
 

 
 

 
 
 

Tamasics János: 
Álmodnék magyar csodát! 

 
Ha újra megszülethetnék, 
Álmodnék magyar csodát! 

Minden rosszat megszüntetnék 
Kiköszörülném a csorbát. 

 
Ha újra megszületnék. 
Ha hatalmam lenne! 

Nagyon sok jót tennék. 
Gyönyörködnék benne. 

 
Ha újra születnék. 

Menteném a szerénységet. 
Mindent másképp tennék. 
Temetném a szegénységet! 

 
Oly hazát szeretnék 

Hol, boldog emberek élnek! 
Ahova a vándorfecskék 

hazatérnek. 
 

Oly Magyarországot! 
Hol, öröm az élet. 

„Földi Mennyországot.” 
Áldást,… Békességet. 

 
Álomvilágban éltem 
egész életemen át. 

Gyerekeimnek ígértem 
egy magyar csodát! 

 

 

 

 

 

Fotók: Kántor Éva  
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K Ö Z F O G L A L K O Z T A T Á S  2 0 1 9  

A 2019. évi közfoglalkoztatási program március 

hónaptól indul, mint már jeleztem, kevesebb lét-

számmal. A munkaügyi központtal egyeztetve a 

mezőgazdasági programra 30 személyre adtuk 

be az igényünket, a helyire pedig 15 főre.  

A hosszútávú programelemre, amelyben a szo-

ciális brigádot, a bölcsődében, konyhán, kultúr-

házban dolgozókat foglalkoztatjuk, még nem 

kaptunk engedélyt. Nem tudjuk a választ, hogy 

milyen munkakörökben, hány főt foglalkoztatha-

tunk.   
 

Kérem, hogy azok a dolgozók, akik továbbiak-

ban is a közmunka-programban szeretnének 

dolgozni, a brigádvezetőnek jelezzék szándéku-

kat. Akik el tudnak helyezkedni az elsődleges 

munkaerő piacon, megköszönve munkájukat, 

éljenek a felkínált lehetőséggel.  

Kovács Zsolt 

Polgármester 
 

 

 

Borka József Mátyás K. u. 

Gazdag Lajos Árpád u. 

Kroeke Gerrit Reijer Alsóhegy 

Ochsenhoffer Jánosné Alsóhegy 

Pfaff Lászlóné Pozsonyi u. 

Torma Kázmér Ottóné Mátyás k. u. 

Vida Jánosné Mátyás k. u. 

 
   
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Kirándulás 

KEDVES MOZSGÓIAK! 

 

2019. április 6-án kirándulást szervezünk 

Budapestre Mozsgó község lakói számára. 

Látnivalók:   

PARLAMENT idegenvezetéssel  /belépőjegy 2400 Ft/ 

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM tárlatvezetéssel /belépő-

jegy 1850 Ft/  

Szabad program keretén belül megnézhető a Vaj-

dahunyad vára (belépőjegy 2100 forint), a Közle-

kedési Múzeum (belépőjegy 800 forint), és a Ter-

ror háza (belépőjegy 3000 forint). A jegyek a hely-

színen fizetendők. A kötött program mellett sétát 

teszünk a Gellért-hegyre, megtekintjük a Citadel-

lát, a Hősök Terét, sétálunk a Duna parton.  

A kirándulás költsége: 9.000 Ft 

- tartalmazza a 2 db belépőjegyet és az uta-

zási költséget (bérelt autóbusz).  

(Belépőjegy esetében a tanuló- és nyugdíjas ked-

vezmények érvényesíthetők.) 

A kirándulás megfelelő létszám esetén kerül meg-

szervezésre.  

Jelentkezni a könyvtárban Kántor Évánál és Sánta 

Róbertnénél lehet március 1-ig.  
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Újdonságunk a Főző-sütő klub, amelyet december hó-

naptól indítottunk. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó éte-

leket készítjük el közösen. Decemberben mézeskalá-

csot sütöttünk. Januárban házi rétest készítettünk, mi 

magunk nyújtottuk hozzá a tésztát. Február hónapban 

farsangi fánkot fogunk készíteni, színes cukormázzal. 

 

Rendszeres programjaink továbbra is megrendezésre 

kerülnek: Születésnaposok ünneplése, Zene-bölcső, 

Hurcibaba Klub, Pszichológusi tanácsadás, Gyermek-

orvossal beszélgetés, Közösségi napjaink, Korai fej-

lesztő szakember előadása. 

Várjuk az új kisgyermekes családok jelentkezését is, 

akik bekapcsolódnának programjainkba és szívesen 

tartoznának összetartó kis közösségünkhöz. 

Facebook oldalunkon hirdetjük programjainkat és 

rendezvényeinkről fotókat láthatnak. 

Baka Dorisz gyerekházvezető

 

  

MEGHÍVÓ  
A  M o z sg ó i  L e n g y e l t ó t i  J á n o s  Á l t a -

l á n o s  I sk o l a  é s  S z ü l ő i  M u n k a k ö -

z ö s sé g e  s z e r e t e t t e l  m e g h í v ja  Ö n t  

é s  k e d v e s  c s a l á d j á t  2 0 1 9 .  0 2 .  2 3 - á n  

( s z o m b a t o n )  1 4 . 0 0 - 1 8 . 0 0  ó r a  k ö -

z ö t t  t a r t a n d ó  

F A R SA N G I  K A V A L K Á D J Á R A  

 

H e l y s z í n :  

K a z a l i c z k y  

A n t a l  M ű v e -

l ő d é s i  H á z  

 
 

 

 
 

Meghívó 

A Mozsgói óvoda óvodásai, dolgozói és a 

szülő munkaközösség szeretettel meghívja a 

falu apraját és nagyját az óvodások               

télbúcsúztató ünnepségére! 

Időpont: 2019. március 09.  

szombat 14.30 óra 

 

 

Helyszín: 

Kazaliczky Antal 

Művelődési Ház 
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MENNYBŐL AZ ANGYALOK 

2018. december 9-én, immár második alkalommal  

Pályaválasztás 2018 - 2019 

Legfontosabb feladataink közé tartozott ebben a 

félévben a pályaválasztás. Az idei tanév bővelke-

dett a továbbtanulást elősegítő programokban. 

Igazából a munka már tavaly elkezdődött, azóta 

folyamatosan nyomon követtük az eseményeket. 

Átvettük a prospektusokat, a tájékoztató füzete-

ket, figyeltük a határidőket. Osztályfőnöki órák ke-

retén belül áttekintettük a különböző iskolatípuso-

kat, azok kínálta lehetőségeket. Szigetváron részt 

vettünk a Pályaválasztási kiállításon, ahol tanuló-

ink sok érdekes, értékes információhoz jutottak. 

Több iskolából kirendelt felelősök, vagy ott tanuló 

gyerekek, tájékoztatást adtak az ott folyó munká-

ról. A legnépszerűbbek azok a tájékoztatók voltak, 

amelyeket volt diákjaink tartottak, mert tőlük a 

gyerekek is bátrabban kérdezhettek. Az osztály-

ban 9 tanuló van. Mindenkinek sikerült kiválasz-

tani a számára megfelelő iskolát. Szakközépisko-

lába 4-en, gimnáziumba 2-en, szakgimnáziumba 

3-an jelentkeztek. Reméljük, hogy ott is megállják 

a helyüket. 

Orbánné Matus Erzsébet  8. o osztályfőnöke 
 

Elmélet a gyakorlatban, avagy játszva tanulunk 

Az iskola a tavalyi tanévtől kezdődően a Szigetvári 
Kultúr – és Zöld Zóna Egyesület megbízásából be-
kapcsolódott egy sikeres, Széchenyi 2020 program 
megvalósításába. A nyertes pályázat eredménye-
képpen egy természettudományos és egy nemze-
tiségi német művészeti szakkör is indult intézmé-
nyünkben, heti másfél-másfél órában. Mindkét 
szakkörön körülbelül 20 fő tanuló vesz részt ve-
gyesen az alsós és a felsős évfolyamokból, Puskás 
Péter és Papp Orsolya vezetésével.  Január hónap-
ban a természettudományos szakkör résztvevői az 
év madaráról beszélgettek, majd csoportokban 
plakátokat állítottak össze, kreatív feladatokat ol-
dottak meg. Fából madáretető is készült, amelyet 
elhelyeztek az iskola udvarán. A nemzetiségi né-
met művészeti szakkör keretében pedig a magyar-
országi németek étkezési szokásaival foglalkoztak: 
játékos feladatokkal tették próbára megszerzett  
tudásukat, plakátot terveztek és készítettek, re-
ceptekkel ismerkedtek meg. 

 

 

 

 

A hónap utolsó foglalkozásán rétest sütöttek az is-
kola megújult tankonyháján, szülők és pedagógu-
sok segítségével. A gyermekek nagy örömmel és 
lelkesedéssel vesznek részt ezeken a foglalkozáso-
kon, ahol az elméleti tudáson felül gyakorlati ta-
pasztalatokat is szereznek, ezáltal jobban elmélyí-
tik ismereteiket és nem utolsósorban átélik az al-
kotás örömét is. 

 

 
 

 

 

Német verseny 
A PSZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája által évről évre, nyolcadik osztályosok szá-
mára meghirdetett német nyelvi versenyen idén három 
tanulónk, Juhász Réka, Kelemen Cintia és Tóth Viktória 
vettek részt. A versenyt 2019.január 23-án, szerdán tar-
tották, ahol a lányok egy feladatlapot töltöttek ki. Cintia 
a 2, Réka a 3. helyet, Viki az 5. helyet szerezte meg. Az 
első három helyezett jutalma az oklevél mellett egy ta-
nulószótár volt. Gratulálunk!                    Papp Orsolya              
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Magántanulóság  
Miért választottuk a magántanulóságot? 

Az elmúlt lapszámban olvashattak a családi vállalkozá-

sunkról (tengeri táboroztatás), ami több hónap kül-

földi tartózkodást jelent. A táboroztatást saját kétkezi 

munkánkkal indítottuk, és a gyermekeinket is ma-

gunkkal vittük. Egyik alkalommal, amikor Luca még 

csak 4 éves volt, megbetegedett. Nem életveszélye-

sen, de az állapota óráról-órára romlott, és a legköze-

lebbi kórház fél órányi autóútra volt. Én nem rendel-

kezem sem helyismerettel, sem nyelvismerettel Hor-

vátországban, így nem tudtam autóba ülni Vele. Ist-

ván épp a vacsorát főzte, fel kellett szolgálni az ételt, 

leszedni az asztalt - órák teltek el, mire eljutottunk az 

orvoshoz. Nagyon kétségbeestünk és megfogadtuk, 

addig nem dolgozunk családilag, míg a gyerekeket 

elég nagynak nem érezzük ehhez. Így én itthon ma-

radtam Velük nyaranta, csak rövidebb időre mentünk 

le meglátogatni az apukájukat. Ám egyre több turnus 

telt be, István évről-évre egyre több időt töltött lent 

fizetett alkalmazottakkal, miközben nagyon hiányoz-

tunk egymásnak. Tavaly eldöntöttük, hogy a követ-

kező nyáron én is bedolgozok, és családilag együtt 

töltjük lent a munkaidőnket. Sokan szokták mondani, 

hogy milyen jó nekünk, egész nyáron nyaralunk. Tény-

leg jó nekünk, de nem ezért, hisz mi egész nyáron dol-

gozunk szabadnapok nélkül. Ehhez a szoros munka-

rendhez a gyerekeknek is alkalmazkodniuk kell. Csak 

akkor mehetünk le a tengerpartra úszni, ha elvégez-

tünk a munkával, akkor azonban azonnal indulni kell, 

mert hamarosan vissza kell érkezni a következő fel-

adat ellátásához. Van, hogy egész nap nem tudunk ki-

mozdulni a teendők mellől. A gyerekek nem nyafog-

hatnak, hisz mint a vendéglátók gyerekeinek példásan 

kell viselkedniük. Persze ilyen nem létezik megállás 

nélkül, ezért nagyon figyelnünk kell az ő egyensú-

lyukra is. Ez az egyik oka annak, hogy magántanuló-

ként kezdték a mostani tanévet. A másik ok, hogy év 

közben is el kell utaznunk, hisz tavasszal is vannak 

vendégeink és ilyenkor végezzük az előmunkálatokat 

a táborban - bár bérelt helyen vagyunk, mindig csino-

sítjuk, fejlesztjük mind a vendégek szállásait, mind a 

konyhát és közös helyiségeket. Az iskolaidőből több 

hetet leszünk távol, ami jogilag a magántanulói stá-

tusszal fedhető le. Ez az első próbaévünk. Ha a gyere-

kek tanulmányi eredményei jók maradnak, akkor 

hosszú távon így tervezzük az életünket. 

 

Mit jelent magán-

tanulónak lenni a 

mindennapok-

ban? 

Félve indultunk a ma-

gántanulóság felé, hisz 

a közhiedelemben az 

él, hogy aki nem jár is-

kolába, az buta marad 

és nem fog boldogulni 

a továbbtanulással - 

több ismerősünk je-

lezte is ezt felénk. El-

kerülve a lemaradást, 

napi rendszer szerint 

éltünk az első félévben 

- ekkor egy Pécs melletti iskola tanulóiként heti egy 

nap mentek a gyerekek iskolába, hogy a közösséghez 

való kapcsolódás ne szűnjön meg teljesen. Mivel 

mindketten sportolnak és zenélnek, így van, hogy este 

érnek haza, ezért reggel hagytuk, hogy maguktól éb-

redjenek és egy könnyed hangulatú családi reggelivel 

kezdődjön a nap. Ezt követően azonban néhány óra 

koncentrált tanulás következett ebédig, amit szintén 

együtt fogyasztottunk el. Napi logisztika volt, hogy ki 

főz, ki mit tanít melyik gyermeknek. A gyerekek több-

ször bekapcsolódtak a főzésbe, így olyasmit tanulhat-

tak, ami hasznos lesz a későbbi életükben, ráadásul 

szeretnek a konyhában sürgölődni. Egyszer ez még jól 

fog jönni a tengeren is! Ebéd után vagy zeneiskola, 

vagy újabb tanulási idő következett, ám ha jó idő volt, 

kimentünk egy nagy sétára. Rengeteget tanultak be-

lőle: ráérősen szemléltük a tájat, átbeszéltünk sokféle 

témát a környezettől a történelemig, matematikáig. 

Emlékszem, amikor az egyik sétán Gergő megvilágo-

sodott százalékszámítás témájában, pedig ez még ké-

sőbbi tananyag lesz. Családilag is másként rendeződ-

tünk: több időnk jutott egymásra, lelassult az élettem-

pónk, amit nagyon szeretünk. Igaz cserébe mi szülők 

sokkal többet kellett beletegyünk egy napba, de ez jó 

érzés, hisz a gyerekeinkért tesszük és nyugodt tempó-

ban. Sokszor estére is maradtak munkák - akár a tá-

borszervezéssel, akár a házimunkával kapcsolatban, 

de nem voltunk fáradtak a hajszoltságtól és korai ke-

léstől. Ha valamelyik tananyag nehezebben ment, 

vagy mélyebben érdekelte a gyerekeket, volt időnk 

megállni, körül járni, utána olvasni. „Mellékhatás-

ként” az egyik gyerekünk elkezdett rengeteget olvasni  
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és olyan történelmi személyek munkásságát tanulmá-

nyozta, akikről nem tanulunk részletesen az iskolá-

ban. Mindketten sok időt szenteltek kreatív feladatok-

nak, ami kihat a gondolkodásukra, esztétikai érzé-

kükre, problémamegoldó képességükre. Közben az is-

kolai teljesítményük hasonlóan jó maradt, mint volt. 

Ami hiányzott, az a gyerekközösség, ezt igyekeztünk 

tudatos szervezéssel orvosolni. 

Januártól gyerekeink a Mozsgói iskolába járnak, itt let-

tek magántanulók. Eleinte féltünk a német nyelvre 

váltástól - eddig angolt tanultak - ám az életünk újabb 

fordulatot vett, így meghoztuk ezt a döntést. Az iskola 

pedagógusai és tanulói kedves fogadtatásáért hálásak 

vagyunk. Az itthon töltött időben a gyerekek minden 

nap iskolába járnak - nagyon szeretnek menni -, ám 

amikor utaznunk kell, visszük a tanulnivalót is. Nagyon 

reméljük, hogy ezt a fordulatot is jól fogjuk bírni. 

Magyarországi viszonylatban közel 7 ezer gyermeket 

érint a magántanulás. Az engedélyt a Gyermekjóléti 

Szolgálatnál lehet intézni, ha a gyermek tartósan be-

teg, szülei külföldön dolgoznak, illetve ha a gyermek 

élsportoló és pályafutása nem fér össze a mindennapi 

iskolába járással. Minden gyermek 16. életévéig tan-

köteles hazánkban. A magánúton való tanulás nem 

egyenlő az iskolából való lógással, hisz ilyenkor a szülő 

felelőssége, hogy gyermeke tudása gyarapodjon, ké-

pességeit leginkább kibontakoztathassa. Alapvetően a 

gyerekek veleszületetten kíváncsiak a világra és annak 

működésére. Ha engedjük, hogy kérdezzenek, vála-

szokat adunk, felcsigázzuk az érdeklődésüket egy-egy 

téma iránt és részt veszünk az életükben - közös játé-

kokkal, kirándulásokkal, beszélgetésekkel -, akkor vár-

hatóan belső igényük lesz a tudás megszerzése. Ma-

napság nagy kihívás, hogy ne szippantson be bennün-

ket a Tv, az internet - főleg a közösségi oldalak -, hisz 

mintát jelentünk 

gyermekeink szá-

mára. A közösen 

átélt élmények a 

legjobb ajándékok, 

amivel útjukra en-

gedhetjük gyerme-

keinket, hisz Ők a 

legnagyobb kin-

cseink. 

Bóni Tünde 

 

 
 

Érdekességek a nagyvilágból 
Február hónapban 
 

 Február 4. Kínai újév 
Az időpont változó, ugyanis az új év kezdetét bonyolult 
számításokkal határozzák meg, de mindig január 21. és 
február 21. közé esik.  Egy régi legenda szerint Buddha 
magához hívta az összes állatot. Tizenketten jelentek 
meg, és az állatok érkezési sorrendjében kapták meg 
nevüket: patkány, bivaly, tigris, nyúl, sárkány, kígyó, ló, 
kecske, majom, kakas, kutya disznó.  Hűségük jutalmául 
Buddha mindegyiknek ajándékozott egy-egy évet. Ettől 
kezdve az évek ezeknek az állatoknak a nevét viselték. 
Az évek az állatok befolyása alá kerültek, egyben az em-
berre gyakorolt hatását is leírták. Az ember is a szüle-
tése évének tulajdonságait hordozza magában az aszt-
rológusok szerint.  

 
 Február 5. – Nutella világnapja 

World Nutella Day egy Sarah 
Rosso nevű amarikai blogger 
találta ki és védette le, később 
átadta a szabadalmi jogokat a 
gyártónak, a Ferrero cégnek. A 
Nutella őse a Pasta Gianduja 
nevű mogyorókrém volt, ame-
lyet Pietro Ferrero egy pékség 
és cukrászüzlet tulajdonosa ke-
vert ki 1946-ban Olaszország-
ban, Alba városában. Az első 

Pasta Gianduja teljesen szilárd volt és 300 kg-os kisze-
relésben árulták. 1951-ben feljavította a pasztát, kré-
mesebbé tette, és az új neve Supercrema néven került 
a boltokba. A krém 1963-ban nyerte el mai változatát, 
Ferrero fia módosította az összetételét és átnevezte azt 
Nutellának. Az első Nutella üveg 1964. április 20-án 
hagyta el az albai gyárat. Azóta a Nutella meghódította 
az egész világot. 2015-ös adatok alapján évi 350 ezer 
tonnát készítenek belőle. 
 

 1900. február 27. - FC Bayer München megalakítása 
Németország legsikeresebb labdarúgó csapata. A klu-
bot Franz John alapította 1900. február 27-én Mün-
chenben és ő lett az első elnöke is. Jelenleg 251.00 tag-
gal rendelkezik. így a második legnagyobb sportegyesü-
let a világon.  
 
 

 
Összeállította: Kántor Éva 
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Mozsgói Emlékek –  

Irodalmi összeállítás 

Ezzel a címmel állítjuk össze legújabb kiadványunkat. 
Olyan verseket, írásokat gyűjtöttünk egy csokorba, me-
lyek Mozsgón született vagy a településen élő szerzők-
től származnak. Az általuk tollba szedett művek kifejezik 
szülőfalujukhoz való kötödésüket. Írásaikból megismer-
hetjük érzéseiket, gondolataikat, a szülőföld iránti ra-
jongásukat.  
 Újságunkban folyamatosan helyet biztosítot-
tunk és megjelentettük, nagy-nagy tisztelettel, ezeket a 
műveket. Valóban hálásak vagyunk amatőr szerzőink-
nek, hogy megoszthattuk önökkel ezeket a gondolato-
kat. Higgyék el, nem könnyű a féltve őrzött kincseket ki-
adni a kezünkből felvállalva ezzel kitárulkozásunkat. Fel-
vállalva azt, ha valakinek nem tetszik, nem ért egyet a 
leírtakkal, vagy netalán lebecsüli irodalmi értékét.  

 
Szerzőink nem születtek a szó hagyományos értelmé-
ben költőknek és íróknak, de számunkra oly kedvesek 
írásaik. Hiszen köztünk élnek, ismerjük őket és ők is is-
mernek bennünket. Szövegbe szedett rímeiktől meg-
elevenedik életünk, tükröt mutatnak általuk. Szeretetet 
és odaadást tükröznek az élet, az emberek és a hely 
iránt.  Fogadják szeretettel az újságba és a kötetbe vá-
logatott műveket! 
 

A megjelenés előtt álló könyvet rajzokkal és festmények-
kel, illusztrációkkal egészítjük ki. Szintén Mozsgóiak 
munkáiból válogatva.  
 

Kérem Önöket, segítsék a kiadvány összeállítását. Vár-
juk a verseket, elbeszéléseket és rajzokat! Várjuk a ja-
vaslatokat arra vonatkozólag, hogy kik szerepeljenek a 
könyvben február 20-ig! Köszönöm. 

Puskásné Horváth Éva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rajz: Bakonyi Sándor 
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Pap József: Veled leszek 
 

Ha majd a nappalok s az éjjelek,  

Ott az idegenben szokatlanok lesznek, 

Ha majd az öreg hold feljő az égre, 

Vajon gondolsz-e majd a szép estékre? 

 

Ha eljön az óra, vajon mit érzel, 

Ki állsz-e a kiskapuba - s nézel? 

Gondolatban vársz-e rám hatórakor, 

Érzed-e majd, hogy veled leszek akkor? 

 

Ott leszek én is mindég gondolatban,  

Veled s melletted ott a kiskapuban... 

Csak ha majd szólsz, válaszolni nem tudok,  

Hatórakor, nem hallod, hogy zokogok. 

 

Ha majd, ott idegenben zuhog a szél,  

Én küldöm hozzád, hallgasd meg mit beszél... 

Ha pajkosan arcodba szórja hajad, 

Ne haragudj, haragudni nem szabad. 

 

Csendes éjjel, ha majd rólam álmodol,  

Hol leszek én! Idegenben valahol.... 

Falumtól, s tőled, ki tudja merre, 

Rózsa helyett szívem tövisekkel tele. 

 

Ha könnyes lesz a szemed, mint most  

nekem, 

Ne csüggedj el, meglásd mily jó lesz  

velem. 

Nem lesz könny és nem lesz fájó  

búcsúzás, 

Örök együttlét lesz a jutalmazás! 

 

1957. II. 21. 

 

 

… : Végre veled 
 

Láttalak az egyik napon.  

Az isten se tudja, hányadikon.  

Arany szőke hajad,  

Vérvörös ajkad.  

 

Futottam boldogságom után,  

de nem láttam tisztán,  

s hiába láttalak,  

meg nem találtalak.  

 

 

Felébredtem, kinyitottam a szemem, 

és végre megláttam mit kerestem.  

Arany szőke hajad,  

Vérvörös ajkad.  

 

Beszéltem egyszer végre veled.  

Nem tudtam mit és hogy mondjak neked.  

És teljesen elrontottam, 

Legalábbis így gondoltam.  

 

Próbálok végre felnőtt lenni,  

És végre nem rólad elmélkedni.  

Arany szőke hajadról,  

Vérvörös ajkadról.  

 

Feladtam, hogy valaha szabad leszek. 

Hogy másba szerelmes legyek.  

Másnak bókoljak,  

Másra gondoljak.  

 

Menekülök, ahova csak tudok, 

De mindig csak rád gondolok,  

Arany szőke hajadra,  

Vérvörös ajkadra. 

 

2018.                                               . pontaz –  

 

 

 

Kiss János: Dal 
 

A hangod szürke eltévedt hang 

mely remegve közelít felém 

Mielőtt felfoghattam volna 

kinyúlt az erdő karja 

s magához ölelte könnyedén 

 

Távoli meg nem értett hang vagy 

Elfelejtett erőtlen álom 

De néha-néha felismerlek 

egy furcsa színen villanáson 

 

1958 
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Egy fa 

 

Volt egyszer egy fa, szép nagy, terebélyes tölgy. 

Egy mező kellős közepén törte meg a tájat. Mellette 

halkan csordogált egy kis patakocska.  

 Híres fa volt. Három falu összes legénye ebbe a 

fába vájta szerelmének monogramját. Fájt neki mi-

kor éles bicskájukat belevágták, mégis boldog volt. 

Örült a szerelmeseknek, a boldogságuknak, és ab-

ban bízott, hogy a gyermekeik majd ugyanúgy 

hozzá fognak jönni szerelmüket megörökíteni. 

 Történt egy viharvert éjjel, hogy egy irigy legény 

az összes írást levakarta. A fának minden egyes vá-

gás egyre jobban fájt mind a szívének, mind a tes-

tének. Mikor az utolsót is lekaparta a legény, a fa 

már nem bírta tovább. Bánatába belehalt és eldőlt. 

Rádőlt pont a legényre. Agyon is lapult nyomban, 

de lássatok csudát, szíve helyén nem vér folyt, 

csak kátrány.  

- pontaz - 
 

 

Hárompontos házi feladat 
 

A lány mindig is szeretett sportolni. Már nyolcéves 

kora óta edzésre járt. Persze könnyű volt neki. Ő 

volt az osztályelső. Tanulnia csak keveset kellett, 

legfeljebb napi fél órát. Ezért is ment tovább egy 

erős, elismert középiskolába. Itt már több idő ment 

el a tanulásra. Először elég volt másfél óra, majd fo-

kozatosan több és több. Végül nem maradt ideje 

edzeni. Válaszút elé állt: kosárlabda vagy suli.  

  Az utóbbira voksolt. Úgy hitte, így többre 

megy majd az életben. Így már eleget tudott ta-

nulni. Kínkeservesen végigcsinálta az iskolát. Az át-

laga 4,1  

lett, az érettségin 127 pontot kapott. Nem jutott be az 

első megjelölt helyre. Elvégezte azt a szakot, amire  

felvették. Öt évig tanult. Kapott egy szép diplomát. A 

család nagyon boldog volt. A nagymama örömében 

sírva fakadt. Talált egy átlagos munkahelyet, átlagos 

fizetéssel. Azt mondta, hogy boldog. Volt két gyereke 

és egy férje. 

  De álmában most is zsákolt. A döntő meccsen 

dobott négy 3 pontost. Ujjongva vetette magát a csa-

pattársai közé. Az edző megpaskolta a hátát. A nézők 

tomboltak. Most tényleg boldog volt, tartozik vala-

hová, ő is tagja a csapatnak, együtt él vele. Velük.  

 Aztán felébredt. Kiment a konyhába és ivott 

egy pohár vizet, majd bement a fiaihoz. Nézte a sarok-

ban az ő kosárlabdájukat. Talán ti másképp döntötök, 

gondolta.  

- k –  

Illusztráció: pixabay 
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Győri Sándor: G u s z t i 

 

Guszti kecske volt. Bakkecske, de nem is akármilyen. 
Gyönyörű vörös-feketésszőrrel, szép szarvakkal. Szóval 
fajtája dísze volt. Pécsen a Mecsek oldalban élt kis csa-

ládjával, Lizivel az anyakecskével és gidájukkal, a Babu-
cival. 

Hogy valójában a szomszédok tiltakozása a kecskeme-
kegés ellen, vagy Guszti agresszivitása okozta a bajt, de 
gazdái kimondták: a kecskéknek menni kell.  
Yoi (milyen név?) szólal meg két tanóra közt a szünet-

ben.  
- Zsuzsi ti falun laktok, valahova el kéne rakjuk a kecs-
kéket, de jó helyen szeretnénk tudni. Nem fogadnátok 
be őket, ingyen odaadnánk. 

- Apa a Yoi-ék ingyen odaadnák a kecskéiket, fogadjuk 
be őket.  

- Rendben az egyik disznóólat rendbe tesszük nekik, 

meg csinálunk kifutót nekik, had ugrándozzanak. 
Megtörténik a szállítás a három összekötözött lábú 
kecske az utánfutón utazik.  
- Na, gyerekek betesszük őket az ólba, szokják a helyü-

ket. 

Elengedik a három kecskét, széna a rácsban, abrak a 

vályúban, víz az itatóban. Megindul a család a lakóház-
hoz. 
Guszti megsértődik, hogy elhagyták az emberek. Egy 

szép ívű ugrással átszeli a kerítést és máris az udvaron 
van.  

- No Guszti, te ilyet is tudsz?  

Meg még mennyi mindent tudott. Mindenkit fel akart 
öklelni. Főleg a gyerekeket kedvelte, mert azok kicsik 
voltak, de nekiment a gazdának is, főleg, ha lehajolva 

dolgozott valamit. Meghallja a kecskekörmök kopogá-
sát a kemény udvaron, hátrafordul, éppen idejében 

kapja még el a kecske szarvát. Három gyors oldalba rú-

gás: a kecske eloldalog. Tíz perc múlva újabb támadás. 
Más alkalommal kiugrik, két percig sem tart a tízéves 

kis selyemfenyő kérgét lehántani, hogy hetek alatt el-
haljon a kis fa. 
Gusztinak mennie kell! 
Szomszéd falu gazdájának vannak birkái, kecskéi. 

- Anti, hoznék neked egy gyönyörű bakkecskét. Nekem 

egy anyakecském van, a bak csak unatkozik.  
- Hozd, majd ellesz itt a nyájban.  

Eltelik két-három nap. Telefonhívás. 
- Sándor, vidd a bakod, mert nem bírunk vele. Neki-
ment a juhásznak, a pulinak, a kosnak – pedig az sem 

semmi jószág a kilencven kilójával.  
Bevittük apámhoz, megkötöttük a füves udvaron. Nem 
legel, csak ha az öreg lefekszik mellé. 

Amúgy megvívták a maguk harcát, az apu győzött. A 
kecske magába csak a kenyeret eszi.  
- Tudod városi kecske, ott több a kenyér, mint a fű.  

- Mikor viszed?  

- Holnap. 
Guszti megint utánfutóra kerül, utazik Hertelendre a 

másik juhász ismerőshöz. (Neki nincs telefonja.) 
- Sanyi bácsi, de jó, hogy hozta ezt a bakot. Az én Bélám 
már tehetetlen, de olyan büdös hogy már slaggal mo-

som, csak úgy tudjuk elviselni.  
- Na, a Guszti nem büdös – ebben, mint bakkecske pár-
ját ritkítja. Egy csöppöt goromba, majd vigyázzatok 

vele.  
Eltelt egy hét, Gusztiról semmi hír. Még egy hét, akkor 

már győzött a kíváncsiság. Látogatóba megy a gazda. 
Legelésző birkanyáj a dombok között, pár tucat kecske. 
Guszti a nyájban békésen keresgéli az ivarzó jószágo-

kat, közben csipegeti a bokrokat.  

- Norbi, hogy van a bak?  
- Jól Sanyi bácsi, látja el van ez békésen. 

- Nincs vele baj? 
- Nincs.  

- Nem is volt? 
A juhász megvakarja a fejét.  

- Kezdetben volt. Ment ez mindennek, mindenkinek, 

még a szamárcsődörnek is.  

- És most?  
- Most békés. Tudja, amikor engem támadott meg köz-
tünk volt az acéldrótos villanypásztor.  

- Na és?  
- Az egyik szálba beakadt a szarva, a másik meg csak 

úgy szikrázott az óránál. Ki sem tudtam szabadítani, 
míg el nem feküdt. Azóta nincs ezzel semmi baj. Az 

elektrosokk használt.  
Valóban használt. Guszti beilleszkedett a nyájba, 

„tette dolgát”. 
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Hanem teltek az évek Guszti ízületei felmondták a 

szolgálatot. Üzenet jön: meg kell nézni Gusztit, mi le-
gyen vele. 

- Sanyi bácsi már egy hete nem tud felállni a kecske.  

- Nézzük.  
Guszti ízületei bedagadva, felállítják, nem bírja a csí-
pője.  

- Norbikám, én megkönnyezem, de vágd el a nyakát. 
Ennek ez már nem élet.  
 

Vége a gyönyörű baknak. Egy fiatal cigányember ajánl-
kozik segíteni a nyakáért, meg egy lapockáért (ha nem 
áruljuk el az anyósának, hogy bakkecske volt.) A többin 

megosztoznak, hűtőbe kerül a hús. A gazda meg a ju-
hász komondorjainak nem büdös a bakkecske hús. 

Guszti bőrét kikészíttetik, párját ritkítja a gyönyörű vö-
röses fekete gerezna.  

 

Hagyományműhely Pesthidegkút-Máriaremetén. Ör-

dögöt kell játszani, no Guszti bőrében pont jó lesz. Ha 
már ott van az iskolás széken a kényelmes takaró.   

Szünetbe megszólít a mögöttem ülő kis óvónő:  
- Sanyikám mi van a székedre terítve, én olyan furcsán 
érzem magam. 
- A bakkecském bőre, az esti drámajátékhoz kell.  

- Te ennek olyan sugárzása van, én furcsán érzem ma-
gam. 
- Na, akkor kiviszem a folyosóra, a magam székére meg 
legközelebb hozok egy báránybőrt. 
 

Mit tudott Guszti, hogy halála után a bőrének is ilyen 

hatása volt??  

 

 

 
 

 

 

 

HŰTŐSZEKRÉNY 
 

Mikor hazavitték ő állt a középpontban. Minden-

kinek megmutatták. Az összes szomszéd rajta 

gyönyörködött. Jó nagy volt, erős, és megbíz-

ható. Igaz egy kicsit sokat fogyasztott, de senki 

se sajnálta tőle. Éveken keresztül telerakták fi-

nomságokkal. Büszke volt magára, és megve-

tette a többi eszközt, amit kidobtak mellőle. 

 Egy nap azonban őt is utolérte a sors keze. Az 

utcára került. Sokáig a ház előtt állt egy nagy „El-

adó” táblával együtt, azonban senkinek se kel-

lett. Mikor a gazdát panasz érte a kint álló hűtő 

csúnyasága miatt, végleg megszabadultak tőle, a 

szeméttelepre került.   

 A hűtő depresszióba esett. Minden, amiben 

hitt, összeomlott. Így teltek a napjai a többi sze-

mét mellett szégyenkezve. Egy nap sulisok jöt-

tek, talán még felsősek se lehettek, a szemét kö-

zött új játékszereket kerestek. A hűtőbe lábaso-

kat raktak és céltáblának használták.  

 Utálta ezt a hűtő. Nem elég, hogy koszos lá-

basok kerültek bele, még kővel is megdobálták. 

Néhány hétig vissza-visszajártak a gyerekek, de 

aztán megunták.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jó sok év telt el. Újabb szemetet dobtak rá, 

nőttön-nőtt a kupac, a gaz elkezdte benőni. Né-

hány pók is beköltözött. Egyik délután odajött a  

közelébe egy férfi. A hűtő azonnal felismerte; az 

egyik gyerek volt azok közül, akik megdobálták.  

A hűtőt rossz érzés járta át. Tombolt benne a 

düh, meg akarta semmisíteni a valahai fiút, de 

természetesen tehetetlen volt.  

 A férfi odaért, és amikor meglátta a hűtőt, fel-

csillant a szeme. Leszedte a gazt és a pókhálót. 

Mosolygott. A hűtő dühét félelem váltotta fel. A 

férfi megfogta a hűtő ajtaját, és kitépte. Ő fájdal-

mában elájult. 

 Mikor felébredt, egy műhelyben találta magát. 

Sokszor látta a férfit ki-bejárni, mindig ránézett, 

de nem ért hozzá. Egy nap azonban a műhely 

közepére állította, kiszedte belőle a rácsokat, le-

festette pirosra, kamukerekeket és kormányt 

szerelt rá. Még egy ülést is beszerelt. Mikor vég-

zett, leterítette egy nagy pokróccal... Sokáig nem 

is látott a takarón át. Csak várt….  

 Mikor leszedték a pokrócot, már ketten álltak 

előtte. A férfi és egy kisgyerek. A gyerkőc nagyon 

boldog volt, beleült és játszani kezdett. A hűtő 

dühe és félelme boldogsággá alakult át, és mo-

solya újra fényesen tudott ragyogni.  

- pontaz - 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 
A múlt havi számban Jelasics betörésénél hagytuk abba 

történetünket. 
Bevallom, nem ismerem Jelasics két menetoszlopá-

nak pontos útvonalát, de mivel egyik Nagykanizsát 

érintve indul, a másik Pécset érintve Fehérvár illetve a 
főváros felé, és amiket biztosan tudok egyikük Ozorá-
nál tette le a fegyvert, a térképet nézve nem messze 
mehettek el Mozsgó mellett. A két hadtest négy osz-
lopban vonulva Barcs – nagyjából Nagybajom, Varasd 

– Nagykanizsa, Légrád – Nagykanizsa, Pécs – Dombóvár 
– Ozora úton vonult. Örülnék, ha valaki tájékozottabb 
jelezné az újságba, ha pontosabb ismerete van a Mozs-
gót érintő 48-49-es hadi eseményeket illetően. Bár 
ezek az útvonalak 10-50 km-re elkerülték Mozsgót. 

Csak feltételezem, hogy az akkor még részben megma-

radt vízi világ miatt a fent említett száraz részeket vá-

lasztották felvonulási útnak.  
 Maradjunk Ozoránál. Jelasics seregének egyik szár-

nya Roth és Fhilipovics vezetésével szállja meg Ozorát. 

Perczel Mór egy nemzetőr hadtesttel és Csapó Vilmos 
népfelkelőkkel vonul ellene. Tudni kell Ozora ugyanúgy 

hét dombra épült, mint Róma. A magyar sereg létszá-
mában és fegyverzetében is sokkal szerényebb volt, 
mint a szerb-horvát ellenség. A magyar sereg meg-

kezdte felvonulását a dombok között – mesélték még 
negyven évvel ezelőtt is az Ozoriak. A seregtestek jár-

ták sorra a dombok közti utakat. Mivel a nemzetőrök, 

népfelkelők uniformissal sem voltak még ellátva, nem 

igen lehetett különbséget tenni közöttük. Egy-egy se-
regtest többször is elvonult egy-egy útvonalon. A szer-

bek azt hitték az annyi seregtest, ahányszor elvonultak. 
Az országra törő seregtest vezérei hatalmas túlerőt sej-

tettek a magyar seregben, ezért Ozoránál ütközet nél-
kül letették a fegyvert. A honvédő sereg ágyukkal, fegy-

verekkel lett gazdagabb, az országra törők egy szo-

morú tapasztalattal gazdagodtak. 
 Ekkor tette magát országosan ismertté Görgey Ar-

túr, a volt császári-királyi főhadnagyból a nemzetőrök 
élére állított honvédőrnagy is. Jelasics a maradék had-
erejével Bécs felé menekült, hisz egy jó héttel koráb-

ban Pákozd és Sukovó között Móga altábornagy is 

megverte a szerb fősereget. Egy szép emlékművel és 

évenként hagyományőrző hadijátékkal emlékeznek az 
eseményre.  

 Az október elejére kialakult helyzet világossá tette 
mindkét oldalon: a császári udvar megszegte a megál-

lapodásokat; a magyarok meg nem engednek a koráb-
ban még diplomáciai úton elért engedményekből.  
 
 

 
A magyar országgyűlés Szemere belügy és Mészáros 
hadügyminiszterrel kibővítette a kormányt. Válaszul  

V. Ferdinánd kinevezte Jelasics horvát bánt Magyaror-

szág teljhatalmú katonai és polgári kormányzójává. 
Feloszlatta a magyar országgyűlést és bejelentette, 

hogy valamennyi országgyűlési törvény szentesítését 
megtagadja.  

 A pákozd-sukorói csata sem szokványos a világtör-

ténelemben. Adva van egy szerb hirtelen lett tábornok, 
aki az osztrák császárra esküdött. Egy magyar hadse-
reg, amely tisztjei az osztrák császár, egyben a magyar 

király (még ha nem is koronáztatta meg magát) szemé-
lyének tettek esküt. A bécsi udvar „politikusai” ezt a 

két sereget indítják egymás ellen. Előáll az-az esemény, 
hogy két sereg úgy vív harcot, hogy mindkettő ugyan-
arra az osztrák császár- magyar királyra esküdött fel. Ez 

persze egy szinte a világon egyedülálló története, de a 

lényeg, hogy Jelasics csúfos vereséget szenved. „Fut 
már Bécs felé Jelasics a gyáva.” (Petőfi).  Petőfivel, aki-

től idéztem még találkozunk párszor.  
 Az események lezárásaként az Országos Honvé-

delmi Bizottság egy új alkotmányos kormány kinevezé-
séig kormányként való működéséről hozott határoza-

tot.  

 A bécsi udvarral való nyílt összecsapás azonban is-

mét elmaradt, mivel Bécsben kitört a forradalom. A 
forradalmi vezetők kiáltványt intéztek a magyarokhoz, 
hogy üldözzék tovább Jelasicsot. A belső birodalmi ha-

tárt átlépni habozó magyar haderő azonban lehetősé-
get adott, hogy Bécs védelmére osztrák haderő álljon 

fel. Így október 30-án a magyar haderő a schwechati 
csatában vereséget szenvedett.  

 Windisch-Grätz tábornok alá rendelt császári had-
erő a rác fegyveresek, a délszláv haderő jelentős részé-

től támogatást kapva támadta az országot, maga mellé 
állítva még az oláh parasztokat (délkeltről); ezen kívül 

egy Galíciai hadtest is indult a magyarok ellen. A ma-
gyar kormány ellen csak a határ menti tót lakosságot 
nem sikerült fellázítani, de így is szinte minden oldalról 

támadták a monarchia népei és az osztrák csapatok az 
országot. Ebben a helyzetben Kossuth a már szerbek 

ellen sikeresen harcoló képzett tisztet Görgey Artúrt ál-

lította a sereg élére. 

 Görgei pályafutása – főleg politikai felhangok miatt – 
igen ellentmondásos. Részleteit a következő számban 
próbálom bogozni. 

 
2019 jégbontó hava  

Győri Sándor 
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A hó országában…. 
Évek, sőt évtizedek óta nem voltam otthon Erdély-

ben télen, hiszen mindig nyáron szoktunk menni. 

De most olyan élethelyzet alakult, hogy el kellett 

indulni; nem volt választásunk. Itthon tájékozód-

tunk az időjárásról és az útviszonyokról, hogy fel-

készülve indulhassunk. Két autó, kilenc személy 

(mi és mind a négy gyermekem, plusz mindenki-

nek a párja). Egyetlen dolog volt, amitől nagyon 

féltem, hogy a 12-13 órás utat meg kell tegyük két- 

három kis pihenővel.  

Éjfél után indultunk felszerelkezve, pokró-

cokkal, enni-innivalóval és tele optimizmussal. 

Tudtuk, hogy otthon Csomafalván nagy hó és hi-

deg van, ezért bebiztosítottuk magunkat meleg 

ruhával. Itt Magyarországon semmi hó, úgyhogy 

lehetett haladni, majd a határ túloldalán egészen 

Marosvásárhelyig ugyanolyan szürke kopár táj fo-

gadott bennünket, mint itt. A Király-erdő és hágó 

fehéren díszeleg a határ túloldalán, de az út mel-

lett épp csak megmutatja magát a tél.  Ahogy kö-

zeledtünk a célunkhoz, fehér lett a táj, a fák; min-

denhol szikrázott a napfényben a hó. (Már több-

ször olvashatták tőlem, hogy a Bucsinon való átke-

lés nem egyszerű, főleg télen, mert a lehullott 50-

60 cm. hó, azért tud okozni problémát.)  

 

 

 

 

Fotó: Kovács Gábor 

Ahogy egyre jobban emelkedett az út, elénk tárult 

egy gyönyörű mesevilág. Nem lehet leírni azt a 

szépséget, ami ott fogadott, az út tökéletesen jár-

ható, az égig érő fák a hó súlya alatt meghajolva 

csodaszépen sorakoztak, szikrázóan sütött a nap. 

Ablakok lehúzva, telefonok kattogtak, mindenki 

meg akarta örökíteni ezt a meseszép világot. Aztán 

megálltunk a tetőn, és mintha ismét gyermekek 

lettünk volna, nem győztünk betelni a látvánnyal 

és kipróbálni hógolyózást, havon járást.  

Sajnos csak két nap adatott meg és bár szo-

morú esemény miatt utaztunk haza, azért ez az 

élet egy kis ajándéka volt azért, hogy felvidítsa a 

napjainkat. Az ott töltött idő és a hazafelé vezető 

út is tartogatott sok szépet a szomorúság mellett, 

- és ezért hálás vagyok a sorsnak.                

Bege Amália 

 

 

MOZSGÓ  
02. 23. szombat 16.00 óra 

 

SZENTLÁSZLÓ 

Vasárnaponként 9.00 óra 
    

SZIGETVÁR  

Vasárnaponként  10.30 és 18.00 óra 

 

 
  

 

HALÁLOZÁS 
 

Szegedi János (Gyöngyösmellék, 

1959.01.16. an.: Bogdán Mária) volt 

Mozsgó, Mátyás király utca 1. sz. 

alatti lakos meghalt 2019. január 25. 

napján. 

 

Nyugodjon békében! 
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„Játszani is engedd szép, komoly fiadat.” 

                                               /József Attila/ 
 

Korszakát élik a televíziós játékok, minden csatornán van belőle annyi, hogy Dunát lehet rekeszteni velük. Vannak 

stratégiai, gondolkodós és olyanok is ahol a szerencse játszik főszerepet. Én azokat szeretem, ahol a tudás és az 

agytorna fontos szerepet játszik. Régen kedvencem volt a „Legyen ön is milliomos”, „Maradj talpon”, de most egyet-

len játék van ami leköt és rendszeresen nézem, sőt szimultán játszom a játékosokkal. Ez a „Honfoglaló”, ahol a tudás 

hatalom, ahogy Szente Vajk a műsorvezető mondja. Az emberek azért jelentkeznek a vetélkedőkre, mert remény-

kednek a nyereménybe, mert ugyebár igén szép összegeket lehet nyerni. Visszatérve a Honfoglalóra, igen nehéz 

kérdések vannak, rendesen meg kell dolgozni annak, aki ott van, persze szerencse is kell. Nekem ez kikapcsolódást 

jelent, és ha tudom a választ, akkor örömet és elégtételt is. Kérdezgettem az ismerősöket, mi a véleményük a játé-

kokról, és kiderült, hogy mindenki néz vagy nézett ilyen, vagy ehhez hasonló játékokat, vetélkedőket. A keresztrejt-

vény is egyfajta játék, hiszen megmozgatja az agysejteket, ezért az idei évtől a Mozsgó újságban is szeretnénk ke-

resztrejtvényt.  Nyeremény is lesz stílusosan könyvet adunk ajándékban. 

 

F E K E T E P Á R D U C 

K A I X H M O B Á B A Z 

Ö S B A U B M R G E Ó H 

R E I N L Á O A I Z B O 

T N E G L L Z M I Ü O L 

E I D O Á I S Ó S S R D 

F K E L M N G N T T Í F 

Á Ő R K A T Ó A V H T É 

C K M A E P E R Á Á É N 

Á S A A L M A F N R K Y 

N E N S D R Á M A S Z T 

I V N Á E L E F Á N T L 
 

ALMA, ANGOL, BÁBA, BÁLINT, BIEDERMANN, BORÍTÉK, DRÁMA, ELEFÁNT, ENIKŐ, EPER, EZÜSTHÁRS, 

FÁCÁN, FEKETEPÁRDUC, HOLDFÉNY, HULLÁM, ISTVÁN, KÖRTE, MOZSGÓ, RAMÓNA 
 

A szavak vízszintes és függőleges irányban helyezkednek el. A megfejtés a megmaradt betűkből olvasható ki. 
 

Megfejtést a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi könyvtárban február 
15-ig. A beérkezett megfejtések közül sorsolunk.  

 
  

mailto:mozsgokonyvtar02@gmail.com
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XII. Porovica Kupa  
 
A Porovica Kupa már évek óta megrendezésre kerül, 2019-ben január 
hónapban, így az évet ezzel kezdtük. Mint minden évben, így idén is a 
Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület szervezte. 

A tavalyihoz hasonlóan szintén rengetegen érkeztek, hogy 
játszhassanak a meghirdetett versenyen. Érkeztek Harkányból, 
Kishárságyról, de még külföldiek is tiszteletüket tették. Verőcéről jött 
két horvát csapat, akik már a profi kategóriában versenyeztek.  

A kupán a lelkesedésből és a jókedvből nem volt hiány, hiszen 
mindenki régi barátként üdvözölte egymást.  

Az amatőr kategóriában 5 páros indult, közülük Péterfai Vince 
és Tamás László bizonyult a legjobbnak, míg a profi kategóriában 13 pá-
ros versenyzett. A horvátok fölényes győzelmet arattak, hiszen Darko 
Kulej és Josip Jagušič végzett az élen. 
 
Amatőr kategória:  
 

1. Péterfai Vince – Tamás László 
2. Nagy Antal – Hajdu József 
3. Kovács József – Megyeri Zoltán 

 
Profi kategória:  
 

1. Darko Kulej – Josip Jagušič 
2. Csomor Szabolcs – Csomor Ferenc 
3. Sterner Péter – Szunyogh Mihály  

Matus Attila szakosztály-vezető 

 

 

Szakosztályunkat 2 versenyző képviselte 2019. ja-

nuár 19-én, a Sásdon megrendezett Nagy Lajos Em-

lékversenyen. A népes mezőnyben egyéni verseny-

számban Matus Attila 3.helyezést, míg vigaszágon 

Zsebe László szintén 3.helyezést ért el. Mindkét 

csapattársunknak gratulálunk! Hajrá Mozsgó! 

 

 


