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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

BEGE AMA LIA 

IDŐSEK NAPJA 

Településünkön is nagyon fontos a múlt tisztelete, a ha-

gyományok életben tartása, mert enélkül nehéz szép jövőt 

építeni. Figyelni kell az időseinkre, élettapasztalatukra, 

bölcsességükre, hogy átadhassák a következő nemzedék-

nek tudásukat. Őket ünnepeltük a hétvégén az „Idősek nap-

ja” alkalmából.  

Szeretettel sütött sütemények, virágok és sok – sok jókí-

vánság színesítette a napot, fellépett Sövegjártó Áron.  

Köszöntötték falunk legidősebb lakóját, Léránt Kálmán-

nét (1926), és a 90 év fölötti mozsgói lakosokat: Paksi Ká-

rolynét, Fekete Istvánt, Ságodi Józsefet és Kovács Lászlót. 

Mindenki nem tudott eljönni, de ezúton kívánunk jó egész-

séget és boldog nyugdíjas éveket! 

Gajákné Peszmeg Máriát abból az alkalomból köszön-

tötték a képviselők, hogy 16 évig vezette az „Őszikék nyug-

díjas klubot”, most átadta a stafétabotot. 

Akik nem tudtak eljönni, azoknak a képviselő-testület 

egy szál virággal kedveskedett.  
Fotók: Ken Owen 
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KOVA CS ZSOLT VILMOS 

Életfa ültetés 

Fát ültetni az újszülötteknek nemcsak hagyomány, 
hanem felemelő érzés is, hiszen ugyanúgy nő, fej-
lődik, mint egy kisgyerek. Ezt bizonyítja az Életfa- 
ligetben elültetett 52 fa, amely most 25-tel gyara-
podott. Nemcsak mozsgói gyerekek éltek a lehető-
séggel, hanem azok is, akik így szeretnék kifejezni 
kötődésüket a faluhoz. A hagyományon túl, ezeket 
a fákat gondozzuk, feldíszítjük húsvétkor, és közö-
sen látogatjuk. A falu fő utcáján végigsétálva jó 
érzéssel tölt el minket, amikor rá nézünk a gyarapo-
dó ligetre. Hatalmastól a legkisebbig, pontosan úgy 
sorakoznak a fák, mint a gyerekek, és dacolva az 
időjárással, nőnek és terebélyesednek. 

Fotók: Ken Owen 
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BEGE AMA LIA 

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 

Közösség! Találkozások, beszélgetések, együttlétek, ezek formálják a közösséget, e célból jöttek el a 
mikrotérség könyvtárosai Mozsgóra a helytörténeti vetélkedőre. Néhány év vendégeskedés után ismét hoz-
zánk került a vetélkedő megrendezés joga. 

Nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a szervezésbe 
és a feladatok kitalálásába. A meghívásunkra eljött Szigetvár, 
Somogyapáti, Szentlászló, Vásárosbéc, Patapoklosi, So-
mogyhárságy és Mozsgó csapata. A verseny előtt bemutattuk 
az érdeklődőknek büszkeségünket, a kápolnát.   

A zsűri elnöke Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár 
igazgatója volt, az értékelésben Bali Máté hálózati referens, 
valamint Orbánné Matus Erzsébet tanárnő segített. 
A kifejezetten nehéz feladatok (ez volt a véleménye a zsűri-
nek) Zsibrita Lászlónénak, Kántor Évának és jómagamnak 
köszönhetők. A hagyományt követve, jövőre a nyertes csapa-
té (Szentlászló) a megrendezési joga. 
Köszönjük az ajándék könyveket a Csorba Győző Könyvtár-
nak, és a résztvevőknek a lelkesedését.  

TORMA SI VYKTO RIA 

HOVÁ TŰNT A ZOKNI PÁRJA 

Hová tűnt a zokni párja? 
Miért lett ez az egy olyan árva? 

Gyere velem megkeressük 
Nem riadunk vissza, hogy a világot felforgassuk. 

 
Ki okozhatta a galibát? 

Kérdezzük meg a kacsát 
Zokni a kacsára? Ne nevettess 

Hogy hordja, ha a lába folyton nedves? 
 

Tán ellopta a mackó mert fázott a lába? 
Kérdezzük meg ott a háza. 
Ugyan ne legyetek balgák 
Nézzétek a medve talpát. 

Tiszta szőr és bunda 
Zokninak itt hely nem jutna. 

 
Tanakodjunk tovább  
Mi okozhatta a hibát? 

Nem lehetett hiába 
Hogy a zokni párnak kélt lába 

 
Oda nézz mi az ott a sarokban 

Kis gombóc kuporodik apró marokban 
Mi más? Hát a zokni párja 

Nem jutott be a mosásba. 
Senki nem csente el csak a rendetlenség 
Leugrott a piciny lábikóról hát tessék. 

Egy percre nem figyelek oda  
És már meg is van a galiba. 

 
Legközelebb szemmel tartom  

Hogy meglógjon bizony nem hagyom  
Együtt ugranak a mosásba 

Hogy anya ne dolgozzon hiába.  
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

 

 

Ács Tibor Árpád u.  

Mazza József Árpád u. 

Nagy Sándorné Mátyás k. u. 

Nyulasi Károlyné Árpád u. 

Perecz Lászlóné Árpád u. 

Pintér Jánosné Mátyás k. u. 

Simon József Mátyás k. u.  

Stájer Gyula Árpád u. 

Stájer Gyuláné Árpád u. 

Szabados Zoltánné Erdészház 

Tamasics János Mátyás k. u. 

Vatulik Józsefné Kassai u. 

Vizi István Mátyás k. u. 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

Október 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

SZENTMISE 

 

2021. november 1. hétfő 11.45 óra 

temetői imádság 
 

2021. november 27. szombat 13.30 óra  

 

 

HALÁLOZÁS 
 

Tamasics Jánosné szül.: Raizer Erzsébet 
(Somogyhárságy, 1939. 05. 11. an.: Sánta Anna) 
volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 57. sz. alatti lakos 
meghalt 2021. szeptember 29. napján. 
 

Povolni Józsefné szül.: Borsos Julianna 
(Szolnok, 1941. 01. 16. an.: Papp Julianna) volt 
Mozsgó, Árpád u. 53. sz. alatti lakos meghalt 
2021. október 6. napján. 
 

Gyozsán Dávid (Egyházaskozár, 1950. 03. 04. 
an.: Bálint Erzsébet) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 
1. sz. alatti lakos meghalt 2021. október 10. nap-
ján. 
 

Nyugodjanak békében! 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

2021. 08. 07. Szigetváron házasságot kötött 
Jakab Nóra és Vozdeczkí Dániel.  

2021. 09. 07. Görögországban, Szantori-
ni szigetén házasságot kötött Tischlér Barbara 
és Patkó Menyhért. 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk mindkét párnak! 
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KOVA CS ZSOLT VILMOS 

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS 

 

AUTÓBUSZ-MEGÁLLÓHELYEK KIALAKÍTÁSA 
 

A lakosság részéről két igény merült fel a mozsgói autóbusz-megállóhelyekkel kapcsolatosan: 
 

 A szociális otthonnál lévő megállóhely esetében, főleg az idős emberek jelezték felém, hogy nehezen 

tudnak a buszra felszállni. Ezért új peronokat szeretnénk kialakítani, mely jóval magasabb lenne az út 
szintjénél, így a felszállás könnyebb lenne. 

 A másik kérés, melyet már évtizedek óta szeretnének a mozsgói emberek, egy új buszmegálló kialakí-

tása az Árpád utca – Batthyány utca sarkán.  
 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságával  hosszú 
ideje folytatunk egyeztetést követően végre választ kaptunk, amelyben leírták az engedélyezéshez szükséges 
feltételeket. Természetesen ezeket betartva valósulhat csak meg az építkezés. Az új buszmegálló létesítéséről, 
arról, hogy legyen-e az Árpád utca végén buszmegálló és a peronok megépítéséről Önökkel egyeztetve kíván 
a képviselő-testület dönteni.  
 
 

 

MOZSGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERETETTEL MEGHÍVJA  
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT LAKOSSÁGI FÓRUMRA 

 

   FÓRUM TÉMÁJA:     Tájékoztatás a buszperonok kialakításáról.  
             Épüljön-e az Árpád utca végén buszmegálló? 

   
IDŐPONT:          2021. OKTÓBER 21. 17.00 óra 

HELYSZÍN:      RENDEZVÉNYTEREM 
 

 
 

 

TŰZIFA PÁLYÁZAT 
 

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó község a 2021. évben 217 
m3 tűzifa megvásárlására nyert támogatást.  
 

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a törvényi szabályozást betartva kell döntenünk arról, hogy mely háztar-
tások részesülhetnek tűzifa támogatásban.  
 

Az elbírálás során előnyben fogjuk részesíteni azt, aki közfoglalkoztatott, aki lakásfenntartási támogatásban 
részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, aki aktív korúak ellátásában részesül, valamint 
ha munkanélküli ellátásban részesülő van a családban, ha alacsony a családban az egy főre eső jövedelem.  
 

A tűzifa mennyisége miatt nem tudunk minden igényt kielégíteni. Kérem, csak azok adják be a kérelmet, akik 
rászorulnak! 
 

Annak érdekében, hogy minél több háztartásba tudjunk fát eljuttatni, az önkormányzatnak nem kevés önrészt 
kell vállalnia.  
 

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket!  Egy 

lakcímen élők közül csak egy személy adhatja be a kérelmet! 
 

A kérelemhez az idei évben JÖVEDELEMIGAZOLÁST is kell csatolni! 
 
 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az önkormányzaton kérhető.  
A kérelem benyújtásának végső időpontja:  2021. november 15.  
 

 

CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE TUDUNK REAGÁLNI! 
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MEGYERI KA ZME RNE  

KÖZÉRDEKŰ 

Tájékoztató nyugdíjasok részére 
 
Nyugellátásban részesülők számára két lehetőség van a folyósított összegük emelésére. Ezeket a lehetősége-
ket gyűjtöttem össze. A kérvények megírásával és beadásával kapcsolatosan is szívesen nyújtok segítséget a 
mozsgói lakosok számára.   
Elérhetősége: +36 30 599 3041. 

 

Az egyszeri segély engedélyezése 
 

Ki részesülhet egyszeri segélyben? 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, 
amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg 

 a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,  

 a 90.000 forintot, ha egyedül él. 
 

Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmében nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is. 
 

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély és mennyi lehet az összege? 

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg, az összege nem lehet kevesebb 15-

.000 forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott tárgyévi 
legkisebb összegének másfélszeresét. 
 

 

Nyugellátások méltányosságból történő emelése 
 

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? 
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt 
elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy 
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a 
nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot. 
 

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? 
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításá-
tól, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes 
letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó 
ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve. 
 

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető? 
Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszon-
öt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál. 
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti 
rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított eset-
leges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni. 
 
 

 
 

 

 

Mindkét esetben a kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülménye-
ket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátar-
tozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.). 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.376547
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.417565
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SZERETETTEL VA RJUK O NO KET! 

MEGHÍVÓ 

 

 
Tisztelettel meghívjuk Önt az 1956. október 23-i  

megemlékezésünkre. 
 

Helyszín: Kopjafa 
 

Időpont: 2021. október 22. péntek 11.00 óra 
Mozsgó Iskola 

 

 

 

TISZTELETADÁS A HŐSÖKNEK 
 
 

Mozsgó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt  

és Kedves családját a Világháborús hősök emlékművéhez  

koszorúzásra és gyertyagyújtásra. 

 

Időpont: 2021. október 29. péntek 10.00 óra 

 

Koszorúzást követően a megemlékezés gyertyáit helyezzük el  

a temetőben a község díszpolgárai, volt képviselői, igazgatói,  

plébánosai nyughelyénél.  
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GULYA S CSABA NE  

ÓVODAI ÉLET 

Kedves Olvasók! 
 

A nyár elején azzal zártam sorai-

mat, hogy reméljük szeptember-

ben már korlátozások nélkül ter-

vezhetjük a következő nevelési 

évet, sok-sok érdekes program-

mal, hagyományokkal és újdonsá-

gokkal egyaránt. 

Örömmel tudatom, hogy 39 

kisgyerek népesíti be óvodánkat. 

Így év elején még előfordulnak 

sírások, de már egyre otthonosab-

ban sürögnek-forognak a kicsik is 

köztünk. 

Boldogan vették birtokba az 

udvaron a mászókákat, csúszdá-

kat, hintákat, az elhasználódott 

játékok is megjavítva, frissen 

festve várták a gyerekeket, csak-

úgy, mint a csoportszobák, öltö-

zők, mosdók falai. A drótkerítés 

egy része is cserére szorult, a nyár 

folyamán ez is megtörtént. Tiszta, 

fertőtlenített óvoda, valamint ren-

dezett és megújult  udvar várta 

szeptember 1-én, hogy újra bené-

pesüljön. Köszönjük, hogy ezt 

meg tudtuk valósítani. 

Az óvoda már kezd őszi díszbe 

öltözni, szorgos gyerekkezek 

szebbnél - szebb alkotásai díszítik 

már az öltözőket, csoportszobá-

kat. 

Nagycsoportosaink nagy része 

pedig már nagyon várta, hogy 

végre legyenek programok, lehes-

sen szerepelni, táncolni, énekelni. 

Az elmúlt két évben sajnos ebben 

alig lehetett részük. 

Amúgy a gyerekek nagyon 

szeretnek mondókázni, énekelni, 

táncolni, korcsoporttól függetle-

nül. 

Október 1-én Csertőre a Pol-

gármester asszony meghívására 

érkeztünk a nagycsoportos gyere-

kekkel. Dalos, táncos műsorral 

köszöntötték a falu idős lakóit, 

Niki óvó néni pedig gyönyörű 

klarinétjátékával tette emlékeze-

tessé ezt a délutánt. A nap mind-

annyiunk számára finom vacsorá-

val fejeződött be. Így év elején 

úgy gondolom, hogy szép teljesít-

mény volt a gyerekektől, nagyon 

lelkesek voltak. A műsort betaní-

totta Lakics Nikolett óvó néni. 

Mi felnőttek is nagyon lelke-

sek vagyunk, sok tervünk van 

december végéig, reméljük, hogy 

meg is tudjuk őket valósítani. 

Télre szeretnénk csalamádét 

eltenni a következő két hét során. 

Lesz itt üvegcímke-készítés, sze-

letelés sírással kísérve (hagyma 

lesz a ludas), kóstolás, üvegek 

megtöltése. 

Október 22-én az iskolásokhoz 

csatlakozva festett zászlóinkkal 

emlékezünk a Kopjafánál az 

1956. október 23-i eseményekre. 

„Márton héten” előtérbe kerül-

nek a libák – fejdíszek, libasütik, 

dalok, versek segítségével. Gyö-

nyörű töklámpásokkal szeretnénk 

kivilágítani óvodánk táját, hogy 

méltó módon tudjunk elköszönni 

az ősztől a Lampionos felvonulá-

son, utat adva a télnek. Mindezt 

természetesen megelőzi a szülők-

kel közös lámpáskészítés. 

December 6-án reméljük, hogy 

ellátogat hozzánk a Mikulás bá-

csi, jól megrakott puttonyával. 

Amúgy a december az adventi 

készülődés jegyében telik majd 

el, méltó módon ráhangolódva az 

ünnepekre. 

Bízom benne, hogy a terveink 

nem csak tervek maradnak, ha-

nem meg is valósulnak! 
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Hajdu Szilvia 

ÚJ TANÉV, ÚJ KEZDET!!! 

Bízunk benne, hogy egy kicsit tovább lesz nyitva a körülöttünk lévő világ. Szeretnénk iskolánk életébe 

ismét mosolyt, kacagást, vidámságot varázsolni. 

Élni és megélni a lehetőségeket. 

Reméljük, hogy ezt már szeptemberben be is bizonyítottuk!!! 

 

AZ EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA 

2021. szeptember 24-én, pénteken 
tartottuk meg hagyományos sport-
rendezvényünket, az Európai Diák-
sport Napját.  

Ez a rendezvény nagy múltra 
tekint vissza: 2006-ban, a Magyar 

Diáksport Szövetség kezdeménye-
zésére indult el Magyarországról 
akkor még a Magyar Diáksport 
Napja néven.  

2015-től ezt a magyar gyakorla-
tot uniós szinten is megvalósították. 

Ekkor nevezték át és szervezték 
meg először az Európai Diáksport 
Napját, Bulgária és Lengyelország 
csatlakozásával. A következő évben 
már húsz ország vett részt az ese-
ményen. 

 Azóta is folyamatosan nő a 
résztvevő országok, valamint az 
egyes országokon belül a partneris-
kolák száma.  

2019-ben negyvennégy ország-
ban már 3,5 millió gyerek sportolt 
ugyanazon a napon, ugyanabban az 

időben. Ráadásul ez a kezdeménye-
zés mára már túlnőtt Európa határa-
in is, Európán kívüli országok – pl. 
Makaó, Hong Kong, Chile, Kenya-  
is a csatlakozók között vannak. 

   A mi iskolánk a kezdetektől, 

2006-tól regisztrál minden évben, 
és tartja meg a saját Diáksport nap-
ját, ahol a kötelező, az évszámnak 
megfelelő hosszúságú futótáv telje-
sítésén kívül igyekszünk változatos, 
kedvelt, divatos mozgásformákkal 

színesíteni a programot. 
Idén sem történt ez másként. 

   Külön öröm volt számunkra, 
hogy Nagy Csaba Országgyűlési 
Képviselő Úr, Bognár László, a 
Szigetvári Tankerület Igazgatója, 

Kovács Zsolt Vilmos, Mozsgó köz-
ség Polgármestere, Veriga Lajos, 
Almáskeresztúr község polgármes-
tere, Fleckistánné Csöme Edit, 
Csertő község polgármesterasszo-
nya, valamint Bóta András, Szuli-

mán község polgármestere is meg-
tisztelték jelenlétükkel a rendez-
vényt, és a 2021 m-es futóverseny 
indítását is magukra vállalták. 

    A futóversenyt megelőzte egy 
20 perces zenés bemelegítés isko-

lánk sportpályáján, testnevelő taná-
runk, Kovács Dezső szakszerű irá-
nyításával. 

 A futótáv teljesítése során a falu 
határában található faüzem volt a 
cél, ahol ásványvízzel és friss gyü-
mölccsel vártuk az érkezőket. 

Mivel az iskola területén kívül, 
közúton futottunk, természetesen a 
rendőrséggel együttműködve óvtuk 
tanulóink biztonságát, testi épségét.  

 A 2021 m-es futást egy 2021 m-
es séta követte, vissza az iskoláig. 

 A programunk egy része ezt 
követően itt valósult meg, más ré-
sze pedig az iskola falain túlra, sőt, 
a falu határain túlra is nyúlt. 

 Hagyományos rendezvényeink 
megvalósítása mellett (ugrókötél-

áthajtó verseny, célba dobás, kispá-
lyás labdarúgó mérkőzések, kö-
lyökatlétika) az idei évben azt tűz-
tük ki célul, hogy a sportolást, az 

egészséges életmódot, mint az éle-
tünk részét, a közlekedés lehetséges 
formáját népszerűsítjük a gyerekek 
körében, valamint láthatóvá tesszük 
számukra a környezetünkben talál-
ható és elérhető modern, divatos 

mozgásformákat.  

   Ennek a célnak az elérése ér-

dekében idei programunkat közúti 
kerékpártúrával és rollerezéssel 
egészítettük ki, valamint a szigetvá-
ri DobCat Body program létre ho-
zói és működtetői, küzdősport szak-
osztályának vezetői segítségével 

tartottunk gyermekjógát, steppados 
edzést, és a boxot is kipróbálhatták 
tanulóink. Programunk 1200-kor az 
eredményhirdetéssel zárult, ahol 
díjaztuk a versenyszámok korcso-
portonként legeredményesebb ver-
senyzőit. 
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Hajdu Szilvia 

ERDEI ISKOLA EGY CSODÁS HELYEN: SASRÉT!!! 

A 2021/2022-es tanév elején a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

által kiírt 
nyertes 
nemzetisé-
gi pályázat 
révén nem-
zetiségi 
tábort szer-
vezhettünk 
Sasrétre az 
erdei isko-

lába. (Pályázat pontos megnevezé-
se: Nemzetiségi táborok 2021. évi 
költségvetési támogatása) 

Egy hetet tölthettünk el 20 tanu-
lóval szép, őszi, erdei környezetben. 
Az idő is kegyes volt hozzánk, kel-
lemes melegben tölthettük el az öt 
napot. 

Nemzetiségi tábor lévén prog-
ramjaink tartalma bizonyos mérték-
ben kötött volt, az idei évben példá-
ul a gyógynövények neveit, felhasz-
nálását, a sváb népviselet megisme-
rését és egy egyszerű néptánc elsa-
játítását tűztük ki célul.  

Táborunk első megállója a 
szentlászlói tájház megtekintése 
volt. Itt megismerkedhettünk a ma-
gyarországi németek ebben a régió-
ban jellemző népviseletével, régi 
berendezési tárgyaival.  

Keddtől többek között az erdei 
iskolánál megtalálható gyógynövé-
nyes kert adta lehetőséget kihasz-
nálva megismerkedtünk napjaink-
ban is használt gyógynövények né-
met neveivel valamint felhasználá-
sukkal. Mindezeket meg is kóstol-
hatták, megszagolhatták a gyerekek.  
Emellett a tájház kapcsán is említett 
sváb népviselettel is foglalkoztunk, 
a gyerekek közül szerencsére sokan 
vállalkozó kedvűek voltak, többen 
fel is próbálták a ruhadarabokat. 
Említett céljaink között szerepelt 
egy egyszerűbb nemzetiségi tánc 
megtanulása is, melynek elsajátítá-
sát szintén már kedden elkezdtük. A 
gyerekek hamar megjegyezték a 
lépéseket, így a további alkalmakon 
gyakorlatilag már csak ismételnünk 
kellett. Végül a zárónap estéjén be-
mutatták az elsajátított koreográfiát, 
amit néhányan népviseleti ruhában 
táncoltak el. A fiúk és a lányok is 
aktívan részt vettek a gyakorláso-
kon, tetszett nekik. 

A kitűzött feladatok mellett ki-
használva a természet adta lehetősé-

geket napi szinten kisebb túrákat 
szerveztünk, valamint az almamel-
léki kisvasúttal is utazhattunk Al-
mamellékre. Itt meglátogattuk a 
helyi tájházat, ahol érdekes narráci-
ón keresztül régi használati tárgyak-
kal ismerkedhettünk. Ezen progra-
munk megvalósulásához hozzájá-
rult Almamellék polgármestere. 
Egyik túraútvonalunk a már nem 
létező, kihalt településhez, 
Németlukafához vezetett. Útközben 
megálltunk a szépen felújított mag-
tárnál is, melyet belülről is volt sze-
rencsénk megismerni. Megtekint-
hettük az üveghuta maradványait, 
üvegdarabokat gyűjtöttünk, majd a 
régi temetőt is meglátogathattuk. A 
gyerekeknek hosszúsága ellenére 
nagyon tetszett ez a túra, de elmon-
dásaik szerint nagyon elfáradtak 
mire visszaértünk táborunkba.  

Esténként a táborhelyünkön a 
most zajló szarvasbőgést hallgattuk, 
valamint az erdő esti hangjaival 
ismerkedtünk. 

Kedden lecsót főzött nekünk 
Puskás Peti bácsi, szerda este finom 
pizzát sütöttünk, majd utolsó estén-
ken finom paprikás krumplit ehet-
tünk szintén Peti bácsi jóvoltából. 
Vacsora után a tábortűz mellett elő-
adták a gyerekek a betanult táncot. 

Tanulókat kérdezve, elmondásuk 
szerint jól érezték magukat, szomo-
rúak voltak, hogy ez az egy hét 
ilyen gyorsan eltelt. Bíznak benne, 
hogy jövőre is lesz lehetőségük el-

jutni ehhez hasonló táborba. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni Kovács Zsolt Vilmos, Mozs-
gó Község polgármesterének, aki 
biztosította számunkra a falubuszo-
kat, amivel eljuthattunk Sasrétre. 

Hegedűs Jánosnak, aki a kijutá-
sunkhoz illetve hazajutásunkba vál-
lalt fontos szerepet, illetve neki kö-
szönhetjük azt is, hogy minden nap 
meleg ebédet ehettünk. 

Sajgóné Decsi Gyönyinek és a 
konyhai dolgozóknak a finom ebé-
deket, hideg csomagokat. 

Pappné Németh Tündének, az 
erdei iskola vezetőjének, aki a szál-
láshelyet biztosította számunkra. 

 
Köszönjük a lehetőséget és remél-

jük, hogy lesz folytatása. 
 

Kati néni, Márta néni, Peti bácsi 
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GYO RI SA NDOR 

TEHENEK ÉS MÉHEK 

Lassan két éve felmondott, már kezd gyógyulni a gyomra, már „csak” kéthavonta van szükség orvosra, ha 
elkapják a görcsök, - Nos-Pa, Tropparin és Papaverin injekciót beadni. Felhagyott a telepvezetőséggel, kevés 
vargabetűk után méhészkedni kezd. Az anyja nem örül.  

 Fiam, azért diplomáztál le, hogy most a kaptárak mögött állj? 

 Azért! 

Az anyja segíti, megtanul virágport kezelni, lépesmézet darabolni, csomagolni. Együtt mennek a jó ismerős-
höz méhpempő-termelést tanulni.  
 

A szomszéd házba – az ismerőshöz – vendégek, egy ikerpár, érkezik a városból. Tizenhat-tizenhét évesek le-
hetnek. 

 Sanyikám, ezek a lányok életükben nem dolgoztak, itt unatkoznak egész nap, az agyamra mennek.  

 Hívd őket! 

 Lányok, volna kedvetek pempőzni?  

A két szép lány elpirul. 

 Nem kell rosszra gondolni! Méhekkel kéne pempőt termelni, anyám pihenne pár hetet, Ti meg keresnétek 

egy kis pénzt a szünidőben.  
Hamar megegyeznek, a lányok pár nap alatt beletanulnak, mintaszerűen végzik dolgukat. Az asszony néha 
morcos, amikor az ura munka után este néha diszkóba viszi a lányokat (van, hogy udvarló is akad). A lányok 
hálásak, örülnek, hogy végre először értelmesen telik a nyár. Este játszanak, fürdetik, pelenkázzák a három 
gyereket.  
 

Az asszony is örül a segítségnek.  

 Sándor bácsi, méheket már láttunk eleget, de tehenet, birkát, disznót nem.  

 No, holnap pempőzés után ott maradunk még kicsit Ozorán, majd ott láttok.  

 Te, komám, ezek a városi fruskák nem láttak még kisborjút. 

 Egy-két százat tudok nekik mutatni, gyertek ki a telepre. 

Hatalmas élmény: a két lány (egészségügyire járnak) először lát pár perce született remegő lábú kisborjút. Ta-
lálkoznak a születés csodájával! (Azóta több gyermekük van.) Festett körmű ujjukat előbb félve, azután élve-
zettel adják a kisborjúk szájába. Kifestett szemük könnytől maszatos, ahogy simogatják az ágyas-, fejős kis-
borjúkat. Két városi lány közel került a földhöz, a jószághoz: az Élethez. 
 

Mindez a traktorosból lett Tsz elnököt nem hatja meg. 

 Ha bejön a telepről a Brencsik, küldjétek be! 

Beküldik.  

 Hallom, a Győri két nővel tegnap bent volt a telepen. Ki engedte meg? 

 Elnök Elvtárs, én. Én vagyok a telepvezető; arra a telepre az jöhet be, akinek én engedélyt adok! 

 Hallom barátkozol a Győrivel, jobban is megválogathatnád a barátaidat.  

A kemény, friss diplomás férfi keze ökölbe szorul. Tán egy ütéssel oda tudná küldeni az elnököt, ahova való, 
de tisztán akarja tartani a kezét.  

 Elnök Elvtárs, úgy érzem ebben a társadalmi rendben magam válogathatom meg az én barátaimat.  
 

Enyhül az idő. Tsz buli van. Ahogy illik, mindenki máltós, félig vagy egészen. Sándoron nem látszik, nem-
igen iszik egy ideje, de jól bírja, ha kell. Az elnök szeme is megakad rajta. Odatántorog, beszélgetést kezde-
ményezne, de csak odáig jut:  
Sanyikám, tegeződjünk. Azután még egy kicsit összeszedi magát: - Tudod, reggelenként már nagyon nehezen 
tudok a tükörbe nézni.  
 

 Ha bejön a Brencsik, küldjétek be! 
 

Megint a szőnyeg széle! 
Április 11-én is ezt és azt mondtad a telepen.  

 Lehet. Ennek már három hónapja. Lehet jobbak a besúgóid, mint az én memóriám. A véleményem viszont 

most is ugyanaz: vállalom.  

 Nyolc órád van Ozorán, hogy összepakolj és elmenj! 

 Pista, mi a picsát csinálok én nyolc órán át, amikor már tegnap összepakoltam. 

Így ért véget egy telepvezetői pályafutás a ’80-as években.  
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HORVA TH BERNADETTE 

MIVÉ LETTÉL TEMPLOMBÚCSÚ? 

Ebben az évben október 8., temp-
lomunk védőszentjének, Szűz Má-
riának, Magyarok Nagyasszonyá-
nak ünnepnapja, péntekre esett, a 
mozsgói búcsú pedig e hét végére, 
10-ére, vasárnapra. Rosner Zsolt 
plébános úr a búcsúi szentmisét, a 
napján délután 15.00 órai kezdet-
tel celebrálta. Meglepően sok em-
ber vett részt a misén, tele voltak a 
padsorok. Megjelentek a szociális 
otthon lakói, a hittanos diákok és 
még sokan. Együtt imádkoztunk, 
énekeltük a Mária himnuszt: - 
Boldogasszony Anyánk, régi nagy 
Pátrónánk!... Ne felejtkezzél el 
szegény magyarokról! 

Készülve a misére és a mise 
után is, gondolataimba merültem a 
búcsú ünnepével kapcsolatban. 
Nagyon vegyes érzések voltak 
bennem. Katolikus nevelést kap-
tam, voltam elsőáldozó, bérmál-
kozó is, még sem éreztem át idáig 
a búcsújárás valódi tartalmát. 
Mozsgói emlékeim sincsenek, 
hiszen születésemkor szüleim, sőt 
nagyszüleim is már Pécsre költöz-
tek a faluból. Búcsúvendégként 
édesanyám húgánál, Patacson vol-
tunk gyerekkoromban. Visszagon-
dolva ezekre az alkalmakra, so-
sem értettem miért volt ez olyan 
nagy dolog. Csodálkoztam unoka-
húgom izgatottságán a búcsúfiák 
beszerzése miatt.  

Azóta igen sok víz lefolyt a 
Dunán. Rokonaimat már nem tu-
dom szóra bírni ebben a témában, 
mégis szerettem volna körüljárni a 
búcsút gondolatilag és a valóság-
ban is. Néhány internetes felületre 
kattintottam, majd felütöttem a 
falukrónikákat, régi képeket néze-
gettem, azután kérdezősködtem, 
beszélgettem… 

Az interneten az derült ki, 
hogy a szó teológiai fogalom. A 
római katolikus egyházban a bűn-
bocsánati szertartásban a bűneit 
megvalló személy elnyeri a felol-
dozást, de visszamaradnak bizo-
nyos ideig tartó büntetések; a bú-

csú ezeknek, a tisztítótűzben letöl-
tendő büntetéseknek az elengedé-
se. A búcsú kapcsolódhat a temp-
lomok védőszentjének emlékün-
nepéhez is. Tovább olvasgatva 
még a búcsújárásról is megtudtam 
néhány igen fontos dolgot. Azon-
ban ez nagyon hivatalosnak tűnt, 
hát tovább kerestem. 

Rosner Zsolt plébános úr 
email-ben válaszolt a feltett kérdé-
semre, mert nagyon szoros napi-
rendjébe most nem fért bele egy 
hosszasabb beszélgetés: -
„Bármely napon teljes búcsú nyer-
hető például fél órás szentségimá-
dással vagy Szentírás-olvasással, a 
keresztút illetve a teljes rózsafüzér 
közösségi elimádkozásával, ha a 
krisztushívőnek szándékában áll a 
búcsú elnyerése, mentes még a 
bocsánatos bűnökhöz való ragasz-
kodástól is, nem feltétlen aznap, 
de elvégzi a szentgyónását, továb-
bá még a búcsú elnyerése napján 
szentáldozáshoz járul, valamint a 
Szentatya szándékára imádkozik. 
A búcsú elnyerésére indokom le-
het, hogy újra tisztázzam életem 
célját, kérjem a bűneimtől való 
megtisztulást vagy a betegségből 
való meggyógyulást, hálát adjak 
Isten csodáiért, imádkozzam el-
hunyt családtagjaim lelki üdvéért, 
illetve egész egyszerűen, hogy 
„lépteimet Krisztus lába nyomá-
ba” helyezzem.  (részlet a Mária-
gyűdi Zarándok CD-ről)” Plébá-
nos úr utolsó mondatát többször 
elolvastam, és ízlelgettem fontos-
ságát, tartalmát, jelentését. 

Következett a régi dokumen-
táció, a Falukrónika. A vaskos 
köteteket felütöttem októbernél, és 
végignéztem a fényképeket. Eze-
ken a képeken a búcsú vásári for-
gataga, a sok sátor, a céllövölde, a 
körhinta, a kor divatjának megfe-
lelően ünneplőbe öltözött emberek 
lettek megörökítve. Minden képen 
nagyon sok ember volt. Családok, 
barátok beszélgetnek egymással, 
még a régi fotókon is jól látszik az 

örömteli, önfeledt szórakozás. A 
dokumentumok a vallási ünnep-
hez kötődő világi örömöket örökí-
tették meg. Ami már a 17-18. szá-
zadban is az ünnep része volt az 
étkezés, a szórakozás, a tánc.  

 

A Facebookon jött szembe velem 
egy kép, Keszeg Edit profilján, 
ami egy nagyon tipikus fotó. Ezért 
felkerestem és élményeiről kér-
deztem. - Mit jelentett neked a 
búcsú, mire emlékszel gyermek-

korodból? – A képen épp vatta-
cukrot vásároltunk, vagyis a nagy-
mamám vásárolta. A hatalmas 
cukor kitakarja a bátyámat, és az 
unokatestvérem, Béres Marika 
van még a képen. - Igazán csino-

san vagy felöltözve. - Igen, min-
dig ünneplőbe öltöztünk, kis szok-
nya, csinos kardigán, selyem mas-
ni a copfban. Ez volt az alkalom-
hoz illő. Izgatottan vártuk, minden 
évben ezt a napot. Mi vallásos 
nevelést kaptunk, ezért délelőtt a 
templomban voltunk misén, az 
egész család. Aztán a mi házunk-
ban gyűltünk össze és fogyasztot-
tuk el az ünnepi ebédet. Az édes-
apám testvére, a peterdi rokonok 
voltak rendszeresen nálunk. Dél-
után mindenki felöltözött és le-
mentünk a búcsúba. Sok rokonnal, 
baráttal találkoztunk, beszélgettek 
a felnőttek. Mi, gyerekek pedig 
nézegettük a vásári árukat és válo-
gattunk, mert mindig kaptunk va-
lami apróságot, valamit a mamá-
tól, meg a bátyáéktól.  
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Ezek a nem túl drága dolgok min-
dig kedves tárgyak voltak, nagy 
becsben tartottuk őket. - Mire em-

lékszel még? – Felsős lehettem 
már abban az évben, amikor haza-
felé mentünk az iskolából. Akkor 
a tűzoltó szertár előtt kezdtek he-
lyet foglalni a búcsúsok. Ők min-
dig előbb jöttek, csütörtökön, pén-
teken már állt a körhinta meg a 
céllövölde. A túloldalról kezdtük 
figyelni őket, mit csinálnak. Aztán 
vettük a bátorságot és közelebb 
merészkedtünk. Észrevették a kí-
váncsiságot, és beengedtek ben-
nünket a búcsúsok kulisszái mögé. 
Addig olyan misztikus volt a lakó-
kocsi, a kivilágított lövölde, a 
fegyverek, meg az emberek is. 
Attól, hogy közelebb engedtek 
bennünket, megmutatták például, 
hogy erősítik fel a hurkapálcákra a 
játékokat. Kiderült, hogy kedves 
emberek. A tradíciós foglalkozás, 
a búcsús élet nem misztikus, ha-
nem kemény, a vándorlással, a 
lakókocsizással, szilárd fedél nél-
küli léttel. Megváltozott teljesen a 
véleményünk róluk ettől. De most 
már egészen más világot élünk, a 
búcsút már nem tartjuk kapcsolat-
tartó ünnepnek. 
 

A búcsú napján, vasárnap kelle-
metlen arcát mutatta meg az ősz. 
Szürke, borult, hűvös idő volt, 
reggel ugyan nem, de délelőtt és 
délután is nekiszomorodott az eső.  

A Kápolna nyitva volt a látoga-
tóknak, itt folytattam a beszélgetés 
a búcsúról Tarlacz Istvánné Szil-
vivel. – Mesélj, kérlek, hogy em-
lékszel a gyerekkorod búcsúira? 

– Gyerekkorom várva várt ünnepe 

volt. Nagyon komoly volt a készü-
lődés. Falun ugye kétszer volt me-
szelve egy évben, húsvétra és bú-
csúra. A nagymamám Nyikos Ist-
vánné Annus néni, akivel itt a Pe-
tőfi utcában, a Kazaliczky házban 
laktunk, mindig megadta a mód-
ját, óriási nagytakarítást volt. Ez-
zel is megtisztelve mindenkit, aki 
ilyenkor hozzánk jött vendégség-
be. Olyan távolabbi rokonok is 
érkeztek, akikkel csak ilyenkor 
szoktunk találkozni, nagybácsik, 
unokatestvérek. Délelőtt otthon 
játszottunk, a felnőttek beszélget-
tek, sztorizgattak a régebbi dol-
gokról, amíg főtt a tradicionális 
ebéd. Tyúkhúsleves, mártásokkal, 
pörkölt, nokedli, meg a sült húsok. 
És az elmaradhatatlan sütemé-
nyek. A vendégek is hoztak ma-
gukkal egy-egy tálcával, így volt 
bőven választék. Ebéd után izga-
lommal öltözködtünk, és indul-
tunk a búcsúba. Mindig sok sátor 
volt, kis és nagy körhinta, 
céllövölde. Gyerekként 
hömpölygő tömegként él-
tem meg a sok embert. Min-
dig sok rokonnal, ismerőssel 
találkoztunk. A válogatás, 
hintázás és játék három, 
négy órán át tarthatott. Nem 
csak mi gyerekek, hanem a 
felnőttek is vettek ajándékot 
egymásnak a búcsúban, az 
asszonyok mézeskalács szívet, a 
férfiak, meg huszárt, bábcsikót 
kaptak. Jól emlékszem nagyma-
mám féltve őrzött tükrös szíveire, 
meg a bábolvasóra, amiket a vit-
rinben tartott, és nem volt szabad 
megenni. Hétfőn az iskolában 
mindent megbeszéltünk a többiek-

kel, néha 
dicseked-
tünk egy 
kicsit. Pont 
olyan volt, 
mintha a 
szünidőről 
mentünk 
volna vissza. 
Őszintén 
sajnálom, 
hogy ez ma 
már nem így 
van. Én nem 
tudom ezt az 

élményt tovább adni az unokám-
nak. Teljesen nyugodtan tudtam 
vállalni a teremfelügyeletet, nem 
jönnek hozzánk a rokonok, már 
nem tartjuk a búcsút. 

 

A Falukrónika számára meg kel-
lett örökítenem a 2021. évi búcsút. 
A szomorú időben egyetlen sátor 
árválkodott a posta melletti téren. 
Benne egy középkorú hölgy állt, 
férje a kocsiban melegedett. 
Barcsról érkeztek. Mivel reggel 
nem esett, a forgalom reményében 
keltek útra. A kicsi bevétel is be-
vétel. A tradicionális családi vál-
lalkozás harmadik generációja-
ként, már 35 éve ezzel foglalkoz-
nak. Kérdeztem a hölgyet a régi 
időkről. Elmondta, hogy sokszor 
voltak itt, mert mindig volt jó for-
galom. Mára csak ennyi maradt, 
és országosan is ez a helyzet. Ta-
lán a nyári időpontok még jók, de 
ilyen későn, rossz időben, nincs 
semmi. A hagyomány náluk is 

megszakad, fiai már más foglalko-
zást választottak maguknak.  

Végigjárva a falu utcáit, úgy 
láttam, hogy ez az ünnep már nem 
nagy ünnep a faluban. Alig-alig 
volt olyan ház ahol, idegen autók 
álltak volna, ami a vendégek je-
lenlétére utalt. Az egyházi ünnep-
ből megmaradt világi ünneplés is 
a múlté. Találkozásaink is inkább 
a virtuális térben jönnek létre. A 
búcsút megünnepelni Messenger 
kapcsolattal nem lehet. 

 Akkor mit is jelenthetne ma a 
búcsú? Ajánlom figyelmébe min-
denkinek az élményeire visszate-
kintő elmélkedéseket. Mindig, 
minden megfelelő időben jön fe-
lénk. Úgy látszik velem azért jött 
szembe ez a téma, hogy megtalál-
jam azt az indokot, amitől a búcsú 
megértése, megélése és elnyerése 
számomra fontossá válik. 
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Jól áll a tabellán Mozsgó-Szentlőrinc II. focicsapat, hiszen a Pécsvárad és PTE-PEAC mögött a 3. helyet fog-

lalja el. Az utolsó 5 meccs óta veretlen. Legutóbb Siklós ellen folytatta sikerszériáját, hiszen 5 – 1-re megver-

te a hazai pályán az ellenfelet. Összehangolt, jó csapatmunkával minden esélyük megvan, hogy felálljanak a 

dobogóra.  

 5. forduló 2021. 09. 19. vasárnap Gyógyfürdő HARKÁNY - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 1- 3  
Góllövők: Vörös Zoltán Zalán, Svabszky Dániel, Vintonji Szergej 

 

 6. forduló 2021. 09. 25. szombat MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  - PVSK  2 - 1  
Góllövők: Tóth Máté Zsolt (2) 

 

 7. forduló 2021. 10. 02. szombat Spor t36 KOMLÓI BÁNYÁSZ - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 1 - 4 
Góllövők: Tóth Máté Zsolt, Pretzl Milán (3) 

 

 8. forduló 2021. 10. 09. szombat MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. - SIKLÓS FC 5 -  1 

Góllövők: Petró Balázs (3), Török László, Simon Botond 
 

 9. forduló 2021. 10. 17. vasárnap 10.30  PEAC MFC II - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 
 

10. forduló 2021. 10. 24. vasárnap 10.00 MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. - VILLÁNY TC 
 

11. forduló 2021. 10. 30. vasárnap 13.30 LOVÁSZHETÉNYI FC - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  
 

12. forduló 2021. 11. 07. vasárnap 13.30 MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  - BODA ÖSE  
 

MOZSGÓ A 3. HELYEN A TABELLÁN 

AUTOCITY VOLKSWAGEN BARANYA MEGYEI I. OSZTÁLY FFI FELNŐTT 

 

SORSOLA S 2021/22  
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KE SZI TETTE: MARKO  RE KA 

KERESZTREJTVÉNY 

Az augusztusban megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: A beszéd a gondolatok eltitkolására való! A helyes 
megfejtést 13-an küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Ifj. Götz Csaba.  
 
 

OKTÓBERI REJTVÉNY 
 

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő októ-
ber 31.  

Meghatározások: 
 

1: Évszak; 2: Ősszel hullik; 3: Lekváros 

aprósütemény; 4: Napszak; 5: Útvesztő; 

6: Popeye kedvenc étele; 7: Természet-

járó egyik megnevezése; 8: Meglepetés 

más szóval; 9: Színes üvegdarabok és 

tükrök segítségével tetszetős képeket 
előállító cső alakú játék; 10: Díszes ma-
dár; 11: Furfangos szinonimája; 12: 
Talentum megnevezése; 13: Magas 
nyakú pulóver vagy ing; 14: Diótörő 
katonájának anyaga; 15: Szárított szőlő-
szem; 16: Értékes, ritka, régi dolgok 
megnevezése; 17: Olyan tárgy, ami tu-
lajdonosának szerencsét hoz; 18: Mű-
szaki terv, megfelelő adatokat tartal-
mazza a kivitelező szakember számára. 
 
 

A keresztrejtvény csigavonalban kell kitölteni. Az első meghatározás szavának az utolsó betűje adja a következő 

meghatározás megfejtésének első betűjét. Óramutató járásával megegyező irányban keressük a szavakat.  
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APRÓHIRDETÉS 

KRIZANTÉM 
 

Szálas, cserepes krizantém 
és árvácska eladó. Érdek-
lődni lehet Ságodi Józsi 
bácsinál Mozsgón a Má-
tyás király utca 58. szám 
alatt az alábbi telefon szá-
mokon: +36 30 247 1183 
és a +36 30 324 4046. 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
 

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédel-
mi konferencia keretén belül merült fel először az 
Állatok Világnapjának (World Animal Day) gon-
dolata. Az október 4. pedig azért lett a kiválasztott 
nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, 
egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az álla-
tok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már 
a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent sze-
retnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő 
vagy élettelen. Az állatok világnapjának alapelve, 
hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segí-
tőtársként és barátként gazdagítják mindennapja-
inkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat kö-
zötti barátságot erősítse, valamint felhívja a fi-

gyelmet az együttélés fontosságára.  
 

https://wwf.hu/archiv/az-allatok-vilagnapja  

Mindenszentekre egyedi kegyeleti díszek rendel-
hetők. Moha- és szalmakoszorúk, kaspók és dí-
szek mécsessel. 
 

Bakos Hajnalka 
 

Mozsgó, Árpád utca 2/b. 
 

Mobil: +36 70 4165 395 
 

Facebook: Aurora Design&Decor 
(www.facebook@auroradesign.byHajni) 
 

Időpont egyeztetés szükséges! 

Jusics Zsolt & Kövesdi 
Roland Épületgépészet. 
Víz, fűtés és klíma szere-
lés.   
 

Tel: +36 70 621 4749  
 

E-mail: 
zsocaaa07@gmail.com 
Facebookon: Jusics Zsolt 
& Kövesdi Roland Épület-
gépészet  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwwf.hu%2Farchiv%2Faz-allatok-vilagnapja%3Ffbclid%3DIwAR021c5LrV2RRcFPGe_1WTm3GFessNYMAKdCKnkVmQlqflj6vUAILiA0tRE&h=AT0SV0d6AWzUz0QL8oRqyGWGI8Dq253qweHx7pYt3jDiAFu763RCGuTC8pyJcahHx2DfFouDWUaRqYqLy-s_wL5zYnQh0UOeEhI
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