Arany János: Alkalmi vers
Az uj évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,
Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;
Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;
Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,
Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Szegény ember malacának
Egy híja se essék;
Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

Polgármesteri köszöntő
Polgármesterként a második évet kezdem. Megválasztásomkor azt ígértem, hogy minden erőmmel azon
munkálkodom, hogy községünk méltó helyre kerüljön,
hogy büszkén mondhassuk el, jó MOZSGÓINAK lenni.
A 2011. évben leraktuk ennek az alapjait. Vállalkozóként nehezen szoktam meg az állami szféra bürokratikus munkamódszerét, de igyekeztem minden lehetőséget megragadni. Nem fogadhattam el a nemleges válaszokat. Próbáltam megmutatni, hogy igenis kell és lehet
is tenni annak érdekében, hogy fejlődjön, épüljön falunk.
Ennek érdekében továbbra is igyekszem minden pályázati lehetőséget kihasználni. Szeretném, ha a falusi lét
visszanyerné régi rangját, ha lenne értéke a gazdálkodásnak, ha a megtermelt termékeket helyben értékesíthetnénk és dolgozhatnánk fel. Jelenleg egy nagyobb
volumenű, a falu életében meghatározó pályázati döntésre várunk, melyről a közmeghallgatáskor már beszéltem.

Köszönettel tartozom Önöknek a nagymértékű támogatásért, biztatásért. Köszönet munkájukért a képviselőtársaimnak, a jegyző úrnak, igazgatóknak és minden
munkatársamnak. Az Önök segítségével, csak közösen
érhetjük el céljainkat. Úgy tudunk fejlődni, lépést tartani,
ha az itt élőknek van munkalehetőségük, ha jó a közérzetük, ha az elért eredményeket a magukénak érzik.
Bízom benne, hogy a nehéz körülmények ellenére egy
újabb sikeres évnek nézünk elébe.Összefogással a
személyes gondjainkat hátrahagyva, a közösséget tudjuk építeni.
Ezen gondolatok jegyében kívánok – magam és a képviselőtársaim nevében –, boldog, reményteljes újesztendőt, jó egészséget, boldogságot, egyéni és munkasikereket valamennyi MOZSGÓI lakosnak!
Kovács Zsolt
polgármester
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ÉRTESÍTÉS
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 8-án megtartott testületi ülésén a következő határozatot hozta:

2012. január 1-től a vízdíj összege
293 Ft/m3 (nettó ár)

A 301 baranyai településből 190 jutott újabb támogatáshoz
– összesen 215 millió forint értékben – a harmadik körben a
hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő alapjából.

Mozsgó község 2.662.500.- Ft támogatásban
részesült.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásából

Mozsgó község 601.000.- Ft-ot kapott.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) január havi kifizetésének időpontja:
2012. február 2. (csütörtök) 10-16 óra.

JOGOSKODÓ
2012. január 1-től a munkabérek, illetmények (minimálbér,
garantált bérminimum) a 298/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a következők:
Minimálbér

Újabb jelentős támogatások

93.000 Ft/bruttó

Garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében: 108.000.Ft/bruttó

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatása címén

457.200.- Ft-ot használhatunk fel.

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Tóth Józsefné Kakucska Klára /Szigetvár, 1951.10.29. an.:
Gasparecz Éva/ volt Mozsgó, Kassai u. 2. sz. alatti lakos,
2011. december 2-án meghalt.
Orsós István /Szulimán, 1961.07.25. an.: Orsós Erzsébet/
volt Mozsgó, Batthyány u. 3. sz. alatti lakos 2011. december 4-én elhunyt.
Nyugodjanak békében!

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet alapján
71.800 Ft/bruttó
Garantált közfoglalkoztatási bér

92.000 Ft/bruttó

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege:
22.800 Ft/bruttó
KÖSZÖNTÉS
Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében szeretettel köszöntjük azon 70 év feletti lakosokat, akik január hónapban ünneplik születésnapjukat.

Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket!
Buni Rudolf, Kassai utca
Gróti Józsefné, Mátyás király utca
Marosi Lajosné, Batthyány utca
Módenszieder János, Mátyás király utca
Pápai József, Árpád utca
Povolni Józsefné, Árpád utca
Szentes Józsefné, Mátyás király utca
Szubotics György, Pozsonyi utca

Az óvodások segítségével vízkeresztkor lebontottuk a
község karácsonyfáját.
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Takarék a falu szolgálatában
Takarékszövetkezet Mozsgón 41 éve működik, 1970.
február 15-én nyitották meg az első fiókot, majd 1993tól a jelenlegi helyén, szép környezetben, egy új és
modern takarék áll a lakosság rendelkezésére.
Beszélgetőtársaimat nem kell bemutatnom, hiszen
mindenki ismeri Szukits Ferencné Erzsit és Maza
Józsefné Ágit. Több évtizeden keresztül voltak részesei
napjainknak, intézték pénzügyeinket. Ági január
közepétől már nyugdíjas lesz. Erzsi pedig a nyugdíj
előtti felmentési idejét tölti. Őket kérdeztem munkáról,
hivatásról, családról és a takaréknál eltöltött időkről.

Mióta, milyen minőségben dolgoztatok a
takarékban? Meséljetek a kezdetekről!
Sz. F.: 1979-ben költöztem a faluba, férjem
törzsgyökeres mozsgói. Először élelmezésvezetőként
kezdtem az iskolában, majd 1985. november 13-án
kerültem a takarékhoz helyettesi státuszba. Közel egy
éven keresztül láttam el ezt a feladatot, ami azt
jelentette, hogy kilenc település (Szigetvár, Dencsháza,
Kétújfalu, Nagydobsza, Szentlászló, Somogyapáti,
Ibafa, Somogyhárságy és Mozsgó) helyettesítését
végeztem el. 1986-tól dolgoztam pénztárosi
minőségben Mozsgón, majd 1987. május elsejétől
fiókvezető lettem. A körülmények kezdetlegesek voltak,
hiszen egy régi épületbe kezdtük, szerény körülmények
között.
M. J.: 1981. január 2. óta, kis megszakítással,
folyamatosan pénztárosi állást láttam el.
A kihagyás is csak azért volt, mert a férjem a pécsi
Volánnál kapott állást és mi is Pécsre költöztünk.
Miután visszajöttünk, azóta folyamatosan ott
dolgoztam. Ennek már 30 éve. Pénzzel dolgozni nem
könnyű feladat, hiszen felelősségteljes munka, ami
nagy odafigyelést igényel, de én szerettem. Nekem ez
hivatás volt, és nem munka.
Egy ilyen kis faluban, ahol mindenki ismer
mindenkit, ne adj' isten túl sokat tudunk egymásról,
és hát egy-egy hitelkérelemnél nem mindig pozitív
az elbírálás. Hogyan lehet megélni ezt?
Sz. F.: Tényleg ismerek mindenkit és ebből az
következett, hogy a papírok mögött az embert is
néztem, sőt bizalommal voltam irántuk és
megpróbáltam segíteni nekik. Azért, aki egyszer
visszaélt a bizalommal az többé nem kapott hitelt. De
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szeretném elmondani, hogy most a nyugdíjazásomkor,
amikor átadtam a vezetést, nem volt hátralékos hitel a
faluban.
M. J.: Mindenki ismer engem és én is ismerem az
embereket, és ezért teljesen másképp viszonyulok
hozzájuk. Próbáltam segíteni, sőt néha olyan dolgokkal
is foglalkoztam, ami a hatáskörömön kívül esett. Egy
ilyen kis településen az ügyintézésen túl egy kicsit
beszélgetni kell az ügyfelekkel, meg kell hallgatni
örömüket és bánatukat is.
Egy ideje én is átjöttem a takarékhoz és itt intézem
a
pénzügyeimet,
rájöttem,
hogy
sokkal
kényelmesebb. A falu él ezzel a lehetőséggel?
Sz. F.: Nem annyian, mint gondolnánk. Sokan elmentek
Szigetvárra, mivel azt hitték, hogyha itt helyezik el
megtakarításaikat akkor kitudódik a faluban. Pedig ez
nem így volt. Tavaly az önkormányzat felé tett egy
ajánlatot az egyik legnagyobb pénzintézet, mégis itt
maradtak. Így Mozsgó és Almáskeresztúr község
pénzügyeit a mai napig a takarék kezeli. Ez köszönhető
annak is, hogy rugalmasak vagyunk, persze vannak
irányelvek, de próbáltunk megoldani minden problémát.
Milyen volt egy ilyen intézet munkatársának lenni?
Szabadidő, kirándulás, csapatépítő tréning?
Sz. F.: Nagyon jó volt a kollektíva, meg a légkör is
kiváló. A vezetőség nagy figyelmet fordított arra, hogy
közös programokat szervezzen. Voltak kirándulások,
rendezvények, köszöntések, ezek mind nagyon jó
csapattá kovácsolták a társaságot. Én ezeken részt is
vettem.
M. J.: Bár én nem nagyon vettem részt ezeken az
összejöveteleken, mivel olyan otthonülős típus vagyok,
azért nagyon jól éreztem magam és szép évek vannak
a hátam mögött.
Most, hogy mindketten nyugdíjba vonultatok, miben
változott meg az életetek?
Sz. F.: Most még úgy érzem, hogy szabadságon
vagyok, jut időm mindenre bőven, a négy unokámra, a
lakásra és többet tudok foglalkozni magammal is.
Biztosan eljön majd az az idő, amikor hiányozni fog a
napi rutin, a nyüzsgés, az emberekkel való
kommunikáció. Ez így volt akkor is, amikor néhány éve
egészségi állapotom megromlott, nem bírtam sokáig
otthon maradni, idő előtt visszamentem dolgozni, mert
nagyon hiányzott.
M. J.: A három unokám nagyon igényli, hogy velük
legyek. Melinda meg is jegyezte, hogy ha már nem kell
mennem dolgozni, akkor ő ide költözik hozzánk. Ezen
kívül intézem a templom ügyeit, szóval próbálom
magam hasznossá tenni és elfoglaltságot találni. Most
jönnek azok az évek, amikor jut idő bármire, amire
szeretném.
Köszönöm a beszélgetést és kívánok nektek boldog
nyugdíjas éveket!
Bege Amália
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„Ismeretlen – Ismerős”…
Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy november 15-én otthonában fogadott Gaják Petra, aki
Pesten él, de Mozsgóra jön haza. Szerettem volna kérdéseket feltenni neki, de ahogy leültünk egy asztalhoz,
lenyűgözve hallgattam végig élettörténetét, pályafutását, élményeit, amik példaértékűek lehetnek mindenki
számára, aki nem fél a kihívásoktól és hiszi, hogy
semmi sem lehetetlen!
Persze azt is elmondta, hogy amiket eddigi élete során
elért, lehetetlen lett volna szülei támogatása nélkül, akik
mindig hagyták, hogy kövesse az álmait. Bármilyen
áldozatokkal is járt a munkája (nem voltak hétvégéi,
ünnepnapjai, a távolság, ami köztük volt, stb.), ők tolerálták ezt. Örökké hálás lesz nekik ezért. Hamar megtanult önálló lenni, anyagilag ellátni magát. Angolt tanított, félállást vállalt, volt, hogy reggel elindult, dolgozott
egy óvodában logopédusként, majd elment a főiskolára
az óráira, este tanított 1-2 magántanítványt és csak
este 9-10 felé ért vissza a kollégiumba, és Mozsgóra is
csak két-háromhetente tudott hazajárni. Amire nagyon
büszke és a sztorijának a fő üzenete, hogy protekció és
minden más segítség nélkül, saját erejéből érte el céljait, melyeket kitűzött maga elé.
Már korán tizennégy éves korában kikerült szülei oltalmazó szárnyai alól, mivel középiskolába, Balatonalmádiba járt, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumba. Az
érettségivel felsőfokú angol nyelvvizsgát szerzett, de
tanult spanyolul és olaszul is. Utána mentességgel
felvették 1997-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolára, ahol logopédus tanár–
logopédus terapeuta szakokon végzett. A főiskola megkezdése előtt egy évig Németországban élt, bébiszitterként dolgozott, így a német nyelvet is sikerült elsajátítania. Egy tanára már ekkor biztatta a rádiózásra tiszta
kiejtése és szép hangszíne miatt. A főiskolán volt rádió
- a nagyszünetekben szólt néha - és oda, beprotezsálta
az egyik évfolyamtársa a hangja miatt és hogy milyen
dolog, hogy két fiú vezeti, holott az egy teljesen nőies
főiskola, 95%-a lány. Ő a tanártól függetlenül tette be őt
oda - szóval akkor már rádiózott - de ez elmondása
szerint nem volt komoly.
Pedagógus-szülők gyermeke, számára is nagyon fontos a másokon, főleg a gyermekeken való segítség.
Munkáját az American International School of Budapest-nél kezdte, négy évet tanított itt, először háromnégy évesek óvoda előkészítőjében, majd hét éves
iskolásoknál tanársegédként dolgozott (ahol nagyon
más az oktatási rendszer – mert itt a tanár nem visz
végig egy osztályt). Elmondása szerint itt a gyerekek
tanítása és segítése mellett, a profi környezet (a technikai háttér, hogy volt színházterem és uszoda, az iskola
ellátottsága, stb.) és a különböző kultúrák megismerése
különleges élmény volt a számára. Önéletrajzát az itt
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eltöltött idő alatt több rádióhoz is elküldte, de ezek a
próbálkozásai – ahogy számított is rá - sikertelenek
maradtak. Nem is foglalkoztatta igazán, hiszen tisztában volt vele, hogy így nem lehet bejutni egy rádióhoz,
csak kapcsolatokkal!
2002 telén, három hetes szünet volt a nemzetiségi iskolában, hogy a gyerekek hazautazhassanak. Ő is hazajött szüleihez. Az épp megszűnőben lévő EstFM rádió
helyén egy új adó indult Radiocafé 98.6 névvel - és
folyamatosan bemondták, hogy új műsorvezetőket keresnek - ezt egy barátja meghallotta, aki tudta, hogy
szeretne rádiózni, felhívta, jelentkezett a három fordulós castingra - így jutott be. Heti négy műsora volt (két
délutáni magazin, egy színházi és egy zenei magazin,
mindenütt társ műsorvezetővel). Mindemellett ugyanúgy tanított az Amerikai Iskolában, majd 4 év után átment egy Logopédiai Óvodába. Fél év rádiózás után
számára hatalmas lehetőséget jelentett az a felkérés,
melyet egy spanyol–holland házaspár ajánlott fel neki,
hogy egy hónapig éljen kint náluk Madridban, nevelőnőként.
Ezek után a Juventus Rádió-hoz már úgy hívták,
casting-ra. Itt vezetett hétvégi, esti, majd reggeli műsort
is – utóbbit két éven át. Ebben társ műsorvezetői Dénes Tamás, majd Somogyi Zoltán voltak, és – emellett ugyanúgy tanított az alapítványi iskolában. 2006-ban
felkérték egy reggeli műsor vezetésére, ami teljes embert kívánt, így az óvodai munkáját abba kellett hagynia, mert a kettőt lehetetlen lett volna összeegyeztetni.
2008 nyarán megkereste a Sláger Rádió programigazgatóját, mert hallotta, hogy van egy üres állás, de sajnos már találtak rá embert. Épp nyaralt az édesanyjával
és barátaival, amikor kapott egy SMS-t, hogy a választott személy nem vált be - menjen be egy castingra.
Ezen sikeresen helyt állt és így ő kapta meg a Hétvégi
Életmódmagazin vezetését és szerkesztését. Megváltozott az életritmusa, mivel szerdától péntekig a felkészülésé volt a főszerep, szombaton és vasárnap reggel
6-10-ig adásban volt, és a hétfői és keddi napokon pihenhetett. 2009 végén megszűnt a Sláger Rádió, és
vele együtt megszűnt az ott dolgozók munkahelye is.
Ekkor visszavették a Juventus Rádióhoz (ahol előtte
volt 4,5 évet) - itt majd- 2 éven át szerkesztette a Sztársáv c. magazint, ahol érdekes riportokat készített magyar és külföldi sztárokkal.
2011 tavaszán a Neo FM programigazgatója felhívta,
hogy szeretné, ha ismét csinálná az Életmódmagazint de mivel sok változtatás volt a cégen belül (átszervezések, kollégák elküldése, stb.) - ez augusztusban valósult meg. Augusztus 20-án kezdett, azóta is ő vezeti és
szerkeszti a mai napig egyedül a Hétvégi Életmódmagazint.
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Követendő példa számunkra, hiszen a munkája – az ő
szavaival élve – „egy hatalmas szerelem”.
Mindannyiunknak azt üzeni, hogy ne ijedjünk meg, ha
bezárul előttünk egy ajtó, hiszen egy másik kinyílik, ami
új lehetőségeket tartogat. Ne féljünk a kihívásoktól és
ne torpanjunk meg, ha „kapunk egy pofont az élettől” és bármilyen nehéz is - mindig fel kell állni! Merjünk
álmodni! Higgyünk benne, hogy sikerül! Neki sikerült!
Hiszi, - és őt végig hallgatva –én is hiszek benne, hogy
„amire teljes szívünkkel vágyunk, - az sok küzdelem és
kitartás árán – teljesülni fog”!

Egy kis honismeret
„Azért vagyunk a világban,
hogy valahol otthon legyünk benne.” /Tamási Áron/

Aranyos
Aranyos a Pringli-völgyet (a sportpályát) keletről határoló magaslat (224 m) és domb neve. A hegytetőre a XIX.
század végén készített tölgyfalépcsős, salakozott, pihenőkkel tarkított út vezetett. A csúcson tiroli stílusban épített
pihenő állt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a vidékre. A
kilátás biztosítására széles nyiladékot vágtak az erdőben a
négy égtáj felé. Az 1900-as évek elején kedvelt kirándulóhely volt, ma a ház alapzatának kis halma jelzi a helyrehozásra váró nyomokat.
A pihenőtől a hegygerincen délnek vonuló nyiladékos
út mentén az oldalban mesterséges terasz búvik meg. A
kis plató közepén 2 méter átmérőjű, 5 méter mély kútszerű
üreg a néphagyomány „Török-pincéje”. A dombtetőről
északra leereszkedve hajdani homokbánya nyomaira bukkanhatunk.
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Richard Bach idézetével ez Petra kedvence - zárnám soraimat:
„Amit a hernyó a világ
végének tekint,
azt a mester pillangónak
nevezi.”
Jakab Nóra

A dombtetőn közel százéves tölgyerdő zöldellt, az
1940-es évek végén azonban e domboldalak ősi tölgy –
bükk – ezüst hárs erdeit kitermelték, helyettük ma ezüst
hársas – gyertyános erdőt találunk itt. A mozsgói
„Ezüsthárs-tanösvény” a Pringli-völgytől indulva az
aranyosi domb északi lejtőjének alján halad keresztül.
Út közben gazdag növényvilág gyönyörködtet bennünket, nyomokban kosborokkal, gyöngyvirággal, csodabogyókkal és nagyezerjófűvel találkozhatunk.

Madársisak

Nagyezerjófű

A képen jobbra fent nyúlik el az Aranyos, tőle jobbra
(keletre) a sportpálya völgye.

Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését,
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájával
kapcsolatban!
Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából
Sz. Z.
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Ami a kalendáriumból kimaradt
A fenti címmel folytathatom 2012-ben is a múlt évben
kezdett sorozatot. Az előző évben is nagyon válogatva
kellett bemutatni szentjeinket, szokásainkat, és biztos,
hogy helyhiány miatt az idén is nagyobbik hányaduk
kimarad. Ebben az évben egy-egy ünnephez vagy gondolathoz kívánok bővebben írni. Tavaly nagyobb teret
kapott az állatövi-évkör, ezért a cikkek is ehhez alkalmazkodva az előző hó utolsó és az adott hó első két
dekádjához kapcsolódtak. Idén az adott hónap elsejétől, a hó végéig tartó időszakról írok. A tavalyi két hónap-elnevezés helyett, most egy harmadikkal keltezem
az írásokat.
A múlt decemberben mindenkit a lelki elmélyülésre
bíztattam az egyre sötétedő időszakban az egyre nyomottabb, sötétebb hangulat kompenzálására. Azóta
megszületett a „világ világossága”. Most január elején
már „egy kakaslépéssel” hosszabb a nappal, mint az
éjszaka. A „világ virága” nyílik, az ember lelke-kedve
zendül. Most még csak moccanásnyit mozdul minden,
de elkezdődött. A nap járásába nem tudunk beavatkozni, de hatását fokozhatjuk. Az adventi meditálást most
váltsa fel lelkünkben, cselekedeteinkben a kinyílás,
kitárulkozás. Még nem késő ismerőseinknek, barátainknak, ne adj Isten haragosunknak békés, boldog új
évet kívánni. (Legfeljebb azt kockáztatjuk, hogy eggyel
kevesebb haragosunk lesz.)
A korábban említett kitárulkozásra, a fény ünneplésére jó alkalom a vízkereszt (jan. 6.) után kezdődő farsang. Farsangról bővebben majd farsangfarka okán.
Aki farsangi bált rendez, iparkodjon, hiszen már február
19-én vége a farsangnak. Utána nagyböjtbe farsangi
bált tartani nemcsak több évszázados hagyományunk
megcsúfolása, hanem úgy a keleti, mind a nyugati kultúra nem ismerése.
Januári neves napok közül csak Mária eljegyzéséről
írok (jan. 23.). Mária menyasszonyságának ünnepe, az
asszonyi sors megdicsőülése, a parasztlakodalom égi
mása. Nem véletlen, hogy a lakodalmak zömét ekkor
tartották. Próbálták elérni saját életükben az égi másolását. Ünnepén eljátsszák a kánai menyegzőt. A házi
oltáron Szt. Anna, gyermek Mária, Mária a gyermek
Jézussal és a ház, vagy a templom szentje. Helyük az
oltáron akár az adventi koszorúk gyertyái, a napnak az
év során bejárt jellegzetes pontjait jelöli ki.
Kedvünk növelésére szolgálhat még magunkban,
vagy közösen visszaemlékezni világosabb nyári napokon történt eseményekre. Egy nyaralás képei, unokák
látogatása, egy jól sikerült falunap, vagy lakodalom. Az
utóbbiban volt részem, de most másik, talán másokat is
vigasztaló, vidámító alkalomról írok.
Nyáron a bicsérdi burgonyafesztiválra kaptam meghívást meggyet bemutatni, árulni. Kicsit nehezen szántam rá magam (éppen meggyszüret volt), de nem bán-
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tam meg. Finom ételt kaptunk, színvonalas kulturális
program volt; jövőre másodmagammal megyek, hogy
bort is tudjak kóstolni. Mi bemutató árusok sokat csereberéltünk egymás közt. Így lett nekem meggyért sajtom,
palackozott borom, dísztárgyam meg még ki tudja mim.
Móra Ferenc szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő
barackot említ versében. Ő sem látta viszont a szemben lévő standon a mosolygó rétest. Megnéztem, tényleg mosolygott. A búza (Jézus) megtört teste (liszt)
áldozatából mindenféle ízesítéssel készült táplálék az
embernek. Ezért mosolyog a rétes, aki újjá született.
Mellettem BoldogTojást árultak. Mitől boldog? Kaptam
róla leírást, pár sor belőle: Nem kapnak tápot, sem
génmódosított takarmányt a tyúkok. Zöld füvet csipegetnek. Az udvaron kapirgálnak, nem a rács töri őket.
Nem csonkolják csőrüket, mint a nagyüzemben. „Van
viszont kakasunk, nem is egy, mert a tyúkok igénylik”.
Valahogy a téli napokon is jobb kedvre derül az ember,
ha visszaemlékszik: nyáron BoldogTojást árultak mellette.
Szeretnék áldott új esztendőt kívánni Kós Károly gondolataival:
Szeretném megérni, hogy kicsiny kis portámat olyan
rendben lássam, ahogyan én azt elgondoltam magamnak. Legyenek a földek tagban, állataim rendben, gyümölcsfáim termők, pajtám-kamrám-pincém tele, méhesem népes.
Legyen minden gondosan gondozva, tisztán művelve,
rendesen tartva. Szép legyen, és gyönyörű a szemnek
is. Azt szeretném, hogy gazdaságom, melynek minden
rögét magam szereztem, minden fűjét-fáját magam
ültettem, minden épületét magam építettem, így szálljon az én maradékaimra. Ezt szeretném megérni épségben, egészségben.
Kérem azért az én Istenemet igaz hittel, hogy áldja meg
maradékaimat, kik szeretni fogják, és meg is tartják ezt
a kis világot itt a nagy hegyek között.
Mozsgó, 2012 Boldogasszony hava
Győri Sándor
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Visszatekintő – Iparosok, kereskedők
Január van, elérkezett az új esztendő. Magam és családom nevében kívánok minden mozsgói lakosnak békés, boldog, eredményekben gazdag új évet, erőt,
egészséget, anyagi javakban állandó gyarapodást,
munkaképes korúaknak minél megfelelőbb állást arányos bérezéssel, értékteremtő, értelmes munkát.
Állítsuk vissza a mindennapi munka hitelét, becsületét.
A munka kapcsán emlékezzünk meg azokról az iparosokról, kereskedőkről, akik 1930-40-es években a munkájukkal szolgálták Mozsgó község lakosságát. Akikhez
mindennapi gondjaikkal, igényeikkel, megrendeléseikkel fordulhattak és Ők igyekeztek a felmerülő igényeket
maradéktalanul kielégíteni.
Asztalosok: Kiss János, Mester János, Fodor Jenő,
Pöttendi István.
Bádogos: Vágner Gyula
Bognárok: Deák Antal, Heider Lajos, Matula Mihály,
Stefanics János, Katanecz János, Deák Imre
Borbélyok: Korányi Román, Pöttendi János
Cipészek:
Jéger
Ferenc,
Matasics
János,
Madenszieder István, Kiss János, Mester János,
Horváth Ferenc
Cséplőgéptulajdonosok: Heider József, Mátyás Ferenc, Müller testvérek, Megyer József
Gépészek: Balázs Lajos, Bánati Sándor
Kovácsok: Pöttendi István, Mátyási János, Pfaff József, Balog János, Ihász József, Major Ferenc
Kőművesek: Boros Ferenc, Franker Károly, Hoffer
Antal, Madenszieder József
Szabó: Kovács László
Szíjgyártók: Istvánovics Antal, Istvánovics János
Fűszer- és vegyeskereskedők: Stájer István, Bodor
Lajos, Freifogel Ádám, Lélek Mária, Mátyás Ferenc
Vendéglősök: Freifogel Ádám, Mátyás Ferenc
Hentes és mészárosok: Freifogel István, Asperján
István
Kádár: Bauer János
Tejcsarnokos: (tejszeparáló, vajkészítő) Stájer István
A fenti adatok megtalálhatók: Somogy Megye Adattára
1937-es kiadása és Somogy Vármegye Általános Ismertetője és Címtára 1932-es kiadása című kiadványokban.
Az 1950-60-as években a következő iparosok szolgálták Mozsgó lakosságát.
Asztalosok: Kovács József Mátyás király u., Matasics
Károly Mátyás király u. Építő KTSZ, Paksi Károly Kas-

2012. január

sai u., Kiss János Mátyás király u. és MGTSZ
főrésztelep, Vadász János Batthyány u.
Bognárok: Maróczi Ferenc Mátyás király u., Papp János Árpád u. MGTSZ
Borbélyok: Korányi Román Mátyás király u., Ács László Batthyány u., Papp János Petőfi u.
Bádogos: Vörös János Árpád u.
Cipészek: Kiss János Pozsonyi u., Módenszieder János Cipész KTSZ, Kertész János Pozsonyi u.
Kovácsok: id. Dombos Géza Kassai u., Gróti József
MGTSZ, Panka József Mátyás király u.
Molnár: Kiss György
Női szabó: Magyar Józsefné Petőfi u.
Szíjgyártók: Varga József Batthány u., Müller Károly
MGTSZ
Szódagyártó: Kovács György (szódás Gyuri bácsi)
FMSZ.
Tejcsarnokos: (tejbegyűjtő) Pöttendi József MGTSZ
Útkarbantartó: Ács György
Zsiradék begyűjtők: (szappancserélők) Freifogel Istvánné Mátyás király u., Vadász Jánosné Batthyány u.
Felvásárlók: A Földműves Szövetkezet alkalmazásában zöldség, gyümölcs, tojás, gyógynövény és éti csiga
felvásárlásával foglalkoztak.
Pásztorok: A csordások, kanászok a lakosság kijáró
jószágait őrizték. A gazdák állatszámtól függően fűbért
fizettek, ebből az összegből finanszírozták a pásztorok
bérét.
Elsősorban azokról a foglalkozásokról szerettem volna
megemlékezni, melyek már nem léteznek, kimentek a
divatból. A társadalom átalakulásával, fejlődésével
megszűntek.
Számos gazdálkodó, földműves alkotta falunk közösségét. Sokan eljártak a városi iparba, építőiparba
dolgozni. Sok embernek adott munkát a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet, a földműves szövetkezet, szociális otthon. Természetesen a helyi közigazgatásban, oktatásban, az egészségügyben is többen tevékenykedtek.
A fentiekből látható, hogy falunk minden polgárának
volt rendszeres értékteremtő munkája, mely jelenleg
nagyon hiányzik. Csak remélni lehet, hogy eljön az idő,
amikor mindenki számára lesz tisztességes megélhetést biztosító munka, hogy évente egyre több és több
családi ház épül, új utcát kell nyitni, az új családi házakból és a régiekből is reggelente sok, sok vidám kisgyerek indul óvodába, iskolába.
Gróti László
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Könyvtár – Múlttár
Bár nem Mozsgón születtem, de immár
24 éve itt élek, és nagyon érdekel a
falu múltja. Ezt a hobbimat, megszállottságomat sokan tudják. Az itt élőktől,
az innen elszármazottaktól kaptam már
fényképeket, dokumentumokat, tárgyakat. Karácsonyra a családom lepett
meg ezzel a képeslappal.
A felvételen a Freifogel kocsma, vagy
ahogy a fotón olvasható, vendéglő és
vegyeskereskedés látható. A kép hátoldalán jól látható az 1930-as évszám,
az üdvözlet feladója Laczi, címzett
Amler Pál úr.
A kocsma épülete jelenleg is áll a Mátyás király utcában, a Fekete család
tulajdonában.
Ez a fénykép Lengyeltóti János hagyatékából került elő. A kép felső
szélén Mátyás Ferenc neve olvasható. Mivel dátumot nem találtunk, így
csak találgatni tudjuk, hogy talán az
1930-40-es években készülhetett.
A Mátyás vendéglő a Batthyány utcában a gyógyszertár mellett volt. Jelenleg is kocsma.

Horváth Erzsébet (szül. 1920.09.23.) Mozsgó, Kassai u.
lakos 2010. áprilisi beszélgetésünk alkalmával így emlékezett vissza a vendéglőkre:
Szilveszterkor, farsangkor (gyertyaszenteléskor) bált
tartottak, de volt húsvét, májusfa kidöntési bál is. Májustól már a Prinli völgyben tartották. A falunak két
kocsmája volt, a Mátyás és a Freifogel. A Mátyás
kocsmában saját bort mértek ki. A mulatságok a
Freifogel kocsmában voltak. Vásárkor (akkor még a
temető alatti Vásártéren volt) főztek, borjút sütöttek.
Vasárnaponként a Freifogel kocsmában táncolni lehetett. A kocsmáros cigányokat fogadott. Lányként emlékszem, hogy a vasárnapi ebédkor alig hogy letettük a

kanalat, szerettünk volna indulni a táncba. Tudtuk, hogy
szól már a zene. Vissza volt még a mosogatás, de a
szülők elvégeztek helyettünk, csakhogy mehessünk.
Viszont este 7 órára otthon kellett lenni.

Akinek van a birtokában Mozsgóval kapcsolatos
fotó, fénykép, dokumentum, kérem, hogy hozza el a
könyvtárba másolatkészítés céljából. Köszönöm.
P. É.
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Decemberi programok
Mikulásváró kézműves foglalkozás
December 2-án, pénteken megtartottuk első Mikulás
váró kézműves foglakozásunkat a könyvtárban.
Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a sok kis meglepetés készítésében. Mindenki kiélhette kreativitását,
örömmel elkészíthette az apró kis ajándékait.
V. E.

Mikulás érkezett az óvodába
Dec. 5-én 10.00-kor hóesés hiányában léghajóval érkezett meg a Mikulás a gyermekekhez az óvodába. A
gyerekek, szüleik és testvéreik vidám énekszóval fogadták a megfáradt vendéget. De a gyerekek is köszöntötték a Mikulást versekkel, énekkel és a rajzaikkal.
Majd ezt követően nagy izgalommal fogadták a Mikulás
ajándékait. A közös tánc után boldogan integettek neki
a gyerekek és további útjára bocsájtották.
Az ajándékokat a Szülői Munkaközösség és a CKÖ
támogatásával vásárolták meg.
H. B.

Iskolai Mikulás ünnepség
Az iskolában egy-egy osztály készül a Mikulás műsorra.
Az idei évben a 6. osztályosok, Puskás Péter osztályfőnök koordinálásával, egy színdarabot adtak elő. Megtudhattuk, hogy hogyan lehet eldönteni a szívünk segítségével ki az igazi Mikulás. A hangulatos műsor zárásaként kis ajándékot kaptak a gyerekek.
P. É.

Koncert
A Dübörgő Vattacukrok együttes tavaly alakult a szigetvári zeneiskola növendékeiből. Vezetőjük, a számok
betanítója Gersy Károly. Először léptek fel Mozsgón,
igen élénk érdeklődés mellett. Beatles, 30Y, Green Day
számokat adtak elő, és inkább a középkorúak hallgatták meg az előadásukat.
P. É.

pukkéséé
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Iskolások karácsonyi műsora
Meghitt karácsonyi hangulatot teremtett az idei ünnepi
műsor, melynek szervezője Orbánné Matus Erzsébet
volt.
Elsőként a szociális otthon lakói Jókai Mór megható
történetét, a Melyiket a kilenc közül? címűt adták elő betanította Takács Petra fejlesztő pedagógus.
Ezt követően a 8. osztályosok színvonalasan eljátszott
Betlehemi műsora következett, mely már a karácsonyt
varázsolta közénk.
A közös karácsonyfa feldíszítése után a várva-várt
ajándékok kiosztása következett. Kovács Zsolt polgármester úr ünnepi köszöntője után átadta az osztályoknak a focilabdákat és a meglepetéstortát, Sárközi
Elemér a CKÖ vezetője a technika tantárgy tanításához
a fúrógépet, és kiosztásra kerültek a fenntartó önkormányzatok, a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék
által összeállított ajándékcsomagok.
P. É.

Gyertyagyújtás a templomban
December 17-én, szombaton, meggyújtottuk advent
utolsó gyertyáját a templomban. Elsőként a mozsgói
általános iskolások színvonalas műsorát nézhettük
meg, felkészítő tanár Hegedüsné Szojkó Tünde volt.
Ezt követte a szigetvári felnőttekből álló Tinódi Vegyeskar karácsonyváró előadása. A számok betanítója, az
együttes karnagya Vucskics Anett. A műsor végén
együtt elénekeltük a Csendes éj kezdetű dalt.
P. É.
Kézműves foglalkozás
Nagy érdeklődés mellett tartottuk meg az idei karácsonyi kézműves foglalkozásunkat. A számtalan helyszín
közül kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták az érdeklődésüknek, kézügyességüknek megfelelő elfoglaltságot. Kocsobánné Gulyás Annával karácsonyi díszeket, ajándékokat vághattunk, ragaszthattunk papírból,
Borosné Hegyháti Szilviával gyöngyöt fűzhettünk, Jámbor Beátával só-liszt gyurmából karácsonyi díszeket
készíthettünk, Győri Sándor megmutatta hogyan kell
adventi koszorút készíteni, de lehetett mézeskalácst
díszíteni, gyertyát önteni. A program fő szervezője Vida
Evelin volt, segítségére voltak még Bege Amália, Gaál
Szabina, Horváth Bernadette, Jakab Nóra és Tóth Bernadett.
P. É.
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Véradás

Az idei év első véradását rendezték meg 2012. január 6án a Rendezvényteremben.
A tavalyi, szeptemberi véradáshoz képest, jóval többen
jelentkeztek véradónak, 14-en. Ebből tizenhárom fő
adhatott vért. A decemberi szigetvári véradást is beleszámítva, ahol hat mozsgói is jelentkezett donornak,
elégedettek lehetünk.

Emlékeztető
Mammográfia időpontja 2012. április 12. /csütörtök/ és
2012. május 15. /kedd/. Mindkét napon délelőtt lesz a
vizsgálat.
Szeretném kérni, hogy a behívóját mindenki őrizze
meg, de ha ez nincs meg, abban az esetben háziorvosi
beutalóval is igénybe vehető a szűrés.
Ha bárkinek kérdése van, természetesen szívesen
válaszolok!
Horváthné Berta Ildikó,védőnő

A birkózás nem csak erőnlétről, hanem
gondolkodásról is szól
Január
hónapban Szabó
Dalmával készítettem interjút,
akinek
sportteljesíményeiről bizonyára sokan
értesültek már.
Megtudhatjuk
tőle, hogy milyen további tervei vannak még ebben a
sportágban, illetve hogy mit is jelent számára ez a birkózás.
Mikor kezdtél el birkózni? Honnan jött az ötlet?
2004-ben kezdtem el birkózni, amikor harmadik osztályos voltam. Módos János bácsi tartotta az edzéseket a
kultúrházban, és az egyik barátnőm buzdítására kerültem oda. Annyira megtetszett az első alkalom, hogy
utána mindig elmentem az edzésekre.
Mi volt az első sikered?
Az első versenyemen 3. helyezett lettem Pápán. Nagyon izgultam, idegen, addig még nem látott személyekkel birkóztam. Az én súlycsoportomban mindig erős
ellenfelek vannak, így nem könnyű őket legyőzni. Izmosak, erősek, taktikázni kell. A birkózás nem csak erőnlétről, hanem gondolkodásról is szól, fejben dől el, hogy
tudsz-e nyerni vagy sem. Sokáig én se hittem ennek a
mondatnak, de most már tudom, hogy ez így van.

Elektronikai hulladékgyűjtési akció sikere

Iskolánk, novemberben először vett részt a budapesti
székhelyű, Ökomat Kft hulladékgyűjtési programjában
(gyűjthettünk minden olyan gépet, készüléket, ami
valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel működött). A begyűjtést iskolánk környezetvédelem szakköre koordinálta.
Eredményeink: 34 m3 hulladékot sikerült begyűjtenünk
3620 kg tömeggel - ebből 49 db képcsöves berendezés /tv, számítógép monitor/ -.
Jutalmunk: 72.400 Ft készpénz + 1 DVD készülék
műsoros lemezekkel. A kapott pénzt számítástechnikai
eszközök (egér, billentyűzet, nyomtató) cseréjére fordítottuk.
Köszönet mindazon lakosoknak, tanulóknak és
szüleiknek, akik aktív munkájukkal
hozzájárultak sikerünkhöz!
Matus Attila tanár

Mi volt a legnagyobb sikered? Biztos van egy olyan,
ami a legközelebb áll a szívedhez.
Az első diákolimpiámon 2007-ben Pécsett második
helyezett lettem. Ez volt a legnagyobb sikerem, de azt
hozzá kell tennem, hogy egy kicsi választott el az első
helytől. Nem is éreztem igazságosnak, kétszer is tust
adtam az ellenfélnek, és úgy éreztem, hogy akár első is
lehetek. De ettől a helyezéstől is nagyon boldog voltam,
sírtam örömömben.
Mit jelent neked a birkózás?
Nagyon sokat jelent nekem. Itt vezetem le a felesleges
feszültséget, abszolút kikapcsolódást jelent, még ha az
edzések olykor kemények is, és lila foltokkal térek haza. De nem panaszkodom, mert abszolút megéri, mikor
egy-egy versenyen kimondják a nevemet és ott állhatok
a dobogón. Amikor benne vagyunk a TV-ben, rádióban,
és tudom, hogy anyukám nagyon büszke rám, az nagyon jó érzéssel tölt el.
Ezt nagyon jó hallani! Milyen további céljaid vannak
a birkózással?
Megmondom őszintén, hogy párszor megfordult a fejemben, hogy abbahagyom. Sok időt elvesz, néha már
fáradt is vagyok hozzá. Hazaérek iskolából, néha van,
hogy 10 percet otthon vagyok, és már indulok is edzésre, majd estére térek haza. De ezek csak pillanatnyi
fellángolások, ami minden sportolónál előfordul, tudom,
hogy biztosan nem fogom abbahagyni, mert az életem
részévé vált. Nem lenne hozzá szívem, mert annyira
szeretem, ez a hobbim, és még ki tudja mi alakul ki
belőle. 2012-ben is lesznek versenyeim, igaz idősebb
korosztályban már kevesebb van, de én ott leszek! 
Hegyháti Anett
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II. Újév Kupa – Páros asztalitenisz verseny Mozsgón
Második alkalommal rendezte meg a Zselic Térség
Asztalitenisz Versenybizottsága az Újév Kupát 2012.
január 7-én Mozsgón a Művelődési Házban. A verseny
célja az asztalitenisz népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőr és igazolt versenyzők részére.
ű

A verseny iránt igen élénk volt az érdeklődés, ezt mutatja a 11 amatőr páros és 12 profi páros benevezése összesen tehát 46 fő vett részt -.
Tíz településről, Baranya megyén kívül még a tolna
megyei Dombóvárról is érkeztek sportolók, népszerűsítve ezzel falunk sport iránti elkötelezettségét, valamint
növelve Mozsgó község turisztikai vonzerejét.
Eredmények.
Amatőr kategóriában:
1. Prucsi – Miklós (Sásd – Mágocs)
2. Kiss – Kis Halas (Szentlőrinc)
3. Pataki – Tóth (Kishárságy – Szentlőrinc)

Verseny neve: II. Újév Kupa páros asztalitenisz verseny
amatőr és profi kategóriában.
Résztvevők: amatőr 11 páros, profi 12 páros összesen: 46 fő
Végeredmény: amatőr kategóriában
1. Prucsi-Miklós páros (Sásd-Mágocs)
2. Kiss-Kis Halas (Szentlőrinc)
3. Pataki-Tóth (Kishárságy-Szentlőrinc)
Végeredmény: profi kategóriában

Amatőr kategória első három helyezettjei

Profi kategóriában:
1. Kocsis – Keresztes (Dombóvár)
2. Kovács – Vér (Almáskeresztúr – Dombóvár)
3. Heisz – Pintér (Mágocs – Sásd)
Mozsgói résztvevők:
Amatőr kategóriában: Jusics Dénes, Csizik Zsolt,
Hegyháti József, Csapó József, Kolovics Tamás,
Igazolt versenyzőként és szervezőként: Matus Attila.
A versenyt szervezte és lebonyolította: Kovács József
almáskeresztúri, Matus Attila mozsgói, Tóth Lajos
szentlőrinci, Pataki János kishárságyi lakosok.
Köszönet érte!

Profi kategória első három helyezettjei
Pataki János
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Ülőgarnitúra (kanapé, két fotellel)
eladó
Érdeklődni: +36 (30)865-3404

100 kg körüli hízó eladó
Érdeklődni: +36 (73)344-262

A
P
R
Ó

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.; Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester; Kiadó és
Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Kiadványterv: Győri Zsuzsi
Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: konyvtar@mozsgo.hu ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254

12

