
 

 

 

 

 
 

VÉGRE LESZ JÁRHATÓ ÚT JEDINKÁRA 

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez 2018. janu-

árjában benyújtott pályázatunk megvalósítása az 

utolsó fázisához érkezett. A Mozsgó Jedinka-szőlőhegy 

zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasz-

nosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fej-

lesztés című pályázaton, majdnem 9 600 000 Ft 100%-

os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert 

önkormányzatunk.  

A Földművelésügyi tárca elsődleges célja volt, hogy 

megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, anyagi for-

rást, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba 

vételét, illetve a mi esetünkben a területek megköze-

líthetőségét segíti elő. 

 

 

Az út nyomvonalának kijelölésével kezdődött meg az 

építkezés tavasszal.  A fakitermelés és alapozás után a 

természetes lefolyások kitapasztalása volt a legfonto-

sabb feladat. A vízelvezető árkok kimélyítése, a vízmo-

sások elegyengetése, a víztározók kialakítása megtör-

tént.  
 

Július hónapban kezdték el az újrahasznosított építési 

törmelék (tégladarálék) szállítását. A kimélyített út-

alapba 30-40 cm vastagságban terítik el a darálékot.  
 

 

 

 

 

 

 

A 3100 tonna anyag megmunkálása valószínűleg szep-

temberig elhúzódik.  
 

A pályázat megvalósítása során az önkormányzat saját 

eszközeivel végzi az anyag elmunkálását, bedolgozá-

sát, tömörítését. Ugyancsak saját gépeivel végezte el 

az árkok és lefolyók kialakítását.  
 

Az eddig elkészült alsó útszakaszon, az alapos körülte-

kintő munka, már az első vizsgáját is kiállta, a múlt heti 

vihar alkalmával. Közvetlenül a szakadó eső után is tel-

jesen járható volt. Remélhetőleg az így kialakított út, 

folyamatos kisebb karbantartási munkálatok mellett 

sokáig fogja szolgálni az ott lakók, a telek tulajdonosok 

kényelmét, Jedinka megközelíthetőségét, és ez a va-

rázslatos hely további érdeklődőket fog vonzani. 

 

 
 

 

 

 

 

 

KOVÁCS ZSOLT VILMOS POLGÁRMESTER 
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Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választása 2019 
 

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, 

vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános 

választásokat. 
 

Néhány információ:  

 a választási kampányidőszak 2019. augusztus 

24-től október 13-án 19.00 óráig tart.  

 az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterje-

lölt állításához szükséges ajánlások számát a 

helyi választási iroda vezetője állapítja meg 

2019. augusztus 8-án. 

 a jelöltként indulni szándékozó választópolgár 

részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet 

a választási iroda legkorábban 2019. augusztus 

24-én adja át.  

 

 Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10 000 vagy 

annál kevesebb lakosú település választópolgá-

rainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 

 

 Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a tele-

pülés választópolgárainak legalább 1%-a jelölt-

nek ajánlott.  

 A képviselők száma a lakosságszám arányában 

változik - 1000 lakosig 4 fő, 

 

 

 AZ AJÁNLÁSOK GYŰJTÉSE:  

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja 

le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, 

magyarországi lakcímének feltüntetése mellett 

saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópol-

gár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az 

ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az 

esetben is elengedhetetlen feltétel. 

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azon-

ban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. 

 

 Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 

2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási 

irodának. 

www.valasztas.hu 

 

 

 

 

Helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választása 2019 

 

 

 
 

 

Tisztelt Mozsgói Lakosok! 

 

A Mozsgó újság lehetőséget biztosít a helyi ön-

kormányzati képviselők és polgármesterek vá-

lasztásán induló jelölteknek a bemutatkozásra, 

programjaik megismertetésére.   

 

Határidő: azok a jelöltek, akik élni kívánnak a le-

hetőséggel, kérjük, hogy augusztus 31-ig juttas-

sák el a szerkesztőségbe a megjelentetni kívánt 

kampányszöveget. 

 

Kérjük, hogy a dokumentumot, fényképet, 

amennyiben lehetséges, elektronikus formá-

tumba küldjék el, mert ebben az esetben tudjuk 

a megfelelő minőségben megjelentetni!  

Maximális terjedelem A4, azaz egy oldal. 

Igény esetén segítünk a gépelésbe, szerkesz-

tésbe! 

 

E-mail cím: mozsgokonyvtar@gmail.com 

 

A bemutatkozást a szeptemberi lapszámban ol-

vashatják! 

 

/Sértő tartalmú szöveget nem jelentetünk meg!/ 

 

Puskásné Horváth Éva 

 

 

 

 

 

  

http://www.valasztas.hu/
mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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FOCIBÓL SOSEM ELÉG 
Kerekes Zoltánnal, a focisták edzőjével készítettem in-
terjút 

 

Hogyan ke-
rültél kap-
csolatba a 
focival? Mi-
óta focizol, 
edzősködsz? 
30 éve a fut-
ball körül va-
gyok így 
vagy úgy, 
mert játé-
kosként 
kezdtem, 
majd 5 év 
alatt bele-
kóstoltam a 
játékveze-
tésbe. Most 
edzőként dolgozok mintegy 15 éve. Jelenleg UEFA B 
edzői vizsgával rendelkezem.  
 

Milyen kapcsolat fűz Mozsgóhoz? 
Mozsgóhoz egyetlen kapcsolat fűz, az a foci. Megkere-
sés érkezett Mozsgó részéről a futball kialakítására, 
megújítására; jelenleg most azon dolgozunk.   
 

Mutasd be pár mondatban a Bódi Focisuli Alapít-
ványt.  
2002-ben alakultunk, úgy tudom, hogy ez a legrégebbi 
alapítvány Szigetvár életében. Azóta sok negatív ese-
ményen ment át az alapítvány, mert kettészakították, 
játékos létszámát megcsapolták. De azóta újjáépítet-
tük és azon dolgozunk, hogy a gyerekekről szóljon és 
nem arról, hogy belőlük legyen fenntartva a felnőtt 
csapat.  
Alapítványunkban minden játékos térítésmentesen 
kapja minden ruházatát, ezek között van kettő bajnoki 
szerelés, téli- nyári edző szerelések, utazó és edző me-
legítő, aláruházatok, nadrág és póló, széldzseki, utazó-
póló, táska. Jelen pillanatban egy játékosnak 70-80 
ezer forint értékben adunk ki ruhát, melynek mennyi-
sége és értéke évről-évre nő.  
Természetesen célunk az, hogy mindenki jól érezze 
magát nálunk, sok barátot szerezzen, és sok élmény-
ben tudjuk részesíteni őket. Ezért rengeteg ingyenes 
programot szervezünk számukra és szüleik számára, 
mind például kéthetente NB I-es mérkőzések látoga-
tása, mozilátogatás, akadémiák látogatása, táborozás, 
és sok hasonló program. Idén nem csak folytatni sze-
retnénk, hanem bővíteni a programsorozatot. A szülők  
 

 

válláról szeretnénk levenni a terhet, így már három 
buszt üzemeltetünk, és kiemelném, hogy januárban le-
hetőségünk lesz egy új buszt vásárolni. Ezekkel a bu-
szokkal szállítjuk a játékosainkat edzésre, edzés után 
haza, még a vidéki játékosokat is. Ezekkel szállítjuk Bo-
zsik tornákra a gyerekeket és a szülőket, továbbá baj-
noki mérkőzésekre használjuk (természetesen ingye-
nes számukra).  
Ha valaki megkérdezné mi jó a Bódi Focisuli Alapítvány-
ban, válaszként csak annyit mondanék: itt minden térí-
tésmentes, a játékosok mindent megkapnak, jók az 
edzők és sok kiemelt játékosunk van. Folyamatosan 
programokat szervezünk.  
Sok közös programot szervezünk szülőnek és játéko-
soknak. Minden bajnoki mérkőzés után ételt és üdítőt 
biztosítunk korosztálytól függetlenül. Edzések után 
meglepetésként virslit, üdítőt, pizzát szoktunk alkal-
manként adni.  
Együttműködésünk van kettő NB I-es klubbal, akik fo-
lyamatosan nézik a játékosok fejlődését, és viszik őket 
próbajátékra. Aki megüti a szintet, annak egyenes utat 
biztosítunk az NB I utánpótlásba. 
 

Mik a hosszú távú tervek? 
Mozsgóval együttműködési szerződésünk van, ami je-
lenleg egy évre szól. Természetesen azon vagyunk, 
hogy jól működjön, és hosszabb távban tudjunk gon-
dolkodni. Ez mindkét félnek jó lenne, mivel az alapít-
vány a futballpálya infrastruktúráját kiépítheti állami 
támogatással, itt gondolok a kerítésre, pálya világí-
tásra, öntözőberendezésre, őltözők és esetleg műfü-
ves pályákra. Számunkra is előnyös lehet az együttmű-
ködés, mivel mi szigetvári alapítvány vagyunk, de még-
sem fogadják el sokan, hogy vagyunk és működünk; így 
vidéken kell bajnoki mérkőzéseket játszanunk. Ez egy-
általán nem zavar minket, mivel lehetőségek közül vá-
logathatunk; a környező kis települések szívesen fo-
gadnak. Jelenleg a környéken a legtöbb játékost foglal-
koztatjuk, ami 3-4-szerese a többi egyesületekhez ké-
pest és a létszámunk folyamatosan nő. Büszkén mond-
hatom el, hogy most az átigazolás alatt ismételten 40 
fő új igazolásunk van. 
 

Hány mozsgói játékos maradt? 
A mozsgói játékosok, akik a tavalyi szezonban is szere-
peltek, maradtak továbbra is, így a pályán lehet ismé-
telten látni őket. Jelenleg felnőtt és utánpótlás szinten 
12-14 mozsgói játékosunk van. 
 

Milyen kategóriákban indul, indulnak a csapatok? 
A 2019/2020 szezonban a Bozsik Tornákon U 7, U 9, U 
11, U 13-as csapatokat indítottunk. Megye I-es bajnok-
ságban U 14-es és U 15-ös csapatokat, Megye II-es baj-
nokságban U 19-es csapatot és Megye III-ban felnőtt  
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csapatot. Jelenleg még egy csapatunk hiányzik, amit 
még nem indítottunk, az U 16-os csapat. 
 

Kik az edzők? 
Jelenleg az alapítványunk nyolc edzővel dolgozik, plusz 
kapus edző. Az edzőinket folyamatosan tanfolyamokra 
küldjük, ami az edzők számára teljesen ingyenes, mivel 
az alapítványunk fizeti a tanfolyam és az utazási költsé-
get is. Számunkra ez kamatozó befektetés, mivel kép-
zett edzőkkel dolgozhatunk. Minőségibb munkát vé-
geznek, így jobb játékosok kerülnek ki a kezeik alól. 
Természetesen a célunk az, hogy csak szakképzett 
edzőt alkalmazzunk, akik értenek hozzá, és ami a leg-
fontosabb értenek a gyerekek neveléséhez is, ami nem 
könnyű feladat, de jó hozzáállással megoldható.  
 
Mikor és hol vannak az edzések?  
Edzéseket tavasztól őszig három nagy pályán folyta-
tunk, a Szigetvári, a Csertői és a Mozsgói pályákon. A 
téli időszakban a műfüves pályát béreljük Szigetváron, 
emellett még három termet és további egy tornater-
met egész évben, ez a nagypeterdi iskola tornaterme. 
Anyagilag nagyon sokat áldozunk a bérlésekre, de mu-
száj mivel a fiatalabb játékosok egészségére is oda kell 
figyelnünk, így a 14 év alatti játékosok csak fűtött te-
remben edzhetnek nálunk a tél folyamán. Az ifi játéko-
saink, akik a tél folyamán kint edzenek, mindenfajta 
aláruházatot megkapnak a téli időszakban és minden 
edzésre forró teát biztosítunk számukra.  
 

Tudom, hogy voltatok díjátadón, amihez gratulálok. 
Mesélnél nekem egy kicsit erről? 
A Puskás Akadémia a tavalyi szezonban versenyt hirde-
tett, hogy aki az egy év alatt legtöbb játékosával tekinti 
meg a hazai mérkőzését, azok közül az első három he-
lyezett jutalomban részesül. Büszkén elmondhatom, 
hogy a második helyezést értük el a versenyben, na-
gyon sok iskolát és egyesületet megelőzve. Ez nem volt 
számunkra könnyű, mivel megjelent a neten egy olyan 
hír, hogy mindent finanszírozott a Puskás Akadémia. 
Sajnos ez téves, mert csak 50 kilométeres körzetben 
volt ingyenes. Alapítványunk ennek ellenére időt és 
költséget nem sajnálva, minden második hétvégén el-
vitte a játékosokat és szüleiket, akik jelentkeztek. Ez a 
program igen költséges, de a játékosaink körében, szü-
leiket is beleértve igen felkapott. Ezért továbbra is foly-
tatjuk. A második helyezésért a Puskás Akadémia 150 
000 forint értékű vásárlási utalványt adott át az alapít-
ványnak, amiből Adidas labdákat vásároltunk. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hány játékos van a különböző korcsoportokban? 
Az alapítványunk a bajnokság végéig 130 fővel foglal-
kozott, most zajlanak az átigazolások, jelenleg 40 játé-
kos csatlakozott hozzánk. Az idei évet 170 fővel kezd-
jük el, de szeretnénk elérni a 200 főt a következő sze-
zonra. Földrajzi szempontból mindenhonnan jönnek 
játékosok hozzánk, Szentlőrinc SE, Barcs Se, Boda Se, 
Kell egy csapat Alapítvány, Szigetvár SE, Királyegyháza 
SE. Ez a sok igazolás annak köszönhető, hogy jól műkö-
dünk, és ami lényeg  a játékosok jól érzik   magukat. 
 

Korcsoportjaink:  
U7 - 18 fő (5-7 évesek), U9 - 20 fő (7-9 évesek),   
U 11 - 26 fő (9-11 évesek),  U 13 - 19 fő (11-13 évesek), 
U 14  - 20 fő (13 évesek), U 15 - 18 fő (14 évesek),  
U 19 - 27 fő (15-19 évesek), felnőtt  (19 év felettiek 22 
fő. ) 
 

Ha valaki szeretne csatlakozni a Bódi Focisuli Alapít-
ványhoz, 5 éves kortól már megteheti, az év bármely 
időszakában fogadjuk a játékosokat. Nincs beiratkozás, 
nincs a gyermek és a szülő részére kötelezettség, ha 
mégsem tetszik a futball a gyermeknek, abba lehet 
hagyni.  
Fotók: Kántor Éva, Bódi Focisuli 
 

Kántor Éva 
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Egy lány vagyok csupán a 
sok közül… 
Beszélgetés Tormási Vikivel  

 

 
 

Vikiről mindig a könyvek jutnak eszembe, vagyis 

az a lány, aki szeret olvasni. Megjegyeztem ma-

gamnak már az elején, hiszen nem túl sok fiatal 

jár be a könyvtárba. Aztán elkezdett az újságba 

is írogatni, és az írásain keresztül egyre jobban 

megismertem. Mindig érdekes, tanulságos té-

mákról írt. Most derült ki számomra is, hogy 

versírásban is remekel, sőt meséket is ír, igaz 

egyelőre csak kislányának, Dorkának,… de ami 

késik, nem múlik. 

 

Az egyik közösségi oldalon találkoztam egy meg-

jelenő könyvvel, és ott láttam, hogy Vikinek két 

szép verse is szerepel benne. A könyv címe 

„Szerelmeskönyv.” Nem semmi egy csaj, gon-

doltam magamban, sőt miután elolvastam a ver-

seit a megjelent kötetben, arra jutottam, hogy írni 

szeretnék a versekhez, az irodalomhoz való vi-

szonyáról. Bár egy kicsit félek, hiszen én nem tu-

dok olyan jól írni, mint ő, de talán megbirkózom 

vele. 

 

Mikor írtad az első verset? 
 

Kamasz koromban kezdtem írogatni, persze eze-

ket nem mutattam meg senkinek, kis mappában 

gyűjtöttem; már nincsenek is meg. Talán jobb is. 

Én így dolgoztam fel a kamasz éveket.  

Legközelebb a Mozsgó újság felkérésére fogtam 

tollat. Mindig olyan témával foglalkoztam, amely 

éppen aktuális, a világ dolgait öleli fel. Szeretek 

elgondolkoztatni.   

 

Kinek mutatod vagy mutattad meg az írásaidat? 

Van, akinek a véleménye számít? 
 

Van egy kedves barátnőm, neki minden írásomat 

elküldöm. Ő mindig őszintén megmondja a véle-

ményét; aztán néhány hónapja az unokatestvé-

remre is számíthatok.  Csak ők ketten olvassák 

és erősítenek meg, hogy jól sikerült-e. 

 

Hogyan kerültél kapcsolatban ezzel a könyvvel 

és a kiadóval? 
 

Mindig kacérkodtam pályázatokkal, most is van 

egy-kettő, amelyre elküldtem az írásaimat. A 

„Szerelmeskönyv” csak úgy szembe jött velem, 

és éltem a lehetőséggel, elküldtem a verseimet. 

Beválogattak két verset és meg is jelent. Ez meg-

erősített abban, hogy érdemes folytatni az írást. 

Igaz verseket nem írok, ez csak egy kirándulás 

volt, hozzám közelebb állnak a novellák, történe-

tek és most már a mesék. Nem a pénz miatt csi-

nálom, hiszen a „Szerelmeskönyv”-nél is csak a 

dicsőség és az ismertség volt az úgynevezett fi-

zetség. Annyi visszajelzést kaptam innen a falu-

ból, sőt még távolabbról is, hogy érzem érdemes 

csinálni. Ez a könyv megerősített abban, hogy 

nem hiába írok, érdemesek az írásaim az olva-

sásra. 

 

Mesélj a mesékről, amelyeket a Dorka babának 

írsz, mi a terved velük, milyen témájúak? 
 

Kislányom születésével jött a mese. Mivel úgy 

gondolom, hogy nagyon fontos a meseolvasás 

már kiskorban, ezért próbálok már most olvasni 

neki. Nem igazán tetszettek azok a meseköny-

vek, amelyekkel kapcsolatba kerültem, így azt 

gondoltam kitalálok és írok Dorkának én mesé-

ket. Főleg tanulságos meséket írok és egyelőre 

csak neki.  

Annyi mese van, hogy az első szülinapjára egy 

könyv összejön. Remélem később már értékelni 

fogja őket, hisz ezek az ő személyre szóló saját 

meséi. Az is lehetséges, hogy majd kiadatom 

őket, ha alkalmasak rá, sőt pályázok is velük.  

 

Most három pályázatban vannak írásaim. Egy re-

gényem egy Bekezdés nevű pályázaton a Twister 

Media kiírásából, öt mesém az Aranymosás leg-

újabb kezdeményezésében a Legvagányabb me-
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sekönyvem címmel és egy szintén az Aranymo-

sás által kiírt fiataloknak szóló kamasz története-

ket összegyűjtő antalógia pályázatban. Valamint,  

ami számomra nagyon fontos, egy novella pályá-

zat a globális felmelegedésről és klímaváltozás-

ról. Aki olvassa a cikkeim, tudja, hogy sokat fog-

lalkozok ezzel a témával, így nem meglepő, hogy 

izgatottan várom milyen történetet tudtam alkotni 

ennek kapcsán. 
 

Mikor van időd az írásra? 
 

Vannak ilyen lopott idők, alvások közt vagy este, 

éjszaka. Mindenhol vannak fecnik, meg a telefon, 

és ha jön az ihlet, gyorsan leírom. Szerencse, 

vagy sem, de úgy írok, hogy ha jön az ihlet, akkor 

csak úgy dőlnek belőlem a szavak egymás után. 

Nem is gondolkozok, csak írok. Így egy- egy tör-

ténet vagy akár vers van, hogy percek alatt meg-

íródik. Nem agyalok sokat. Viszont ha nincs ihlet, 

előjön a fehér papír szindrómám, és csak bámu-

lom az üres lapokat, semmit nem tudok írni.  

 

Most, hogy befejeztem a cikket, jött egy újabb 

siker. Íme! Viki szavait idézem:  
 

Augusztus 10-én jelenik meg a Literatúra Művé-

szeti Kiadó által ismét egy antalógia, ahova 

újabb versem, „Én inkább nézlek téged” címmel 

ismét beválogatták. Hirtelen felindulásból jelent-

keztem a pályázatra. Nem volt tervben. Aztán 

szó szerint az utolsó utáni pillanatban egyik reg-

gel ébredés után megfogalmazódott bennem ez 

a vers, és beküldtem. Így kerültem bele írásom-

mal a Gondolatrajzok antalógiába, ami idén 

nyáron már a második publikálásom. És nincs 

megállás. Még sokat tervezek.  
 

Köszönöm a beszélgetést és remélem, hogy még 

sok szép írást olvasunk tőled. 

 

Bege Amália 
 

„Nos, nem vagyok nagy versíró. Nem is gondolom 
magam kifejezetten jónak benne. De az hogy végre 
egy megjelent könyv, lapjain láthatom a nevem és az 
írásom, olyan lendületet adott a továbbiakhoz, ami 
segített benne, hogy kicsit kikukucskáljak a fiók írói 
státusz mögül és be merjem vallani én ezt szeretem 
csinálni. Szeretek írni. Remélem, a sikerek tovább 
ívelnek felfelé és még több írásom kerül a nagy kö-
zönség szeme elé és leginkább azt remélem, hogy 
mindezek pozitív fogadtatásra találnak majd. Kö-
szönöm Petra és Gabriella. Ti vagytok az elsőszámú 

olvasóim.” 😃😘😘 
                          /Bejegyzés a közösségi oldalról/ 

 

Tormási Vyktória: Te vagy az… 

 
Te vagy az aki reggel a kávét hozza nekem  

Te vagy az aki tudja két cukorral szeretem  

Te vagy aki ha meglát hajnalban azt mondja szép 

vagyok 

Aki a kedvemért megállítja a Napot 

Veled táncolok a csillagok alatt 

Te vagy aki ha haragszol is velem együtt szalad 

Veled élek meg mindent, a legnagyobb csodát 

Nem csak szerelem vagy de igaz barát 

Te vagy az árnyék egy perzselő napon  

A lelkembe látsz mert én úgy akarom 

Te vagy a bánat, te vagy az öröm 

Van hogy szeretem a hangod, van hogy gyűlölőm 

Szeretem az arcodon a ráncokat 

Mert az időt mely oda karcolta mind nekem adtad 

Szeretni foglak akkor is mikor az őszt felváltja a 

tél 

Mikor a hajad színe már hófehér 

Ígérem szeretni foglak a legrosszabb napodon  

Melletted leszek mert én úgy akarom 

Összefoltozom a lelked, megjavítom a szíved 

Leszek a sötétségben vakító fényed 

És mikor öregek leszünk s remeg a kezünk  

Tudni fogjuk egymásnak adtuk az életünk.  

(Ez a vers került be a „Szerelmeskönyv”-be) 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015510618883&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC1vE0eRiqg3fSdMuokuKtH9K-d3anhJ2gI-rMxDeCoCBcGAmXgo4uMX5KZAYCKQsH7qH-NXEnk72c3&fref=mentions
https://www.facebook.com/gabriella.kovacs.566?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB3s434l8e7d-lH_bRD-EGll0x3_jjByflKfg4QsMMrI4oWhZLEkYSSaWPgpL9Yy-UprPHQClBtCwyo&fref=mentions
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Az én virágom - az én világom 

Achimenes- a mesevirág 
 

E havi kis ismertetőmben a "mesevirágokról" írok, hogy 

mind többen kedvet kapjanak a tartásukhoz, és a mus-

kátlik alternatívájaként, könnyebb teleltethetőségük, és 

változatosságuk okán, nagyobb szerepet tölthessenek 

be a vidéki portákon is! Hogy miért lett a magyar nevük 

mese? Talán mert mesésen, szinte hihetetlenül sokfé-

lék, és a "semmiből" születnek újjá minden tavasszal.  
 

 

A csuporkások (Gesneriaceae) nagy családjába tarto-

zik az Achimenes nemzetség, melynek származási he-

lye a trópusi égövre esik, nagyobbrészt Mexikóra, és 

Dél-Amerikára. Egyetlen, más kontinensen őshonos 

faja Indiában él, az A.Erecta. ( Eredetileg ebbe a csa-

ládba sorolták az Eucodoniát is, de a genetikai vizsgá-

latok ezt cáfolták, így kikerült közülük-papíron, mert 

szépen el vannak amúgy nálunk is együtt.)  Ma már 

számtalan hibrid létezik, mindannyiunk örömére! 
 

 

Egy apró, a nyírfa "virágágkukacához" hasonló kis 

rizóma rejti a csodát, amiből főnixmadárként támadnak 

fel minden tavasszal. Egyetlen borítékban akár száz 

cserépnyi növény is átteleltethető +10 fok környéki hő-

mérsékleten, hűvös, száraz helyen. Kora tavasszal cse-

repekbe ültetve és előhajtatva, már nyár elején gyö-

nyörű színorgiával kápráztathatnak el minket. Nálunk 

most július közepén kezdtek el nyílni, mivel idén ta-

vasszal hideg volt, kevés volt a napsütés, és bent saj-

nos állandó "verekedés" van a virágok közt a VIP he-

lyekért, mind nem jut elegendő napfényhez. Most ne-

künk 18 fajta van, mind más színű.  
 

Laza szerkezetű, B-s virágföldbe ültessük a rizómákat, 

amihez kevés perlitet is keverhetünk. Napfényre gyor-

sabban hajtanak ki, és később kicsit feltöltve a növé-

nyek tövét, megsokszorozhatjuk a gyökérzetet. Töltsük 

fel a cserepeket a talajjal, hogy kb. 5 cm maradjon a 

peremig, öntözzük be, fektessük rá elrendezve a 

rizómákat, majd vékony réteg földet szórjunk rá. Sok-

szor ültetéskor már megjelennek a hajtások, akkor fi-

gyeljünk, hogy felfelé álljanak. Egy 20 cm átmérőjű cse-

répbe akár 5-8, vagy még több darab rizóma is mehet, 

akkor hatalmas, dús bokor lesz az eredmény. A bokro-

sodást fokozhatjuk a hajtáscsúcs visszacsípésével, ez 

esetben picit később jelennek meg a virágok, viszont 

dúsabb bokorrá fejlődik, és nagyobb virághozamra 

számíthatunk, mivel a virágok jellemzően a levelek tö-

vében, és a hajtáscsúcsokon jelennek meg.   
 

Kevés fajta tűri el közülük a tűző napot, inkább picit 

szűrt fényben hozzák az igazi formájukat, és úgy lesz-

nek a virágaik is elképesztően élénk színűek, fehértől a 

sárgán, rózsaszínen, mélybordón át a majdnem feke-

tének tűnő sötétliláig, a paletta létező összes színár-

nyalatában. Néha egyetlen tövön is több színű virágo-

kat hozhatnak, mint pl a Lemon Orchard.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A virágok változatos színe mellett a formájuk is igen el-

térő lehet. Egyik árvácskára hasonlít, másik olyan, mint 

egy feslő rózsabimbó, vagy egy csiricsáré díszes hab-

csók, esetleg egy szolid kis trombita.  
 

Gondozása: 

Megfelelően gondozva, lehetőleg esővízzel öntözve 

(mészkerülő), néha pici tápoldattal (pl wuxal, vagy 

muskátlitáp) megtámogatva az első fagyokig gyönyör-

ködhetünk a természet e kegyes alkotásaiban. Virág-

zási időszakban ne hagyjuk kiszáradni a földjét, mert 

bimbóhulláshoz vezethet, de ne álljon alatta pangó víz. 

Ne hagyjuk kint mínusz fokban, nem télálló.  
 

Teleltetés: 

Az első fagyok előtt vigyük védett helyre, és ne öntöz-

zük többet. Mikor leszárad a levélzet, vágjuk vissza. 

Ha van elég hely, akkor fagypont felett, teljes sötétben, 

kiszáradt talajban, egymásra tett cserepekben is szé-

pen áttelel, ha kevés helyünk van, a talajból kivéve a 

megsokasodott rizómákat szárítsuk meg (nem napon), 

és egy postai borítékba (vagy kiürült papír teásdo-

bozba) téve, hűvös helyre tegyük el tavaszig, hogy új-

raéledhessenek az újévben, mindenki örömére. A tö-

rött, apró rizómák is életképesek! 
 

Szaporítása:  

Nagyon egyszerű, a tavasszal elültetett rizóma őszre 

fajtától és körülményektől függően 5-6, de akár 25 új 

rizómát is hozhat!  
 

Kártevők: 

Nincs fajtaspecifikus kártevője. Lisztharmat, kezelés- 

lisztharmat elleni szer. 

Levélatka- atka elleni szer (sima rovarölő atka ellen 

nem hatásos!)   

Levéltetű, a gyapottokbagolylepke is néha kiválasztja 

"bölcsőnövénynek" -ez esetben szükség szerint le kell 

kezelni rovarölővel. Permetszerekre nem érzékeny. 

 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Ha valakinek si-

került felkeltenem az érdeklődését, a fész profilomon, 

és a " Virágok a kis birodalmunkból" csoportban sok 

képet talál róluk, külön albumokban. 

Tamasicsné Rigó Tünde 

 
  

 Petite Fadett           Elektra 
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ÚTINAPLÓ 

Mint már megszokta a kedves 

Olvasó, minden évben írok egy 
amolyan útinaplót. Ez most sem 
lesz másként, hiszen nemrég ér-

keztünk haza az ország másik fe-
léből Nyíregyháza mellől. Saj-

nos, vagy szerencsére az úton 
nem történt semmi különös ese-
mény, nem tévedtünk el, nem 

volt említésre méltó dolog. Egy 
hétre érkeztünk anyuhoz és on-
nan egy kicsit kirándultunk 

északra, mivel még sosem jár-

tunk ott. Véletlenül jött szembe 
velem az interneten egy írás és 

hozzá kép, hogy Tarcalon (ez 

anyutól olyan 80 km), van egy 
Áldó Krisztus szobor, ahova nagyon sok turista jár, 

csak az a szépséghibája, hogy nagyon fenn van a he-

gyen, legalább 250 lépcsőfok fel, és nehézkes a felju-
tás. Mivel tervben volt, hogy meglátogatjuk a Tokaji 
pincesort, ez ott van a szomszédságában. Eldöntöt-

tem, felmegyek mindenképpen. Akik ismernek, tud-
ják, hogy már több mint egy éve mozgásszervi problé-

máim vannak, vagyis mankóval közlekedem, de ennek 

ellenére fel szerettem volna jutni.  

 

 

Amikor felértem különös érzés ke-

rített hatalmába, hiszem, hogy az 

égiek segítettek, mivel annyira sze-
rettem volna ott állni Krisztus előtt. 
Miután kigyönyörködtük magunkat 
a kilátásban, elindultunk Sárospa-
takra. Csodaszép utakon autóz-

tunk, mintha mesebeli tájakon jár-
tunk volna. Ha nem lett volna a Rá-
kóczi-vár, amely egy újabb cél volt, 
már akkor is megérte volna. Sáros-

patak egy kedves kis város, Szent 
Erzsébet szülőhelye (II. Endre király 

lánya), gyönyörű épületekkel, a 
várral és egy csodaszép vártemp-

lommal. A várban van egy 11 szo-
bából álló Rákóczi kiállítás; kb. 2 
órát töltöttünk ott, annyira érde-

kes és szép volt. Még szerettünk volna eljutni Boldog-

kőváraljára is, de már nem fért bele az időnkbe, ezért 
a templomlátogatás után vissza indultunk. Kelleme-
sen elfáradva érkeztünk haza anyuhoz, a többi érde-

kességet eltesszük egy következő alkalomra. Remé-
lem, visszatérünk . 

B. A. 

 

AHOL A CSODÁK SZÜLETNEK 

A májusi eső nekünk másféle áldást hozott életünkbe, 

először látogathattunk el a Szent Földre. Utazásunk első 

állomása a csodákkal teljes Jeruzsálem. Mint olvashat-

juk a Bibliában, itt járt Jézus a vízen, itt sokszorosított 

meg öt kenyeret és két halat, és lakatott jól belőle ötezer 

embert. Itt gyógyította meg a vakokat, a sántákat és a 

beteg embereket, akik hittek benne, hogy isteni ereje 

van. Jártunk azon a nevezetes utcán, ahol nagyon meg-

hatódtam, a Via Dolorosán, amelyen a nehéz keresztet 

vitte a vállán a Golgota hegyére. Fantasztikus volt érezni 

ezeknek a helyeknek a szellemiségét. Ettünk a piacok 

roskadásig megrakodott keleti gyümölcseiből /gránát-

alma, füge, datolya/. Utunk Tel-Avivban folytatódott, ez 

a hely egy fiatalosan nyüzsgő tengerparti város. Itt volt 

kiváltságunk szemügyre venni az Izraeli Gyémánt Tőzs-

dét, ez a világ gyémántiparának egyik központja, emel-

lett sétálhattunk, úszhattunk a Földközi-tengerben. Mély 

benyomást tett rám a Holt-tengeri kirándulásunk követ-

kező helyszíne. Ez a tenger arról híres, hogy a só kon-

centráció miatt nem élnek meg magasabb rendű élőlé-

nyek, sőt ha megmártózol, a víz feldob a felszínre, csak 

és kizárólag lebegni tudsz rajta. A Holt-tenger délnyugati 

részén helyezkedik el  

 

 

 

Szodoma városa. A 12 km hosszú, két-három kilométer 

széles területen bizarr formájú só tömegeket láthattunk. 

A Bibliában olvashatjuk, hogy Lót felesége, aki férjével 

elindult kifelé a bűnös városból visszanézett a városra, 

és itt változott"sóbálvánnyá", jelezvén ezt képletesen, 

azoknak, akik elindultak a hit útján, hogy ne tekintsenek 

vissza.  

A Jordán folyó utazásunk következő állomása volt; itt 

keresztelte meg Keresztelő Szent János Jézust. A hely 

azóta is az egyik legfontosabb úti célja a keresztény za-

rándokoknak. Láttuk Jézus sírját, ahol eltemették, egy 

kerek kő áll a sír ajtóval szemben, jelezvén, ne keressé-

tek, nincs már itt, Feltámadt.  

A Boldogság hegye, ez az a hely ahol Jézus felsorolta 

azt, hogy kik a Boldogok, na, ez fantasztikus hely. Any-

nyira érezhető az áramlat. Ezen a helyen éreztem azt át-

hatóan és megkérdőjelezhetetlenül, hogy Ő mindenkit 

szeret, az ellenségemet is.  Itt a Jézus szeretetének leg-

magasabb frekvenciáját éreztem az egész Közel-keleti 

kirándulásunk alatt. Utunk Názáretben ért véget, ott, 

ahol az egész csoda született, ez a város az, ahol Jézus 

a Megváltó született. Ott ahol a napkeleti bölcsek és a 

pásztorok követték a csillagot, hogy megtalálják Föld és 

ég Urát, akit az ég küldött, ma is aktuálisan feltéve a kér-

dést, ha pásztor lennél, vagy bölcs, te követnéd a csilla-

got?                                                                          F. É. 
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Győri Sándor: Ferenc bácsi 
 

Sok a gyerek, kicsi a birtok; XIX.-XX. századforduló.  
A legény útra kel világot látni, tanulni, dolgozni. 
Minden érdekli, kérdez, tanul: szőlő-, gyümölcster-
mesztést, szaporítást. Szeretik, dolgos. Felvidéken 
van a vincellér mellett. 

- Bátyám nálunk Tolnában nem így metsszük 
a szőlőt. Nekem az úgy szebb. 

- Ferikém, mi a szőlőt nem a szépségiért tart-
juk, teremni meg így terem többet - megjegyzi, 
megtanulja. 

Kanyarodik az élete, útja Nyitrába (akkor még a 
Szentkorona alá tartozik) vezet. Kitanulja a sajtké-
szítést, sajtmester lesz. Kitör a világháború. El-
menne védeni a hazát, de golyófogó akad bőven, 
sajtmester meg kevés. Az ő dolguk az lesz, ellássák 
a katonákat sajttal, így nem kell fegyveresen szol-
gálni. 

 Nem tudom, hogy korábban-e vagy csak a 
Trianoni gyalázatkor, visszakerül a faluba. Pár év 
múlva már vénlegénynek számít - közel a negyven-
hez. Egy közeli faluból (Sárszentlőrinc) származó, 
majd húszéves gyönyörű lányka, a kíváncsiskodó fa-
lubeliek szemeinek kereszttüzében, megérkezik a 
vasútállomásra: Ferenc bátyánk menyasszonya - 
mondják a bennfentesek. 

 A két gyerek, négy unoka, a még élő testvé-
rek alkotják a nagycsaládot. Azóta még egy nagyhá-
ború végigsöpört az országon. A demokrácia csak a 
kertjét hagyta meg, abban van egy kicsi szőlő (te-
rem egy-másfél mázsát). Nyugdíja is van kétszáz fo-
rint (a negyedik szomszédjának ezer forint, de az a 
haverjával egymásnak tanúsították, hogy partizá-
nok voltak). 

 Majd minden megterem a kertben, van az 
ólban baromfi, múlt években még hízó is volt. 
Öregember, már elmúlt nyolcvan. Az öregember 
kevéssel beéri, minek hízót vágni? Még a lányáék 
szőlőjének a nagy része munkáját elvégzi. A kikapá-
láson, bekapáláson kívül szinte minden munkát 
megcsinál. Tisztogatásba, kötözésbe, tetejezésbe – 
lévén iskolásszünet – az unokák is segítenek. Olyan-
kor biztonságban érzi magát. Másfél kilométer a 
háztól a szőlő. Már csak pár gazdának van a dom-
bon, ha valami baj éri, nincs aki segítsen, vagy se-
gítséget hívjon. Így az unokákkal elvan. A szőlő mel-
lett van egy kis gyepes rész, azt minden májusban 
lekaszálják. Van belőle szénaágy a szilvafa, meg a 

cseresznye tövében. Az ebédhez póréhagyma, ké-
sőbb eper, cseresznye, meggy, nyáron a tőkehiá-
nyokban meghagyott magról kelt paprika, paradi-
csom. Paprikából néha otthonról kell palántát vinni, 
az kényesebb. Ebéd után egy jó szundítás, délután 
még pár óra munka, azután lehet hazaballagni. A 
gyerek még beköszön az öreganyjának, aztán kilép, 
neki még egy kilométer mire hazaér. 

 Vasárnap reggel fölkel az öreg, megmosdik, 
megborotválkozik. Évtizedek óta reggelire tejeská-
vét iszik. A második szomszédból hordják a tejet, 
minden nap fél litert egy forintért. 

 Tíz órára leballag a templomba - évtizedek 
óta minden vasárnap 10 órára. Megvan a helye, a 
falubéliek mind tudják; vidéki meg ki is jönne, ha 
jön, kevés az esély, hogy pont oda üljön. Feltöltődik 
tiszta lélekkel, indul haza.  

 Ebéd után lepihen a konyhában lévő heve-
rőn, újságot olvas, elbóbiskol rajta. Egy óra múlva 
felébred. 

- Elmegyek a faluba. 
- Menjen - mondja a felesége. 
Ferenc bácsi - öregapám - elindul. A szembe 

házban Sándor testvére már meghalt, a kisöccsét - 
aki már szintén több gyerek apja -, azért megnézi. 

- Ferenc bátyám egy pohár jó kékfrankos? 
Elfogadja, elbeszélgetnek egy pohár bor mellett. 
Felkerekedik, az öreghegy egy jó kilométer, ott la-
kik a nővére (közel a kilencvenhez), azt is megláto-
gatja vasárnap délutánonként. Folyik az emlékezés 
árja. 

- Emlékszel Juli? 
- Hogyne emlékeznék Ferikém. 

A délutáni nagy meleg már múlóban.  
- Megyek Juli, megnézem az öreg Lázárt, évti-

zedek óta barátom. 
- Isten áldjon öcsém, gyere jövő vasárnap is. 

Elindul megint, majd egy kilométer, de most lefelé 
kell menni. Elbeszélget a két öreg egy pohár bor 
mellett. Az egyik a zöldség termesztésbe van ott-
hon, a másik a gyümölcsben, szőlőben. 

- Tudod, az az uborka meggylevéllel elrakva, 
az valami csoda volt!  

- Ferikém, az az őszibarack, amit három éve 
szemeztél nekem, az most termett, az egy csoda. 
Beszélgetnek, iszogatnak. 

- Gyula megyek, mert még Ilonkámat, meg a 
Pistát megnézem. 
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Csak pár száz méter és ott van. Itt fogadják leg-
nagyobb szeretettel az öreget, itt a lánya a háziasz-
szony. 

- Üljön le api, egy pohár bort? 
Boldog az öregember körülöleli az unokák szere-
tete: mind egy anekdotát, mesét vagy nótát vár, és 
ő hétről-hétre vasárnap délutánonként anekdotá-
zik, mesél, dalol. 

- Na, figyeljetek! A serdülő gyerekek hallgat-
ják a katonadalt! „Nem látlak én téged többé soha, 
soha sem…” Tanulják, ismétlik. 

- Papa és a te nótád melyik? Az öreg elkezdi. 
- „Ne nézzetek úgy rám, mint egy csavargóra 

Mintha szívem lelkem soha nem lett volna. 
Ne nézzetek úgy rám, ne bántsatok engem 
Nekem is van szívem, nekem is van lelkem.” 

Lelke volt, haragosa talán egy sem a faluban. 
- Papa még egy pohár bort, aztán menni 

kéne, mindjárt lemegy a nap. 
- Egészségetekre lányom, Pistám, jók legye-

tek gyerekek. 
- Kisfiam, apád megtölt egy demizson bort 

öregapádnak, fogd, aztán kísérd haza. 
A gyerek fogja egyik kezében a demizsont, má-

sik kezével belekarol öregapjába és ballagnak az 
öregapjáékhoz. Öreganyja csóválja a fejét - de hát 
hosszú évek óta minden vasárnap így van. 

Hétközben mindig talál munkát - erejéhez mér-
tet - és vasárnap évtizedek óta megy a templomba 
és a délutáni körútra. 

Egyszer aztán elfogy az út, elfogy a falu, Ferenc 
bátyja. Az unoka már a kollégiumba kapja a távira-
tot. Gyere… 

2019 jégbontó hava 
 

 
 

Rántani való csirke nem konyhakészen rendelhető 

augusztus 10.-ei szállítással. 500 ft/kg áron. 
 

Rendelni, érdeklődni: +36-30/839-3146 telefon-

számon lehet. 
 

Nyolc hetes kiscicák ingyen elvihetők Győri Sán-

dortól. 

Hagyma eladó a Biztos Kezdet Gyerekháznál 

200 ft/kg.  

 
  

 
 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

2019. július 13-án, Mozsgón házasságot kötött 

Kátai Zita és Jusics Dénes mozsgói lakosok. 

 

 
 

2019. július 20-án, Botykapeterden házasságot 

kötött Kátai Kinga mozsgói és Egréder Dániel 

teklafalui lakosok. 

 

 
 

Gratulálunk! 
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A tanítás újítása az iskolapadból  
 

Iskolásként mindenki találkozott már különböző 

mérésekkel a természettudományos órákon. Eze-

ket többnyire a tanár végzi, néha egy-egy lelkes 

diák, majd a pedagógus körbemutatja a mért ered-

ményt. Állandó probléma, hogy így az osztály nagy 

része sajnos elég kevés betekintést nyerhet a fel-

adatok ezen részébe. Ebből adódóan számtalan-

szor felmerült már; mennyivel hatékonyabb lenne, 

ha mindenki egyénileg is el tudná végezni, de leg-

alább hozzáférni a mérésekhez.  
 

Számos problémával karöltve ezt is megoldotta 

Hegedüs János, a mozsgói iskola 2 éve végzett di-

ákja és osztálytársa, Kis-Bogdán Kolos fejlesztése. 

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium matematika 

és informatika területén szakosodott tizedikes di-

ákjai JanusMeter-ként elnevezett újításuk II. helye-

zést ért el a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Versenyen, emellett elnyerte a Vo-

dafone Magyarország Junior Ösztöndíját, amely je-

lentős anyagi támogatással járt.  

 

 

 

 

 
Hegedüs János, Dlusztus Péter konzulens, Kis-Bogdán Kolos 

 

Egy fizikaórai hőmérséklet mérés inspirálta ötletü-

ket, hiszen az ott mértek is pontatlanok voltak. Így 

elkezdték létrehozni a saját digitális hőmérőjüket, a 

JanusMeter első darabját, majd kibővíteni azt. Csu-

pán egy szakkör keretein belül készült oktatási se-

gédeszköz végül megreformálja az iskolai mérése-

ket, az újítás segítségével a fizika, kémia, biológia 

és egészségtan területén is lépést tarthatunk a mai 

technológiával. Keretrendszerük bővíthető, egy új 

eszköz beépítése csupán pár órát venne igénybe. 

Szenzoraikat, melyeket összeépítettek, saját pénz-

ből szerezték be. Egy 3D nyomtató segítségével 

vázat építettek hozzá, végül megépítették saját ve-

zérlőegységüket is. Az elkészült munkájukat elő-

ször fizika órán mutatták be, később a 28. Innová-

ciós Versenyen. 

 

„Működése a felhasználók számára egyszerű: a 

JanusMeter szenzorokat használ, vagyis külső esz-

közökkel végzik el a tanórákat támogató különböző 

méréseket. A mérőegységek a mért adatokat WiFi-

n keresztül eljuttatják egy vezérlőhöz, ami továb-

bítja a megkapott értékeket a számítógép és a diá-

kok okos telefonjai felé. Mindez nemcsak leegysze-

rűsíti a mérési folyamatot, de egy átlátható felüle-

ten ábrázolva érthetőbbé teszi a diákok számára is 

az eredményeket.” – magyarázza a prim.hu. Tehát 

akármilyen okos eszközről csatlakozhatunk a rend-

szerhez, ami kapcsolódni tud az iskolai hálózathoz, 

egy egész osztály is hozzáférhet például az inter-

aktív tábla segítségével. A mérések pontosítása és 

gyorsítása mellett a JanusMeter grafikonokat is ké-

szít a kapott eredményekből. Ez az iskolai munka-

végzést is hatékonyabbá teszi, hiszen a diákok ki-

sebb csoportokban el tudják végezni a különböző 

méréseket, miközben a tanár ellenőrzi azokat – nyi-

latkozták a Klub Rádió Utópia című műsorában.  

 

A mérőrendszernek a bővíthetősége mellett to-

vábbi számtalan előnye van, tudniillik 3D nyomta-

tással kevés anyagi ráfordítással és saját kezűleg 

elkészíthető. Könnyen beépíthető az oktatási rend-

szerbe, bármilyen tanórán felhasználható külön-

böző eszközeinek köszönhetően. Az ifjú újítókat ta-

lálmányukkal együtt Európa-szerte elismerik, volta-

képp másodikos gimnazistaként reformálták meg 

oktatási rendszerünket.  

 

Remélem, sok diáktársamnak válik érthetőbbé és 

színesebbé a tanórája a JanusMeter-t használva. 

 

Hegedüs János köszönetet szeretne mondani Pus-

kás Péter tanár úrnak, aki volt tanítványával meg-

szerettette az informatika tantárgyat. 

 

Szijártó Eszter 
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Érdekességek a nagyvilágból 

Július hónapban 
 

1941.07.06. (78 éve) – Magyarország életbe léptette a 
jobbra tartó közlekedési rendet.  
A kontinensen utolsó előttiként (az utolsó Svédor-

szág) döntött a magyar közlekedési kormányzat a 

jobboldali rend bevezetéséről 1939-ben, de az átál-

lást a második világháború miatt elhalasztották. 1941. 

áprilisában elkezdődő átalakítási munkálatok mellett 

sok buszra kellett új ajtókat vágni és új jelzőtáblákat 

gyártani. A villamosok elején, az autóbuszok és a ta-

xik hűtőin hatalmas piros-fekete táblák figyelmeztet-

ték a szembejövő járművezetőket a jobbra hajtásra. 

Közel 1600 rendőr irányította a forgalmat. 
 

1923.07.13. (96 éve) Elkészült a „Hollywood” felirat a 
Hollywood fölötti dombon. 

 A Hollywood feliratot a Los Angeles Times kiadójá-

nak tulajdonosa, Harry Chandler találta ki. Az üzlet-

ember ki akarta használni a filmipar növekedése mi-

atti ingatlanár-emelkedést a területen, így egy 

„Hollywoodland” feliratot helyezett el a dombok tete-

jén. Miután Chandler csődbe ment, a felirat gondo-

zása elmaradt, a „H” betű hamarosan le is esett a 

hegyről. A városvezetés 1949-ben le akarta dózerolni 

a jelképet, azonban a tiltakozások hatására csak az 

utolsó négy betűt (land) távolították el, a többit pedig 

felújították. A felirat már több tucat filmben semmisült 

meg. Volt, hogy egy földrengés során lett belőle rom-

halmaz, egyszer egy vadászgép lőtte szét, máskor 

fölrobbantották, de volt, hogy a tűz martalékává vált, 

és egy tornádó is felemelte a helyéről. Sőt 1992-ben 

Joe, az óriásgorilla is eljátszadozott vele, míg 2010-

ben egy zombitámadás áldozatává vált. 
 

 
 

1946.07.15. (73 éve) – Felavatták az első magyaror-
szági vasútvonalat (Pest-Vác). 
Magyar Központi Vasúttársaság irányításával két év 

alatt készült el. József nádor és felesége nyitotta meg 

a forgalom számára a 33 kilométeres vasútvonalat. Az 

ünnepi alkalomból a főhercegi pár az első szerelvény-

nyel ment el Vácig. 

 
 

 

 

Érdekességek a nagyvilágból 

Augusztus hónapban 
 

1946.08.01. (73 éve) – Kibocsátották a forintot.  
Magyarországon a legnagyobb infláció zajlott le a II. 

Világháború után. A kezelhetetlenné váló helyzet 

megoldására bocsátották ki a forintot. Kibocsátáskor 

még aranyalapú pénz volt. 1 Ft = 0,0757575 gramm 

arany. 1 kg arany = 13 210 Ft. Értékét az 1927-es 

pengőhöz viszonyítva állapították meg: 

1 pengő= 3,4 forint. A forint váltópénze a fillér lett, de 

ez 1999 óta már nincs forgalomban. 
 

 
 

1902.08.04. (117 éve) – Megnyitották a greenwich-i 
gyalogos alagutat a Temze folyó alatt. 
Az alagút 18 év alatt készült el, 11 méter széles 7 mé-

ter magas és 406 méter hosszú. A Temze alatt 23 mé-

terrel húzódik, van olyan hely, ahol 4 méterrel halad el 

a meder alatt. Az átadás napján 50000 ember sétált 

át a Temze alatt, 10 hét alatt egymillióan tették meg 

az utat fejenként 1 pennyért.  

 

1945.08.06. (74 éve) - Ledobták az első atombombát 
(Little Man volt a neve) Hirosimára, Japánra. 
Megközelítőleg 140000 haltak meg. A következő hó-

napokban számtalan ember halt bele a sugárbeteg-

ségbe, az égési sérülésekbe, és az egyéb sebesülé-

sekbe, vagy a sugárzás következtében kialakult 

egyéb betegségekbe. 
 

1840.08.08. (179 éve) – Elnevezték a Pesti Magyar 
Színházat Nemzeti Színháznak. 
A Pesti Magyar Színházban 1840. augusztus 8-án 

mutatták be Erkel Ferenc „Báthory Mária” című dal-

művét. Az intézmény azóta viseli a nevében a „nem-

zeti„ jelzőt. A színpadon akkor szerepelt először a 

Nemzeti Színház megnevezés. 
 

1842.08.24. (177 éve) – Elhelyezték a pest-budai Lánc-
híd alapkövét. 
Az alapkövet József nádor tette le, V. Ferdinánd király 

képviselője. A hídpillérei a hídfőknél 5,1, a budai pil-

lérnél 12,6, a pestinél 7,3 méterre vannak a vízszint 

alatt. A mederpillérek 55 méter magasak. A teljes 

hídba beépített vasanyag összsúlya 2146 t. A híd 

hossza 380 méter, szélessége 14,5 méter. Pillérek 

burkolata faragott gránitkő, élei jégtörők. A négy kő-

oroszlánt 1852-ben állították fel Marschalkó János al-

kotása, talapzatra Gál András által öntött Széchenyi 

és Sina címer került. 

Kántor Éva 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fill%C3%A9r_(v%C3%A1lt%C3%B3p%C3%A9nz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1999
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 
 
 
 

Az Aradi tragédiát ígértem az 1848-49 szabadságharc 
lezárásául. A korábban kivégzettekkel együtt 16 vértanú 
volt, de október 6. okán a hagyomány 13-ról szól, így ma-
radok ennél. Az aradi kivégzés hosszú időre meghatározta 
a Magyar-Habsburg viszonyt, amin valamennyit változta-
tott a Kiegyezés vagy Sissy királyné magyarokkal szembeni 
szimpátiája és magyarokkal szembeni gesztusai, de az alap-
vető folyamatos ellenségesség legalábbis a nemzet egy ré-
szénél megmaradt egészen a mai napig. Erről majd talán 
valamikor később.  

A történelemkönyvekbe – legalábbis a tárgyszerű job-
bakban – eleget olvashatunk a kivégzésről. Én most meg-
hajolva minden férjével azonosulni tudó, emlékét őrző asz-
szony előtt az aradi özvegyeknek szánom ezt az írást.  

A NEMZET ASSZONYAI – így emlegették az aradi vér-
tanúk gyászoló hitveseit. Az 1848-49-es szabadságharc le-
verése után többen közülük üldözötteket bújtattak, mun-
kájukkal, gyűjtéseikkel segítettek az elesettek családjainak. 
Valamennyiüknek nehezítette még sorsát, hogy a kivégzet-
tek mellékbüntetése a teljes vagyonelkobzás volt. Többük 
próbálta a saját családi örökségét visszaszerezni, de ezek 
az udvar vérszomja miatt vajmi kevéssé sikerültek. Vegyük 
hát sorra a kivégzetteket és asszonyaikat. 

Aulich Lajos: a legidősebb tábornok agglegény volt.  
Damjanich János: két évig élhetett boldog házasság-

ban Csernovics Emíliával. Damjanich szerb származása el-
lenére büszke volt magyarságára, ő vezette be, hogy ma-
gyarul beszéljenek egymással. Damjanich életmódja miatt 
Emília szülei nehezen egyeztek bele a házasságba. Két év-
vel később a fogságban látogatta férjét, ételt, italt, ruhát, 
könyveket vitt neki és megígérte erős marad. A kivégzés 
után mély gyászba vonul. Makón él édesanyjával, Láhner 
György özvegyével és annak lányával. Az osztrák hatóság 
sokáig zaklatta őket. Kézimunkával próbálták eltartani ma-
gukat. A kiegyezés után Batthyány Lajos özvegyével létre-
hozzák a Magyar Gazdasszonyok Egyesületét. A nők hely-
zetén, iskolázottságán próbálnak javítani, pénzt gyűjtenek 
rászorulóknak, árvaházat hoznak létre. Az országos hírű 
egyesületet többször is felkeresi Sissy, de a két alapító eze-
ken az alkalmakon egyszer sem jelent meg. Damjanich öz-
vegyét – joggal – a magyarság a szabadságharc költője Pe-
tőfi özvegye fölé emeli. Szenderi Júlia „eldobja az özvegyi 
fátyolt”, ne ítéljünk felette, mert megítéltetünk! (Bocsás-
sák meg, hogy ennyit időztem Damjanichnál, de Pesthideg-
kúton volt szerencsém háromszor játszani Damjanichot há-
rom „Damjanichnéval” a „siralomházban” és a „kivégzés-
nél”. Ma is megrázó visszagondolni rá.) 

Dessewffy Arisztrid: 1849 júniusában jegyezte el Szi-
nyei Merse Emmát „a megye legszebb asszonyát”. Július 
ötödikén feleségül veszi. Másnap már a katonai táborba in-
dul. Legközelebb az aradi cellában találkoznak. A siralom-
házban Dessewffy megkéri a szintén rab Máriássy ezredest 

viselje gondját feleségének. Máriássy 1856-ban szabadul 
és egy év múlva feleségül veszi Emmát.  

Kiss Ernő: fiatal tisztként 1825-ben ismerkedik meg 
Szentgyörgyi Horváth Krisztinával. A lány tiszteletére ren-
dezi meg apja az első balatonfüredi Anna bált. Krisztina ha-
marosan fiatalon meghal, így Kiss Ernő özvegyen hal meg 
Aradon. 

Knézich Károly: 1844-ben vette feleségül Kapitány Ka-
talint, aki nemzeti lelkesedésből is sok időt töltött férjével. 
A kivégzés után bánatában hamar utána halt.  

Láhner György: Itáliai szolgálata alatt veszi feleségül a 
nála 26 évvel fiatalabb Lucia Conchettit. Az asszony sok 
magyar családdal tart kapcsolatot. A fogság idején nem 
csak férjét, de több társát is ellátja élelemmel. A kivégzés 
után Csernovicson keresztül – aki Damjanichot is kiváltotta 
– megkapja férje holttestét és a Csernovics birtokon Dam-
janich-al együtt temetik el. Lucia visszaköltözik hazájába, 
de sokáig levelez magyar barátaival.  

Lázár Vilmos: 1844. augusztusában vette feleségül Re-
viczky Máriát, és az özvegyasszony három gyermekét saját-
jaként nevelte. A kivégzéskor Mária betegen feküdt. Élete 
végéig ápolta férje emlékeit.  

Leiningen-Westerburg Károly: 1845-ben vette felesé-
gül Sissány Elizt. Ezzel magyar birtokos lett. A szabadság-
harc bukása után öt évvel Eliz nőül ment férje barátjához 
gróf Bethlen Józsefhez. 

Nagysándor József: mennyasszonya volt Schmidt 
Emma. Nem maradt idejük esküvőre. Emma a megtorlást 
követően visszavonultan élt, majd 1853-ban férjhez ment 
Klauzál Gáborhoz. 

Poeltenberg Jenő: 1840-ben vette feleségül Paulina 
Kakowskát. A háromgyermekes asszony Bécsben könyör-
gött kegyelemért, hiába. Férje búcsúzásként arra biztatja 
halála után menjen férjhez, de Paulina haláláig gyászolta 
mártír férjét. 

Schweidel József: Domicella Bilinskával 1827-ben fo-
gadtak örök hűséget egymásnak az asszony öt gyermeké-
vel Pesten kuncsorgott kegyelemért, hiába. Özvegysége 
alatt egy tejgazdaság vezetéséből tartotta el családját. 
Török Ignác: agglegényként várta ítéletét. Idejét olvasással 
töltötte. 

Vécsey Károly: a kivégzés előtti napon látogathatta 
meg felesége Duffand Karolina. A kivégzés után megsze-
rezte férje tetemét és titokban eltemette. Élete végéig gyá-
szolta férjét. 

Ahogy végignézzük a tábornokok és hitveseik névso-
rát szinte mind fiatal házas. Meglepő mennyi nemzetiségi 
és idegen származású van köztük. Mennyi „idegen vérű” áll 
a magyar szabadságharc mellé. Milyen jó lenne, ha ma ma-
gát magyarnak valló honfitársam lenne olyan érzelmű, 
mint a felsoroltak.   
 
 

 
Mozsgó 2019 Kisasszony hava 

Győri Sándor  
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Júliusban megjelent rejtvény helyes megfejtése Ha Mozsgói a kakas üssed nem lesz majd nyakas! A 

helyes megfejtést 9-en küldték be, közülük sorsoltunk. Ajándékot nyert Megyeri Ágnes. Gratulálunk! 
 

AUGUSZTUSI REJTVÉNY:  
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen lead-

ható a községi könyvtárban augusztus 16-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk.  
  

Szavakat nyolc irányból lehet megtalálni. A maradék betűkből lehet összeolvasni a megfejtést.  
 

 
 

adás, agónia, akna, 

árpa, bába, barack, 

búza, citrom, el-

hagy, ezüst, hektár, 

juhar, kalmár, kám-

for, köpet, lajhár, 

lift, pagony, pálma, 

pisztácia, rája, tál, 

talár,  
 
 
 
 
 
 

___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___  ___      ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ! 
  1      2       3      4           5      6      7       8      9     10         11    12    13    14    15    16    17    18 
 

 
 

 
      

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

B A B Á B R A M L Á P 

A P I S Z T Á C I A S 

R Z R A D Á S H K É P 

A K Á M F O R Ö J A P 

C I T R O M P P G A N 

K Y K A J E R O A J L 

A T E U T B N K Í Á I 

E L H A G Y Ú V Á R F 

K A L M Á R E Z Ü S T 

R N U A K N A N A Á K 

A I N Ó G A R Á L A T 

 
 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNT-

JÜK AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKO-

SOKAT, AKIK AUGUSZTUS HÓNAPBAN ÜN-

NEPLIK SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Hegedüs József Mátyás k. u. 

Hegedüs Józsefné Mátyás k. u. 

Horváth Jánosné Alsóhegy 

Horváth Józsefné Zrínyi u. 

Kocsis István Árpád u. 

Szabó István Árpád u. 

Tormási Ferencné Petőfi u. 

Török Ferencné Mátyás k. u. 

 

 
 

  
MOZSGÓ  
     08. 11. vasárnap 11.15 óra 
 
 
 

SZENTLÁSZLÓ  
    Vasárnaponként 9.00 óra 
  
 
 

SZIGETVÁR  
   Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra 
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A 2019/20 szezontól Mozsgó focicsapata a Megye 

III. osztályban kezdi meg az idei szezont. Polgármes-

ter úr, aki egyben a sportegyesület elnöke is, olyan 

csapatot szeretne, akik Mozsgóhoz való kötődésük 

miatt játszanak a csapatban (anyagi szolgáltatás nél-

kül).  

 

A Bódi Focisuli Alapítvánnyal kötött együttműködési 

megállapodás szerint Mozsgó adja a pályát és az ön-

erőt, az alapítvány pedig az utánpótlás játékosokat.  

 

A csapat Mozsgó néven nevezett az idei szezonban.  

Szeretnék, ha a csapat 3-4 éven belül megye I. osz-

tályba kerülne. Ehhez biztosítani kell a feltételeket: 

műfüves pálya, világítás, nézőtér.  A feltételek teljesí-

tése már elkezdődött, megépült a lelátó, a többi telje-

sítése folyamatban van. A hazai edző mérkőzések jú-

lius hónapban a Mozsgói focipályán elkezdődtek. 
  

2019. július 27. szombat 5 - 3 

Mozsgó – Hetvehely 
  

2019. július 28. vasárnap 3 - 0 

Mozsgó – Szentegát 
  

2019. augusztus 04. vasárnap 5 - 5 

Mozsgó – Patapoklosi 
  

2019. augusztus 10. szombat 18.00 óra 

Mozsgó – Szabadszentkirály 
  

2019. augusztus 11. vasárnap 18.00 óra 

Mozsgó – Hobol 
  

2019. augusztus 17. szombat 18.00 óra 

Mozsgó – Patapoklosi 
  

2019. augusztus 18. vasárnap 18.00 óra 

Mozsgó – Szentegát 

 

 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ALSÓHEGYEN! 
 

Tisztelt Alsóhegyi lakosok! Mostantól lehetőség nyílik szelektív hulladékgyűjtésre. A konténerek a 

Biztos Kezdet Gyerekháznál vannak kihelyezve. A hulladékot hétköznaponként délelőtt munkaidő-

ben lehet odavinni. A konténerek elszállítása keddenként történik. 
 
 

 


