MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL
2011. JÚLIUS 24.

A második nekifutásra elkészült háromlábú
kakas csalogatta a vendégeket.
A borús, esős idő sem tudta kedvét szegni a mintegy
1000-1200 látogatónak az első Mozsgói Kakasfesztiválon. Ezen a napon a kakasoké volt a főszerep. A programok során kerestük a leggyorsabb kakast és tyúkot,
lefesthettük a polgármester kerítését, a csapatok megfőzhették kakasaikat, szavazhattunk a falu legszebb
kakasára, lovagolhattunk, íjászkodhattunk, a gyerekek a
kézműves udvarban alkothattak, muzsikás babusgatón
vehettek részt. A délutáni programsorozatot Kovács
Zsolt polgármester – a fesztivál megálmodója – nyitotta

meg. A házigazda Klausmann Viktor megerősítette az itt
élőket, hogy falunkat megtekintve, a lakók összefogását
nagyra becsülve egyetért a polgármester úr szlogenjével,
hogy „Csak egy számít Mozsgó”, és jövőre is szeretne jelen
lenni a rendezvényen.
A sztárvendég, Dukai Regina fellépésére sokan voltak kíváncsiak, majd ezt követte az óvodás szülők country tánca.
Közösségünk összetartozását jól mutatta a mintegy negyven
fő részvételével előadott tánc.
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Ezután kezdődött a nagy hagyománnyal rendelkező kakasütés, melynek során a kakast jelképező cserepet bekötött szemmel kellett cséphadaróval eltalálni. A játék
során a nézőközönség hol segítő szándékkal, hol hamis
információval a tréfa kedvéért, biztatta a kakas ütőt. Az
idei évben a verseny több fordulón keresztül zajlott és a
győztes 50.000 Ft jutalomban részesült. Ügyességi, erőnléti és gondolkodtató feladatokat kellett megoldaniuk a
Dél-Zselic Kakasa címért küzdőknek. Volt kakastöke vivés, tollászkodás, viribülés, reptetés, etetés, sőt még
kukorékolni is kellett a versenyzőknek a nézők nagy-nagy
örömére.
A délután öt órára meghirdetett hagyományőrző együttesek műsorát sajnos az eső miatt abba kellett hagyni, így
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csak ízelítőt kaptunk a produkciókból. Fellépett a mozsgói
„Őszikék” Nyugdíjasklub, a kozármislenyi Józsa Gergely
Néptánccsoport és a Szuloki Német Nemzetiségű Néptáncegyüttes. A Mozsgó-Szigetvár barátságos labdarúgó mérkőzést már szakadó esőben játszották le a sportért elkötelezett játékosok, melyet a szigetvári csapat nyert. Vastag
Tamás, az X-faktor versenyzőjének koncertjével zárult a
fesztivál.
Hagyományteremtő célzattal került sor erre a fesztiválra,
melyet a Dél-Zselic meghatározó rendezvényévé szeretnénk tenni. A több mint száz főt meghaladó önkéntes segítő
bizonyította, hogy a mozsgóiak össze tudnak fogni falujukért, a közös célért.
Rendezőség

Mozsgó Község Polgármestere ezúton szeretné kifejezni köszönetét mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
a fesztivál sikeréhez!
Antal Gyuláné, Antal Ivett, Antal Márk, Arnold Jánosné, Ácsné Pintér Andrea, Ács Tibor, Bagoly Katalin, Barát József, Bartha Sándor,
Bencze Balázs, Béres István, Béres Istvánné, Bikki Károly, Brigovácz Andrásné, Bogdán Attila, Bogdán Attila Roland, Bogdán Csilla,
Boros Csaba, Borosné Hegyháti Szilvia, Budai Istvánné, Buzás Erzsébet, Csapóné Gál Zsuzsanna, Csizikné Barics Judit, Csizik Zsolt,
Dombos Anett, Dóra Csaba, Doszpod Jenő, Fazekas Nándor, Fisli Jánosné, Gaják Sándor, Gajákné Peszmeg Mária, Gajár Vince,
Gál Szandra, Gáspár László, Gazdag Csenge, Gazdagné Metz Mária, Gazdag Virág, Gelencsér Nikoletta, Dr. Göttche Viktor, Götz
Csaba, Gulyás Csabáné, Gulyás Melinda, Gyimesiné Staub Katalin, Hegedüs János, Hegedüsné Szojkó Tünde, Hegedüs József,
Hegyháti Gábor, Hegyháti Gáborné, Herczeg József, Hevér Júlia, Horváth Bernadette, Horváthné Berta Ildikó, Horváth Fruzsina, Horváth Virginia, Horváth István, Horváth Istvánné, Hunyadi Imre, Hunyadiné Arnold Veronika, Huszti József, Jámbor Beáta, Jancserevics
Erika, Juhász Attila, Juhász Dalma, Juhász János, Juhász Rebeka, Juhász Réka, Juhász Tibor, Kertész István, Kiss Bernadett, Kiss
Viktória, Kocsobán Ernő, Kocsobánné Gulyás Anna, Kaiser Gábor, Kolovicsné Gróti Lívia, Kolovics Tamás, Kolovics Virág, Kovács
Zsuzsanna, Laczó Judit, Laczó Roland, Lengyeltóti Tamás, Ignéczi Éva, Ignéczi Tiborné, Ihász József, Ihász Józsefné, Matus Attila,
Matusné Bakos Éva, Megyeri Kázmérné, Merényi Györgyné, Miklós Mária, Molnár Gyula, Molnár Márta, Molnár Terézia, Mustos Erzsébet, Mülner Zoltán, Nagyné Rajna Mónika, Németh Tiborné, Nógrádi Péter, Orbán József, Orbánné Matus Erzsébet, Orgyán Achilles, Orgyán Róbertné, Orsós Katalin, Osztopányi Jánosné, Paizsné Földi Anikó, Paizs Réka, Papp Gábor, Pfaff Ágnes, Pfaff Lászlóné,
Pfaffné Horváth Ágnes, Pálfy Jánosné, Pálfy Tamás, Papp László, Pásztó Józsefné, Perecz László, Perecz Lászlóné, Pintér Jánosné,
Pletner Józsefné, Posztos Sándor, Pölczné Metz Katalin, Pölcz Éva, Pintér Lajos, Puskásné Horváth Éva, Puskás Dávid, Puskás
Péter, Radák Ferenc, Radanics János, Radanics Jánosné, Nógrádiné Tukora Tímea, Sánta Endre, Sánta Róbert, Sánta Róbertné,
Tormásiné Horváth Andrea, Sajgóné Decsi Gyöngyi, Sajgó Ferenc, Sárközi Zoltán, Schrämpf János, Stadler Istvánné, Stanics Adrienn, Stanics Márk, Schwarz Éva, Stockerné Szabó Anikó, Szabados Zoltán, Szabados Zoltánné, Szabó Zsuzsanna, Szentpál Józsefné, Szercsik Jánosné, Szijártó Erik, Dr. Szilas Tamás, Szinyákovics Ferenc, Szinyákovics Ferencné, Szubotics György, Tarlac István,
Tarlac Istvánné, Tormási Ferenc, Tormási Melinda, Tormási Márk, Tóth Bernadett, Tóth Géza, Tóth Pálné, Várdai Péter, Várdai Tamás, Varga Attila, Varga János, Vargané Pap Ágnes, Vatulik Józsefné, Végh Lajosné, Velecz László, Veriga Lajosné, Vida Evelin,
éjljljljjlkjlkdjsfjlédjldasjlfjldsajfljsdfjsdfjdsjfsdjfsjdfjdfjdsjfjffjf
Viljovácz Kitti, Viljovácz István, Viljovácz Istvánné, Viljovácz Tünde, Zákányiné
Lengyel Mónika, Zsibrita Lászlóné
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Versenyeredmények
Kerékpárverseny
I. Doszpod Dávid, Mozsgó
Szabadtéri képalkotás
I. Perecz Annabella, Mozsgó
II. Kósa Ferenc, Kósa Filemann,
Kósa Dóra, Mezei Adél
III. Kovács Gábor, Mozsgó
Főzőverseny
I. Magkakas
II. Manó és csapata
Különdíj: Mézga Team
Kakas-szépségverseny
Perecz László óriás brahma kakasa
Kakasütés
Blum Diána Blanka, Lakócsa - a győztes 50.000 Ft
fődíjban részesült
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Dél-Zselic Kakasa
Kovács Zoltán, Mozsgó - ő egy évig birtokolhatja e kitüntető címet és ingyen ebédelhet egy hónapon keresztül a szigetvári Kiskakas Étteremben
Kispályás futball
I. Fecskék
II. Somogyhatvan
III. Reál, Mozsgó
Gólkirály Horváth Benjámin
Mozsgó – Szigetvár barátságos labdarúgó
mérkőzés 1 : 3

Az első helyezett, Perecz Annabella munkája
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Mozsgói Csizik Mihály SE

BMÖ MTISZI Mozsgó

FOBMSZ Pécs

Magyar Speciális Olimpiai Szövetség

Mozsgó Község Önkormányzat

Meghívó
Meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 6.-7.-én tartandó

Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapokra
Részletes program

2011. augusztus 6. szombat:

A rendezvény helyszíne a Mozsgói sportpálya.
900
830 – 930-ig
930 -- 1600
900 – 1200
930 – 1200
1000 – 1600
1000 -- 1600
1000 – 1600
1000 – 1600
1200 --- 1600
1200 – 1300
1300 --- 1330
1330 – 1345
1345 – 1430
1345 – 1430
1430 -- 1500
1500 – 1530
1530 – 1600
1600 – 1630
1630 – 1700
1700 –
1730 – 2000
2000-tól

Megnyitó lovashuszárokkal
Nevezések a helyszínen: - kispályás foci (5+1 fő )
- főzőverseny
- akadályverseny (min.5 fő ,max. 10 fő )
Kispályás futballmérkőzések
Főzőverseny
Akadályverseny
Lovaglási lehetőség felnőtteknek, gyerekeknek (ingyenes)
Airsoft , ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek
Íjászat, ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek
Rodeó bika, Légvár, trambulin, (ingyenes)
Kürtöskalácssütés
Ebédszünet
Lovashuszár bemutató betyárokkal
Eredményhirdetések: -- főzőverseny
-- akadályverseny
Rodeó bika verseny (nevezés a helyszínen)
Kerékpáros ügyességi verseny (nevezés a helyszínen)
Dombóvári Aerobic lánycsoport bemutatója
Airsoft bemutató
Crossmotoros bemutató
Lovas terápiás bemutató a mozsgói MTISZI fogyatékossággal élőivel

Fellép Hevesi Tamás és Anita

Mozsgói versenytánc csoport előadása
Kispályás foci eredményhirdetés
Nagypályás futballmérkőzés, Öregfiúk Kupa: Mozsgó –Pécs - Kishárságy
Szabadtéri bál hajnalig, a Jakab- Szalai Duóval (belépő ingyenes)

2011. augusztus 7. vasárnap:

A rendezvény helyszíne a Mozsgói Művelődési Ház és a BMÖ MTISZI Mozsgói Otthona
800 – 830
830
830 – 1500
830 – 1500
830 - 1500
830 – 1500
830 - 1500
1300 – 1400
1500

Regisztráció nevezések alapján
Megnyitó BMÖ MTISZI Mozsgói Intézményében
Sakk csapatbajnokság
Asztalitenisz páros bajnokság
Asztalitenisz egyéni bajnokság
Darts egyéni bajnokság
Bocsa csapat bajnokság
Ebédszünet
Eredményhirdetések

Érdeklődni.:Csizik Zsolt 70/3984866
Támogatók:
BMÖ Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Int.
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
Mozsgó Község Önkormányzat
Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetség
Szigetvári Takarékszövetkezet
Fogy. Szem. Közhaznú Alapítványa Mozsgó
Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
Félúton Vagyunk Alapítvány Turbékpuszta
Horizont SE Turbékpuszta
Horváth és Társa BT Szigetvár
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Kalendárium
Július utolsó dekádjával a rákból átlépünk az oroszlán
időszakába. Ez az időszak, amikor a már az egy hónapja rövidülő nappalok, a hosszabbodó éjszakák az
enyhülést, a megállapodást kellene, hogy hozzák, de
pont az ellenkezője történik. Az égi pályán lefelé araszoló nap megérezvén a maga fogyását, megérintve a
„halállal”, még egyszer összeszedi erejét és tombol.
Tombolásában pusztítja az eddig általa növesztett,
érlelt termést, növényt, állatot. Mértéktelenül mutatva,
bizonyítva tüzességét mindenhatóságát. A nap uralkodása azonban nem egyedül való, égi váltótársa a hold
enyhíti tüzét, tartja, ápolja a föld mindeneket, hoz enyhülést.
Az emberéletben is a múltkori számban írt családot
építő, majd visszaforduló rák időszakát követi az oroszlán. 80-90 éves életkort számolva ez az időszak 50
éves kor közelére tehető. A férfi nap természetű. Élete
delén túl, megérintve az elmúlás szelétől meg akarja
még mutatni erejét. Legtöbbször ilyenkor teszi tönkre
az eddigre felépített világát, családját. Tüze, akár az
augusztusi nap, nem érlel, sokkal inkább pusztít. A
gyermekek nevelésén túl, ilyenkor van szükség a hold
természetű asszonyra (Babba Máriát Szűz Máriát
gyakran ábrázolják hold sarlón), aki enyhíti a jogos,
vagy igaztalan tombolást és a „királyi”ember mellett
nagyasszony (Nagyboldogasszony) tud lenni. Ez semmivel nem kisebb csak nehezebb szerep, mint a „királyi”
(oroszlán az állatok királya). Feleségem nagyanyja
mondta „ Akkor jó a család, ha a férfi a fej az asszony a
nyak” (Nagy Mihály Jánosné 1898-1985). Akkor még
tudták! Az oroszlánról való elmélkedés után kezdjük az
időszakban lévő ünnepeink, szentjeinek sorát.
Júl. 20-a Illés próféta napja, őt a tüzes szekérre kapcsolatosan ismeri a köztudat. Illés nem csak a tűz, hanem a víz szentje is. A Karmel hegyén remetéskedő
Illés könyörgésével nagy szárazság után esni kezdett
az eső. Nem elgondolkoztató, hogy a két hónapig tartó
szárazság után július 19-20. napján eredt el a mai napig tartó esős idő. (Hál' Istennek 23-án esküvő napján
kicsit szünetelt.) Sok mondásunk emlékezik még róla.
Csak egy a sok közül Sövényházáról. „Jaj, neked kánikula, ha Illés próféta a nyakadat mögmossa!” Illés az
ördögöt pusztító szent is.
Lágyabb vizekre evezve a következő szentünk Mária
Magdolna. A züllöttségből szabaduló bűnbánó nők és a
fodrászok, kozmetikusok védőszentje. A korábban nem
éppen szűzies életet élt leány a bűnös életből Jézushoz
tér. Drága kenettel keni Jézus lábát, s hajával törli.
(Megint a forróságban a női enyhet adás.) Kettejük
kapcsolatát akkor és manapság is sokan bírálják. A
kövesült szabályok szerint gondolkodó nem érti: Jézus
nem ott születik, nem azokhoz hajol le, nem azokon
segít, akik megérdemlik, hanem akiknek szüksége van
rá! A következő júl. 25 Jakab, aki egyes naptárakban a
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hónap nevét is adja. Képe ott van a Szent Korona felső
pántkeresztjén. Spanyolok nemzeti szentje, de ő a zarándokok védője is. Napjához sok időjárásjóslás kapcsolódik. Ugyanezen a napon van Szent Kristóf, a hatalmas erejű szent, aki a legenda szerint Jézust is átvitte a folyón. Az utazók vízen járók, napjainkban az autósok, kincskeresők védőszentje. Júl. 26. Anna: Szent
Anna, Nagyboldogasszony. Anna a Nagyboldogaszszony Mária (Kisasszony) anyja, tehát Jézus nagyanyja. A keresztény nagycsaládok védelmezője. Augusztus
Kisasszony hava. 5.-én havi Boldogasszony ünnepe.
Ez a Mária ünnep a Szűzanya római fő temploma a S.
Maria Maggiore fölszentelésének évfordulója. A templom leendő helyét Mária augusztusi hóeséssel jelölte ki
az építtetőnek. (Újra egy asszony, aki az augusztusi
kánikulába havas enyhülést hoz.) Nekünk Baranyában
illik tudni: Pécsett az óváros feletti Havihegyen áll a
Havi Boldogasszony kápolna, ahol a legenda szerint
szintén volt napján valamikor rég hóesés.
Aug. 6-án urunk színeváltozásának ünnepe, amikor
Jézus Péternek, Jakabnak és Jánosnak, valamint a
másik világból Mózessel és Illéssel a Táborhegyre
megy. Itt Jézus égi fényben izzik, az Atya szava szól:
Ez az én szerelmetes fiam. Ekkor változik a szőlő s a
szilva színe és sok más gyümölcsé. A nándorfehérvári
győzelem óta egyetemes egyházi ünnep. (Megint mi
„barbár, pogány Magyarok” hozunk a nyugati egyháznak ünnepét.) Aug. 7.-e Donát ünnepe, villámcsapás és
jégeső ellen hozzá imádkozzanak a szőlősgazdák.
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, Mária mennybemenetelének napja. (Kissé keveredik a szóhasználat,
az előzőkben Nagyasszony: Anna itt már Mária.) Ezen
a napon ajánlja fel István király az országot Mária oltalmába. Ezer éve! Isten ments politizálnom, de ezt az
Európai Unió pár évvel ezelőtt tette meg.
Se szeri se száma a Mária Ünnepeinknek és a hozzá
kapcsolódó szokásoknak, énekeknek. Befejezésül sok
évszázados régi himnusznak első verse: Boldogaszszony anyánk, régi nagy pátronánk, nagy ínségben
lévén, így szólít meg hazád. Magyarországról, édes
hazánkról. Ne felejtkezzél meg szegény Magyarokról!
Ezt váltotta fel közel két évszázada a Kölcsei- Erkel-féle
himnusz. Bár ne csak páran, hanem mindenkivel együtt
tudnánk énekelni egy-egy rendezvényen bármelyik
himnuszunkat!
Ahogy nézem, a számomra szabott terjedelmet lassan kitöltöm. Még talán Ilonára (aug. 18) jut helyem, aki
a magyar népmesék, balladák Tündér Ilonája és az én
Édesanyám, aki 85. évében múlt szombaton eljátszotta
az első menyasszony szerepét, lányom kikérőjén. Isten
éltesse valamennyiüket.
Legközelebb István királlyal kezdem.
Mozsgó 2011 Kisasszony hava (Újkenyér)
Győri Sándor
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Értünk, érted…
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Riportsorozat

Győri Sándor - Magyar mese
Amikor ideköltöztem, nagy tervekkel és persze nagy
arccal is ebbe a kis faluba, nem ismertem senkit. De
nem ismertem lehetetlent sem, és ez majdnem mindig
így van most is. Október volt, és mi úgy indultunk neki a
télnek, hogy nem volt fűtésünk. Tudtam, hogy szóba
sem jöhet semmi modern és csicsás nálunk, így nagyon hamar körvonalazódott a terv, kemencénk lesz.
Találkoztunk is itt helyben a megfelelő szakemberrel,
aki megépítheti a kemencét. Lehet, mondta, úgy 3 év
múlva lesz is rá ideje. Mondtam, nekem 2 hét múlva
kell. Jót nevetett. Én nem. Beszélgettünk kicsit, így már
sikerült is letornáznom a 3 évet egyre. De tovább nem
állt kötélnek. Neki nem volt sietős semmi. Csak bolond
pestiek voltunk, akik ide tévedtünk, s nem is tudhatjuk,
hogy mennek itt a dolgok. Mondtam, megfizetem, de
különösebben nem érdekelte. Könyörögtem, az se hatotta meg. Kimelegedtem, hogy a naptól vagy a kétségbeeséstől-e, már nem is tudom, s levettem a pulcsimat.
Az ősz szakállú ember rám nézett. Meglátta a szkíta
szarvast a nyakamban. Pár nap múlva együtt építettük
a kemencét. Nekem az elsőt, neki a sokadikat. Karácsonyra kész lett a második. Pedig pénzük sem volt
megfizetni őt. De ahogy mondta, karácsony van, s a
családnak melegedni kell. Így kezdődött.
- Engem is a kényszer vitt rá, hogy kemencét építsek kezd bele kérésemre a mesébe. Nem volt pénzünk
cserépkályhára. Gyermekkoromban már végeztem,
tanulgattam kőműves munkát, szilaj Szabó kőműves
volt Tolnanémediben, ő tanítgatott engem. Így nem volt
tőlem idegen ez a munka. Aztán elolvastam Sabján
Tibor kemencés könyvét, így vágtam neki az építésnek.
Jól sikerült, ma is működik. Kenyeret is sütünk benne,
pedig nem is úgy készült. Aztán Zsuzsi lányom szobájába készült a második. Szép kis búbos kemence volt
az. Egy idő után megunta, elbontotta, hogy majd ő épít
másikat. Szögleteset. Mivel eljött a tél, kemence pedig
még mindig sehol, azt is én csináltam meg. És mivel a
jó hír is terjed, hallották másoktól, kik nálunk jártak,
hogy kemencét építek. Így kértek meg, ismeretlenek.
Egy pesti parasztembernek épült az első idegenbe a
kemence. Azóta 23-25 kemencénél tartok.
- Csend lesz pillanatra, a szeme könnybe lába.
- Nekem minden kemence a gyerekem. Szemmel kell
tartani őket. Építettem sokfelé már. Vas megyében,
Röszkénél, Szeged mellett, de fönn észak felé is. A
hagyományőrző műhelyben találtak meg azok az emberek, kik hasonlóan gondolkodnak, mint én. A kemence az anyaméh, anyaöl. A menyasszony régen a házba
lépve átölte a kemencét. A tűz a Teremtő Istent testesítette meg az ősmagyaroknak is. A meg nem keresztelt
kisgyereket is a kemence mellé temették a konyha földjébe. Visszaadták az anyaföldnek, az ősnek.

- Beszélgetünk, szinte minden szavából tanulni lehet a
magyar hagyományt. Nekem tetszik ez. Honnan ez a
rengeteg tudás? Mennyit kell olvasni és tanulni ahhoz,
hogy ez így átszője az ember mindennapjait, az életét?
- Istállóban nevelkedtem Tolnanémediben, sokat tanultam a nagybátyámtól, míg vártam a tejre. Gazdaember
volt és magyar. Számomra a magyar ember az, aki
elfogadja a Szent Korona tant. Emellett legyen jó gazda, még ha ez egy pesti bérlakásban van is. Legyen jó
gazdája a családjának, barátainak. Tegyen le valamit
ennek a világnak az asztalára, olyat, ami őutána megmarad. Lehet az egy ház, egy tárgy, kézműves termék,
lehet az gyerek. De annak legyen jó gazdája! Kétféle
ember él. Van, aki másokért él, és van, aki másokból. A
magyar ember mindig másokért él. 15-16 esztendősen
már foglalkoztam néprajzzal. Minden érdekelt, az építészet, a zene, a népszokás, az irodalom. 17 évesen
Petőfi Tolna megyei útjának megírásával Helikoni
aranyérmet szereztem - s teszi elém az akkori írását. –
Ez középiskolások számára meghirdetett irodalmi pályázat volt. Gyalog jártam Petőfi nyomában. A hagyományőrző műhelybe már felnőtt fejjel kerültem. Egy
vasárnap reggel néztem a villanypásztort /tv/, hagyományőrző tábort mutattak be, ahol gyerekek ismerkedtek a magyar néphagyománnyal. Molnár V. József
szervezte a tábort. Hónapokkal később tudtam meg
Méhesi Zolitól, hogy Pécsen tart előadást Jóska bácsi.
Elmentem, ott ragadtam. Ma is szívesen hallgatom.
Általa kerültem fel Pestre a hagyományőrző műhelybe,
sok magyar ember közé. Itt ismerkedtem meg a
visnyeszéplakiakkal is. 2 év egy kurzus a műhelyben.
Én 10 éve „bukdácsolok” a zárás előtt, csak hogy mehessek jövőre is. Nem csak a lélek tanul ott. Lehet kosarat fonni, szőni, agyagozni, fát faragni, bőrözni. Mindent, ami magyar. És tartjuk a magyar ünnepeket. Komám is onnan került. Ha baj van, nekik szólok, jönnek.
Mindig, ha kell. Innen a mezítlábaskodás is. A magyar
ember nem azért járt csizma nélkül a földön, mert sajnálta a lábbelit. Anyának tekintette a földet, nem taposta azt. Én még ma is vetek mezítláb, abroszból a földeken. Megszedjük a Jézus kévét, áldást kérünk. Ősi
varázslás ez, szent hagyomány.
- Szeretem, hogy azt mondja köszöntésnek, adjon Isten!, tőle tanultam. Jól esik. Tudták, hogy Tormási Gyulával és Bognár Ferenccel /Cukor/ együtt faragták a
posta melletti kopjafát az ezredfordulóra? A fém
vasalat, a dárda a fán a harcot jelenti, a kereszt a kereszténységet, a csillag a rovásírás ezresét, felette a
lámpás a tudást, a hagyományt, a tulipán pedig maga
az életfa. Megannyi ősmagyar jelkép. Átszövi ma is
életünket, csak lehet, nem vesszük észre. Én igyekszem. Hála Istennek van kitől tanulni!
Isten áldja mindnyájukat!
Jébé
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Egy csésze élet
Szeretek kávézni. Nem azért iszom, mert kell a koffein.
A kávé egy csepp plusz élet, az egyik legnagyobb élvezet. Mert kávézni nem lehet gyorsan, csak úgy ledönteni a feketét, és rohanni tovább. Annak semmi értelme.
Ez egy külön műfaj.
Kávét inni másképp kell minden évszakban.
Tavasszal, amikor már elég bátorság szorult belém,
kiülök a teraszra vagy az udvar közepére, ahol már elér
a reggeli nap. Arcom a fény felé fordítom. A kávé és a
langyos szél illata összekeveredik. Együtt szívom magamba mind a kettőt.
A nyári reggel a napon talál, mint tavasszal, de a délután már igazi olasz szieszta. Ülni a hűsben, hátradőlni,
nem csinálni semmit, csak élvezni a pillanatot. És jó, ha
kerül valami süti is. Nem elengedhetetlen, de sokat
lendít az érzésen.
Az ősz csupa szín és kavalkád. Ilyenkor a kávé csak
egy kellék, amely megkoronázza a természet orgiáját.
Jó, ha itt vannak a barátok is, és csak ülünk kinn a
kertben. Együtt tarjuk a szert, a kávé szertartását.
A tél az igazi benti kávézás ideje. A reggeli komor sötétben nincs is jobb, mint az ágyba kapott első ébresztő. Egy gőzölgő, csupa meleg, barátságos kávé. Az
ember éppen csak a két ujját dugja ki a takaró alól,

2011. augusztus 1 – a SZOPTATÁS VILÁGNAPJA
„ Az anya ül a világ közepén. !
Kicsiny gyermeke szunnyad kebelén…
Így ábrázolják régi mesterek,
Kik az örök időkről festenek …! „ / Várnai Zseni /
Ez alkalomból szeretnék köszönteni minden szoptató
Édesanyát !
Mozsgón 1998 óta emlékezünk meg erről a napról. Az
ANYATEJES ünnepségre mindig az előző évben született,
és legalább 6 hónapos korig szoptatott kisbabák, édesanyjuk és természetesen a nagyobb testvérek a meghívottak.
Helyszínül az óvodát szoktam választani, így a rövid műsor
után lehet a gyerekekkel játszani, beszélgetni, kimenni az
udvarra.
Volt év, mikor kevés volt a születés és a szoptatott kicsik
száma is, ilyenkor ajándékcsomagot, mesekönyvet vittem
családlátogatáskor az anyukáknak és gyermekeiknek ezzel
is megköszönve kitartásukat, elszántságukat. Hisz a szoptatás gyakran buktatókkal teli nehéz feladat.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönti a falu legfiatalabb tagját.
PERECZ BIANKA KATA 2011. július 8-án jött világra, édesanyja Pereczné Kánya Kata és édesapja
Perecz Róbert legnagyobb örömére.
Gratulálunk!

hogy elérje a csésze peremét. Ilyenkor kell még az
agyig betakarózás. Jó, ha kinn esik a hó, látni az ágyból
az ablakon át.
Ha vendég jön, vagy már délutánba hajlik az idő, kávézni szigorúan csak a kemencepadkán lehet. Az ember melegszik kívül-belül. Csodás.
És persze az sem mindegy, milyen a kedvünk. Barátok
közt elkél a fahéjas kávé, a gyerekek irdatlan mennyiségben falják a tejszínhabot. A férfiak ragaszkodnak a
szigorú feketéhez. Nekem jöhet a tetejére koronának a
habra egy csipet kakaó is.
A kedvenc törött csészém darabja ott ékeskedik felragasztva a tornác oszlopán, ahol reggelente kávézom.
Szép is, és annyi pótolhatatlan élménynek volt társa,
tanúja.
Bármire kapható vagyok ezekért a pillanatokért. Ilyenkor meg kell állni. Rácsodálkozni a kertre, a gyerekekre, meghallgatni a titkos szavakat, amiket az élet súg a
fülünkbe. Élni kell! Nyugodtan, lassan, élvezve a pillanatot.
Tegyenek oda egy kávét, álljanak meg egy percre, hallgassák az élet hangjait, éljenek!
Egészségükre!
Jébé
A csecsemő joga, hogy őt édesanyja szoptassa, ezzel
is biztosítva számára a közelséget, a biztonságot, az
optimális testi, lelki és szellemi fejlődés lehetőségét,
valamint a betegségekkel szembeni védettséget.
E felismerés vezetett oda, hogy a WHO és az UNICEF
1993-at az ANYATEJ VILÁGÉVÉNEK nyilvánította.
Horváthné Berta Ildikó

Köszöntés

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében szeretettel köszöntjük azon 70 év feletti lakosokat, akik augusztus hónapban ünneplik születésnapjukat! Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket!
Halas Gyuláné, Mátyás k. u. 48.
Hegedüs József és Hegedüs Józsefné, Mátyás k. u. 59.
Horváth Józsefné, Zrínyi u. 28.
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Készül a családi napközi
Míg a nyár a kikapcsolódást, a pihenést jelenti sokak
számára, a családi napközi leendő vezetőinek sok tennivalót hozott. Július második hetétől megkezdődött a
családi napközi vezetésére felkészítő tanfolyam, melyre
11 fő jelentkezett. A pécsi KSZI Napsugár Humán Képzési Központ által tartott egy hetes tanfolyamon sok
témát érintő képzésen vettünk részt. Ilyenek voltak pl. az
üzleti vállalkozás, fejlődés és tanulás, kommunikáció,
gyermekélelmezés, közegészségügyi követelmények, a
gyermekek egészsége, együttműködés a szülőkkel stb.
témája. Ezt követően felkészültünk a vizsgára, melyet
mindenki sikeresen teljesített.
A szeptembertől induló 8 családi napközis csoport közül
6 a mozsgói iskola termeiben, további 2 a csertői faluházban kerül elhelyezésre, melyet Patkó Béláné polgármester asszony rendelkezésünkre bocsátott. Köszönjük.
A családi napközik vezetésére a következő személyeket

vettük fel: Dombos Anett, Schludtné Kárpáti Anita, Juhász Réka, Kántor Éva, Pálfy Tamás mozsgói,
Preisendörfer Györgyné, Lengl Éva szulimáni, Nagy
Endre és Kelemen Attiláné csertői lakosok.
Augusztus hónapban igyekszünk minél jobban felkészülni a gyerekek fogadására. A délutáni elfoglaltságokhoz családias hangulatot árasztó termeket alakítunk ki,
melyet Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás anyagi támogatásával valósítunk meg. Feltétlen
köszönet illeti Kovács Zsolt polgármester urat, aki töretlen lelkesedésével és segítőkészségével a családi napközik létrehozását elősegítette, valamint Török Sándort,
aki a kistérség alkalmazottjaként a működési engedély
iránti kérelem benyújtásához óriási segítséget nyújtott.
Tisztelt Szülők! Szeretettel várjuk gyermekeiket a megújult napközinkbe, mely az étkezésen kívül, továbbra is
ingyenesen áll mindannyiunk szolgálatára.
Hegedüsné Szojkó Tünde
családi napközi hálózati koordinátor

MOZSGÓI VÁSÁR
Augusztus 14. vasárnap
9-14 óráig
a Sportpályán

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
MEGHÍVÓ
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 25-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel tartja testületi ülését a Rendezvényteremben, melyre tisztelettel meghívja a község lakosságát.

jljljljljljl

Lengyeltóti János által létrehozott helytörténeti-helyismereti
gyűjteményünket látogatták meg a Szigetvári Várbaráti Kör
ifjú szakkörösei Varga Zoltán könyvtárigazgató és Benes
Julianna tanárnő vezetésével.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás
Kadlecz Károly /szül. Szentendre, 1959.11.11./ volt
Mátyás kir. u. 1. sz,. alatti lakos, 2011.06.19-én
meghalt.
Szeszák
Mária
Magdolna
/szül.
Budapest
1945.10.01./ volt Mátyás kir. u. sz. alatti lakos
2011.07.01-én elhunyt.
Pöttendi Józsefné /szül.: Osztopányi Mária Nemeske, 1929.07.03. volt Árpád u. 13. sz. alatti lakos
2011.07.18-án távozott az élők sorából.
Nyugodjanak békében!

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) augusztus havi kifizetésének időpontja: 2011. szeptember 1. (csütörtök)
10-16 óra.

Értesítés Alsószőlőhegyiek részére
A Tanyagondnoki Szolgálat tervezett szolgáltatásai
mozsgói lakosok részére: orvosi ellátás igénybe vétele,
ügyintézés, bevásárlás Szigetváron.
Minden héten pénteki napokon indulás az épülő Ebner
szállodától 8.00 órakor, és indulás vissza Szigetvárról
10.30 órakor.
A képviselő-testületi ülésre megfelelő számú jelentkező
esetén a falubusz lehozza az érdeklődőket. Részvételi
szándékukat kérjük jelezzék Osztopányiné Ibolyánál személyesen (Alsóhegy u. 33.), vagy telefonon: (20) 210puajlfdlajfldaj
4346.
Tanyagondnoki Szolgálat megbízottja: Hegedüs János Elérhetősége: +36 (20) 269-6570
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Mozsgó más szemmel – nálunk nyaraló külföldiek
Júniusi számunkban olyan fiatalokat mutattunk be,
akik külföldön próbáltak „szerencsét”. Most a másik
nézőpontról közelítünk, és a külföldieket kérdezzük
hazánkról, ezen belül Mozsgóról.
Zus és Frank von Ierland, holland házaspár már több
mint 10 éve vásárolt Mozsgón házat, melyet nyaralás
céljából használnak. Miért Magyarországot, ezen
belül Mozsgót választották? Tervezik-e, hogy a jövőben itt telepedjenek le?
Egy Ausztriában élő barátunktól hallottunk a lehetőségről, hogy külföldiek vehetnek házat Magyarországon.
Mozsgót választottuk, mert ez a ház tetszett legjobban a
tíz ház közül, amelyet megnéztünk. Februárban értesültünk erről a lehetőségről, és 1998 májusában megvettük
a házat. Terveink szerint nyugdíjazásunk után gyakrabban és hosszabb időre jövünk majd Mozsgóra, de a telet
mindig Hollandiában fogjuk tölteni.
Milyen távolságra fekszik lakóhelyük Mozsgótól?
Autóval vagy repülővel szoktak utazni? Mennyi időt
vesz ez igénybe?
1400 km re lakunk Mozsgótól. Autóval utazunk, az út
kb.14 óráig tart.
Mivel több holland házaspárral is tartják a kapcsolatot, kialakulhatott egy kép a magyar emberekről, a
magyar életvitelről, a mentalitásról. Mi az, amit könynyen és mi az, amit nem tudtak elfogadni, megszokni nálunk? Esetleg vannak-e olyan szokások, amikkel itt ismerkedtek meg, de már Hollandiában is
használják őket?
Könnyen hozzászoktunk a nyugalomhoz, és ahhoz
az életszemlélethez, hogy amit ma nem végzünk el,
majd elvégezzük holnap. Nem kell mindent egy napra
tervezni. Amit kevésbé tudunk megszokni az az, hogy a
magyarok nem tartják magukat a munkában megbeszélt
időponthoz. Egész nap várunk és nem jön senki. Ezt
nem szeretik a hollandok. Nálunk a megbeszélt időpontot be szokták tartani.
Ami még feltűnik nekünk Magyarországon, hogy az emberek korán fekszenek. A hollandok általában éjjeli baglyok, később térnek nyugovóra.
Nagy világjárónak tartják-e magukat? Mik voltak a
legérdekesebb helyek, ahol valaha jártak?
Nem vagyunk világjárók, de azért már sok helyen jártunk. Érdekes helyeken, mint Singapur, Indonézia
(Sumatra, Java, Bali) és Brazília.
Milyennek találják a magyar konyhát? Melyik étel
ízlett a legjobban? Otthonról hozzák az élelmiszereket vagy bíznak a magyar termékekben? Ismernek-e
magyar márkákat? Ha igen, mik a kedvenceik? Szoktak-e holland termékeket találni Magyarországon?
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A magyar konyha finom fűszeres. Elsősorban a gulyást
és a pörköltet szeretjük. Az alapanyagokat Magyarországon vásároljuk. Nem ismerjük a magyar termékeket
és valóban, néha találkozunk holland termékekkel is
Magyarországon.
A házaspár németül és angolul is kiválóan beszél, de
mégis szükségét érezték, hogy megtanuljanak magyarul. Miért most szánták rá magukat a nyelvtanulásra? Nehéznek tartják-e a magyar nyelvet?
Valóban 12 év után határoztuk el, hogy magyarul tanulunk. Szeretnénk, ha a magyarokkal saját anyanyelvükön tudnánk beszélni – főleg, majd ha gyakrabban és
hosszabb időre jövünk ide - és nagyon jó érzés, ha
megértjük őket. Mivel a magyar nyelvet még nem sajátítottuk el eléggé, ezért ennek a cikknek a megírásában
segítséget kértünk Hollandiában élő magyar tanárnőnktől Tünde Bos-Tölgyesitől és lányától Jessicától.
Bekapcsolódnak-e a falu életébe? Vannak-e olyan
rendezvények Mozsgón illetve a környéken, amelyeken részt szoktak venni?
Mivel gyakran, de mindig rövid ideig vagyunk Magyarországon, ezért nehéz bekapcsolódnunk a falu életébe.
De a jövőben igyekszünk majd jobban beilleszkedni.

Vannak-e hosszú távú terveik Magyarországgal és
Mozsgóval kapcsolatban?
Mindenesetre a nyarakat szeretnénk Mozsgón tölteni és
megpróbáljuk a házunkat és kertünket rendben tartani.
Nagyon örülünk, hogy elfogadtak bennünket Mozsgó
polgárai, annak ellenére, hogy hollandok vagyunk. Mi is
szeretnénk a falu lakosait bevonni mindennapjainkba.
Egy dolog biztos, nagyon jól érezzük magunkat Mozsgón. Úgyszintén gyermekeink és vendégeink is.
A külföldiek jelenléte előnyös a falunak, hiszen más
kultúrából jöttek, más szemléletet képviselnek, eltérő gondolkodásmódjukkal és tarka házaikkal pedig
sokkal színesebbé teszik falunk mindennapjait.
Számunkra ittlétük mindenképpen előnyös, a helyi
vállalkozásoknak, az embereknek munkát biztosítanak.
P. É.
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Cserkésztábor Mozsgón
A pécsi Nagy Lajos Gimnázium cserkészei július 22. és
augusztus 1. között a községünk határában lévő erdőben táboroztak. Itt beszélgettem vezetőjükkel (ahogyan
ők nevezik, táborparancsnok),Tarjányi Józseffel a Nagy
Lajos Gimnázium fiatal könyvtárosával. József 1999 óta
cserkész, 2002 óta őrsvezető, 2007 óta segédtiszt és
most először táborvezető.
Először egy nagyon egyszerű, de igencsak fontos
kérdéssel kezdeném, kik is azok a cserkészek?
A cserkészet egy vallási és erkölcsi alapokon működő
félkatonai jellegű szervezet.
Ez most így nagyon komolyan hangzik.
Hivatalosan a cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni
helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül.
Emellett a cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és
ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38
millió tagot számlál a mozgalom.
Te személy szerint mit tartasz a cserkészek fő céljának?
A cserkészet egy életforma, egy szemléletmód.
A cserkészek cserkésztörvények szerint élik életüket,
amelyek közül a legfontosabbak a testvériesség, a kötelességteljesítés, az engedelmesség, az igazmondás és
az egyeneslelkűség. Mindannyian ezen alapelvek szerint éljük életünket és arra törekszünk, hogy hasznos és
építő tagjai legyünk a társadalomnak. Igyekszünk sok
gyakorlati és elméleti tudást átadni a fiataloknak a legegyszerűbbektől elkezdve (például hogyan kell megfelelő csomót kötni) a bonyolultabbakig (hogyan lehet 24
órát egyedül az erdőben átvészelni csak egy bicska
használatával).
Kikből tevődik össze ez a tábor?
A cserkészeket felosztjuk 12 éves korig kiscserkészekre,
18 éves korig cserkészekre és 18 éves kor felett
roverekre (útkeresők). A tábor az éves munka megkoronázása. A kiscserkészeken kívül mindenki itt van, aki év
közben is jár a rendezvényeinkre. Az éves cserkészmunka heti egy-másfél órás foglalkozásokra, havonta
kirándulásokra, vagy portyákra oszlik. Évente egyszer
Karácsonykor teadélutánt is tartunk, ahova az idősebb
cserkészek is jönnek, hiszen velük is szeretnénk megőrizni a kapcsolatot. Ott közel százan szoktunk lenni.
Kik a vezetők?
A csapat életét többnyire cserkész pedagógusok koordinálják, de a mindennapi életben a néhány évvel idősebb
társak vezetik a fiatalokat. A tábort a táborparancsnok
és a helyettese irányítja, mellettük a koordinátorok közé
tartozik a szertáros és az okleveles, engedélyes szakács. A cserkészek 6-8 fős egységeket, őrsöket alkotnak. A csapat tagjai között kevéssé jellemző az aláfölérendeltség, a résztvevők közel egyenrangú felek,
mindenkinek megvan a saját nélkülözhetetlen feladata.
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Hogyan próbáltok tudást átadni a fiataloknak?
Az élet kihívásait játékok keretében mutatjuk meg,
igyekszünk minden tudást és ismeretet játékos formában átadni, így azt a fiatalok könnyebben és tartósabban
fogadják be. Az alkalmakat, amikor összegyűlünk, nem
tanórának, hanem foglalkozásoknak nevezzük. Törekszünk továbbá arra, hogy minden tevékenységünkből
mindenki képességeihez mérten kivegye a részét, hiszen máshogy viszonyulnak ahhoz a gyerekek, amit ők
maguk készítettek, mintha készen kapják. Például azért
a vízért, amit nap közben fogyasztunk, mindennap
együtt elsétálunk a faluba és saját kezűleg hozzuk viszsza a táborba. Így aztán nincs felesleges locsolkodás
utána. A mindennapi fürdést is csak néhány liter hideg
vízzel oldjuk meg. Nagyon fontos, hogy a táborban szinte mindent magunk készítünk. Ennek megfelelően a
tábor első szakasza a táborépítés, ami átlagosan 2-3
napig tart és utána jöhetnek a foglalkozások, amik között
fiús és lányos tevékenységek egyaránt helyet kapnak.
Ebben a középső szakaszban tudáspróba, kézműves
foglalkozások, 25 km-es gyalogtúra pl. Sasrétre és
sportnap is helyet foglal.

Miért éppen Mozsgót választottátok a tábor helyszínéül?
Ennek több oka is van. Az első és legfontosabb az, hogy
a Zselic egy gyönyörű tájegység és ezt a szépséget
mindenképpen szeretnénk megmutatni a fiatalabbaknak
is. 9 éve tartottunk már Mozsgón tábort (igaz akkor egy
másik helyszínen), amire néhányan a jelenlévők közül
még emlékezünk. A másik fontos ok gyakorlatibb. A
Mecsek jelentős része tájvédelmi körzet, ahol csak nagyon szigorú megkötésekkel táborozhatunk, itt a Zselicben egyszerűbb helyzetünk van.
Mit láttatok eddig a faluból? Mit terveztek ezután
megnézni?
A faluba napjában többször járunk be vízért és húsért.
Egy látogatást tervezünk a kastélyba, ehhez és a holnapi szentmiséhez egy pécsi atya jön hozzánk.
Mennyire megtervezettek és mennyire spontánok a
programok?
A napirendet a táborparancsnok írja meg, és az aktuális
napostiszt hajtatja végre. Ez többnyire fix program, de
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persze megfelelően kell alkalmazkodnunk a körülményekhez. Például tegnap jött hozzánk az atya, mindent
szépen elő is készítettünk a táborban a fogadására, de a
rendkívül sáros idő (és az atya fizikai állapota) miatt nem
tudott a táborhelyünkre eljönni. Ekkor fogtuk az egész
csapatot és mi mentünk el hozzá a bekötő úthoz imádkozni. A kocsijának motorháztetője szolgált oltárként,
ami felett kifeszítettünk egy ponyvát, hogy ne essen rá

az eső. Így zajlott a tegnapi szentmisénk.
Tervezitek-e, hogy a jövőben visszatértek?
A mostoha időjárás ellenére nagyon tetszik nekünk a
környék. A tábort minden évben máshol rendezzük,
úgyhogy jövőre biztosan nem térünk vissza, de szívesen
hoznánk ide néhány napra a kiscserkészeket, akik még
nem jöhetnek a nyári táborba.
DG

Erdélyi barangolások

Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely vonalon haladtunk. A határt átlépve óránkat a zónaidő eltérés miatt
egy órával előre kellett állítani. Több, mint tíz órás utazással értük el szálláshelyünket Gyergyócsomafalván, a
helyi sípálya melletti, fából épített Veresvirág – panziót.
Gyergyócsomafalva a Gyergyói-medence szívében fekszik, a medencét a Gyergyói - havasok, a Görgényi –
havasok, és a Hargita övezi. Érkezés után, késő délutánig egy rövid túrát is tettünk a sípálya mentén, a közeli
kilátóról csodás látvány nyílt a medencére és a környező
hegyekre.
Másnap a Békás-szoros – Gyilkos-tó – Gyergyószentmiklós – Gyergyószárhegy természeti és kulturális
látnivalóit tekintettük meg. A Békás – szoros ma már
nemzeti park, a Keleti – Kárpátok legszebb harántvölgye. A karsztos szurdokvölgy 200-300 méteres függőleges sziklafalai, a mélyben zúgó Békás – patak és a sűrű
fenyves erdők teszik vadregényessé a tájat. A szoroson
keresztül vezető úton végigsétálhatunk, a szoros alján
jóféle áfonyapálinkára is bukkanhatunk az árusoknál.
Románia hivatalos pénzneme a román lei, de a magyarlakta területeken forintban is lehet fizetni.
A Gyilkos – tó kialakulásához több monda is kapcsolódik, valójában 1837-ben keletkezett, amikor a Gyilkos – kő (1831 m) északnyugati lejtőjén felhalmozódott
törmelékanyag lesuvadása elzárta a völgyet ott, ahol
több bővizű patak egyesül. A tavat a hegyről Gyilkos –
tónak nevezték el. A tóban ma is látszanak a Gyilkos –
hegy fenyőfáinak törzsmaradványai.

2011. július 13. – 17.
„És rátok bízom az itt maradó kincseket:
a virágot csókoló madarat,
a szántó-vető embert
s a Küküllőbe hullott három csillagot.”
/Tamási Áron/
Erdély (románul Transilvania) a Kárpát-medence határon túli keleti területe. A magyar királyok az erdélyi
határok védelmére a XI-XIII.század során telepítették a
székelyeket és a szászokat Erdélybe. A szászok, a különböző német nyelvjárást beszélő telepesek, néhány
magyar települést gazdaságilag jelentős várossá fejlesztettek: Szászváros, Nagyszeben, Brassó, Segesvár,
Beszterce, stb. A székelyek a magyarság egyik csoportját alkotják. Székelyföldön néhány jelentősebb város
alakult ki: Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely és Marosvásárhely. Az Erdély elvesztését kimondó trianoni békeszerződés után az erdélyi magyarok kis hányada áttelepült Magyarországra, többségük viszont, mintegy másfélmillió magyar Románia hatalma alá került, de a székelyek mai napig megtartották magyarságukat, mindig is
magyarul beszéltek és beszélnek most is. Székelyföldön
lépten-nyomon székelykapukba botlunk. A székelykapu
a székely ház dísze és koronája. Napjainkban a
székelykapu a magyar nemzetiség identitástudatának a
jelképe, a székelység szimbólumává nőtte ki magát. A
magyar temetők különleges, művészien faragott díszei a
kopjafák. A kopjafa eredetileg a honfoglaló magyarság
lándzsaszerű fegyvere volt. Az elesett hős sírhantjának
fejéhez szúrták le a vitéz kopjáját, ebből vált ősi hagyománnyá a kopjafaállítás. A Székelyföldön napjainkban is
használják a székely (magyar) rovásírást. A rovásírás
ótörök örökség, honfoglaló őseink hozták magukkal.
Nevét onnan kapta, hogy a betűket kezdetben késhegygyel fapálcákba mélyítették, rótták. Az írás iránya jobbról
balra haladó. Székelynek azért nevezik, mert elsősorban
Székelyföldről ismertek az ilyen emlékek.
Erdély bővelkedik más kincsekben is: gazdag fenyvesekkel borított hegyoldalakban, ásványvizekben, vulkáni utóműködésekben, sóban. A székely Sóvidéken
jelentős a Parajdi-, és a Szovátai-medence kősója. A só
a „Székelyföld gyöngyfehér izzadsága”.
Tizenhét fős csoportunk szerda éjjel indult útnak
Mozsgóról, felfedezni Erdély varázsát. Az Ártánd –

Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban az erdélyi és a magyar népművészet, népi hagyományok emlékei vártak ránk, érdekesség még a
múzeumban kialakított gazdag ásványkiállítás. A várostól 6 km – re, Gyergyószárhegyen látható a reneszánsz
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Lázár-kastély. A kastélyt 1532 – ben építtette gróf Lázár
István, itt élt 4 évig Bethlen Gábor, Erdély későbbi fejedelme is. Hazatérve a szállásra este terepjáróval barna
medve után eredtünk, szerencsére sikertelenül, de kéznyomunkat hagytuk „Jézus lábnyománál” – ez kis helyi
nevezetesség.
Következő napunk is körutazással telt: Zeteváralja –
Székelyudvarhely – Szejkefürdő – Farkaslaka – Korond
– Parajd. Zeteváralján 1976-ban épült fel a völgyet elzáró gát és a víztározó a Nagy – Küküllőn. Székelyudvarhely a hajdani Udvarhelyszék központja. Szejkefürdőn
15 székelykapu övezte úton jutunk el Orbán Balázs néprajztudós sírjához. Farkaslakán található Tamási Áron –
az Ábel trilógia írója, a székely falvak világának ábrázo-

lója – sírja és szülőháza. Korond a legismertebb
fazekasközpont. Egymást érik az árusok a fazekas és
kézműves portékáikkal.
Parajdon van Erdély legismertebb sóbányája, itt a
Sóhát és Sószoros Természetvédelmi Területen barangoltunk, az út végén még sós-agyagos iszapfürdőt is
vettünk.
Estéink erdélyi ételekkel, áfonyapálinkával, sörrel, vígassággal teltek. Sokak nevében mondhatom, Erdélybe
minden magyarnak élete során egyszer el kell jutnia.
Köszönet a szervezésért Sánta Róbertné, Amálnak.
Felhasznált forrás: Deák F. – László L.: Erdély útikalauz;
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2005
Szabados Bernadett

Trieszti kirándulás
2011. július 9-én az „Őszikék” Nyugdíjas Klub aktív és
pártoló tagjaik egy egész napos kiránduláson vettek
részt. Az úticél Trieszt volt, ez a gyönyörű tengerparti
város. Nagy sétákat tettünk a belvárosban, megmostuk
lábunkat a tengerben, és megnéztük Sissy királynő kastélyát, parkját.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Kovács Zsolt
polgármester úrnak, aki ezt lehetővé tette számunkra.
Gajákné Peszmeg Mária

Újra van futballcsapata Mozsgónak
Hat évnyi kihagyás után újra indul községünk a megyei III. bajnokságban, mely augusztus 21-től indul. Az anyagi hátteret
Kovács Zsolt polgármester teremtette meg, akinek szívügye a foci.
Az edzőmérkőzéseket a csapat tagjai már megkezdték. Szentdénes csapatával augusztus 7-én 17.30 órakor mérik össze
erejüket hazai pályán, melyre szeretettel várják a község lakosságát. A következő felkészítő mérkőzésre augusztus 14-én
17 órakor Szentdénesen kerül sor. A csapat 90 %-a mozsgói lakos. A csapat edzője Horváth István, ügyintézője Csizik
Zsolt, a sportegyesület elnöke.
A futballcsapat tagjai: Balogh Sándor, Bánhegyi Tamás, Bilanics Dávid, Bilanics Richárd, Boros Csaba, ifj. Hegyháti Gábor, ifj. Hegyháti József, Horváth Benjámin, Horváth István, ifj. Juhász Tibor, Koronics Sándor, Kovács János, Lengyeltóti
Máté, Lengyeltóti Tamás, ifj. Németh Tibor, id. Németh Tibor, ifj. Séllei Gyula, Teberi Attila.
Az alakuló futballcsapat látható a fotón.
P. É.
P. É.
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