volt benne
semmi tervezés, bár az is lehet, hogy tudat alatt a
megfelelő társra és a megfelelő pillanatra vártam.
Fél év után mindketten úgy éreztük, nincs mire
várni tovább… és januárban megszületett Villő.
Nem érzem, hogy negyven éves kor körül késő
lett/lenne gyermeket vállalni, bár nyilván kevesebb lesz az együtt töltött évek száma – és talán
egymás ruháit sem lesz előnyös felvennünk 😊,
annál több tapasztalattal lettünk gazdagabbak,
most tudjuk adni neki a legtöbbet és a legjobbat
magunkból.

Milyen érzés anyának lenni?
Sokáig szokatlan – még most is fura - volt azt kimondanom és azt meghallani, hogy anya vagyok.
A feltétlen szeretetet érzem, hogy nem sajnálok
időt és energiát, ha a kicsinek szüksége van rám,
megadnék neki minden jót, örülök, hogy velünk
van, örülök mindennek, ami vele kapcsolatos, és
gyönyörködöm benne minden nap. Az anyaság
számomra a folytonos adás, odaadás, figyelés,
aggódás, féltés, gondoskodás. Napról napra mélyülő kapcsolat, teli csodás pillanatokkal: amikor
először találkoztunk, amikor a karomban aludt,
amikor először kacagott hangosan, mikor kibújtak
a fogacskák, felült, és mikor mászni kezdett nemrég…

Kislányod születése miben változtatta meg az
életedet?
Szeretek itthon lenni, hatalmas szabadságot és
kényelmet jelent. Jó volt kiszakadni a suliból, a tanításból és mindenből, ami ezzel együtt jár. És jó
volt átadni magam a babavárás örömeinek, beszerezni a babaholmikat, teljesen más és új világot felfedezni. Emellett persze óriási felelősség és
kötöttség is egyben itthon lenni egy kisbabával.

Honnan jött ez a szép névválasztás?
Sokáig vártunk, majdnem az utolsó pillanatig,
hogy jöjjön bennünk az érzés, hogy igen, ez az ő
neve. Olyan név, amivel nem találkozunk naponta,
ami mindkettőnknek tetszik és szép a jelentése is.
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Szóval keresgéltünk a nevek között, így találtunk
rá a Villő névre. Aztán megtetszett a Lorin név is,
és a kettő együtt szép dallamosan hangzott, így
lett Lorin Villő.

De napról-napra folyamatosan alakul ez, ahogy
Villő is egyre cseperedik. Főzőcskéznem nem nagyon kell, mert anyu ellát minket minden földi jóval. Imádják Villőt (anyunak Lorin 😊), mostanában
egyre többet vagyunk Mozsgón – szóval ezúton is
köszönöm anyu
és apu a sok
segítséget 😊.

Hogy néz ki egy átlagos napotok?
A nap nálunk reggel nyolc körül indul, ekkor kelünk fel. Napközben háromszor alszik Villő egy-két
órát, s köztük másfél-két órát van fent. Akkor
eszünk, majd mókázunk, gyakorolja a tornamutatványait és rágcsálja a játékokat. Már elkezdett
mászni is, úgyhogy egy percre sem lehet magára
hagyni. Közös családi programunk a késő délutáni séta a környéken, vagy ekkor intézzük a közös bevásárlást. Hazatérve jön a fürdés, vacsi és
este 9-kor leteszem Villőt aludni, aki hónapok óta
szorgalmasan alszik reggelig. A napirend már fontos része az életünknek, hasznos és biztonságot
ad a babának. Nem vagyok egy pörgős, jövőmenő alkat, szeretem a nyugis itthon töltött napokat, nem szervezünk minden napra programot.
Fontosabb számomra, hogy a kicsi életében rendszer legyen, és eleget tudjon pihenni is.

Kincses Baranya Fesztivál

-

Meddig szeretnél otthon maradni vele?
Ameddig lehet,
nem sietek sehová. Két évig
biztosan, s
közben szeretnénk még egy
babát, úgyhogy
ez még alakul.
B. A.

Szaporca

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték meg a Bőköz
Fesztivált az Ormánságban, melyen Mozsgó is részt
vett. A rendezvény négy helyszínen zajlott, mi Szaporcán voltunk, ahol a Baranya Megyei Közgyűlés
meghívására érkeztünk. A fesztivál célja többek közt
a hagyományok őrzése, az értékek megóvása, a megyei
értéktár bemutatkozása volt.
Szombaton bemutattuk a kakas-ütést, főztünk
kakaspörköltet, melyet meg lehetett kóstolni (élt is
minden látogató a lehetőséggel), vasárnap pedig kézművesedtünk is. Nagy örömünkre szolgált az igen
élénk érdeklődés a standunknál. Bemutatkozásunkat
a Pannon Tv is rögzítette.
Reméljük, hogy sok olyan információval szolgálhattunk, mely Mozsgó és a Kakasfesztivál jó hírét tovább viszi.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a két nap
sikeréhez.
Bege Amália
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Kiballagnak.
- Jóskám, azért előbb igyunk egyet.
- Komám, tudod az enyémbe már tegnapelőtt
se volt. Ha a tiédbe még van?
Hanem a lopó csak szortyog: bor nem jön!!!
- Most mi lesz???
- Üssük ki az akona dugót (a hordó elején lévő
dugó) komám, billentsd meg a hordót, én meg hozok egy tálat.
Belecsurgatják a tálba a söprős bormaradékot,
felteszik az asztalra. Belemártják ujjukat a tálba,
lenyalják és mennek horolni (mai szóval sarabolni).
Minden forduló után bemennek a közös pincébe,
megmártják ujjukat, leszopogatják és mennek a
másik sorba.
Hanem vége az ínséges időknek: az Oportót
már megszedték (nem sokat halogatták) megforrt,
mire a nagy szüret ideje jött volna már egy kis nem
igazán érett, de bor van a kancsóban.
Közös a szüret is. Ott van mind a két család meg
a jó barátok. Van asszony, aki a gulyást főzi, mert
itt most nem szőlőszedés van, hanem szüret.
Reggel kupica pálinka, nóta munka közben, ugratás, viccelődés, délbe gulyás. Ki megéhezik főleg
a gyereknek kalács. mert, hogy azok is ott vannak,
szokni a munkát. Nekik ez még játék, ami jólesik,
annyit dolgoznak utánozva a felnőtteket.

Szőlősgazdák….
Szántójuk is volt egyiknek több, a másiknak kevesebb, mert asztalosmunkákkal is foglalkozott
mindegyik, de az igazi a szőlőgazdaság volt, pedig az volt a legkisebb. Szőlő annyi termett, hogy
nyár végétől jutott az asztalra, bor meg annyi,
hogy kitartott a családnak, meg a vendégeknek a
következő szüretig. Egymás mellett volt a két
szőlő (pár vágó) a Hidegvölgybe. Hogy örökölték,
mikor? Családnevük után nem voltak, csak távolabbi rokonok, vagy tán komák, de mindig kitartottak egymás mellett. A pince is közös volt a két
szőlő határán egy hatalmas nyárfa árnyékában.
- Erzsi, kimegyek a szőlőbe, meg kell kötni.
- Menj csak János, fújd ki a fűrészport.
Elindul az ember a Hidegvölgy felé.
- Jóska - kiállt be a kapun – nem jössz ki?
- Hogy ne mennék csináltam pár széklábat, kívánkozok ki a műhelyből.
Elindulnak ketten rafiával, bicskával: kötni kell a
szőlőt.
- Komám, azért legyen egy kis nyálunk az ujjunkra rafiát bontani.
A rejtekhelyről előkerül a kulacs. (Nem szokták hazavinni, hisz egy kulacs volt, gazda meg kettő.)
Egyik felszív a lopóba bort, kancsóba ereszti, tölt.
Mindkettőjüknek külön hordói vannak, de valahogy az összes hordóból egyszerre fogy ki minden évben a bor, egyiküknek sem tart tovább ki,
mint a másiknak. Így aztán mindegy melyik hordó
nedvét szívják. Beállnak az egyik vágóba, közösen jobban megy a munka, amúgy meg úgy sem
hagyják még mind a kettőjüké nem lesz készen.
Szorgalmasan dolgoznak – kötöznek – egy
órát, sűrűn törölve homlokukat.
- Komám menjünk be egy kicsit hűsölni.
- Menjünk, meg aztán igyunk egy pohárkával.
Így telik el a délután, alkonyatra az egyikük szőlője
készen van.
- Komám holnap jövünk, megcsináljuk a tiedet.
- Akkor vacsorához vigyünk csak egy-egy kis
üveg bort, holnap úgy is jövünk. Mindegyikük tölt
egy litert a saját hordójából, tarisznyába teszi, ballagnak haza.
Nyár vége van már, a pacsirta sem szól –
megunta a nótát -, a fák már ereszkednek, őszi
kikerics bújik fű közül a nap felé.
- Komám át kéne még egyszer horolni a szőlő
földjét. Bújik a gaz egy-két hét múlva szüret. Legyen tiszta.
- Menjünk ki János, ami elmarad, azt meg holnapután befejezzük.

Az ebéd délhez képest egy órát csúszik, mert
nem akarják félbehagyni a munkát, hisz egy órára
már készen is van. A múlt évben is gyenge volt a
termés, sajnos most sem sokkal jobb. Azért a délelőtt megalapozott jókedv nem lankad. Alkonyatig
nótáznak, beszélgetnek.
A gazdák már sejtették, hogy gyenge lesz a
mennyiség, felkészültek tíz kiló cukorral, amiről az
asszonyok sem tudtak.
- Komám, azért, ha kevés is, de jó édes volt ez
a szőlő: a cukorhoz öntsünk öt vödör vizet.
- Jól van, ha elmentek mindnyájan, mielőtt bezárok öntök rá, aztán megyek utánatok.
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János nem azért volt keresztelő Szt. János druszája, hogy ne gondolkodjon el.
- Olyan édes volt ez a must, ráöntök én még öt
vödörrel: és úgy tett. Megkeresztelte vízzel, mint
Szent János Jézust.
József nem azért volt druszája a családvédő
szentnek, hogy ok nélkül cukor költségbe keverje
családját, meg olyan édes volt a must. Még a kuvikok riogatták a rosszul alvókat Jóska bácsi kiballag a szőlőbe, sötétbe megkeresi a kulcsot,
gyertyát gyújt és öt vödör vizet gyorsan hozzáönt
a ledarált szőlőhöz.
Megnyugszik, mire a nap kel már otthon is van.
Karácsony előtt meg kell fejteni a bort, különben is az oportó már rég elfogyott, a többi hordóra
járnak rá. Azért a megfejtett bor más.
Megfejtik, pihentetik azután adventre - karácsonyra előtt – végigkóstolják a hordókat.
- Hát komám, ettől nem fogunk tántorogni.
Egymásra nevetnek, nem sejtik még, hogy a tíz
vödörnél sokkal nagyobb áradatba lesz részük.

Olvasói levél Tormási Viktória augusztus
havi cikkéhez
Kedves Viktória!
Mindig örömömre szolgál olvasni cikkeit. Komoly témájú írások és komoly felkészültségről
tesznek tanúbizonyságot. Olyan témákról, amik
nem csak az Ön, hanem az én korosztályomat
is érdekelhetik. Ha nem így lenne, nem is ragadtam volna ceruzát, hogy a legutóbbi cikkéhez tegyek észrevételt.
Amit az internet használatról, és annak valóság tartalmáról, vagy valótlanság tartalmáról írt
teljesen egyetértek. A politika embereket szétválasztó szerepéről úgyszintén. A cikke utolsó
harmadával nem tudok vitatkozni, de kicsit internet információ íze van.
A közepe a cikknek késztetett írásra, ami a
hívő és tudós emberek ellentétéről szól, kiemelve Darwint, és a többi tudóst, aki ellene
megy a hitnek. Az interneten lehet, hogy nem
írják, hisz azt is cenzúrázzák az erre hivatottak,
de Darwin halála előtt visszavonta tanait, és az
evolúció elé helyezte a teremtést. Nobel-díjas
tudósaink többike előadását azzal fejezte be,
hogy ő ennyit kutatott, ennyit tud, és ezután következik a Jóisten! Papp Lajos szívsebész, aki
eddig a Magyar Tudományos Akadémia közel
két évszázados történetében az egyetlen, aki
kutatásai okán a közbenső tudományos fokozatok kihagyásával az Akadémia rendes tagja lett,
mélyen hívő ember, aki az operációk előtt imádkozott, Isten segítségét kérve. Említhetném
még azt az orvosi csoportot, akik egy távol keleti
agyuknál összenőtt sziámi ikerpár szétválasztásán fáradoznak, sikerrel. A vezető orvos nyilatkozta egyik hajnali rádióműsorban, hogy ez a
gyógyító munka hit nélkül nem végezhető. Én
azért írtam ezt a megjegyzést, hogy a tudósok
nagy részéről levegyem a hitetlenség bélyegét.
Kérem, hogy észrevételem ne vegye kötözködésnek, mert én várom a további értékes írásait.

Rátör, mint a tornádó az országra a „demokrácia”.
Amit valakik nemzedékeken keresztül összegyűjtöttek, azt elveszik tőlük. Amit elvesznek, odaadják azoknak, akik addig mindent elherdáltak és
nincs semmijük az úgynevezett „demokráciával”
szembeni érdek lojalitáson kívül.
A két koma esténként beszéli mi történt a faluban,
meg amit a szomszéd falukból hallottak.
- Komám mi is sorra kerülünk!
- Úgy lehet.
- Most nincs levele, alszik az öreg nyárfa, legalább azt tartsuk meg.
- Hajnalba kimegyünk.
Hajnalba kiballagnak „lopni a sajátjukat”.
A nagy kétkezes fűrész rágja egyre beljebb magát
az öreg fába, míg kidől. Megkönnyezik.
- A közepéből vágassunk ki két vastag darabot. Lesz mindegyikünknek egy hastok, talán
disznót vágni majd lehet még.
- Tegyetek deszkát a hastokra, ha bárdoztok.
Hangozott el majd ötven éve, harminc évvel a „demokrácia” beköszönte után.
- Minek, még vagy kisarasz vastag.
- Benkő János bátyátoktól maradt rám.
Bárdozás nélkül is sérül, de pár évente meggyalulom simára. Ha ti is ötévente meggyaluljátok, addig éljetek, még elkopik!
Jut eszembe, meggyalulom még a hidegek
előtt, legyen megint sima disznóvágásra.

Győri Sándor

Mozsgó 2018 Kisasszony hava
Győri Sándor
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Ami hozzánk, hozzám baranyaiakhoz, tolnaiakhoz
kötődik a vidéken Bottyán generális hadvezetései.
Föntebb írtam már a siklósi vár körüli csatákról és
az itt folyó ellenállásról.
Simontornya az utolsók közt feladott vár. A Simontornyai vár feladását követően a környéken,
így gyermekkorom falujában is, Tolnanémedire
szóródott szét a kuruc sereg. Az egyházi anyakönyvben szerepel Győri István (élt: 1665-1734)
mivel korábban nem szerepel Győri név, valószínű
ebből a népségből való katonáról szól az írás, ami
után viszont napjainkig levezetett a családfa, hála
édesapám és sógorom kutatásainak.
Még egy adalék a kuruc korhoz Csajághy
György kútfőjére támaszkodva: a kuruc kor jellegzetes hangszeréről van szó. A tárogató jóval korábbi hangszer, de virágkorát a kuruc korban élte.
A játszott dallamok rendkívül változatosok. Fellelhetők benne perzsa eredetű keleti dallamok, részben pedig a főúri palotás zenét követik, de hatással van rá a szomszédos népek zenéje is a magyar
mellett. A korabeli tárogató inkább hasonlított a
töröksípra, mint a mai modern tárogatóra. A korabeli tárogatókat a hatalom „üldözte”. Nagyon sokat elkoboztak, elégettek közülük. Főbenjáró bűn
volt tárogatót birtokolni. Jóval később újra gyártják, de már modernebb változatban. Egyre több
billentyűvel látják el, alakja is változik. Mai modern
tárogatók legjobb minőségű tárogatói Stovasszer
és Sunda műhelyből kerültek ki. Ma már nem tiltják, de nem is istápolják csonka hazánkban. Egy
tárogató egyesületről tudok, és igen csekély
számú zeneiskolában tanítják, én is egy kolozsvári
zenetanártól (Csobanu nevű) vettem az enyémet,
aki székely és román lakodalmakban is tárogatózik.
Csodálkozunk majd, ha pár évtized múlva „Román népi hangszernek” ismeri majd a világ!
Győri Sándor

Ami a történelemkönyvből kimaradt…
A múltkori cikkben megírt lépése Rákóczinak –
mint az ország egyik legnagyobb főurának – példátlan és hatalmas tett volt. Az egyszerű emberek
is megérezték Rákóczi rendkívüliségét és tódultak
zászlaja alá, de nem csak a Kárpát-haza nagyurai,
hanem ruszinok, tótok, románok is. Rákóczi a nemességhez fordul, hisz tudja nélkülük nem volt remélhető a siker. Népünk életében először létrejön
a nemzeti összefogás.
A gyorsan szerveződő kuruc sereg egyre több
sikert ér el, elfoglalja Dunántúlt. Rákóczit, 1704ben Gyulafehérváron Erdélyi fejedelemmé, 1705ben Magyarország vezérlő fejedelmévé választják
Szécsényben.
A nemzetközi helyzet kezdetben biztató volt.
Felmerült egy francia szövetség, de Anglia és Hollandia a franciák ellen fordult a Habsburgok oldalán.
Rákócziban kezdettől fogva megvolt a békevágy, de a bécsi udvarral, különösen az új király I.
József trónra lépése után, ezek megszakadtak. A
franciák ragaszkodtak a Habsburg ház trónfosztásához, ám miután 1707-ben az Ónodi országgyűlésen ez megtörtént, akkor sem szövetkeztek
Rákóczival, majd megszüntették a pénzbeli támogatást is. Nem ez volt az első és nem is az utolsó,
amikor a frankok – majd franciák – cserben hagyták a magyarokat.
Komoly gondot jelentett, hogy a főurak nehezen fogadták el az alacsonyabb származású csapatvezetőket, például Bottyán Jánost, pedig
nagyrészt az ő érdeme volt Dunántúl elfoglalása.
(A középkorúak még emlékeznek a Tenkes kapitánya filmre.)
1710-ben Romhánynál sem sikerült győzni a
kurucoknak. A fejedelem Lengyelországba utazik,
hogy Nagy Péter orosz cárral találkozzon. Károlyi
Sándort bízza meg az osztrákokkal való tárgyalással, aki 1711. április 30-án Szatmárban – feladva
sok kiharcolt vívmányt – békét köt. A majtényi síkon a kuruc seregek leteszik a fegyvert.
Rákóczi soha nem fogadta el a békeszerződést, kegyelmet sem kért. Hűen elveihez száműzetésben vonul, előbb Lengyelországba, majd
Franciaországba, végül a törökországi Rodostóba. Itt hunyt el 1735-ben.
Hamvait 1908-ban hozták haza, és a Kassai Szent
Erzsébet templomban helyezték el.

Simontornya
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Sajnos az „osztálylétszám” időközben 22 főre
csökkent, amelyből 13-an tudtak csak eljönni. A
13-as szám a babona szerint egy szerencsétlenséget hozó szám, én mégis az ellenkezőjét állítom:
szerencsések vagyunk azért, mert a legtöbben
megérhettük ezt a napot, és boldogan, nosztalgiázva tölthettünk el az osztályfőnökünkkel közösen
néhány órát.

40 éves osztálytalálkozó
„Egyszer volt, hol nem volt,”… 1978-ban volt egy
24 fős 8. osztály a Mozsgói Általános Iskolában,
akik június 10-én elballagtak. A végzősök útjai
különváltak, mindenki elindult a választott középiskola, vagy a szakmunkásképző valamelyik osztályába.

A 40 éve végzett osztály adatai:
Igazgató: Őri Ferenc
Osztályfőnök: Maul Erzsébet
Tanulók: Bartics Ildikó, Bogdán Erzsébet, Dombos Béla, Frank József, Gájer Éva, Görgesics Éva,
Gulyás Anikó, Haris Erzsébet, Józsa Mária, Kiss
Csaba, Kovács György, Lempach László, Matus
Attila, Mazur Árpád, Megyer József, Megyer
László, Nagy Mária, Orsós Anna, Pamuki Tamás,
Patkó József, Róth Gabriella, Schwartz József,
Szabó Zsuzsanna, Szentpál Erika.
Reméljük, hogy újból láthatjuk egymást majd az
50 éves találkozónkon!
Osztályunk köszönetét fejezi ki az iskola és a kultúrház vezetőjének, a találkozó sikeres megrendezéséhez nyújtott segítségükért!

Az első 5 éves osztálytalálkozónk sajnos elmaradt. Először 20 év múlva, már felnőttként találkoztunk újra, majd idén, szeptember 1-én, a 40
éves összejövetelen köszönthettük újból egymást.

Matus Attila,
szervező

118. Kalazancius cserkészcsapat Kecskemét – a Mozsgói táborozásról

Sajnos az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk,
ezért a nagy esőzések miatt beragadtunk a táborhelyünkre többször is. Szinten egy helybeli lakos mentett meg minket azzal, hogy hol utat vájt nekünk a
sárba, hol vizet hozott a táborozó gyerekeknek.
Meglátogattuk a környékbeli falvakat/városokat is
(Szigetvár, Ibafa, Gyűrűfűi ökofalu), ahol felejthetetlen élményeket szereztek cserkészeink. Röviden
összefoglalva egy rendkívül tartalmas 9 napot töltöttünk a környékben.

Mozsgó nevét először a Mecsekerdő Zrt. honlapján
található táborhely táblázatban láttam meg. Nem sok
mindent hallottam a faluról, így utánakerestem a
község honlapján. Első pár gondolat, ami eszembe
jutott: „milyen szépen rendezett falu a Nyugat-Mecsek kapujában”. Ezek után nem volt kérdés, hogy
meglátogatjuk-e a falut, és nem csalódtunk! 2017
decemberében voltunk először a környéken táborhelyet nézni és végül nyáron is visszatértünk.
A tábor előtt felvettük a kapcsolatot polgármester
úrral, aki mindenben segítségünkre volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani neki. Táborunkat 2018.
07.07-15 között tartottuk és ez idő alatt élveztük
Mozsgó község vendégszeretetét. Sikerült pár falubelivel is összebarátkoznunk, akik rendkívül segítőkészek voltak. Meséltek a környékről, a Kakasfesztivál történetéről és a látnivalókról.

Köszönettel,
a 118. sz Kalazancius cserkészcsapat vezetősége
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hegyen épült város; szűkített formában az Új Jeruzsálemet jelenti. Úgy tűnik a lelkem legmélyén
ide vágyok, és burkolt formában így jelentette ki
nekem a lélek. Na, de a jelen az itt van, és most
van, úgyhogy megtértem a számomra jelenleg kijelölt kis otthonomba és a szemeimben, szívembe
oly becsesnek tartott mozsgói könyvtárba, ahol
tudom már sokan megfordultak és még sokan
jönni fognak, mert olyan ez a hely, mint egy gyümölcsöző fa, melynek ágain menedéket talál sok
kis madár, majd tovább reppen. Mégis barátnőm
szavaival élve, jelenleg számomra ez a hely a világ közepe, amíg az élet vállon nem vereget, és
azt nem mondja Hé haver …

Országút vigyél haza…..
Mindig „Massachusettsbe” vágyom, nem tudom
miért, tudat vagy tudat alatt oda húz a szívem.

Figura Éva

A szigetvári hősők emlékére
Kutatjuk honnan érkezünk. Az élet mégis új örömöket, új életre szóló élményeket tár fel. Ilyen
káprázatos és lélegzetelállító élményt nyújtott a
lépcsőzetesen elhelyezkedő, 92 darab különböző
magasságú vízesés Európa egyik leggyönyörűbb
Nemzeti parkjában, a horvátországi Plitvicei-tavaknál. A víz smaragdzöld és azúrkék, a nap és a
víz tükröződése pedig szivárványos. A hely a pillangók vidám táncával koronázódik meg, hogy az
ide utazó népeket megörvendeztesse és visszacsalogassa a jövőben is erre a bámulatos helyre.
A hegy ahonnan a víz lecsordul, a mohával benőtt
sziklák, a csodálatos piros halak, a növényvilág is
azt mutatja, hogy a világnak eme szegletébe rengeteg látnivalót sűrítettek bele.
A nyár itt még nem ért véget. Meglátogatott
két barátnőm, akik rávettek menjek el oda, ahol
egyszer „apám háza” állt, így kerültem irányt
váltva a Partiumba, ahol megcsodáltam Nagyvárad szecceszió stílusban épült palotáit, és magamba szívtam a hely illatát. Azt a helyét, ahol először voltam szerelmes, ahol előszór dolgoztam,
ahol előszór adtam gyermeknek életet.
Azt mondjak az élet olyan, mint a szél és mi
olyanok vagyunk, mint a tollpihe, ide-oda röppent,
mégis ahol letesz, ott rendeltetésünk van. A szél
olyan, mint a lélek hangja, nem tudod honnan jön
és merre tart, csak hallod a hangját és igazából
bárhova letesz minden egyes lökéssel azt akarja a
tudomásodra hozni, hogy Hé haver valamit tanítani szeretnék neked. Ezért nagyon fontos, hogy
úgy járj, hogy ne csak nézz, láss is!
Kíváncsiságból utánanéztem mi is a jelentése a
Massachusettsnek, mert mindennek van jelentése, még a nevednek is, amit kaptál. Azt jelenti a

Tamasics János
Értük szól a harang
Ünnepre ébredjen föl
Minden magyar!
Szigetvárnál a föld
Hősöket takar!
Mert itt volt
A „Nagy csata!”
Itt vívott harcot
Zrínyi, s hős csapata.
Szigetvári várnál
Védték a hazát, a nyugatot
Bécsben a császár
Nyugodtan alhatott.
Törökkel harcolt
A magyar vitézség,
Veszélyben volt
A kereszténység!
Ahol Zrínyi kirohant,
Emléküket őrzi itt alant,
Minden rög és hant.
Értük szól a harang.
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„A Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program”
E program keretében sportegyesületünk asztalitenisz szakosztálya szeretettel várja azon személyek
jelentkezését kortól és nemtől függetlenül, akik szívesen ping-pongoznának akár hobbi-, vagy versenyszinten.
Amit ajánlani tudunk: 2018. szeptember 01 - 2018. december 31. közti időszakban ingyenes játék (edzés) lehetőség
heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön 18-20 óráig) a kultúrházban.
Amit kérünk: váltócipőt és ütőt mindenki hozzon magával.
Bárki jöhet, akár egy-egy alkalommal is (nem kötelező végig, folyamatosan részt venni az edzéseken).
Várjuk a sportág iránt érdeklődő mozsgói, ill. nem mozsgói
lakosok jelentkezését!
Programunk a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség
és az Önkormányzatunk támogatásával valósulhat meg.
Köszönet érte!
Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető
tel.: 30-607-1631

Megtudhatjuk továbbá, hogy az utóbbi öt évben
rendre ő nyerte meg a házi góllövőlistát, „leggyengébb” idényében is 17 bajnoki találatig jutott.

Mozsgói focista a Dunántúli Naplóban
Szeret maga megdolgozni a gólhelyzetért - ezzel
a címmel jelent meg a Dunántúli Naplóban riport a
focicsapat csatárával Horváth Benjaminnal az október 6-i lapszámban.

A Magyar Kupa-mérkőzésekkel együtt 31 mérkőzésen 45 gólt lőtt. Az MLSZ adatbankja szerint
felnőtt játékosként 289 mérkőzésen 277 gólt
szerzett.

Nagy napja volt szombaton az NK Építők Megyei
II. osztályban szereplő Mozsgó csatárának, Horváth Benjaminnak. Nem elég, hogy csapata 6-3-ra
legyőzte hazai pályán a Töttöst, a mozsgóiak mind
a hat találatát ő szerezte. A bajnoki osztálytól függetlenül azért ez nem kis dolog.
– Legutóbb talán utánpótlás koromban fordult elő,
hogy ennyi gólt rúgjak egy meccsen – emlékezett
vissza lapunk érdeklődésére a 27 éves Horváth
Benjamin. – Azt azért hozzá kell tennem, a Töttös
elleni góljaim között volt szerencsés találat, meg
olyan is, amikor egy szép támadás végén a társak
úgy passzolták nekem a labdát, hogy már csak az
üres kapuba kellett azt helyeznem…A cikk folytatása a bama.hu tovább olvasható.
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Baranya MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI
FELNŐTT
2018/19. évad őszi forduló

MEGYE II FÉRFI FELNŐTT CSAPAT
ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Edző: Kovács Imre

AUGUSZTUSI MÉRKŐZÉS
2. forduló 2018. 08. 26.
Véménd – Mozsgó 2 – 1

Játékosok: Lengyeltóti Tamás, Musztács Patrik, Miczek Zsolt, Horváth Benjamin, Tirk András, Chalupa Dávid, Zsebe Attila, Csomós
László, Lesnyik Zoltán, Balog Gergő, Déri István, Kovács Dávid, Fodor Márió, Kovács Imre,
Csejtei Valentin, Csomós Zoltán, Kerekes Zoltán, Komár Zsolt Dániel, Kismárton Milán
Zsolt

Góllövő: Csomós László
SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉS
3. forduló 2018. 09. 01.
Mozsgó - Töttös 6 – 3
Góllövő: Horváth Benjamin (6)
4. forduló 2018. 09. 09. vasárnap 17:00
Magyarbóly - Mozsgó
5. forduló 2018. 09. 15. szombat 16.00
Mozsgó – Diana

UTÁNPÓTLÁS CSAPAT
ÖSSZEÁLLÍTÁSA

6. forduló 2018. 09. 23. vasárnap 16.00
Lánycsók - Mozsgó
1. forduló 2018.09.26. szerda 17.00
Mozsgó – Hosszúhetény

Edző: Kerekes Zoltán

7. forduló 2018. 09. 29. szombat 15.00
Mozsgó – Somberek

Szatmári Richárd, Hegedűs Richárd, Horváth
László, Kiss Dezső Pál, Tormási Mihály
Tormási Márk, László Dávid Zsolt, Harmuth
Patrik

"régi" Mozsgói játékosok:

OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK
8. forduló 2018. 10. 06. szombat 15.00
Bicsérd - Mozsgó

Merenyei igazolások:
Farkas László, Mates Dávid, Erős Márió,
Tóth András, Huber Márk Gábor, Győr Gábor, Pucsli Andor, Kiss Dominik, Farkas Péter, Szűcs Dániel István
Bódi Focisuli:
Lakatos-Horváth Lázár, Vukó Richárd Máté,
Horváth Roland
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