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"Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon."   Goethe  

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Horváth Fruzsina és Zsigmond Bálint   

2022. május 07-én házasságot kötöttek Botykapeterden.  

 

 

 
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 
/Márai Sándor/ 

 

 

Csizik Mihályné Árpád u. 
Durmics Ferencné Alsóhegy 
Fekete István Mátyás k. u. 
Horváth Jánosné Mátyás k. u. 
Janssen Jacoba Catharina Alsóhegy 
Kocsis Istvánné Árpád u. 
Kováts Kinga Judit Kolozsvári u. 
Kovács János Mátyás k. u. 
Marosi Lajos Batthyány u. 
Paksi Károlyné Árpád u. 
Pap Józsefné Zrínyi u. 
Pásztó Sándorné Árpád u. 
Viljovácz István Mátyás k. u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 

 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

 

 

Június 

KÖSZÖNTÉS 

 

SZENTMISE 

 

2022. június 9. csütörtök 14.30 óra  

Szociális Otthon 
 

2022. június 24. péntek  14.30 óra 

Jézus szíve litánia 

 

Bertalan Ivett és Sarlós László  

2022. május 21-én házasságot kötött a Kápolnában. 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 

 

 

HALÁLOZÁS 

Vandzsia László (Pécs III., 1974.01.03. an.: Gamos 

Magdolna) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti 

lakos meghalt 2022. május 4. napján. 

Bögödei Márta (Mozsgó, 1952.09.22. an.: Mester An-

na) volt mozsgói lakos meghalt 2022. április 29. nap-

ján. Mozsgón temették el.  

Gyutai István /Pécs II., 1978.05.24. an.: Gergely Má-

ria/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 

meghalt 2022. május 18. napján. 

Szatykó Szilvia /Budapest 14., 1955.04.08. an.: Rick 

Julianna/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 

meghalt 2022. május 25. napján. 
 

Nyugodjanak békében! 
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Gyö rke Jö zsef: Szü lö falüm Mözsgö  - Visszaemle keze s gyermek– e s ifjü körömra 

MOZSGÓI EMLÉKEK — VISSZATEKINTŐ 

 

MEGHÍVÓ 
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Iskolánk immár 26 esztendeje viseli településünk néptanítójá-

nak, Lengyeltóti Jánosnak nevét. Pontosabban 1996. május 18-

án került sor a névadásra, melyet azóta is minden évben igyek-

szünk méltó módon ünnepelni.  

   Az évek során hagyománnyá vált iskolánkban, hogy egy tel-

jes napot szánunk az emlékezésre, a délelőtt folyamán kiláto-

gatunk János bácsi síremlékéhez, ezt követően pedig ünnepi 

műsorral emlékezünk meg munkásságáról, személyiségéről, 

gyermekszeretetéről. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megis-

merjék és tiszteljék Lengyeltóti János hagyatékát. 

   Ebben a tanévben a hatodik osztályos tanulóinknak jutott a 

megtisztelő feladat, hogy általuk néhány perc erejéig visszate-

kintést nyerhessünk a múltba és megemlékezhessünk János 

bácsiról. Kiemelnénk néhány olyan életeseményt, jellemvonást 

névadónk életéből, személyéről, melyek naggyá tették őt: 1910

-ben született Szigetváron, ahol a polgári iskolát is végezte, 

majd a Pécsi Püspöki Tanítóképzőben szerzett kántortanítói 

diplomát. Mozsgón 1930-ban kezdte meg munkáját, ahonnan a 

háború miatt néhány évre távozni kényszerül, később azonban 

visszatért és töretlen lelkesedéssel folytatta munkáját. 1991-ig, 

haláláig a fejlődésre, tanulásra törekedett.  

   Szeretnénk, ha tanulóink előtt János bácsi élete követendő mintaként szolgálna, ha ugyanilyen fontossá 

válna számukra is az erkölcs, a kitartás, a tartás, illetve a haza-

szeretet.  

  

  Végül pedig emlékezzünk Lengyeltóti János saját szavaival:

  

„Itt minden lakos ismerősöm, nincs ennél szebb falu nékem. 

A világba bárhol járok, ide mindig vissza vágyok. 

Itt neveltek fel szüleim, ide kötnek emlékeim. 

Itt múlt el az ifjúságom, itt haljak meg azt kívánom.” 
Kati néni 

Hajdü  Szilvia 

ISKOLA 

 

LENGYELTÓTI JÁNOSRA EMLÉKEZTÜNK 
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ZSELIC HANGJAI SZAVALÓVERSENY 

Sokszor érzem magam borzasztó szerencsésnek, 

mert vannak emlékeim olyan különleges időkről, 

amikről ma már csak mesélni tudunk a gyerekeink-

nek. De talán ezzel mindenki így van, aki az emlé-

kek közt kutatva előkotorja a legkedvesebbeket. 

Nekem ilyen idők az általános iskola évei is, amikor 

még tudtunk gyerekek lenni. Emlékszem még Haj-

dú János igazgató úrra, aki már megjelenésével tisz-

teletet parancsolt, emlékszem ahogy kimagaslott a 

tömegből, mély, öblös hangjára és karakteres arcvo-

násaira. És tudom azt is, hogy ő az a személy, aki 

elindította a Lengyeltóti János Általános Iskola falai 

között a Zselic hangjai szavalóversenyt, ami mára 

már a környéken meglehetősen ismertté vált. Büsz-

ke vagyok arra, hogy egy ilyen iskolában tanulhat-

tam, büszkén mondom ki Lengyeltóti János nevét, 

és jó szívvel emlékszem vissza az egykori igazgató 

úrra, aki sajnos már nem lehet részese ezen esemé-

nyeknek.  

Pontosan ilyen büszkeség töltött el akkor, mikor 

egykori irodalom tanárom, Orbánné Matus Erzsébet 

felhívott telefonon, hogy  vállalom-e a Zselic hang-

jai szavalóverseny zsűrizését. Már a tavalyi évben is 

megtiszteltek ezzel, azonban akkor még online tér-

ben zajlott, mint oly sok minden. Éppen ezért más 

volt az érzés, más volt a hangulat. Természetesen 

nagy örömmel mondtam igent a felkérésre, és izga-

tottan készültem az eseményre. Az izgatottságom 

csak tovább fokozódott, mikor az iskolaudvarba 

belépve, Erzsi néni (mert nekem örökre Erzsi néni 

marad), kedvesen átölelte a vállam és annyit mon-

dott: „Vikikém, te leszel a zsűri elnöke. Ez nem je-

lent problémát, ugye? Csak beszélned kell, én pedig 

megtanítottalak beszélni.„ Ezen jót mosolyogtam, 

mivel bárhol megkérdezik mi vitt az írás felé, azt 

felelem, jók voltak az alapok, és persze ezt minden-

ki magára veheti. Mindenesetre az izgatottságom 

csak még jobban fokozódott ezáltal. A művelődési 

ház nagytermében sokszor jártam azóta, de most 

belépve teljesen más volt. Emlékszem, mikor még 

én ültem ott izgatottan várva, hogy elszavalhassam 

a versem, tisztán emlékszem arra a pontra, amit me-

reven bámultam minden alkalommal, csakhogy ne 

kelljen a közönségre néznem. Emlékszem, mennyi-

re zavart és ideges voltam. Ez most sem volt más-

képp, de hát beszélni tudok ugyebár és fogalmazni 

is. Majdcsak megoldom, gondoltam magamban.  

A versek és a szavalók fantasztikusak voltak, 

egytől egyig. Borzasztó nehéz volt dönteni a zsűri-

nek, volt olyan kategória, ahol megosztott díjakat 

kellett osztanunk. Az értékelésnél fontosnak tartot-

tam kiemelni, hogy mindannyian büszkék lehetnek 

önmagukra. Nem csak a versmondás miatt, hanem, 

hogy vállalták a megmérettetést, mert szerettek vol-

na oda felállni és szívvel-lélekkel elmondani egy 

költeményt. A mai világban ez a legnagyobb hiány, 

a szív és a lélek; aki verset szaval, annak nem hibáz-

hat egyik sem, hiszen az egyből kitűnik a mondatai 

mögül. Ezeknek a srácoknak megvolt minden, és 

bárhogy is alakult az eredmény, a legnagyobb nyer-

tesei mindannyian, és köztük mi is, akik hallgathat-

tuk őket. A mai világban, aki megáll egy pillanatra 

és verset olvas, az közelebb kerül ahhoz, hogy meg-

értse a zűrzavart körülötte.  

Szívből gratulálok minden szavalónak és felké-

szítő tanárnak egyaránt. Örülök, hogy részese lehet-

tem ennek az eseménynek, és köszönöm a megtisz-

telő felkérést. Mindenkinek azt kívánom, olvasson 

sokat, olvassa a verseket, élje át minden pillanatu-

kat, és jövőre ajándékozza meg újra a közönséget a 

szívének.  

Tormási Vyktória 

 

Mozsgói iskola helyezettjei 
 

1-2. korcsoport Hirt Luca 

5-6. korcsoport Takács Nimród 

7-8. korcsoport Bóni Luca, Szeghy Zsanna 

 

Gratulálunk! 
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   Iskolánk tanulói 49 ingyenjegyet kaptak az Új Nemzeti 

Színházban Budapesten a János vitéz című darab megtekin-

tésére. 

Az előadás 2022. május 27-én 11 órakor volt. Utána lehető-

ségünk volt arra, hogy egy ingyenes színházlátogatáson ve-

hettünk részt. 

A színház egyik dolgozója kísért végig és tájékoztatott ben-

nünket a színház történetével kapcsolatban. 

A darab 2 felvonásos és nagyon szuper volt, mindenki szá-

mára érthető és szórakoztató. Nagyon élvezték a gyerekek. 

Ezután egy kis buszos városnézés következett, majd rövid 

pihenő és uzsonnázás a Városligetben. 

16 órakor indultunk vissza, fél 9-re értünk haza. 

Az utazás autóbusszal történt, amelynek a költségét az ön-

kormányzatok fizették. 

Tisztelettel megköszönöm: az önkormányzatok vezetőinek, 

hogy 240.000 Ft-tal hozzájárultak az autóbusz költségéhez. 

Név szerint köszönöm: 

Kovács Zsolt Vilmosnak, Fleckistánné Csöme Editnek 

Veriga Lajosnak, Bóta Andrásnak 

Köszönöm a támogatást, hiszen ők az első szóra igent mondtak. Támogatásukat a jövőben is szeretnénk el-

nyerni, hiszen MINDENT MEGÉRT A GYEREKEK CSILLOGÓ ARCA, amikor nézték az előadást. Kö-

szönjük!             Tisztelettel: Orbánné Matus Erzsébet szervező tanár 

Budapest, Budapest, te csodás …. 
 
Már hónapokkal ezelö tt elhatároztuk, hogy elutazunk Budapestre, hazánk fö városába és látogatást teszünk 
az Országházban. Nagyon kevesen jártak ott a gyerekek közül, de kivétel nélkül mindannyiunk számára cso-
dálatos látványt nyújtott. Végigvezettek bennünket a Parlament folyosóin, termein, megnézhettük a Szent 
Koronát, a koronázási jelvényeket. Ezután némi metrózás és buszozás után átmentünk a budai oldalra, hogy 
gyönyörködjünk a Halászbástyáról elénk táruló panorámában. Fél háromkor bebocsátást nyertünk a Mátyás
-templomba. Nagyon érdekes idegenvezetést hallgathattunk végig, miközben végigjártuk a nemrég felújí-

tott, minden modern eszközzel ellátott 
„okosházat”.  
Kirándulásunk végén egy kis lazításra is 
sort kerítettünk. A Keleti pályaudvar szom-
szédságában található Aréna Plázában va-
csoráztunk, vásárolgattunk. Nagyon élvez-
tük a vonatozást oda és vissza, hamar eltelt 
a két és fél órás utazás.  
   Köszönetet szeretnék mondani a mozsgói 
önkormányzatnak, hogy falubuszokkal el-
juthattunk a szentlö rinci vasútállomásra, 
majd este haza is szállított bennünket Gyu-
szi bácsi és Jani bácsi. Jó hosszú volt ez a 
nap, mindannyian nagyon elfáradtunk, de 
nyugodtan mondhatjuk, hogy megérte! 

 
Hegedüsné Szojkó Tünde 

 

 

ÉLMÉNY A SZÍNHÁZ! 
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Tájékoztatás az orvosi rendelésről 

 

Helyettesítő orvos: Dr. Kapronczay Piroska, Szentlászlói háziorvos.  

Az orvosi rendelő telefonszáma:  06 73 554 003, 06 20 299 3573 
 

Rendelési idő Szentlászlón: Hétfő, Szerda, Csüt. és Péntek 6.45 - 12.00. Ked-

den nincs rendelés.  
 

A mozsgói orvosi rendelőben az asszisztencia változatlanul működik a rende-

lési időben. Kérik, hogy a betegek első alkalommal jelentkezzenek Mozsgón, 

amiben tudnak segítenek (tájékoztatás, gyógyszerfelírás, beutalók megírása, 

igazolás adása). 

  

ELEKTRONIKAI HULLADE KGYU JTE S 

Tisztelt Lakosok! 
 

Iskolánk által szervezett tavaszi E-hulladékgyűjtés idén is sikeres volt 

Önöknek köszönhetően. Mint a mellékelt fényképen is látható, rengeteg 

háztartási gép gyűlt össze, amit egy bodajki cég újrahasznosít, így azok 

már nem terhelik/szennyezik majd a környezetünket. 

Az ősz folyamán a lehetőségek szerint újból megszervezzük a gyűjtést. 
 
 

Köszönettel: Matus Attila tanár 

 

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ 

Szappankészítő foglalkozásunk az egyik legnépszerűbb programunk. A covid inspirált minket az ötlet 

kitalálásakor; a helyes kézmosás fontosságára helyeztük a hangsúlyt. A drága fertőtlenítőszerek alkalmazása 

helyett szerettük volna népszerűsíteni a szappan használatát. A gyermekek kezét a kihelyezett fertőtlenítő fo-

lyadékok irritálták, száraz lett és sebes a kis puha bőrük. Minden hírfolyamban azt hallottuk, hogy a szappan is 

hatásos a vírus ellen, ha jól és alaposan kezet mosunk vele, akkor eltávolítható lesz a kezünkről a vírus. A 0-3 

éves korú gyermekeket pedig nagyon gyorsan rá tudtuk venni, hogy 

ezekkel a pici, színes, állatos, autós formákkal gyakran és szívesen 

mossanak kezet. A kezük bőrét is kíméltük. 

A szülők készítették el a szappant a gyermekeik részére. Kész szap-

pan tömböt használtunk, ezt olvasztottuk, színeztük, illatosítottuk 

természetes illó olajokkal. Mindenki olyat készíthetett, amilyet szere-

tett volna. Elsősorban a szülők számára volt ez egy kézműves foglal-

kozás, a színek belekeverésénél, az illat kiválasztásnál már a gyerme-

kek is segédkezhettek. Gyorsan megszilárdultak a szappanok, köny-

nyen ki lehetett szedni a szilikon formákból, mindenki vihetett haza 

és a gyerekház szappantartójában is mindig találnak ezekből is.  

A helyes higiéniai szokások kialakítása mellett, fejlesztettük a szépérzéket, kézügyességet, igényességet és a 

kézműves termékek népszerűbbek lettek. Jobban megnézzük az összetevőket, mit használunk a bőrünkre és a 

gyermekek érzékeny bőrére, figyelünk a környezetvédelemre és a csomagolásmentességre is.  

        Baka Dorisz gyerekház-vezető 
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Hörva th Bernadette 

EGY MEGVALÓSÍTOTT GYEREKKORI ÁLOM 

Gyakran látok a 
Mátyás király utcá-
ban parkolni egy 
hatalmas kamiont. 
Családi emlékeket 
ébreszt bennem, 
ezeken mélázva 
szoktam kikerülni. 
Az édesapám majd 
50 évig vezetett 
teherautókat, sofőr 
volt. Mindig szíve-
sen ültem mellé a 
nagy autókba. Ér-
deklődéssel keres-
tem fel a kamion a vezetőjét, idősebb Juhász Tibort, 
hogy beszélgessünk a munkájáról, a jelenlegi kamio-
nos életről. 

 

– Tibor, mikor lettél kamionsofőr? -  2009-ben 

kezdtem kamionozni, a Waberersnél, Pesten, ott pár 
hónap alatt szereztem némi gyakorlatot, így könnyeb-
ben felvettek ehhez a céghez. 13 éve vagyok a NEOLIT
-nál. 

 

– Mi az eredeti szakmád?  -  Kőművesnek tanultam. 
Fiatal voltam, jó volt a társaság. 84-ben álltam ki általá-
nosból, Barcson végeztem, 87-től Pécsen maszekoknál 
dolgoztam. 
 

– Az egy jó szakma, mikor jött az ötlet, hogy kamio-

nos legyél? -  Hú, már gyerekkoromban. Mindig is von-
zott, már kiskoromban nézegettem a nagy kocsikat. 
Másképp alakult az életem, család, házasság, gyerekek. 
Így elmaradt. 38 éves lehettem, mikor úgy éreztem min-
dent rendbe tettem a hátam mögött. Miközben dolgoz-
tam, megszereztem a jogosítványokat, papírokat. Nem 
csak vizsga, aztán már megyek kamionozni… kell a 
tehergépkocsi vezetői engedély, a C kategória, a 
nehézpótkocsi, a belföldi árufuvarozói, a nemzetközi 
árufuvarozói, 5 évente újra is kell vizsgázni.  
 

– Hogy volt ez a gyerekkori álom megvalósítás? -  
Odaálltam a Szilvi elé és azt mondtam, hogy én most 
elmegyek kamionozni. 10 éve dolgoztam a Szociális 
otthonban, válltanom kellett. Hazajött az autójával a kis 
Csőszi, a Lali, ő akkor kezdett. Beleültem, ez már nem 
a régi IFA meg ZIL. Elmentem vele egy útra, csak úgy. 
Egy hét után nem volt mit gondolkodni… jelentkeztem. 
 

– Milyen autót vezetsz? - Két hete kaptam egy új 

RENO-t, robosztus nagy gép, 520-as, erőtől duzzadó, 
40 tonnás.  
 

– Az álomhoz képest milyen volt a valóságban a ka-

mionozás?  - Eleinte nagyon más volt. Kívülről másnak 
látszik, mint amikor belecsöppensz. Az első fuvaromon 
én is fogtam a fejem, szólok az irányítónak, vigyen ha-
za, én ezt nem csinálom. Sokan feladták, akikkel kezd-
tem annak idején.  
 

– Miért adták fel a többiek? -  Eléggé összetett fel-

adat, nem csak vezetés. Aki nem talpraesett, az ne men-
jen ilyen helyre. Tájékozódni kell; címeket, cégeket 

megtalálni. Már van GPS, telefon, Google... Odavisz. 
De vannak cégek, akiket nem lehet így sem megtalálni, 
csak leleménnyel. Nem olyan egyszerű, mint amilyen-
nek képzeltem. Sokfelé kell figyelni, maga a vezetés a 
legfontosabb. Nem csak nekem kell vigyázni, hanem 
mások hibáit is ki kell védeni, egy ekkora kocsit elve-
zetni sem olyan egyszerű.  
 

– Annak idején betanították a sofőröket, te is így 

tanultál? -  Segédvezetőnek mondták. Annak idején 
még volt sofőrképzés, most erre kevés az idő. Van, 
hogy a telephelyen állnak a kocsik, mert nincs helyet-
tes, nem vagyunk nagy cég, 16-18 kocsival, de néha 
gond a szabadságolás. A fiatalok számára nem annyira 
vonzó ez a szakma, sok a szabály, a munka mennyisé-
géhez nem olyan nagy a fizetés sem. Sok jelentkezőt 
tanítottam, figyelgettem, volt, akit bátran ajánlottam, de 
olyan is, akit nem.  
 

– Hová fuvaroztok, merre jársz, mennyi időre mész 

el? -  Elindulok hétfőn hajnalban, pénteken este, legké-
sőbb szombaton itthon vagyok. Heti 3000 km-t le kell 
vezetni, napi 600-at. Van még lerakás, felrakás, ami 
viszi az időt. Legtöbbet Németországba, 90 %, észak és 
dél, Hollandia, Belgium, Svájc, Ausztria, Cseh tranzit, 
Lengyelország. Bár oda nem szeretek járni, mert ott 
bolond a közlekedési kultúra. De jártam Olaszországtól 
kezdve Spanyolországba, az Atlanti Óceánig. Fürödtem 
a Földközi-tengerben, az Északi-tengerben is, Monaco, 
Monte-Carlo. Ezt nehéz így elmondani, látni kell, tény-
leg, csodás helyek.  
 

– A szépség mellett mi benne a nehéz? -  Eleinte a 
család távolléte volt. Most már megszoktam. A gyere-
kek megnőttek. Most az ismeretlentől viszolygok in-
kább, ismeretlen fölrakó helyek, ismeretlen emberek, 
hogyan fogadják az embert. Valahol rondán néznek rád, 
van, ahol kedvesek, kávéval, itallal is kínálnak. Értet-
lenkednek; táncoljam el, mit is akarok, megértenek-e? 
A magyarlakta területeken sokszor előfordul, nemrég 
Szlovákiban történt ez. Most már a rendőrtől sem tartok 
annyira, mert ha tiszta vagyok, akkor nincs miért. Tiszta 
a kártyám, nincsen rajta szabálytalanság. Eleinte 
stresszelt, de ha a rendőr meg akar büntetni, az meg is 
fog. Hogy lekopogjam, évek óta nem volt nagy kontro-
lom. Persze fizettem én is, de akkor tudom, hogy mit 
csináltam. Tudatos túlvezetésem volt, haza akartam 
érni.  
 

–  Mit jelent a túlvezetés?  -  A 70-es évekbe hozták 

be a taográfokat. Van a vezetési idő: 9 óra, amit hetente 
3x lehet hosszabbítani 10 órára. Van pihenő idő: 11 óra, 
amit heti 3 alkalommal lehet csökkenti, 9 órára. 10 perc 
túlvezetésért nem büntet meg a rendőr, de amikor megy 
az ember 2,5 órát akkor ugrik 300 euró. Ha 5 után tele a 
parkoló és nem lehet kiállni, akkor elmegyek egy 
industriába, ipartelepen lévő pihenőhelyre.  Ezeket a 
szabályokat be kell tartani, ha tetszik, ha nem. A rako-
mányrögzítés miatt még sohasem volt gond. Veszélyes, 
ha megindul a rakomány, mert a ponyva nem fogja 
meg.  
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Német rendőrök egyszer meg is dicsértek, veszélyes 
anyagot szállítottam, aztán csak annyit mondott Gut, 
sehr gut! A büntetést saját zsebből  kell fizetni, gyors-
hajtást is. Az ugyan ritka, mert a kocsik le vannak korlá-
tozva végsebességre. Lakott területen lehetnek a hibák. 
Ebből adódnak konfliktusok a cégnél, mert elvárják, 
hogy időben érjek oda a rakodó helyre, ha a megenge-
dett sebességgel hajtok; mondjuk németbe 60-al, akkor 
nem érek oda.   
 

– A filmekben jamborinak tűnik, mi a helyzet a par-

kolóban? -  Vannak-e csajok táncos ruhában? Ezt fe-
lejtsük el. Amerikában lehet, hogy úgy van, de itt nem. 
Spanyolországban mondjuk kicsit lazább az élet, ott 
esetleg előfordul nyári időszakban. De itt mikor bemegy 
az ember egy poros parkolóba, levezeti azt a 9 órát, fizi-
kailag és szellemileg is elfárad. Vannak azért kivételek. 
Én örülök, hogy leteszem magam, kajázok, elrendezem 
magam körül a papírokat, menetlevelet, behúzom a füg-
gönyt és lefekszem. Kell a pihenés.  
 

– A parkolókban van büfé, vagy lehetőség zuhany-

zásra, tisztálkodásra? - A benzinkutakon többnyire 
van, az más kérdés, hogy be van zárva, de van fürdő. 
Vannak a poros parkolók, ahol nincs semmi, csak az 
erdő mellette. Régebben szívesebben álltam meg ilyen 
poros parkolóban, de mióta van migráció, meg minden, 
azóta a biztonságosabbat választom. A porosban jobban 
fel tudnak nyomni, felhasítani a ponyvát. Nem törték 
rám még a fülkét, ilyenkor rajta hagyom a helyzetjelzőt, 
belül egy gyenge világítást, hogy lássák, ébren vagyok. 
Mert aztán lelopják a gázolajat sec perc alatt, kivágják a 
ponyvát és viszik az árut. Egy kivilágított parkolóban, 
vagy a benzinkútnál ennek kisebb az esélye.  
 

– Itthonról viszel municiót, hogy látod el magad? - 

Viszek is, de szeretek főzőcskézni is. Nekem van min-
denem a kocsiban campinggáztól kezdve, edények, 
alapanyagok, minden. Egy nagy faláda az élelemraktár. 
Főleg hétvégén, ha úgy jön ki, hogy nem jövök haza. 
Hideget csak reggel eszem. Sokan nem főznek, mert 
akkor mosogatni kell. Nekem nem derogál. Vízzel elöb-
lögetem. Általában minden este meleget eszek. 
 

– Mit szoktál főzni? -  Mikor  mit kívánok. Szoktam 

gombát, az többféleképpen. Van, amikor itthon megfő-
zöm a levest és üvegben viszem el. A feleségem azt 
mondja rá, hogy gezemice leves. Van benne sok min-
den. de félkész kajákat veszek, amit csak ki kell sütni. 
Ezen nem szoktam spórolni. Nem bírnék szalámit enni 
egész héten. A munkatársaim viccelődnek rajta: Na, 
Tibor, megállsz, akkor felteszed a fehérsapkát.  
 

– Hol főzöl? -  Ha az időjárás engedi, akkor kint, ha 

 nem, akkor bent a fülkében. Inkább kaja szag legyen a 
kocsiban, mint lábszag, ahogy néhány kollégánál.  
 

– A fizetésetek megbecsülés is egyben?  - Nincs okom 

panaszra. Nincs szükségem mellékkeresetre. Régen 
üzemanyag megtakarításból volt egy kis plusz a sofő-
röknek. Ma ilyen már nincs, optimalizáló műszerek van-
nak beépítve az üzemanyagrendszerbe, amik tartják a 
normát. A jövő héten szerelik be az új autómba is. A 
megbecsülést inkább abból érzem, hogy háromévente új 
autóba ülök. Nem keresnek feleslegesen az Itrack-ken, 
van, hogy napokig nem is hívnak. Amikor megindul-
tam, abban a két esetben, vagy fizetésemeléssel vissza-
tartottak, vagy szívesen visszafogadtak, még a régi ko-
csimat is visszakaptam. Nem az volt a kérdés, hogy 
visszavesznek-e, hanem hogy mikor tudok kezdeni.  
 

– Milyen kényelmi felszerelések vannak az új autód-

ban? -  A követési távolságtartók, a ráfutásos-baleset 
elkerülésére. Sávelhagyás jelző, álló klíma. Tolató ka-
mera nincs rajta, a tükrökre vagyok hagyatkozva. De az 
ember ehhez van szokva. Ez egy erős, lendületes, gyors 
autó. A kormányt még kanyarban is egy kézzel tudom 
tekerni, annyira érzékeny.   
 

– Meghibásodáskor jön a szerviz? -  Defektet még 
szoktunk szerelni, mert van pótkerék. De laptoppal javí-
tanak mostanság a szerelők. Izzót sem kell cserélni, a 
világítás mind LED-es.  
 

–  És meddig fogod csinálni? -   Amíg az egészségi 
állapotom engedi.  
 

– Ez mit jelent?  -  Ez egy kevés mozgással járó mun-
ka, mindenkinek magas vérnyomása van a cégnél. Még 
az irodásoknak is. Bár az is lehet, a doktornőnek nem jó 
a mérője. Most már, 50 fölött jönnek elő a problémák, 
már szemüvegem is van. Kicsit el van öregedve ez a 
szakma. A legfiatalabb kollégám negyven valahány 
éves. A többiek velem egykorúak, meg idősebbek. 
Nincs utánpótlás. Ez a szakma a fiatalok körében nem 
népszerű.  
 

– Mit szeretsz a legjobban a kamionozásban? -  Az 

önállóságot. Nem szól nekem a kutya se. Azt hogy érjek 
oda időbe, azt a cég elvárja, az hogy érjek haza időben, 
az pedig az én érdekem. Az önrendelkezés jó dolog. Ez 
egy életforma, egy filing. Nem mindenki bírja, nem 
mindenki szokik bele. Olyan munkát kell csinálni amit, 
szeretsz, kényszerből, csak a pénzért, csak egy darabig 
lehet. Lehet, hogy nem hangzik szépen, de sokszor úgy 
érzem a fülke az igazi otthonom. Lehet itt covid, meg 
háború, mi csak végezzük a munkánkat, de ha mi meg-
állnánk, hamar megállna az élet is. 
 

 
IN MEMORIAM - Horváth Ferenc (1937-2022) volt Mozsgó, Batthyány u. 2. szám alatti lakos  
 

Március 20-án mikor ez a beszélgetés folyt fekvőbeteg édesapám állapota, édesanyám gondos 
ápolása mellett, kielégítő volt. Az interjú megírása közben is felidéztem az emlékeket, amelye-
ket gyermekkoromban az ő munkájával kapcsolatosan megéltem. Az utazásokat, ahová magá-
val vitt bennünket, különféle cégekhez. A gyönyörű tájakat, amerre a fuvarral menni kellett. A 
menetleveleket, gondosan kitöltve, amit az aktatáskájában hordott, mellette a dobozban az ott-
honi szendvicsekkel. A belőle kikerülő madárlátta volt a legfinomabb csemege. A bőrébe ivó-
dott gázolaj illatát, ami a jellegzetes sofőr dezodor. Sajnos május 11-én végleg eltávozott, nem 
olvashatja a megjelenő cikket. Papus, a világ vándora voltál, s most az egek országútját járod. 
Nézz vissza ránk, lazán kikönyökölve a lehúzott ablakon, egy kézzel fogva a kormányt, moso-
lyogva nyomd meg a dudát, hogy szétrebbenhessenek a mennyben a gyalogosanjáró angya-
lok…         Nyugodj békében! 
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ÁCS ADRIENN—ÁLMODTAM EGY VILÁGOT MAGUNKNAK! 

—  Mikor kezdődött nálad az állatok iránti szere-

tet? Mi vezérelt arra hogy ezzel foglalkozz? 

—  Már kislány koromban is mindig volt valamilyen 

háziállatom. Anyukám nem szerette őket, de apukám 

soha nem mondott nemet, általában a 

kisállatboltokban mindig vett nekem valamit. Eleinte 

apróbb állatkák voltak. (Ékszerteknős, fehér egér…) 

Aztán jöttek a lovak… kidobott állatot is sűrűn vit-

tem haza. Ez a szokásom mai napig megvan…  
 

—  Mesélj egy kicsit a KisstanyÁcskáról.  

—  Már maga a név is sok mindent elárul azt hiszem 

a KISStanyÁCSka név a férjem és az én vezetékne-

vünkből tevődött össze. A Fartaló meg a régi öregek 

elnevezéséből maradt, mert mi helyezkedünk el a 

Banya-domb mellett a Rókás-dombon és a fartalói 

oldalon. Ha jól mondták az öregek. Nevet kellett 

adnunk, mert több engedélyt is beadtunk, itt már kel-

lett, hogy nevünk legyen, ne csak helyrajzi számot 

használjunk.  
 

—  Milyen állatok vannak jelenleg a tanyán? Mi-

ért pont ezek? 

—  Jelenleg még költöztetem vissza az állatkáimat, 

amiket télre 

hazavittünk, 

mert vannak 

olyanok is, akik 

a hideget nehe-

zebben viselik. 

Továbbá még 

készülnek kifu-

tók, hogy be-

költözhessenek 

a lakóink.  

Vannak pává-

ink, ők a párzás 

ideje alatt be-

harsogták a 

környéket. 

Libák, díszba-

romfik, vadkacsák, pulyka, papagáj, díszpatkány, 

degu, tengerimalacok, vadászgörények, nyest, angó-

ra és házi nyulak, pónik, ló, szamarak, tehenek, emu, 

törpekecskék, törpemalacok, ezüst és crossfox rókák, 

kutyák, cicák, csehszlovák farkasok, leguán, görög 

teknős, ormányos medvék, nyílméregbékák, afrikai 

óriás csigák… azt hiszem mindenkit említettem. Saj-

nos a sakálok végeztek egy nagyobb pusztítást, több 

baromfit, hattyút, mandarin és karolin récét és egy 

struccot is elvesztettünk. Mivel több értékes állatunk 

is van, valamint még folyamatban van az érkezése, 

kamerarendszert építtetünk ki és így rálátásunk van 

éjjel nappal az állatokra. A cél egy látogatható állat-

simogató, ezért minél színesebb farmot tervezek.  
 

—  Mik a jövőbeli terveitek? 

—  Szeretnénk látogathatóvá tenni a tanyánkat. A 

vadfarm engedélyünket megkaptuk, lassan papírfor-

ma szerint nyithatnánk. Viszont az épületünket még 

nem tudtuk kiváltani, átalakítani, mivel az esztétikai 

szempontból nem megfelelő, ezért még zárva va-

gyunk. A domboldalakat kitisztítottuk, karámozásra 

vár, hogy ott is legelhessenek majd dám szarvasaink. 

Akkor érkeznek, ha kész a helyük Az állatsimogatón 

kívül tervezünk több lehetőséget kínálni, mint pl te-

hén fejés, tej kóstolás, méz kóstolás, póni lovaglás, 

póni sétáltatás, erdei pihenőhely, nomád szálláshely, 

bográcsozási lehetőség, zsebpeca… sok sok ötletem 

van… A mai gyerekek úgy sem sokat vannak a ter-

mészetben, nem értékelik azt. Sajnos teljesen digita-

lizálódik az élet, egy falusi gyerek sem olyan már, 

mint amilyenek mi is voltunk gyerekként.  

Szeretnénk az iskolának, óvodának is lehetőséget 

adni, akár egy interaktív biológia órára, vagy kör-

nyezetismeretre, de akár csak kirándulásra is. Erre 

még picit várni kell, tényleg lassan mennek a dol-

gok.  
 

—  Melyik az az állat amelyik a legkedvesebb a 

szívednek? És a sok tervezett állat közül melyik a 

legnagyobb álmod, hogy a farmon legyen? 

—  Természetesen a lovam. Talán miatta is kezdtünk 

el a tanyán mindent, hogy ő lent lakhasson, aztán, 

hogy ne legyen egyedül, aztán, hogy ismerjen meg 

más állatokat is… Ez de vicces! Ezt még így soha 

nem gondoltam végig. Ez valahol a tudat alattiban 

lakott.  

Álom állat most is van. Az ismerőseim tudnak róla, 

de nem szeretném még elárulni, majd ha valóra vá-

lik… 
 

—  A kislányod sokat segít nektek a teendőkben? 

Fontosnak tartod, hogy a gyerekek bele legyenek 

vonva ezekbe a munkálatokba? 

—  Lényegében én is gyerek vagyok ott lent. Sze-

mély szerint nagyon szeretek a tanyán lenni. Engem 

kikapcsol. A legtöbb programot is a gyerekeknek 

tervezzük. Fontos, hogy szeressék és tiszteljék az 

állatokat, ismerjék őket. Persze vannak nehéz napok, 

van, amikor feladnám, de amíg támogat a férjem és a 

családom addig van értelme. Kori is szeret lent lenni. 

Az egyik póni az övé, meg több állatot is kinevezett  
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APRO HIRDETE S 

Temetőgondnoki állás! 
 

Mozsgó Község Önkormányzata meghirdeti 

a temetőgondnoki állást. Jelentkezni az ön-
kormányzaton lehet június 17.-ig.  

3 kiscica (2 hónaposak) ingyen elvihető! 
Vasvári Mária Kassai utca 17. 

tel.: 30 569 7353 

 

MECSEKNA DASDI KAKASPAPRIKA S-FO ZO VERSENY 

magáénak. Persze a gondozásuk jobbára ránk marad, 

ő szívesebben a kikapcsolódási részét szereti. De 

amire megkérem egyelőre segít. Nincs ráerőltetve, 

ha nincs kedve lejönni, nem kell, maradhat otthon. 

Ilyen nem sokszor fordul elő…  

—  A tanyán kívül terveztek még mással is foglal-

kozni? 

—  Kisgyermeknevelő vagyok a Mozsgói Mini Böl-

csődében. Nekem ez a két munkahely kitölti a napja-

imat. Peti látja el hétköznap a reggeli munkákat, este 

közösen.  

 

—  Mikortól lesz látogatható? 

—  Erre pontos időpontot nem tudok mondani. Min-

den iszonyatosan sokba kerül, nem tudunk gyorsan 

haladni.  
 

—  Hogy néz ki egy napotok a tanyán? Mik a fel-

adataitok? 

—  Reggel Peti megy etetni, ő engedi ki az állatokat, 

megetet, ellenőrzi az állományt. Napközben is sok-

szor lent van. Délután ketten etetünk, akiket kell ta-

karítunk, ganyézunk, fejünk, lovakat ápolunk. Elő-

készülünk másnapra.  

Az etetés önmagában elég hosszú időt vesz igénybe.  
 

—  Ha nem számítana sem idő sem pénz, mi az 

álmod ezzel kapcsolatban? Mit szeretnél elérni? 

—  Szeretnék egy házat a domboldalon az erdő tövé-

ben és leköltöznék, új kifutót építenék és hoznék 

még pár álom állatkát. Kempinget és látványfarmot, 

erdei kötélpályát, kilátót és egy csomó mindent meg-

valósítanék.... 

Tormási Vyktória 

Megtisztelő felkérésnek tettünk eleget Mecseknádasdon. 

A pünkösdkor megrendezett főzőversenyen  a szakácsok 

megmutatták a jóféle Mozsgói  kakaspörkölt főzésének 

titkát.  A csapat Különdíjban részesült. 

     Puskásné H. Éva elnök 

 

KERESZTREJTVE NY 

A májusban megjelent rejtvény megfejtése: 

Minden reggel két választásod van, alszol to-

vább az álmaiddal vagy felkelsz és kergeted 

őket. A helyes megfejtést 8-an küldték be, kö-

zülük sorsoltunk. Könyvet nyert Laskai-Góra 

Tímea. Gratulálunk.  
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MEGYE I. osztály 

LABDARU GA S 

 

Mozsgó-Szentlőrinc II. csapata a 2021/22 szezont az előkelő 3. helyen zárta 65 ponttal. Egész éves kiegyensú-

lyozott, jó játékuknak köszönhetően dobogós helyen végeztek.  

TABELLA 

H. Csapat M. GY. D. V. P. 

1 PTE PEAC 28 22 4 2 70 

2 Pécsvárad SE R-Bus 28 21 5 2 68 

3 Mozsgó-Sz II. 28 20 2 6 62 

4 Bólyi SE 28 17 6 5 57 

5 PVSK 28 17 4 7 55 

6 PEAC PMFC II. 28 14 8 6 50 

7 Lovászhetényi FC 28 13 4 11 43 

8 Villány TC 28 13 4 11 43 

9 Siklós FC 28 13 1 14 40 

10 VSK Sellye 28 11 2 15 35 

11 Sport36 Komlói 
bányász 

28 9 2 17 29 

12 Szederkényi SE 28 8 3 17 26 

13 Boda ÖSE 28 4 2 22 14 

14 Kétújfalu SE 28 3 1 24 10 

15 Gyógyfürdő Harkány 28 0 2 26 2 

Mözsgö  – Szentlö rinc II. 

A góllövőlista végeredménye:  

14 gólos: Tóth Máté (Mozsgó - Stlőrinc) 

11 gólos: Onuigbo Maduka (Mozsgó– Stlőrinc) 

30. forduló 2022.05.28.  

KÉTÚJFALU - MOZSGÓ-ST.LŐRINC II 2 - 6  

Góllövők: Vörös Zalán Zoltán, Molnár Tamás, 

Basics Zsolt, Nagy Roland, Tóth Máté Zsolt (2) 
 

29. forduló –  
 

16. forduló 2022.05.18.  

PÉCSVÁRAD SE R- BUS - MOZSGÓ-

ST.LŐRINC II  4 - 0 
 

28. forduló 2022.05.14.  

MOZSGÓ-ST.LŐRINC II - SZEDERKÉNY SE 2 - 0  

Góllövők: Tóth Máté Zsolt, Szabó Máté Norbert 
 

27. forduló 2022.05.07.  

MOZSGÓ-ST.LŐRINC II - BODA ÖSE  3 - 0  

 


