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MOZSGÓ
A MOZSGOI FOTÉR KIALAKITASANAK TÉRVÉ
Kovács Zsolt Vilmos
A januári lapszámunkban már beszámoltunk a Főtér látványtervéről. A központi részt már eddig is használtuk (Életfa-ültetés, Adventi gyertyagyújtás), további hasznosítási lehetőségeket találtunk ki. A tér kialakítása során törekedtünk arra, hogy mindenki magáénak érezhesse, találjon benne olyan helyet, ahol
jól érzi magát. A tér tervezője Kustra Erika kertészmérnök.

Sokan kérdezik tőlem, hogy miért nyújtunk be ennyi pályázatot, miért fordítunk rá ekkora energiát. Az
önkormányzat csak az előírt kötelező feladatokra kap normatívát, azaz pénzt az államtól, és ezt az összeget csak arra fordíthatja, amire kapta. A mozgástere ezért korlátozott.
Ez nem szegi kedvünket, álmodunk. Álmainkhoz, terveinkhez kell a megfelelő forrást megtalálni. Nagyon sok pályázatot nyújtunk be, de nem mindig sikerül nyerni. A nagy számok törvénye miatt, minél
többet pályázunk, annál több esélyünk van nyerni. Persze, elismerem ez nagyon nagy munka nekem és
munkatársaimnak is.
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A Főtér kialakítását már régóta elterveztük, hogy meg is tudjuk valósítani pályázati forrásokat kerestünk.
Ezeket szeretném felsorolni:
1. Az utcabútorokat – padokat, asztalokat – két szervezet által benyújtott
LEADER pályázatból vásároltuk meg
a tavalyi évben.
Jelenleg az önkormányzat udvarában
tároljuk, de a látvány miatt már egy
alkalommal kihelyeztük a helyszínre.
A bútorok keményfából, azon belül is
tölgyfából készültek, fém részekkel a
Városszépítő Kft. által kivitelezve.
2. A látváyterveken látható a kombinációs játszóház, melyet a Magyar Falu
programban már megnyertük. A MOKI-Fa” Bt. által forgalmazott fajátékok közül négy kerül beszerzésre: Mászóka rézsűre, torony csúszdával, kettes hinta, kombinált fajátszóház.

Szintén a Magyar Falu programba nyújtottuk be
az alábbi pályázatokat:
3. A posta melletti gyalogút szilárd burkolattal (2,
8 méter szélességben) való építésének támogatására. A fejlesztéssel érintett járdaszakasz a már
megépült kültéri közösségi tér megközelítését
teszi kényelmessé, egyszerűbbé.
4. A parkban egy szabadtéri színpadot és hozzátartozó lelátót kívánunk kialakítani, mindezt úgy,
hogy kihasználjuk a terep lejtését. A színpad körül fehér kavicsburkolat készül. A kerti szegélyek
között zöldfelületek, virágágyások kerülnek kialakításra. A mobil színpad alapjául szolgál egy
szökőkútnak is. Tervünkben fák, bokrok és virágfoltok is szerepelnek.
5. TOP_PLUSZ-1.2.1-21- ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK című projekt a Baranya Megyei Önkormányzattal
konzorciumban valósul meg. A döntést várjuk.
Ennek keretén belül valósulhat meg a kültéri fitneszpark létesítése, és a sportpálya fejlesztése. A fejlesztés során kialakítjuk a főzőverseny helyszínét, mosdókat, büféhelyszínt és egy új közösségi épületet, öltözőt is építünk.
A tér és a sportpálya kialakítása során arra törekedtünk, hogy különböző technikai eszközökkel megteremtsük a lehetőségét a kisebb-nagyobb összejöveteleknek. A kisgyermekes családoktól az idősekig
minden korosztály számára lehetőséget biztosítunk a közösségi térben való aktív részvételre, kikapcsolódásra. Reméljük, hogy átélhető lesz a közösséghez tartozás élménye.
Hangsúlyoznám, hogy ezek még tervek, de tudják, akinek nincsenek álmai, nem tud továbblépni .
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

SZÜLETÉS
„Egy baba. Meglepetés.
Maga a tökély. A legújabb a világon.
Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”
/Pam Brown/

KÖSZÖNTÉS
Március

2022. 02. 20.-án megszületett
Tarlac Gréta Anna
(3280 g, 50 cm).

Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u.
Földi József Árpád u.
Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u.
Gergely Ferencné Petőfi u.
Gorjánácz Józsefné Mátyás k. u.
Grósz József Kassai u.
Horváth János Alsóhegy
Horváth Ferenc Alsóhegy
Józsa Gyuláné Petőfi u.
Molnár Terézia Árpád u.
Papp Józsefné Kolozsvári u.
Puskás Istvánné Árpád u.
Szentpál Mihályné Mátyás k. u.
Szukits Tibor László Batthyány u.
Vusics Józsefné Kolozsvári u.

Szülei Márton Ivett és
Tarlac Gergő,
Mozsgó, Zrínyi utca
54. alatti lakosok.

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek,
hozzátartozóknak.
Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek
felneveléséhez.

Kérjük támogassa munkánkat adójának 1%-ával!
Alapítvány a Mozsgó Iskola Jövőjéért
Adószám: 18306631-1-02

Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

Mozsgóért Egyesület
Adószám: 18215072-1-02
Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület
Adószám: 18397097-1-02

HALÁLOZÁS

Köszönjük!

Papp Lászlóné született Povolni Rozália
(Almáskeresztúr, 1960. 02. 26. an.: Boros Julianna) volt Mozsgó, Árpád u. 14. sz. alatti
lakos meghalt 2022. február 8. napján.

SZENTMISE

Nyulasi Károlyné született Reiner Erzsébet
Mária (Mozsgó, 1944. 10. 05. an.: Vasvári
Margit) volt Mozsgó, Árpád u 51. sz alatti
lakos meghalt 2022. február 22. napján.

2022. március 17. csütörtök 14.30 óra
Szociális Otthonban igeliturgia
2022. március 25. péntek 14.30 óra keresztút
2022. március 25. péntek 15.15 óra szentmise

Nyugodjanak békében!
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KÖNYVTÁR ÚJ NYITVATARTÁSA
Puskásné Horváth Évá
Március 1-től a Rendezvényteremben, megújulva, megváltozott nyitvatartással várjuk új
és régi olvasóinkat.
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

ZÁRVA

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

Nyitvatartás március 1-től.

Szolgáltatásaink: könyvkölcsönzés, nyomtatás,
fénymásolás, laminálás, spirálozás. Szívesen segítünk ügyfélkapuval rendelkezőknek, ügyeik intézésében. Gyereksarokkal várjuk a legkisebbeket.

Elérhetőségeink:
E-mail: mozsgokonyvtar02@gmail.com
Telefon:
Kántor Éva 30 577 9129
Sánta Róbertné 30 865 3404
Puskásné H. Éva 20 329 0590

MOZSGÓ POSTA
2022. március 1-től a Posta ideiglenesen átköltözött, Batthyány utca 13/c , volt Takarékszövetkezet helyére.
Változatlan nyitva tartással és szolgáltatási körrel továbbra is várja ügyfeleit.
(Felújítást követően a posta vissza fog költözni a régi helyére. )
NYITVATARTÁS
Pénztár
Hétfőtől-péntekig
8.00-12.00
12.30-15.30
Levél és csomag feladása
8.00-12.00
12.30-16.00
Telefonszám: 06 73 544 010
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ÍGY INDULT A 2022-ES ÉV!
Óvodai élet képekben
Néhányan már az év elején” öregebbek” lettek egy évvel, ugyanakkor az Ünnepi pillanatok mellett, aktív élet
folyik az óvodában.

A nagyobb gyerekek ellátogattak a könyvtárba is egy kis Farsangi hangolódásra.

Az óvodában is készülődtünk a Farsangra, még egy-két boszorkány is berepült a seprűjén, a jó hangulat érdekében. A képeken hercegnők és egyéb maskarák láthatóak.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyik reggelre valaki ellopta az Óvoda feliratot és házszámot tartalmazó táblát a kapu melletti oszlopról. „Köszönjük”!!!!
5
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FARSANGOLTUNK
Általános Iskola
„Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pörögjenek citerák”
Kerék Imre

rá cédulákra írt negatív dolgokat, érzéseket, melyektől szívesen megszabadulnának, ezáltal pedig a kiszebábu elégetésével nem csupán a téltől, hanem saját rossz emlékektől, gondolatoktól is megszabadulhattunk.
Mivel a gyerekek jelentős része jelmezbe bújt ezen
a napon, ezért a tél elűzése után hagytunk időt egymás öltözékének megcsodálására, egy közös, vidám
ünneplésre is udvarunkon, ezután pedig az osztályok
saját termükben folytathatták a farsangolást.
Szeretettel Mindenkinek:
Kati és Márta néni

Ebben a tanévben február 18-án, pénteken szerveztünk meg farsangi projektnapunkat, amelyről a következőkben szeretnénk beszámolni. Sajnos ahogyan
már az előző tanévben is, idén is a koronavírus befolyásolta programjainkat, a jelenlegi helyzet lehetőségeihez mérten mégis igyekeztünk a lehető legjobb
farsangi ünneplést, hagyományőrzést biztosítani tanulóinknak.
A szervezés során törekedtünk arra, hogy minél
érdekesebb, élvezetesebb, ismeretekben gazdag tevékenységeket végezhessenek diákjaink. Éppen ezért
lehetőségük volt a projektnap során például fánkot
sütni, kiszebábut és busóálarcot készíteni, a farsanghoz kapcsolódóan plakátot összeállítani, totót kitölteni, illetve farsangi mondókákat tanulni.
A projektnapnak tehát fontos részét képezték a hagyományok, melyeknek tiszteletére és őrzésére nagy
hangsúlyt fektetünk. Célunk volt továbbá, hogy a
gyerekek ismereteket szerezzenek a magyar és a
nemzetiségi német népszokások sokféleségéről, ismerjenek meg farsangi hagyománykörhöz verseket,
kikiáltókat. Másik fontos célunk, hogy a tevékenységen alapuló élménypedagógia révén fejlődjön kreativitásuk. Ez kifejeződött többek között a nap egyik
fénypontjával, a kiszebábu elégetésével. Tanulóink
maguk készítették el a bábut, illetve felragaszthattak
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BÜSZKESÉGÜNK
„A siker titka csupán az elhatározásban rejlik: elhatározod, mit akarsz elérni, majd napról napra kitar-

tóan teszel is érte, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni.”
Anthony Robbins
Iskolánk ötödik osztályos tanulója – Perecz Bianka – talán megmutathatja
nekünk, mi a siker titka.
A története ősszel kezdődött, amikor is testnevelő tanára mezei futóversenyre készítette fel. Bianka alkatából jól látható volt, hogy futásra született. Minden adottsága megvan hozzá. Adva volt a feladat:
• van egy kislány
• jók az adottságai
• megvan a testnevelő tanár, aki foglalkozik vele
• megvan a megfelelő sportág
Vajon mi hozható ki ebből a kombinációból? Hát jelentem: egy Diákolimpia országos döntőjébe jutás.
Milyen út vezetett idáig? Mit kell tenni még a versenyig?
Beszéljenek erről az illetékesek – a tanár és tanítványa.
Az országos döntő áprilisban lesz Gödöllőn. Több hónapos felkészülés
előzi meg a döntő napját. Edzésnapló alapján mennek a felkészülési napok.
Bianka elmondása szerint minden kiírt feladatot végig csinál. Ez egy
héten két pihenőnapot és öt munkanapot jelent. A munkanap természetesen
az edzéseket jelenti. Ez napi egy-másfél óra plussz. Szívesen csinálja, még
akkor is, ha ez sok lemondással jár. Szeret sportolni.
Tanára is azt mondja, hogy látszik tanítványán az elköteleződés. Az elején nem gondolta róla, hogy ilyen jó adottságai vannak a futáshoz. Figyel az utasításokra, fejben is megpróbál
koncentrálni.
Március elejétől konkrétan terepen folytatják a felkészülést. Tanára fontosnak tartja, hogy a lábak is hozzászokjanak az egyenetlen talajhoz, hiszen a döntőben is ilyen pályát jelölnek majd ki.
Sokat beszélgetnek a különböző várható szituációkról, kialakulható nehézségekről. Hiszen egy verseny
nagyban függ a társaktól is. Minden eshetőséget ki kell elemezni, fel kell rá készülni.
Ez a felkészülés egy bizalmi kapcsolat tanár és diák között. Feltétel nélkül meg kell bízniuk egymásban.
Úgy látom nagyon jó úton járnak. Fejben már meg van az elérhető teljesítmény. Azt túlszárnyalni a legnagyobb dicsőség lesz.
Jó felkészülést kívánunk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hajrá Mozsgó!!! Hajrá Bianka!!!
Hajdu Szilvia
igazgató
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BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
Baka Dorisz
Február hónapban tartottuk a Farsangi mulatságunkat
a Biztos Kezdet Gyerekházban. Végre nem online
programmal készülhettünk, hanem ténylegesen jelen
lehettünk az eseményen. 10 család jött el és öltött jelmezt, nem csak a gyerekek, hanem az anyukák is beöltöztek. Ringató foglalkozással kezdtük a programot,
amelyben jelmezbállal kapcsolatos dalokat is tanultunk. A módszer alapja a kodályi elvek, célja, hogy a
szülőkkel megismertesse a zenei nevelés lehetőségeit
és az édesanyák és gyerekek átéljék a közös éneklés és
játék élményét. Minőségi, népi dalokat, csiklandozókat, höcögtetőket tanulhattunk.

Szuper farsangi fotók készültek. Volt, aki saját maga
készítette a jelmezét és volt, aki a mi jelmezes ládánkban talált kedvére valót. Tombolahúzásunkon
mindenki nyert, egészséges baba ételt lehetett választani a nyerteseknek. Színes farsangi fánkot tízóraiztunk. Nagyon jó hangulatú délelőttöt tölthettünk
együtt, aminek örültünk az előző korlátozásokkal töltött év után. A kialakult társadalmi helyzet miatt elszigetelődött kismamák számára gyógyír a gyerekház!

MINI BÖLCSŐDE
Télbúcsúztató
Az átalakult Mini Bölcsőde 2022.03.02.-án megtartotta első rendezvényét. A télbúcsúztató ünnepségen a gyerekek jelmezbe öltözve elkergették a telet. Voltak, akik már reggel maskarába bújva érkeztek a csoportokba.
Akinek nem volt, a bölcsőde biztosított jelmezt. A vidám, rövid kis műsoron a picik előadták megtanult mondókáikat, dalocskáikat, majd táncoltak és bemutatták jelmezeiket. Volt boszorkány, mentőtiszt, dinoszaurusz,
autószerelő,
viziszörny,
Rudolf a rénszarvas, tök, hercegnő és tündérek.
A mulatság után aprósüteménnyel, gyümölcslével
vendégeltük meg őket.
A rendezvény jó hangulatban telt, a gyerekek jól
érezték magukat.
Ács Adrienn
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EGY TEA MELLETT STÁJER GYULÁNÉ LENGYELTÓTI MAGDOLNÁVAL
Puskásné Horváth Évá
Gyerekként hat évet élt Mozsgón, itt kezdte az iskolát, nagybátyja Lengyeltóti János tanította. 3. osztályos korában otthona ismét Szigetvár lett. Férjével,
Stájer Gyulával 27 évvel ezelőtt költöztek vissza
Mozsgóra. Mindketten nyugdíjasok, Magdi (Csöpi) a
templom sekrestyése.

nehezebb számunkra a kiskertet gondozni, a főzéshez szükséges zöldségnövényeket megtermeljük. De
vannak gyümölcsfáink, málnabokraink is, melyeket
szintén gondozni kell.
5. Melyik születésnapod volt a legemlékezetesebb?
– A születésnapokat mindig megünnepeljük, mindegyik bensőséges és örömteli. De a legkedvesebb és
legemlékezetesebb esemény a házassági évfordulónkhoz kötődik. Házasságunk 55. évfordulója alkalmából Király József plébános a szigetvári Ferences
templomban megáldott bennünket. A keresztény
közösség életében a házasság szentségének nagy
értéke van, számunkra is. Köszönetet akartunk mondani egymásért és Isten segítségéért.
6. Ki a kedvenc íród, költőd?
– A verseket nagyon szeretem. Az iskolás években
memoriterként verseket kellett tanulnunk. Számomra ez nem okozott nehézséget. Könnyen megtanultam, ma is Gyuszival versenyzünk, hogy melyikünk
tud jobban visszaemlékezni a sorokra, melyikünk
tudja folytatni a költeményeket.

1. Melyik a kedvenc évszakod?
– A nyár, mivel a legszebb élményeim ehhez az
évszakhoz kötődnek. Férjemmel nyaranta sokat
utaztunk. Lengyelországba és Horvátországba többször is visszatértünk. Baráti viszonyt ápoltunk szállásadóinkkal, megnyugtató volt számunkra, hogy
várnak bennünket. Megtekintettük mindkét ország
történelmi helyszíneit, érdekességeit, látnivalóit.

7. Mi volt a gyerekkori álmod? Megvalósult?
– Szerettem iskolába járni, jól tanultam. Mikor elkerültem Szigetvárra, azt mondták, hogy a nagybátyám
miatt vannak jó jegyeim. Be kellett bizonyítanom,
hogy nincs igazuk. Emlékszem, 4. osztályos koromban kiemelték fogalmazásomat, melyet Dózsa
Györgyről írtam. Óvónő szerettem volna lenni, de
akkoriban a gyakorlati vizsgát nagyon komolyan
vették. A hangszeres vizsga nem sikerült, elutasítottak. Nem bánom, hogy nem vettek fel, mert később
a munkámban ki tudtam teljesedni.

2. Melyik a legtávolabbi ország, ahová eljutottál?
– Törökország (Kütahya). Ez a hely már Ázsiában
található. De sokat jártunk férjemmel Horvátországban Orebić-ben. A tenger mellett volt a szállásunk.
Hat éven keresztül, innen indulva bejártuk a környéket, a tengerpartot, a városokat. Nagy hatást gyakoroltak rám az ott látottak, a mai napig magam előtt
látom a gyönyörű helyszíneket.
Később a munkakörömből adódóan (idegenforgalmi
ügyintéző, utaztató, értékesítő) is sokat utaztam, nagyon szerettem. 15 évig dolgoztam ebben a munkakörben.

8. Mire vagy a legbüszkébb?
– Közeledve a 80. életévemhez, az életemre visszatekintve sok mindenre lehetek büszke. Elégedett
vagyok azzal, amit elértem, jó emlékezni. Az emlékek megszépülnek, ahogy a dal is mondja: „Csak a
szépre emlékezem.”. A rossz élményeket, higgyék
el, elfelejtjük. Pedig gyerekként sem volt egyszerű
életem. Csípőficammal születtem, mindkét csípőmet
érintette a betegség. Akkoriban sok gyermek született ezzel a betegséggel és nem is tudták meggyógyítani. Édesanyám nem fogadta el a tehetetlenséget,
Pécsett keresett egy olyan orvost, aki megműtött. A
jobb oldalit kétszer is kellett. A háború alatt, 1944ben, lovas kocsival vittek Pécsre az orvoshoz. A
gyógyulási folyamat is sokáig tartott. Mégis inkább
arra emlékszem, hogy mindenki figyelt rám, és kedves volt. Hihetetlen történet, de igaz. Ez a gyerekkori trauma nem tört meg, megerősített.

3. Mi a kedvenc ételed?
– Nem vagyok válogatós, nem tudnék egy ételt sem
kiemelni. Szeretek enni és főzni is. Mind a mai napig én főzöm meg az ebédünket, sokat jelentenek
számunkra a házias ízek. Hagyományos, magyar
ételeket készítek, szeretjük a körömpörköltet, kocsonyát – épp most készítettem.
4. Melyik a kedvenc virágod?
– Tavasszal a hóvirág, a nárcisz, ibolya…, jaj, sorolhatnám, de mindegyik a kedvencem. Szeretem a
növényeket, szívesen vagyok a kertben. Bár egyre
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9. Milyen tulajdonságokkal vagy elégedett?
– A kitartásomra, szorgalmamra, a pontosságomra.
Óvónő nem lehettem, de a gimnázium után elvégeztem a közgazdaságit, később az idegenforgalmi szakképzést is szereztem. Van szerb-horvát nyelvvizsgám,
folyékonyan beszélek lengyelül, de németül sem adnak el. Munkahelyeimen mindig megálltam a helyem.

12. Mit jelent a lakóhelyedhez való kötödés?
– Gyerekként szerettem itt élni, hiszen szerettek, kényeztettek. Visszavágytam sok év után a barátok, ismerősök közé. 1997-ben, amikor itt vásároltunk házat, olyan volt, mintha hazajönnénk. Kérdeztél arról,
hogy mire vagyok büszke. Hát erre is! Befogadtak,
elfogadtak. Sőt, arra, hogy munkám által tehetek a
falumért, szolgálhatom ezt a közösséget.

10. Mivel foglalkozol a szabadidődben?
– Én vagyok a mozsgói templom sekrestyése. Az
istentiszteletek méltó megtartását készítem elő. De
hozzám tartozik a berendezések, ruhák, perselyek
őrzése, kezelése, gondozása, a templom és környékének takarítása, azoknak az épületrészeknek a rendben
tartása, melyek nincsenek szem előtt (padlás, torony).
Férjem is besegít, hiszen vannak olyan munkák, melyekhez kell a hozzáértése és a fizikai erőnléte.

13. Van példaképed?
– Őrzöm nagybátyám, Lengyeltóti János hagyatékát,
emlékét. Példát adott számomra a szülőhelyhez való
kötödés fontosságából, a tanulás fontosságáról, emberszeretetből.
Szeretem a mozsgói embereket, örülök, hogy férjemmel itt élhetek.

AMI A „MOSZGÓI EMLÉKEK”-BŐL KIMARADT
Tormási Vyktoriá

Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.
Benne tündérfiak és tündérleányok
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.
(János Vitéz – Tündérországban)

1957 nyara
Az óvodás lányok a Művelődési ház udvarán adnak elő egy részletet Petőfi Sándor János vitéz című művéből,
a Tündérország fejezetből. A képen szerepelnek: Sipos Mária, Gróti Ilona, Bögödei Edit, Kis Etelaka, Paksi
Ilona.
Két évig a mai „Gesztenyés kocsma”-ként ismert épület szolgált az óvoda helyszínéül. Akkori gyermeki emlékeket felidézve mesélték a lakosok, hogy a világ mennyivel másabb volt, mint most. Óvodáskorú gyermekek
bátran elindulhattak egyedül a dombról az intézmény felé, persze a szülő a domb tetején árgus szemekkel figyelte, hogy odaér-e épségben, mégsem kellett aggódni azon, hogy bármi baja esik a gyermeknek. (Ma már
sajnos ezt több okból sem teheti meg egy szülő.) Akkoriban még nem tartottak az óvodában farsangi vagy télbúcsúztató ünnepséget. A legtöbb gyermek ezzel a szokással az iskolás évei alatt találkozott először. Szintén
felidézett emlékként tudtam meg, hogy a hatalmas gesztenyefák alatt, kint a szabadban töltötték az óvodások
délutáni pihenőjüket.
Ezt követően a kultúrház végében lévő épületrész (ma konditerem) adott otthont az óvodai életnek, azonban
később kimutatott egészségügyi okokból az óvodának innen is költöznie kellett. Ekkor új helyet kerestek, a
mostani Batthyány utca 13. szám alattit. Az új épület felépítésében sokan részt vettek, társadalmi munkában a
falu lakossága és az akkori tsz szakemberei. A mai óvoda épülete 1973-ban nyitotta meg kapuit.
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MOZSGÓI EMLÉKEK — VISSZATEKINTŐ

Émlékéznunk kéll!
Puskásné Horváth Éva
Újabb kötettel bővült a MOZSGÓI EMLÉKEK könyvsorozat, melynek alcíme Visszatekintő. A cím tükrözi a tartalmát, hiszen a kiadványban visszaemlékezéseket, élettörténeteket olvashatunk. A könyv négy részből áll; a szerzők Puskás Istvánné, Balog Beatrix, Gróti László és Györke József. Balog
Beatrix a tősgyökeres Ságodi József életének egy-egy mozaikját mutatja be.
Ságodi József, Józsi bácsi, ahogyan szólítottuk, egy letűnt kor még hiteles
szemlélője volt. Abban a korban élt, amikor az életritmus, a munkanapok,
az ünnepek megszokott körforgása, a falusi közösség egymásra utaltsága, a
közösség ereje biztonságot adott. A parasztember tudása, mely tudást a
nemzedékek egymásnak átadták, képessé tette a családja eltartására. Tudott
növényeket termeszteni, állatokat tartani. Együtt élt a természettel, nem
szennyezte, nem zsigerelte ki. Józsi bácsi ezzel a szemlélettel élte mindennapjait.
Balog Bea szigetvári lakosként Mozsgón dolgozott több éven keresztül. Fotóival, történeteivel már találkozhattak az újság hasábjain. Bea vállalta, hogy Mozsgó meghatározó személyeivel életinterjúkat készít. Ságodi
József gondolatait már olvashatták a lapban, a kötetben is megtalálhatóak. Most Beát kérdeztem arról, hogyan készültek írások.
Milyen a viszonyod az idősekkel?
– A kapcsolatom az idős emberekkel kicsit hasonló, mint a gyerekekkel. Azért, mert az emberi lét két végletei ők. A közös bennük, hogy egyszerűbben, sallangoktól mentesen állnak a világhoz. Sokat lehet tőlük tanulni.
Az idősebb emberek mindent hordoznak magukban, ami maga az élet. Gyerekkor, gyötrelmek, boldog időszakok, háborús emlékek, egyszerű és tartalmas élet, bölcsesség... Tulajdonképpen napokig sorolhatnám a
jelzőket. Egy idős ember test-lélek-szellem harmóniájában maga az élet.
A nyugalmuk, a mai világban feledőbe merülő tudásuk nagyon értékes kincsek.
Ők a híd a múlt és a jelen között.
Megható számomra ha megtisztelnek a figyelmükkel, mondandójukkal. Felemelő és emellett visszahozzák a
lelkembe a boldog gyerekkor emlékét, a régebbi időket.
A saját nagyszüleimmel is jó kapcsolatot ápoltunk egymással. A nagypapám már majd 90 éves, a mai napig
mondhatni baráti a kapcsolatunk.
Kaptál-e már ilyen jellegű felkérést?
– Az idős emberekkel való beszélgetés saját ötlet volt, és részetekről megerősítést kaptam. Az emberek általában már a jelenben sem tudnak élni, nem hogy figyelmet szenteljenek a múltnak, a saját származásuknak,
gyökereiknek.
Úgy éreztem, hogy ezzel a cikksorozattal mindenkinek adok. Egyrészt Józsi bácsinak, aki figyelmet kapott
tőlem és élvezettel mesélt. Másrészt az olvasóknak, akiket remélhetőleg be tudott szippantani egy mára letűnt
világ. Egy olyan élet, amikor az emberség, a figyelem, a kultúra még érték volt.
Hiszem, hogy eredendően minden ember jó és mindenki lelkében ott lakik a kíváncsiság.
Így reméltük, hogy érdekelni fogja az embereket Józsi bácsi élettörténete.
Mennyire tudtad beleélni magadat a régi időkbe?
– A régi időkbe úgy át tudok ugrani, mint mikor az ember csatornát vált a televízión. Mivel gyerekkorom óta
hallgattam a nagyszüleimtől, nagynéniktől, nagybácsiktól azt, hogy milyen volt az élet anno, tulajdonképpen
ebben nőttem fel.
Nekem megadatott, hogy pl. nádfedeles csárdákba mentünk a családdal, ahol húzta a prímás, nótáztak a felnőttek. Mindig néztem gyerekként a régi magyar filmeket. A mai napig lenyűgöz a tartalma, az a világ, amikor még hölgyek és urak éltek, és az udvariasság nem különleges erény volt, mint ma, hanem alapvető tisztelet.
A mai napig kedvencem például a Kölcsönkért kastély vagy a Kalotaszegi Madonna. Sárdy János Rózsalevél
című dalán most is elpityerednék, ha megszólalna.
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Milyen kapcsolat alakult ki köztetek?
– Mondhatom, hogy azonnal egy mély, szinte nagypapa - unoka kapcsolódás köttetett köztünk Józsi bácsival,
amit minden egyes találkozás elmélyített és megerősített. Olyannyira, hogy olyan bizalmas dolgokat is elmondott nekem, amiket nem írhattam le.
Megtisztelő volt a bizalma és barátsága.
Minden találkozás ebben az életben nem véletlen két ember között. Bár a véletlen valószínűleg maga az Isten
inkognitóban... Viszont vannak olyan kapcsolódások (direkt nem kapcsolatokat mondok), amik mélyek, nem
is földi szinten jellemezhetőek. Lehet akár baráti, szerelmi, rokoni ez a mély kapcsolat. Ezekre az érzésekre
igazán nincsenek is szavak. Csak hála és öröm fonja körül, hogy megadatott. Mindenkinek van ilyen érzése
valakivel és most mosolyog, ahogy olvas engem.
Volt-e, amire rácsodálkoztál?
– Ami csodálattal töltött el Józsi bácsival kapcsolatban, az minden volt. Mondhatni egészen attól kezdve,
hogy beléptem a kapuján.
A kedves lénye, mosolya, ereje... Tanulandó munkaszeretete.
Egyszer azt mondta nekem, mikor megérkeztem, hogy: - De jó, hogy jöttél! Már nagyon hiányoztál! ... és
kijöttek a könnyei.
Én is elsírtam magam. Ez egy csoda volt.
Melyik epizód hatott rád a legerősebben?
– A legérzelmesebb, ha kategorizálni kell, azt gondolom, hogy az életének az eleje: születése és a kisgyermekkora.
Hogyan hangolódtatok a beszélgetésekre?
– Józsi bácsi mindig várt. Sokszor előkészült.
Papírra jegyezte fel, ha valami eszébe jutott a fóliában, evés közben, a kertben... Talán minden második gondolata az volt, hogy menni fogok és készült lélekben és szellemben is.
Én is hasonlóan éltem meg őt. Mikor beültem az autóba, már akkor elkezdtem "ünneplőbe öltöztetni a szívem". Mire a mozsgói táblához értem, már egy másik dimenzióba helyeztem magam. Általában ott megálltam valahol az úton és leírtam az érzéseimet.
Mikor odaértem a háza elé és jött felém az egyik botjával mosolyogva, ragyogva, akkor már nem ebben a
világban voltam.
Nekünk volt egy saját világunk. Egy saját lélekvilágunk, ami csak a miénk volt.
Egész egyszerűen csak elkezdtünk beszélgetni és eltelt az idő.
Maradtak-e benned még kérdések?
– Igen. Egy kérdés maradt. Hogy miért nem várt meg... Karácsony utáni napon el szoktunk menni hozzá és
Módi Jani bácsihoz. Őt is nagyon szeretem és vele is különleges, mély, emberi kapcsolatot ápolunk.
Sajnos a járvány miatt nem mertem menni.
Karácsony utáni napon mentem a süteménnyel, de zárva volt a kapu... Nem tudtam elűzni a rossz érzést. Nem
véletlenül - Jani bácsi mondta aztán, hogy elment.
Engem ez nagyon összetört. Sok idő eltelt, hogy nem
tudtunk találkozni, bár érdeklődtem utána.
Egyetlen kérdést tennék fel, ha lehetne: 'Józsi bácsi,
mennyi lekváros palacsintát vigyek?'
Sajnos erre nem lesz már válasz...
Nehezen tudtad megfogalmazni az elhangzottakat?
– Az érzéseimről beszélni és írni soha nem okoz gondot. Sőt, feltölt. Ez a beszélgetés konkrétan visszavitt
kicsit az időben - Józsi bácsihoz.
Hálás vagyok a mozsgói munkámért, minden emberért, helyzetért, akiket megismertem, amiket megélhettem.
Most már Módi Jani bácsi barátsága maradt nekem.
Legutóbb együtt látogattuk meg Józsi bácsit - sajnos
már a temetőben...
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Részlet a könyvből:
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KERESZTREJTVÉNY
Készítétté: Kántor Évá
MÁRCIUS
A februárban megjelent rejtvény megfejtése: A szeretet nem törli el a múltat de mássá teszi a jövőt. A helyes
megfejtést 17-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Sajgó Adrienn, Szijártóné Kretek Noémi,
Pásztó József
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: március 31.
Írja be a megfejtéseket a megfelelő helyre, a számozott négyzetekbe írt betűknek keresse meg a helyét a lap
alján.
Vízszintes: 4. Szeméttar tály;
7. Boszorkány szórja; 8. Vulkán
ontja magából; 9. Épületszárny;
11. A rezesbanda is ez; 14. Fakó; 17. Kenyér sütésre alkalmas
régi tűzhely; 20. Odáig nyúlik;
23. Kockáztatott összeg; 25.
Dal; 28. Szén módosulata; 30.
Zamat, íz; 31. Állóvízi növény;
32. Mesebeli tűzokádó; 33. Mögé ellentéte; 34. Titkos ügynök;
37. Panorámás hely; 39. Benti
rész;
Függőleges: 1. Kényes kér dés;
2. Piaci árus; 3. Mozgékony; 5.
Bűn gyümölcse; 6. Régi ezüstpénzünk; 10. Vadász rejteke;
11. Zalai csapat; 12. Tetejére
szállít; 13. Szavazat; 15. Tessék
itt van; 16. Szerencsés lottózó
jutalma; 18. Tengeri állat; 19.
Gombóc Artúr kedvence; 21.
Hazai; 22. Szavát adja; 24. menekülés; 26. Pótmama; 27. Penészszag; 28. Nyomornegyed;
29. Lakott; 32. Konyhafőnök;
34. Időben eljut a reptérre; 35.
Pipacs rokona; 36. Tüzet szüntet; 38. Esőben álló;
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LABDARÚGAS
Mozsgo – Széntlorinc II.
A harmadik helyen álló Mozsgó - St. II. csapat legyőzte a riválisát, a második helyen álló a PTE-PEAC csapatát 4 - 1-re, így megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. A fiatalos játékosokból álló csapat nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ezt követően Sellye csapatával küzdött meg, sajnos vereséget szenvedtek. Edzőjük Lóczi
István. Hajrá Mozsgó!
TABELLA

16. forduló 2022.03.23. szerda 15.00
Pécsvárad SE R-Bus - Mozsgó Szentlőrinc II

H.

Csapat

M.

GY.

D.

V.

P.

1

Pécsvárad

16

12

4

0

40

2

PTE-PEAC

17

12

3

2

39

3

Mozsgó-Sz II.

16

11

1

4

34

4

Bóly

16

10

4

2

34

5

Siklós FC

17

9

1

7

28

6

Villány TC

17

8

4

5

28

19. forduló 2022.03.13. vasárnap 14.30
Bólyi SE - Mozsgó Szentlőrinc II

7

PVSK

16

8

3

5

27

8

PEAC PMFC II.

17

6

6

5

24

20. forduló 2022.03.19. szombat 15.00
Mozsgó Szentlőrinc II – Gyógyfürdő Harkány

9

Lovászhetény

17

6

4

7

22

10

VSK Sellye

17

6

2

9

20

21. forduló 2022.03.27. vasárnap 15.00
PVSK - Mozsgó Szentlőrinc II

11

Szederkény

17

6

3

8

20

22. forduló 2022.04.02. szombat 15.30
Mozsgó Szentlőrinc II – Sport36 Komlói Bányász

12

Kolmó

17

6

1

10

19

13

Kétújfalu

17

3

0

15

9

14

Boda

17

2

2

17

8

15

Harkány

15

0

2

13

2

17. forduló 2022.02.26. szombat 4 - 1
Mozsgó Szentlőrinc II – PTE PEAC
Góllövők: Slavonics Bálint, Onuigbo Maduka Marius,
Tóth Máté Zsolt, Bányai Péter
18. forduló 2022.03.05. szombat 14.30 1 - 4
Mozsgó Szentlőrinc II – VSK Sellye
Góllövő: Slavonics Bálint

23. forduló 2022.04.10. vasárnap 15.30
Siklós FC - Mozsgó Szentlőrinc II

TÚRÁZÁSRA FEL!
Szukits-Major Bettina
Az Ezüst Erdő Szabadidős Egyesület szervezésében február 19.- én került megrendezésre a jelmezes Farsangi
túra és közösségi futás. A túrázók 3 km-es távot, a futók pedig 7,5 km-es távot teljesítettek, a résztvevők nagy
része jelmezbe öltözött. A jelmezeseket éremmel jutalmaztuk. A túra végén meleg teával és egy kis harapnivalóval kedveskedtünk a résztvevőknek.
A következő túránk a Nagy tavaszi erdőtakarítás március 6-án volt. Megtisztították az erdőt és szebbé
varázsoltuk a környezetünket. A túra végén teával és
egy kis harapnivalóval vártuk a résztvevőket, gumikesztyűt, zsákokat biztosítottuk.
További
információ:
ezusterdotrail@gmail.com
Telefon:
Szukits-Major
Bettina: 06/70 394 3637

Fotók: Halász Roland
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APRÓHIRDETÉS
Itt a tavasz, palántázásra fel!

Billencs teherautóval fuvart vállalok!
Juhász Tibor. Telefon: 06 30 612 9218

Jó minőségű magokból előállított palánták kaphatóak áprilistól (paprika, paradicsom, káposztafélék, uborka), Mozsgón a Mátyás király utca 58.
szám alatt.
Érdeklődni lehet Kiss Ivettnél a 06 30 247 1183
és a 06 30 324 4046 számokon.
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