
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pap József: Ravasz tavasz 
 
Tavasz, tavasz Te ravasz 
Az idei főleg az. 
Egy, egy nap még télies. 
Jöjj már tavasz, de siess! 
 
A faág kezd rügyezni, 
a hóvirág kinyílni., 
Melegszik a levegő, 
De újból jön egy felhő… 
 
Hó és eső eseget, 
Arra kérünk Titeket, 
Hozzatok már meleget 
Sándor, József, Benedek! 
 
Hadd nyíljon a hóvirág 
És a bokros fűzfaág, 
Hadd tudjunk szedni barkát, 
Állítani májusfát. 
  
Zöldelljen a fű, a rét, 
Halljunk madárcsicsergést, 
Hadd érezzük ez a tavasz, 
A való, nem a ravasz. 

 
                                             Fotó: Mohó Erika, Gaál Szabina 
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Visszatekintő… 
                      Azok a régi szép telek 
  
A február mostanában szokatlan, zord időjárással tréfált 
meg bennünket. Elszoktunk a kemény hidegtől, mely 
nagy mennyiségű hóval párosult. 50-60 évvel ezelőtt 
rendszeresek voltak a hosszú kemény telek, a mínusz 
20-30 °C fok, sok hóval, melyek a természet 
mélynyugalmi állapotát biztosították, a vetések jó 
telelését hópárnájukkal vigyázták. Gyakori volt, hogy 
december elején, közepén, leesett az első tartósnak 
bizonyuló hó, ezt a természet mindig pótolta, így 
kitartott február végéig. A gyalogutak mentén a 
hólapátolással bástyaszerű magasságokat lehetett 
elérni.  
 Mi gyerekek egyszerűen ki sem látszottunk a hófalak 
mögül, alagutat fúrtunk a magas hóban. Vidáman 
élveztük a tél örömeit. Sokat szánkóztunk. Iskolai 
testnevelés órán első számú szánkópálya a Savanyító-
domb volt. Nekünk Mátyás király utcaiaknak ott volt a 
kertészkerti-domb, amely az utca végén a Vásártér 
nyugati szélétől ment le a kertészkerti-árokig, melyet 
Méhesen a három jegenyefánál lévő forrás vize táplált. 
(Ez a patak folyik ma is a Petőfi utca felé a rétlapon, 
igyekezve a Porovicába.) Szánkózni lehetett a maradt-
völgyi dombon is. Ott volt alkalmi és állandó 
melegedőhelyünk. A régi téglaégetőnél az agyagfalba 
vájt barlangba bebújva tűzet raktunk. Ott melegedtünk, 
elázott ruháinkat szárítottuk, közben igyekeztünk 
megtanulni dohányozni a barlang meleg rejtekében.  
A hatvanas évek közepén akkora hó volt, hogy az 
Árpád utcai fiúk az út közepére hóból készült „kövekből” 
ház magasságú várat építettek. Az egész faluból 
csodájára jártak a gyerekek. Lehetett az út közepére 
építeni, hiszen autók nem jártak, a faluban nem volt 
személygépkocsi. A tűzifa, széna, szalma szállítását 
csilingelő lovasszánokkal oldották meg. Boldogok 
voltunk, ha felülhettünk a lovasszánkókra, melyek 
simán siklottak a márványkeménységűre lejárt havon. 
Szánkónkat a lovasszán után akasztva, felejthetetlen 
élményben volt részünk. Nagyon sokat játszottunk a 
szabadban. Hógolyózás, csúszkálás is a tél örömei 
közé tartoztak. Iskolába mindenki gyalog járt. A 
gyerekeket a szüleik nem autóval vitték vagy 
kisbusszal. Nagy távolságból is jártak gyalog az 
iskolába a szőlőhegyről, Jedinkáról, Szentmiklós-
pusztáról. Voltak olyan gyerekek, akik reggel egy órai 
gyaloglással jutottak el az iskolába, délután ugyanúgy 
haza. Reggelente nagyon nagy hidegek voltak, a szánk 
elé tekert sálra ráfagyott a lélegzetünk. Volt olyan 
anyuka, aki a kislányának reggel frissensült meleg 
krumplit tett a nagykabátja zsebébe, ezzel melegítette a 
kicsi kezeit az úton. 
 Tanítási szünet a hideg miatt mégsem volt. Az 

embermagasságú vaskályhák ontották a meleget mire 
reggel beértünk az iskolába. Módenszieder Mari néni 
gondoskodott a kályhák egész napos üzemeléséről. Ő 
volt a pedellus. Tekintélyt parancsoló, de igazságos, 
erős asszony volt. Testi erejére nagy szüksége volt, 
mert két vödörrel kezében hordta az emeletre a szenet, 
a fát, majd lefele a salakot. Ő takarított, csengetett a 
nagy rézcsengővel, melynek hangját alig vártuk az óra 
végén, hogy mehessünk az udvarra játszani. Nem úgy 
a szünet végén, mikor sorakozás után irány a tanterem. 
Egy kisgyerek számára mintha az égbe vezetett volna a 
hosszú magas lépcsősor. Azóta felnőtt fejjel látva, 
mintha összementek volna a korlát, a lépcsők és a 
magas falak. Nyikorgó, csikorgó hidegek voltak.  
 Aztán eljött a várva várt enyhülés. „Tavaszi szél vizet 
áraszt.” A tiszta fényes születés után eljött a lucskos, 
sáros temetés. A nagy mennyiségű hó elkezdett 
olvadni. Leolvadtak a háztetők, eltűntek a 
karhosszúságú jégcsapok. Jedinka és a sárga földes 
gödör irányából megindult ezernyi kis gleccser, zubogó 
vízfolyássá egyesülve folyt végig a Mátyás király utcán. 
Színe olyan volt, mint a habos tejeskávé. Az úton 
feláztatva az agyagot, olyan sártengert alkotott, hogy a 
túloldalra a csizma elvesztése nélkül nem lehetett 
átmenni. Ilyen állapotok uralkodtak a falu többi 
utcájában is, mivel nem volt köves, sem bitumenes út. A 
lovak térdig a szekerek tengelyig jártak a sárban. Az 
iskola felőli oldalról gyalogosan és biztonságosan a 
templomnál lehetett átmenni a túloldalra. Kialakult 
szokás volt még Pintéréknél átmenni, mivel a sárrázó 
kövesút Kövesiéknél véget ért. Szükség esetén a 
mentő is csak eddig tudott menni. A napnak ereje egyre 
erősödött. Beköszöntött a várva várt tavasz, mely 
melegséget és reményt hozott. Felszáradt lassan a 
sártenger, először képlékeny masszát alkotott, majd 
keményre szilárdult. A természet újraéledt, életre kelt 
erdő, mező. Így van ez az idén is, mint mindig. 
                                                            Gróti László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gármester

 
Várdai Melissza a hókunyhóban 
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Képviselő-testületi ülés 
 

Mozsgó Almáskeresztúr Szulimán Községek Önkor-
mányzatának együttes testületi ülésén elsőként a neve-
lési-oktatási intézmények 2012. évi költségvetését vitat-
ták meg a képviselők. Az állami normatíva leigénylése 
után fennmaradó 25 Millió forint hiányt a községeknek a 
fenntartó felé meg kell fizetni. Mindhárom község elöljá-
rója egyetértett abban, hogy az iskola és az óvoda mű-
ködését ebben az évben biztosítani kell. A jövő évtől 
ugyanis az állam veszi át az iskolák működését, ennek 
részletei még nem ismertek.  
 Ezt követően a védőnő szolgálat és a körjegyzőség 
költségvetésének elfogadására került sor. A körjegyző-
ség ebben a formában 2013. évtől nem fog működni. 
Az önkormányzati törvény szerint 2000 fő feletti lakos-
ságszám esetén vagy hét település összefogásával 
állítható fel közös hivatal. Bedő István, Szulimán köz-
ség polgármestere, felszólalásában elmondta, hogy 
Szulimán mindig is Mozsgóhoz tartozott, szeretne a 
továbbiakban is ide társulni. Jelenleg a három települé-
sen 1320 lakos él, a mikrotérségen belül Mozsgó a 
legnagyobb település, Szulimán község polgármestere 
támogatná, ha a vezető szerepe megmaradna. 
 Mozsgó község testületi ülése következett. Kovács 
Zsolt polgármester úr nagy sikernek értékelte a Start 
közmunkaprogram keretein belül megnyert támogatást. 
146 Millió forint támogatási összegből 105 fő foglalkoz-
tatását kell december végéig megoldani. Ez nagy kihí-
vás és felelősség nemcsak az ő számára, hanem min-
den munkavezető számára is. Az elnyert pénz legna-
gyobb részben munkabérre fordítódik, a munkaügyi 
központ előre egy havi munkabért előlegez meg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A dologi költség 70 %-a február végétől áll rendelkezés-
re, ebből a Szigetfa Kft. 1600 m2-es ingatlana kerül 
megvásárlásra. Az országban egyedül Mozsgó község 
kapott ingatlan vásárlására lehetőséget a jól felépített 
és megindokolt pályázatnak köszönhetően.   
 A tavalyi évben megnyert szociális földprogram kere-
tén belül az önkormányzat két pótkocsis kistraktort vá-
sárolt. A gépek nemcsak a növénytermesztésben fog-
ják használni, hanem az önkormányzat kommunális 
feladatainak ellátására is, többek között hulladékszállí-
tásra, fa szállításra. 
 A 2011. évi víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
abban az esetben engedélyezi a víziközmű társaságok 
működését, ha legalább 50.000 felhasználóval rendel-
keznek. Az eddigi ívóviz-szolgáltató, a Szigetvíz Kft., a 
többi Baranya megyében működő szolgáltatókkal 
együtt (kivétel a pécsi Tettye Forrásház Kft.) új szolgál-
tatót hoz létre Baranyavíz Kft. néven. Mozsgó község a 
vagyonrészét a régi feltételekkel viszi át az új társaság-
ba.  
 A kormány döntése értelmében a víziközmű szolgál-
tatók a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 
képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt díjat alkalmaz-
hatnak. A decemberben hozott vízdíj emeléséről szóló 
rendelet ezért visszavonásra kerül, a lakosság vízfo-
gyasztási díja 289,2 forint/nettó lesz. 
 Az Alsószőlőhegyen élők jelezték, hogy a szőlőhegyi 
út kezdeti szakaszán nincs közvilágítás, valamint el-
mondták, hogy a szilárd hulladékok összegyűjtése csak 
egy helyen lehetséges, túl messze van a konténer.. A 
polgármester úr megígérte, amennyiben anyagilag le-
hetséges, újabb villanyoszlopot fognak felállíttatni, a 
hatékonyabb szemétszállítás érdekében pedig egy 
konténert helyeznek el az Ebner Pincészetnél. 
 

 

 

 

 

 
 

BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁN  
 

MOZSGÓ KÖZSÉG  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE! 
 
 

 

 
 

 

 

 

„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, 
hanem megérez, nem tud, hanem megsejt.” 

Csáth Géza 

P. É. 
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http://www.citatum.hu/szerzo/Csath_Geza
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Elstartoltunk 
 
Kovács Zsolt polgármester úr a közmunkaprogramban 
résztvevő 135 ember részére tartott tájékoztatót. 
 
 
 

 
 

A Szigetfa Kft. üzemcsarnokának a tulajdon átruházása 
elkezdődött. A telek megosztásra került, a telekhatárra 
gyümölcsfákat telepítenek. Felújítják a homlokzatot és 
a kerítést. Az üzem kiürítése elkezdődött, a helyisége-
ket kipakolják, festenek, mázolnak, kialakítják a mű-
helyrészeket.  

    

 
 

A Mozsgói programban részt vevő építőbrigád meg-
kezdte a felújításokat. A könyvtár mellett lévő volt szol-
gálati lakásban a nyílászárók festését, a radiátorok 
felszerelését kezdték meg. Itt szálláshelyek lesznek 
kialakítva az idelátogató turisták részére.  
A kultúrház részét képező helyiségben lesz kialakítva 
az ifjúsági klub, ennek a teremnek a mennyezetét kell 
kicserélni, valamint a villanyszerelési munkákat kell 
elvégezni. 

 

 

A mezőgazdasági munkák is elkezdődtek. Folytatódik a 
gyümölcsfa-telepítés, hamarosan vetésre kerülnek a 
zöldségnövények és a gyógynövények. 
A magyar óriásnyúl tenyészetben a hónap végére a 
felnőtt állomány bekerül a ketrecekbe – húsvétra meg-
jönnek a nyulak.     
 
A pályázatokhoz elengedhetetlenül fontosak gépek, 
berendezések megvásárlása. Az önkormányzat két 
traktor vásárolt, melyeket a mezőgazdasági munkák 
mellett, szállításra is hasznosítják, valamint egy  marko-
lógépet az árkok, utak tisztítására.  
 
 

 

 
"Mama" nevű traktor 

 

 
A kisebbet "Öcsi"-nek becézik          
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Kapálógép, motoros permetezőgépek, kerti szerszámok 
is beszerzésre kerültek. A gépek fel vannak készítve a 
tavaszi munkakezdésre. 

 
 
 
 

 

 
 

      Kovács Zsolt 
      polgármester

 

 
 

 
Tűzifa támogatás 
 
A kormány december hónapban 30 m3 tűzifa vásárlásá-
ra adott támogatást, melynek önrészét, 150.000 Ft-ot, 
az önkormányzat vállalta fel. A rendkívüli januári hideg 
időjárásra való tekintettel még további 30 m3 tűzifa ke-
rült kiosztásra, az arra rászorulók részére, az átmeneti 
krízist enyhítendő. 
Az önkormányzat csak az idei kemény hideg miatt nyúj-
totta ezt a támogatást, átmeneti jelleggel. A jövőben 
nem áll módjában az összes rászoruló részére tűzifát 
adni két okból sem: A kormány a jövőben nem biztos, 
hogy meghirdeti ezt a pályázatot, valamint az önrész 
nagysága sem kevés.  
Az önkormányzat a tulajdonában lévő erdőkből csak 
annyi fát tud kitermelni, mely a közintézmények téli 
tüzelőjét biztosítja. 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Köszöntés                     

                                      
 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
azon 70 és 80 év feletti Mozsgói Lakosokat, 
 akik márciusban ünneplik születésnapjukat! 

 
Dr. Göttche Viktor, Kolozsvári utca 

Papp József, Kolozsvári utca 
Papp Józsefné, Kolozsvári utca 
Puskás Istvánné, Árpád utca 

Megyesi Józsefné, Mátyás K. utca 
Ságodi József, Mátyás K. utca 

Szentpál Miháyné, Mátyás K. utca 
 
 

"Szeretnénk valami szépet mondani, 
 Önöket méltóképp köszönteni. 

Hiszen ennyi év nagy idő,  
Mindenképp megünneplendő." 

 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási 
támogatás, ápolási díj) március havi kifizetésének idő-
pontja: 2012. április 2. (hétfő) 10-16 óra. 
 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  2012. március 22-én (csütörtökön) 

17 órai kezdettel testületi ülést tart a Ren-

dezvényteremben, melyre tisztelettel meghív-

ja a község lakosságát. 

 

Szűrővizsgálat – Almáskeresztúriaknak is! 
Mozsgón az ősszel indult szervezett mammográfia 
/emlőszűrés/ és csontritkulás /DEXA/ szűrésekre azóta is 
folyamatos a jelentkezés - mindkét vizsgálatról bővebben a 
MOZSGÓ ÚJSÁG 2011. év novemberi és decemberi szá-
mában lehet olvasni, de én is szívesen adok tájékoztatást. 
A szűrésekre Pécsre kell utazni, mely a falubusszal meg-
oldható. 
Jelentkezni, érdeklődni lehet: 
Almáskeresztúron - Steiger Antalné Marikánál 
Mozsgón - Horváthné Berta Ildikó védőnőnél 20 / 406 8685 
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Érted, értünk… 
         Csizik Zsolt, a sportegyesület elnöke 
 
A sportegyesületet édesapádról, Csizik Mihályról 
nevezték el. Felmerül bennem a kérdés, hogy gye-
rekkorodban milyen volt a viszonyod a sporttal? 
Édesapám megrögzött focista volt, minden szabadide-

jét a sportnak 
szentelte. Sokszor 
el sem mondta 
otthon, hogy hová 
megy, – a házuk 
építésénél a kő-
műveseket is ott-
hagyta, kicsem-
pészte a csukáját 
és ment focizni.  
 

 
 
 
 

 
Nagyon jól játszott, hívták az NB I.-be, de ezt nem vál-
lalta, nem akart a családtól elszakadni. Nemcsak ját-
szott, de edző is volt, 1992-ben hunyt el. Csapattársai a 
munkája előtt tisztelegve adták a labdarúgó klubnak az 
ő nevét 1997-ben, és később 2001-ben Bognár Ferenc 
által alapított egyesületnek is. 
Gyerekként nem vonzott a sport, a középiskolát Kapos-
váron végeztem, az élelmiszeripari szakközépiskolába 
jártam. Kaposváron is kezdtem el dolgozni, később 
bevonultam katonának. Hétvégenként jöttem haza, a 
meccsek vasárnaponként voltak, akkor nekem már 
vissza kellett utaznom. 22 évesen költöztem haza, a 
szociális otthonnál kezdtem dolgozni. 1992-ben meg-
nősültem, egy lányom van, Petra, ő most a Pécsett 
építészmérnöknek tanul. 
Mikortól kapcsolódtál be a mozsgói sportéletbe? 
A sport szeretetével édesapám azért megfertőzött. 
2005-ben szűnt meg a focicsapat Mozsgón, nem volt 
sportélet. 2006-ban az asztalitenisz révén kerültem 
kapcsolatba a sporttal. Akkoriban kezdődtek a Zselic 
Térségi Asztalitenisz Csapatbajnokságok. Egy-egy 
alkalommal 20-25 játékos pattogtatta a labdát, de so-
kan bejöttek nézőnek is. 
A lelkesedést megragadva 2007-ben újjáalakult a 
sportegyesület (a bíróság 2008-ban jegyzett be ben-
nünket). A régi vezetőség lemondott, – több felkérés 
volt az elnöki tisztre – végül én vállaltam az újjáalakult 
Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület elnökségi tiszt-
jét. 
Régen a sport egyet jelentett a focival. Mi felvállaltuk 
nemcsak a szabadidősportot, de a versenysportot is. 
Egyesületünknek épek és fogyatékosok egyaránt tagjai 
lettek, az épeknél az asztalitenisz, a fogyatékkal élőknél 
a kispályás foci, atlétika és kerékpár sportágak működ-
tek. 

Sportnapokat, versenyeket is rendeztek. 
Már a megalakulásunk évében, 2007-ben megrendez-
tük a Mozsgói kispályás utcabajnokságot, majd augusz-
tusban a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapokat. A kö-
vetkező év áprilisában indítottuk a Porovica Kupát. 
Egyesületünk életében nagyon nagy jelentőséggel bír 
ez a két nagyszabású integrált sportrendezvény, me-
lyek mára már országos méretűvé nőtték ki magukat. A 
kétnaposra tervezett Porovica Kupán négy sportág 
versenyzői mérhetik össze tudásukat: bocsa, darts, 
sakk, asztalitenisz. 
Az országos ismertséget jelzi, hogy az idei Porovica 
Kupán is kiírásra került a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség regionális bocsa csapatbajnoksága, melyet 
a fogyatékossággal élők számára rendezünk meg. A 
Magyar Golyósportok Szövetsége és a Baranya Megyei 
Szabadidő Sportszövetség által kiírt országos bocsa 
csapatbajnokságot most először rendezzük meg épek-
nek. Nemcsak a profi versenyzőket, hanem a kedvte-
lésből játszókat is várjuk a megmérettetésre, sőt ké-
sőbbiekben a kispályás utcabajnokság mintájára, bocsa 
utcabajnokságot szeretnénk meghirdetni.  
2011-ben 5. alkalommal rendeztük meg Mozsgói 
„Csizik Mihály” Sportnapokat. A kétnapos sportese-
mény mára már igen nagy rangot vívott ki magának. Itt 
zajlott a Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális 
labdarúgó versenye. A versenysport mellett számos 
szabadidős sportprogramot biztosítottunk mindazoknak, 
akik mozogni vagy egyszerűen csak kikapcsolódni és 
szórakozni vágytak, bevonva minden korosztályt.   
A rendezvények fő támogatói a Baranya Megyei Mozs-
gó – Turbékpuszta Integrált Szociális Intézmény, 
Mozsgó Község Önkormányzata, Magyar Speciális 
Olimpiai Szövetség, Fogyatékos Személyek Baranya 
Megyei Sportszövetsége. 
Ezúton szeretném megköszönni Kaiser Gábor Igazgató 
Úrnak, hogy az Intézmény és a Fogyatékos Személyek 
Közhasznú Alapítványa anyagi támogatásával jelentő-
sen hozzájárult a sportnapok megrendezéséhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csizik Zsolt 
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A két esemény már akkora rangot vívott ki magának, 
hogy az ország számos pontjáról – így Darvastóról, 
Pécsről, Siklósról, Bólyból, Drávatamásiból, Helesfáról, 
Szigetvárról, Győrből, Tiszakürtről - is jöttek a mozgá-
sukban korlátozott és értelmileg akadályozott verseny-
zők. A verseny rangját nagymértékben emelve, az épek 
is nagy számban csatlakoztak a küzdelemhez: Szentlő-
rinc, Szentdénes, Kishárságy, Szigetvár, Dombóvár, 
Horvátországból Brodanci, Darány, Szulimán, Almáske-
resztúr és Pécs.  
Térjünk vissza az asztaliteniszre. Az újságban is 
folyamatosan hírt adunk a versenyekről, a játékok-
ról. 
A profik a Baranya Megyei Asztalitenisz Bajnokságon 
és a Zselic Térség Asztalitenisz Csapatbajnokságon 
indulhatnak. A mozsgói kultúrház helyet ad nemcsak a 
felkészülésre, hanem több esetben a versenyek lebo-
nyolítására is. De a sportot kedvtelésből űzök is játsz-
hatnak, versenyezhetnek. 
Milyen szakosztályok működnek? 
Hat év kihagyás után a tavalyi évben újra lett focicsapa-
tunk Kovács Zsolt polgármester úr lelkesedésének és 
anyagi támogatásának köszönhetően. Jelenleg a csa-
pat a harmadik helyen áll. A futball szakosztály vezetője 
Csapó József lett, ő a bajnoksággal kapcsolatos ügye-
ket intézi. Az edzéseket Horváth István tartja. A játéko-
sok 90 %-a helybéli, ami még tovább növeli a dobogós 
helyezés értékét.  
Másik új verseny sportágunk a kézilabda. 2011 év 
őszén megkeresett a szigetvári megye I. osztályban 
játszó kézilabda csapat, hogy szeretnének az egyesüle-
tünkhöz csatlakozni, és az egyesület égisze alatt indulni 
a 2011/2012-es szezonban. Természetesen örültem a 
szándéknak és a csapat már az őszi szezonban Mozs-
gó néven indult.  Remélem, hogy hamarosan lesz 

mozsgói játékos is, ha más nem, utánpótlás szinten. A 
csapat edzője és képviselője Mike Zsolt és Gyöngyösi 
Tamás. A bajnokságban az előkelő 3. helyen állnak.  
A helybeliek között biztosan vannak, akik még nem 
hallottak arról, hogy egyesületünk tagsorába tartozik 46 
fő fogyatékkal élő a Baranya Megyei MTISZI mozsgói 
lakói közül, akik rendszeresen öregbítik egyesületünk 
hírnevét országszerte. Több sportágban is képviseltetik 
magukat – atlétika, kispályás foci, bocsa, kerékpár. 
2011-ben rendezték meg a Speciális Olimpia 13. Nyári 
Világjátékokat Athénban ahova Mozsgói Fogyatékkal 
élő sportolók is kvalifikálták magukat. Már az is említés-
re méltó, hogy a világjátékokra kijutottak sportolóink, de 
még büszkébbek lehetünk rájuk, hogy 2 aranyérmet, 2 
ezüstérmet és 2 bronzérmet hoztak haza atlétika és 
kerékpár sportágakban.  
Külföldi kapcsolataitok? 
A polgármester úr közreműködésével kiépülőben van 
egy nemzetközi kapcsolat a horvátországi Brodancival, 
amelynek első lépéseként augusztusban a sportnapok-
ra jöttek asztaliteniszezni, majd egy barátságos labda-
rúgó mérkőzésre került sor októberben Horvátország-
ban. A visszahívást tavaszra tervezzük, remélem, hogy 
ez a kapcsolat a jövőben rendszeressé válik és más 
sportágakkal is bővülhet. 
 
Szeretném még elmondani, hogy munkámat, a szak-
osztály vezetőkön kívül, nagyban segíti az egyesület 
vezetősége és tagok. A vezetőség tagjai: Csapó József 
elnökhelyettes, id. Stadler István titkár, Kolovics Tamás 
pénztáros, Tarlac Istvánné vezetőségi tag, Matus Attila 
a felügyelő bizottság elnöke, Szukits Ferenc és Bilanics 
Richárd a felügyelő bizottság tagjai. Köszönöm munká-
jukat. 

P. É.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        jléjpopjopjojléjléj

 
 

Mozsgói Csizik Mihály SE                                               BM MTISZI Mozsgó  
Mozsgó Község Önkormányzata 

 

Meghívó 
Meghívjuk Önt és kedves családját  

a 2012. márc.31 és ápr.1-én  tartandó Mozsgói „Porovica” Kupára 
 

Program 
                   

2012. március 31. (szombat) 
Helyszín: BM MTISZI Mozsgói Intézménye 

                 és Művelődési Ház 
 

845-tól      Bocsa csapatbajnokság   
                 Asztalitenisz egyéni bajnokság  
                 Asztalitenisz páros bajnokság  

(amatőr és profi kategóriában)  
                 Darts egyéni bajnokság 
                 Sakk csapat bajnokság 

1300          Ebéd 
1500-tól     Eredményhirdetések               

 

 
 

2012. április 1. (vasárnap) 
Helyszín: BM MTISZI Mozsgói Intézménye  
 
800-830       Regisztrálás 
830          Megnyitó 
845-tól     Bocsa csapat bajnokság épek számára 
1300          Ebéd 
1700-tól   Eredményhirdetések 
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Hobbi … 
    „A magam örömére festek”                

 

                                                         Beszélgetés Matusné Bakos Évával 
 
Hobbija az embernek érdeklődés és örömszerzés miatt 
van, nem anyagi eredményekért. Hobbi például 
különböző tárgyak gyűjtése, a barkácsolás, a sport és a 
művelődés is. Ami az egyik embernek hobbi, a másik 
embernek foglalkozás vagy hivatás.  
 
Amikor belépek a Matus lakásba, mintha egy más 
világba csöppennék bele, egy meleg, színes tavaszba, 
ebből a zord télből. Meg is említem nekik, és Attila jelzi, 
hogy a meleg az ő érdeme. Már az előszobában rám 
köszön a lakás egyedi stílusa, amely Éva egyéniségét, 
temperamentumát hangsúlyozza. Rengeteg kép a 
falakon, többségében az ő keze munkája, könyvektől 
roskadozó polcok, sok növény és még sorolhatnám. 
Valaki a közelmúltban úgy jellemezte – teszi hozzá Éva 
-, hogy egy kis ékszerdoboz a lakás. Igaza volt. Bár én 
régóta ismerem őt, mégsem tudok mindent róla és a 
festészethez fűződő viszonyáról.  

 
 
 

 
 
 

 

Mikor és hogyan jöttél rá, hogy van tehetséged a 
festéshez? Volt esetleg mestered, tanítód? 
Nem tudtam, hogy van tehetségem, csak érdeklődés és 
vonzalom volt a művészetek iránt. Sok évvel ezelőtt 
barátságba kerültem Johéval, és az ő unszolására 
próbáltam meg. (Szerinte tehetséges voltam, ezt 
jelezték a dudorok a homlokomon.) Kipróbáltam az 
általa kifejlesztett kaparásos technikát és mivel 
sikerélményem volt, elkezdtem tanulni. Közel két évig 
tanultam nála, és az első képet 1995-ben festettem. Az 
ő érdeme, hogy festek, ő volt a mesterem és tanítóm. 
 
 
 

Melyek a kedvenc témáid, színeid? Mit festesz 
szívesen? 
Közel állnak hozzám a tájképek, szeretem a virágokat 
és nonfiguratív képeket is festek. Állatokat és 
embereket sosem festettem, házat is csak később 
kezdtem valakinek a kérésére. Szeretem a letisztult 

színeket, és egy-egy színnek a többféle árnyalatával 
dolgozom. Gyakran használom a kedvenc színeimet, a 
barnát, zöldet, pirosat és sárgát. Ezek a színek 
visszaköszönnek a lakáson és az öltözködésemen is. 
 

Ez egy időigényes tevékenység. A tanítás mellet 
mikor jut rá időd? 
Korábban hétvégeken festettem, de most már csak a 
nyári szünidőben érek rá, de jobb is, mert a melegben 
hamarabb száradnak és a lakásban sem kell kerülgetni 
őket. Olyankor van, hogy reggeltől estig folyamatosan 
festek. 
 

Hogyan döntöd el, hogy mit festesz? A hangulatod 
határozza meg a kép témáját, színeit? 
Ha valami megfog, például egy éppen nyíló virág, azt 
lefestem. Vannak visszatérő motívumok, amelyeket 
szívesen használok. Szeretem az ellentéteket – 
kiszáradt, élő fa egymás mellett –. Más festők 
munkájából is szívesen merítek. 
 

Milyen technikát használsz? 
Lakktechnika, amely azt jelenti, hogy olajfestékkel 
festek és a védőréteg a lakk, tartósítja a színeket és 
megvédi a szennyeződésektől valamint könnyebb is 
tisztítani. 
 

Az elmúlt 17 év alatt sokan, sok helyen 
találkozhattak a munkáiddal. Említenél néhányat! 
Ahogy számolom, úgy tíz alkalommal voltak kiállítva a 
képeim. Néhány alkalommal közösen Johéval 
mint”Johe és tanítványai,” majd más alkotókkal is voltak 
közös kiállítások a faluban a környező településeken és 
Szigetváron. 
 

A lakásban a falakon közel 300 kép van és még 
nagyon sok elraktározva is. Elgondolkodtál azon, 
hogy hány képet festettél? 
Fogalmam sincs, mivel nem tartom számon. Azt tudom, 
hogy nagyon sokat elajándékoztam, vagy felajánlottam 
jótékony célra. A tanítványaim is mindig kapnak tanév 
végén jutalmul az elért eredményekért. Vannak képeim 
külföldön, Komáromban, sőt az egyik jótékonysági 
rendezvényen Demjén Rózsi is licitált egy képemre. 
 

Festőnek tartod magad? 
Műkedvelőnek tartom magam, aki szeret bizonyos 
dolgokat csinálni a maga örömére. 
 

Jövőre nézve mik a terveid? 
Úgy tervezem, hogy a nyáron még festek, de utána 
leállok. Régen még volt bennem motiváció, most 
viszont a szabadidőmben más dolgokkal szeretnék 
foglalkozni. Olvasni, kertészkedni, színházba, 
kiállításokra járni. Kipróbálnám az agyagozást és a 
kosárfonást is. 
 

Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy 
megvalósíthasd mindazt, amit szeretnél!   
      Bege Amália 
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.Iskolások farsangi bálja (febr. 4.) 
 

Baranya megyében a hóhelyzet miatt piros riasztás 
lépett életbe, félő volt, hogy az iskolai farsang elmarad. 
Mivel az előkészítő munkák már megtörténtek, így a 
rendezőség a bál megtartása mellett döntött.  
A szokásos létszámhoz képest ugyan kevesebben je-
lentek meg, ennek ellenére nagyon jó hangulatban telt 
el a délután. 
A bált – mint már annyi éven keresztül – a tánciskolá-
sok nyitották meg. A modern táncokat Migács Nikolette 
tanárnő tanította be. Ezt követte a farsangi felvonulás. 
Nagyon sok ötletes, saját készítésű jelmezt láthattunk, 
így a zsűrinek nem volt könnyű dolga, öt egyéni helye-
zést osztott ki. Első helyezett lett Pap Márió 4. osztá-
lyos tanuló, Cucli-boy jelmezével, melyet csak köze-
lebbről lehetett igazán szemügyre venni. Második Ko-
vács Márton 3. osztályos tanuló, ő Mákos tésztának 
öltözött. Farkas László negyedikes tanulót Robotként 

láthattuk, aki mozgásával elhitette velünk, hogy egy 
bábut látunk. Az aprólékosan kidolgozott Madárijesztő  
jelmezébe Szabó Attila bújt. Ötödik helyezést ért el 
Hegedüs János 3. osztályos tanuló, őt Római katona-
ként üdvözölhettük. Gelencsér Mercédesz, 4. osztályos, 
nemcsak a zsűri, hanem a közönség tetszését is el-
nyerte, ő kapta a közönségdíjat. Mercédesztől Falusi 
Mariann énekesnő egyik slágerét is hallhattuk. A cso-
portos kategóriában díjazottak lettek a Mulatós Hege-
dűsök. Kerestük a hegedűjüket, de csak a három He-
gedűs testvért találtuk a jelmezek mögött. 
Az idei bált színesítették a különböző szórakoztató 
játékok. Főleg a felsősök indultak a karaoke partyn, a 
kicsik pedig ügyességi feladatokon vehettek részt.  
A Szülői Munkaközösség által szervezett bál tiszta be-
vétele 96. ezer forint lett. 
Köszönet a szervezőknek, a szülőknek, a pedagógu-
soknak, a felajánlóknak.                                          P. É. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangi  mulatság a szociális otthon  
lakói részére 

 
Az idei, 2012-es farsangi mulatság két napos rendez-
vény volt. Február 22.-én az első napon a súlyosan és 
halmozottan sérült lakóink tölthették kellemesen a dél-
előttöt. A több hetes készülődésnek köszönhetően (jel-
mezek készítése), mindenki rá tudott hangolódni a far-
sangi hangulatra. A mulatságot egy western tánc nyitot-
ta meg, amelyet a jelmezes felvonulás követett, majd 
megkezdődött a „dinom-dánom”. Hogy a hangulat ne 
lankadjon, lakóink többi csoportja is készült vidám pro-
dukciókkal és szórakoztatta a résztvevőket.  
Február 23.-án, a farsang második napját, második 
alkalommal tudtuk megrendezni a helyi Művelődési 
Házban, amelyre a helyi lakosokat és minden érdeklő-
dőt szeretettel vártunk.  
Az idei „nagy farsang” rendhagyónak mondható, mivel 
elsődlegesen nem a jelmezes felvonulás volt a cél, 
hanem a jó hangulat és a vidámság.  A lakók heteken 
át készültek táncos produkciókkal, egymás és a vendé-
gek szórakoztatására, illetve a tél sikeres elűzésére.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A turbékpusztai intézményünk lakóinak egy csoportja 
idén is részt vett a bálon, és a Pataki dáridóval szóra-
koztatta a résztvevőket. Az izgalmakat fokozta a tombo-
lasorsolás, amelyre első alkalommal került sor.   
Az élő zene varázsa, amelyet már évek óta Bencsik 
István szolgáltat, a közös mulatság és jókedv elfeledtet-
te a téli hideget, és reméljük, kicsalogatja a tavaszt. 

Csizikné Barics Judit 

 

 

 



MOZSGÓ                2012. március 
 

10 
 

Farsangi nyugdíjas találkozó 
 

Vitalitásukról, jó szervezőkészségükről tettek tanúbi-
zonyságot a nyugdíjas klub tagjai. Kilenc helyről – 
Dencsháza, Hobol, Nagypeterd, Pécs, Somogyapáti, 
Somogyhárságy, Somogyviszló, Szentegát, 
Vásárosbérc – jöttek a vendégek, közel 130-an, és 
töltötték el jó hangulatban, végigtáncolva, az estét. 
Ezen a napon mindenki elfelejtette búját, bánatát, és 
csak a tánc, a vidámság uralkodott.  
A vendégeket Gajákné Peszmeg Mária az „Őszikék” 
Nyugdíjas Klub vezetője üdvözölte. Ezt követően Ko-
vács Zsolt polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, 
aki beszédében kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja 
az összetartozást, a közösségépítést, a legfiatalabbak-
tól a legidősebb korosztályig. 
Az estet a különböző fellépések színesítették.  

A mozsgói tánciskolások és az óvodás szülők country 
táncára tapsolhattunk, majd a vendégek műsorait te-
kinthettük meg.      P.É. 

 
 
 

Ami a kalendáriumból kimaradt… 
 

A múlt havi szám írásakor még a korai tavaszt vártuk, s 
mire a lap megjelent, télire fordult az idő. A mostani 
télnek nem volt sem eleje, sem közepe, vége annál 
inkább. Február elején lehullott bő fél méter hó, és pár 
éve nem volt ilyen hideg, szerencsére csak pár napig. 
Aggódva figyeljük a januári melegben megduzzadt rü-
gyeket, átvészelték-e a fagyot? Ennek taglalását Ölbei 
Mihály barátomra hagyom (jobban is ért hozzá), aki hál’ 
Istennek kertészeti tanácsokkal szolgálja újságunkat.  
Én visszatérek a magam rovatához, ami egy éven ke-
resztül Mozsgón túl az egyetemes műveltségből kívánt 
a hónaphoz kötődően csipegetni. Megengedve közben 
néhány személyes gondolatot. A terjedelem kicsinysé-
ge miatt sokan (szentek, királyok, nagyjaink) kimarad-
tak, ezt próbálom idén részben pótolni. Március: Sán-
dor, József, Benedek. A múlt év márciusában meleget 
hozó szerepükről írtam. Most a Józsefekről írok. (Nem 
tévedés a többes szám, az ókori történelemben kettőről 
van említés. Szt. József Jézus nevelőapja. Csak nevelő 
apa, hiszen nem ő termékenyíti meg Máriát. A másik 
Arimathiai József, aki Jézus temetéséről gondoskodik, 
átengedve saját kialakított sírkamráját is. Az egész 
középkorban, de az újkorban is ismert személy, mai 
napig kutatások tárgya a hozzá fűződő Szent Grál mi-
nisztérium. Hollywood-tól Angliáig tucatnyi film dolgozta 
fel a témát. Arimathiai József, aki a megváltó kicsorduló 
vérét az utolsó vacsorán használt kehelybe gyűjti. Ez a 
kehely a „Szent Grál”. Angyalok őrizték, később a temp-
lomos lovagok (róluk szintén már csak kalandfilmekből 
láthatunk). A templomos lovagrendet császári, pápai! 
parancsra kiirtják. A hagyományok, de írott források 
szerint is a „Szent Grál” a pálos rendbe kerül. Egy tava-
lyi gyufásdoboz címke emlékezik meg boldog Özsébről. 
Ő a pálos rend megalapítója. A pálos rend az egyetlen 
magyar alapítású férfi szerzetes remete rend. A rend 
központja ma Lengyelországban van. Tőlünk mindent el  

 

 
 

kell lopni? Pécsett van Pálos Templom a Mecsek olda-
lában és a Havi-hegyi Kápolnát is pálosok gondozzák. 
A „Szent-Grál” legendához tartozik, hogy aki látta, örök 
fiatalságban részesül. A filmipar ezt a részt szokta fel-
használni – ami tény, hogy a pálos temetkezési helyek-
ről csak bomlatlan testek kerültek elő. Ha a médiában, 
búcsúkon, körmeneteken zöld köpenyeseket látunk, ők 
azok: a pálosok. 
    Pár sort a másikról, Szt. Józsefről. Eljegyzi Szűz 
Máriát, aki pár hónappal később áldott állapotba került, 
holott nem háltak még együtt. (Akkoriban még ez a 
menyasszony megkövezésével járt volna, ami biztos 
halál. A keresztény mitológiában a szentlélek, aki meg-
termékenyíti. Nem lehet nem észrevenni, hogy az 
Árpádházi királyok ősanyját Emesét, az égből jövő tu-
rulmadár termékenyíti meg.) József vállalja az apasá-
got, ami már a karácsonyi Jézus születés története. 
József a családok védőszentje, ezen kívül munkások, 
házasság, árvák szentje. A világháborúk után, remélve 
a családok megbecsülését, gyermekek vállalását, szer-
ves műveltséggel rendelkező népünk sok gyermekét 
keresztelte Józsefre. A család, a nemzet szaporodását, 
felemelkedését próbálták így segíteni, „varázsolni”. 
Nézzünk körül a családunkban, ismerősök között, hogy 
az 1945-1960 között mennyi Józsefet kereszteltek, és 
manapság a fogyó nemzet szülei milyen szappanope-
rabeli nevekre keresztelik gyermekeiket, fogyó nemze-
tünkben. 
     Keresztnevünk csak nekünk magyaroknak van. A 
többi népnek, nemzetnek, csak második neve vagy 
hasonló kifejezéssel illetett neve van. Mi a keresztne-
vünkkel viseljük a magunk „keresztjét”. Amikor gyerme-
künknek, unokánknak nevet választunk, gondoljunk 
erre! 
Végül, ha kései is, de boldog kikeletet kívánok az olva-
sóknak! 
2012. Kikelet hava 
        Győri Sándor
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Egy kis honismeret  
 

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon l 

legyünk benne.” /Tamási Áron/ 
 

 
 
 
 

Rászta, Szerb-hegy 
 
 

 
 
A Körtvélyesi-domb keleti oldalán találjuk a Kollári-
völgyet, az Almáskeresztúr felé húzódó dombvonulat 
harmadik völgyét. Régebben az uradalmi erdészet fais-
kolája volt itt. Kelet felé tovább haladva a Kollári-völgyet 
keletről határoló domb a Rászta (a fenti kép középső 
részén).  

A Rászta szláv eredetű név, „Szerb-hegy”-et jelent, 
mely az 1918-1921-es évek szerb megszállását idézi. 
Ekkor épített a szerb határőrség a domb tetején állandó 
őrparancsnokságot (szerb-kunyhó, szerb barakk) őr-
szobával és ettől délkeletre kilátót. Az építmény omla-
dékai a tetőn levő kis tisztáson még ma is fellelhetők.  

A Szerb-hegy keleti oldalán elterülő völgy a Bika-
rét (a kép bal oldalán). Nevét onnan kapta, hogy a köz-
ség tenyészbikái számára tartották fenn. „Paragos” 
területén kitűnő fű termett.  

A dombon levő tölgyes erdőt a szerb megszállás 
után telepítették az 1920-30-as években. Aljnövényze-
tében gyakori a szúrós csodabogyó, odvas keltike, 
gyöngyvirág, erdei ibolya, hunyor, kosborok és a már 
tömegesen nyíló hóvirág. Ezen a területen található a 
nagyezerjófű (VÉDETT növény, eszmei értéke 5000 

Ft!) egyetlen nagyobb telepe, amellyel a tavalyi tavaszi 
virágtúra alkalmával már találkoztunk. Az erdő hajdan 
jó gombászóhely is volt.  

 

  
Hóvirág – VÉDETT növény, eszmei értéke 
10.000 Ft! 
 

  
Kisvirágú hunyor – VÉDETT növény, eszmei ér 
téke 5000 Ft! 
 

A terület madárvilága is gazdag – a harkályok (fe-
kete harkály és zöld küllő is él itt) és különböző cinkefa-
jok gyakoriak. A környék egyetlen szigorúan védett 
madara a rétisas (eszmei értéke 1.000.000 Ft), a Bika-
rét déli részét szegélyező dombon fészkel. 

 
 

  
 
 

Rétisas – SZIGORÚAN VÉDETT, eszmei értéke 1.000.000 Ft! 
 

Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, akik 
tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájával kapcso-
latban!  

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z 

 

 

Virágzik az orchidea 
 

Az utóbbi években egyre több otthonban megtalálhat-
juk ezt a trópusi növényt. 
Több fajtája is ismert, de a pillangóorchidea a leg-
könnyebben tartható szobai körülmények között rend-
kívüli szívóssága miatt. 
Ebben a mozsgói otthonban tízfajta különböző virágot 
fedezhetünk fel. 
     P.É.  
 
 

Várjuk a szerkesztőségbe a különleges növényi ritkasá-

gokkal és állatokkal kapcsolatos fotókat! 



MOZSGÓ                2012. március 
 

12 
 

AKTUÁLIS KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI TA-
NÁCSOK 
 
Még januárban írt cikkemben jeleztem a csonthéjas 
növények termőrügyeinek elfagyását. Szerencsénkre 
szűkebb térségünkben, a február nem okozott olyan 
nagymértékű lehűlést, mint az alföld egy részén. Az 
egyik jelentősebb termelési körzet, Szatymaz környé-
kén termelők az őszibaracknál fajtától függően 30-70%-
os termőrügy elfagyást jeleztek (inf. Duna tv). Ez nem 
jelenti azt, hogy nálunk nincs baj. Metszés előtt érde-
mes rügyvizsgálatot tartanunk (virágrügy kettévágáskor 
barna, vagy a közepe barna), célszerű a metszéssel 
megvárni a virágzást, elsősorban őszibarack és 
kajszifáinknál. Saját és szomszédok fáin végzett vizs-
gálat szerint a virágok jelentős része károsodott.  
Lemosó permetezések. Két okból végezzük. Egyrészt a 
gombák és baktériumok áttelelő képleteinek elpusztítá-
sára, másrészt az áttelelő rovarok tojásai ellen. Az 
előbbire, a forgalomban lévő szerek közül, leghatáso-
sabbak (ár/érték) a réztartalmú készítmények. Elsősor-
ban a rézszulfát (Bordóilé), és a rézoxiklorid tartalmúak.  
Az áttelelő rovarok tojásai ellen olajos készítményeket 
használjunk például Agrol plusz. Ezek a szerek mintegy 
befullasztják a tojásokat, többek között a levél és pajzs-
tetveket, atkákat, körtelevélbolhát, és egyéb kártevőket, 
amik a fákon tojás alakban telelnek át. Helyes, ha a 
lemosást két menetben végezzük. Először a rezes majd 

pár napra az olajos permetezést. A lemosó permete-
zést zöldbimbós állapotig végezhetjük.  
 Többéves megfigyelés, hogy a Mecsek-oldalban a 
mandula február utolsó napjaiban virágzik, ez a kelle-
metlen február erre most rácáfolt. A fák, ha az időjárás 
engedi, virágba borulnak. Virágzásban a legsúlyosabb 
kárt a Moníliás betegségek okoznak a csonthéjas ter-
mésűeknél (főleg cseresznye, meggy). Jellemző rá, 
hogy a szirmok barnulnak, a gyümölcskezdemény rá-
szárad a gallyra és ezzel együtt elszárad. Védekezés 
fehérbimbós állapotban a virágzás idején engedélye-
zett, méhkímélő szerekkel (Dithane M45, Folicur solo, 
Buvicid K) 
 Sok a virág a szilva és almafánkon, mégsem terem? 
Zártkertekben, szőlőkben ez általában nem beporzási 
probléma! A szilva esetében a szilvadarázs, almánál a 
bimbólikasztó bogár a vétkes. A darázs a már kötődött 
termésekbe rakja a tojását. Kicsi fekete pont jelzi, és 
sajnos egy magkezdemény nem elég neki, ezért átfúrja 
magát a szomszédos gyümölcsökbe is. 
Akár 100% is lehet a kártétel, a gyümölcsök nagy része 
lepotyog. Almánál a bimbólikasztó pedig a bibét és a 
porzókat károsítja. A védekezést már fehérbimbós álla-
potban végezhetjük, mert mindkét rovar már a fán tar-
tózkodik. Javasolt szerek (Karate 2,5WG, Decis 2,5EC). 
Ez a permetezés kombinálható a Monília ellen ajánlott 
szerekkel.  A virágzás végén a permetezést ismételjük 
meg. 

Ö.M.
 
 

A Kakasütés Baranya Szellemi Kulturális 
Örökség része lett 
 

A Baranya Megyei Önkormányzat felkérésére a Csorba 
Győző Megyei-Városi Könyvtár szakmai partnereivel 
együttműködve, összeállította a Szellemi kulturális 
örökség Baranya megyei listáját.  
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Kul-
turális Bizottsága 2011. november 29-i ülésén elfogadta 
a reprezentatív listát. 

 
 
 

A listára Mozsgó község 
a Kakasütés örökség-elemmel felkerült. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Szellemi kulturális örökség": olyan szokás, ábrázo-
lás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az 
ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, készítmény és kultu-
rális színhely –, amelyet közösségek, csoportok, ese-
tenként egyének kulturális örökségük részeként elis-
mernek.      P.É. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 
 

A mozsgói könyvtárban is lehetősége van a T. Olvasók-
nak, hogy más könyvtárakban fellelhető könyveket köl-
csönözzenek. A kéthetente Almáskeresztúrra járó könyv-
tárbusz segít a kérések teljesítésében.      P.É. 
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Labdarúgás 
Megyei III. osztály „Szőllősi” csoport felnőtt 

2012. tavasz 
 
Nagy reményekkel indulnak a 2012-es évnek, mivel 
lassan elkezdődik a tavaszi labdarúgó idény. Annak 
érdekében, hogy még eredményesebb legyen a csapat, 
a 2012-es évben 4 új játékost szerződtettek.  
 
 

 

Miczek Zsolt (Szigetvár) Volt NB1-es játékos, sőt kül-
földön is játszott már. 

 
Vágner Zoltán (Kishárságy) 

 
Orsós József (Szentlászló) 

 
Babai Antal (Szentlászló) 

Mindannyian részt vettek az edzéseken és játszottak 
már az edzőmérkőzéseken is. Ezeknek a játékosoknak 
az átigazolásuk folyamatban van.  
Az idei első megmérettetés egy edzőmérkőzés volt, 
febr.19-én, Sellyén. 

Felsőszentmárton  -   Mozsgó   4 :3 
 

Magyar Kupa 
A csapat indult a Magyar Kupa megmérettetésen is. A 
Magyar Kupa vegyes, nyílt rendszerű, férfi felnőtt nagy-
pályás labdarúgó verseny. A meccseket szerdánként 
fogják játszani. 
 

Végeredmények 
Magyar Kupa:     2012. 03. 04.    
  Mozsgó – Királyegyháza    4 : 2 
Góllövők: Bilanics Richárd, Hegyháti József, Horváth 
Benjamin, Miczek Zsolt 
A csapat a magasabb osztályban játszó Királyegyháza 
ellen győzelmet aratott. 

Gaál Szabina 
: 

 
 

 

 

 
 

Mobiltulajdonosok figyelem  
      Belügyminisztériumi közlemény 

 
Az utóbbi időben szélhámosok kifejlesztettek egy rend-
szert, mellyel képessé váltak a mobiltelefonok csalással 
történő használatára. Először a felhasználót felhívják a 
mobiltelefonján és úgy mutatkoznak be, mintha a szol-
gáltatójától hívnák. Majd mobilkészüléke megfelelő 
működésének ellenőrzésére hivatkozva arra kérik, hogy 
tárcsázza a 09#-es kódot. Semmiképpen ne tárcsázza,  
 

 
 
 
 
 
 
 

és a vonalat azonnal szakítsa meg! A telefonszám ami-
ről hívhatják a következő lehet 06 07 74 52 41  
Ne hívja vissza ezt a telefonszámot, mert a szélhámos-
ok megfelelő eszközzel rendelkeznek a SIM kártya 
leolvasásához illetve a telefonszámlája rendkívüli mér-
tékben megnövekedhet!     

             V. E. 

Márciusi mérkőzések 
 

Barátságos Mérkőzés: 2012. 03. 11.         Mozsgó – Nagydobsza    
  
15. forduló  2012. 03. 18. 15.00  óra     Mozsgó – Merenye 
16. forduló  2012. 03. 25. 15.00  óra     Csertő  – Mozsgó 
17. forduló 2012. 04. 01. 15.30  óra     Mozsgó – Almamellék 
18. forduló  2012. 04. 07. 15.30  óra     Nagydobsza – Mozsgó 
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SZÁMÍTÓGÉP SZERVIZ 
 
Naprakész és felkészült mérnök szakemberként 
gyors és garanciás szervízelést vállalok az alábbi 
területeken: 

 Telepítés, Vírusirtás, Felhasználói szoftverek 
telepítése 

 Teljesítménynövelés, Régi gépek felújítása 

 Hálózatok kiépítése és konfigurálása (Wifi,  
LAN hálózatok beállítása, Internet megosz-
tás) 

 Irodai rendszerek teljes körű karbantartása,  
felügyelete 

 Weboldalak készítése (statikus, dinamikus,  
keresőoptimalizált) 

 Játék konzolok szervízelése 

 TV és Mobiltelefon javítása 
 

HÍVJON BIZALOMMAL PROFI PC SZERVIZ! 
30/726-88-65 

TÓBERNÉ CSÓK ILDIKÓ FODRÁSZ  
 
Női hajvágás:  

 rövid haj  1700.- 

 közép hosszú haj 1800.-  

 hosszú haj  2100.- 
Dauer: 

 rövid haj  2800.- 

 közép hosszú haj 2950.- 

 hosszú haj  3200.- 
Festék felkenés     650.- 

(+vágás, szárítás) 
Férfi hajvágás:     950.- 
Gyermek hajvágás:    850.- 
Hajvágás géppel:    450.- 

 
 
 
 

KÖSZÖNÖM VENDÉGEIM MEGTISZTELŐ  
BIZALMÁT!  

(73/344-198, 70/935-4732) 
 
 

 Eladó 7 elemből álló fóliasátor váz! 
Érdeklődni: 73/344-183 

 

120 literes használt villanybojler eladó! 
Érdeklődni: 30/365-64-82 
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2012. március 10. 20.00 szombat  
Nőnapi batyus bál 
2012. március 10-én 20 órai kezdettel batyus bált 
tartunk a Művelőségi Házban. A belépés ingyenes.  
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját! 
Asztalfoglalás: Bilanics Sándorné 30/541-5282 
 
2012. március 14. szerda 11.45 
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és  
szabadságharcról 
Szeretettel várjuk a község lakóit a koszorúzással 
egybekötött emlékünnepségre a kopjafánál. (rossz idő 
esetén a Művelődési Házban) 
 
2012. március 22. csütörtök 17.00 
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-
testületének ülése 
Helye: Rendezvényterem 
 
2012. március 31. – április 1. szombat – vasárnap 
Porovica Kupa  
Helye: Szociális Otthon, Művelődési Ház 
 

Programok 

 
 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 
alábbi programokra: 
 

 
2012. március 9. péntek 17.00 
Kik vagyunk, honnan jöttünk II. rész 
 Régmúltunk, nyelvünk, szentkoronánk 
Győri Sándor előadása a Községi Könyvtárban 
 
2012. március 10. szombat 15.00 
Óvodások farsangi bálja 

 
 

 
 

 
 

Fóliasátorhoz való vázat vennék. 
Jámbor Beáta Mátyás k. u. 29. 
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Bővülünk  
 
A körjegyzőséghez tartozó település, Almáskeresztúr 
község aktuális híreivel, az ott élők bemutatásával, 
helytörténeti emlékeikkel szeretnénk az újság olvasóit 
megismertetni. Hiszen tudjuk, hogy Mozsgó és Almás-
keresztúr történelme számtalanszor összekapcsolódott.  
Közös fenntartásban működik a körjegyzőség, iskola, 
óvoda és a védőnői szolgálat, de a mozsgói háziorvos 
látja el az almáskeresztúri betegeket, a szociális étkez-
tetést Mozsgóról oldják meg, a munkahelyek is össze-
kötnek bennünket. 
A 16 oldalasra bővült újságot mindkét község lakói 
ingyenesen megkapják. Reméljük érdeklődve olvassák 
lapunkat! 

Szerkesztőség 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bemutatkozik  
Almáskeresztúr polgármestere  

 
                                

Kuba Károly neve isme-
rősen hangzik térsé-
günkben, több embert 
foglalkoztat mindkét 
faluból. Szeretnénk Őt 
mégis jobban, más 
szemszögből is megis-
mertetni. 

 

Honnan a kötödés Almáskeresztúrhoz? 
17 éves koromig Almáskeresztúron éltem, az első négy 
osztályt osztatlan képzésben itt jártam ki, majd a felsőt 
Mozsgón végeztem el. A középiskolában kitanultam a 
kőműves szakmát, az érettségit Pécsett a Széchenyi 
Szakközépiskolában szereztem meg. Mindig is kötőd-
tem a gyökereimhez, Almáskeresztúrhoz. Történelmét, 
fejlődését, vagy ellenkezőleg megtorpanását, mindig 
figyelemmel kísértem. A szigetvári házamnál kis „mú-
zeumot” rendeztem be régi használati tárgyakból, csa-
ládi és helytörténeti témájú fotókból. Mindig is érdekelt 
a helytörténet, talán kevesen tudják, de rendszeresen 
támogatom a Szigetvári Várbaráti Kört, a helyi kiad-
ványok megjelenését. 

Három évvel ezelőtt családi házat vásároltam Almáske-
resztúron, így nemcsak a polgármesteri teendők kötnek 
oda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A legutóbbi önkormányzati választásokon indult a 
polgármesteri címért. Miért döntött így? Beszéljen, 
kérem az elképzeléseiről, terveiről! Mit valósított 
meg ezekből? 
Többen felkértek, hogy induljak a választásokon. Az 
elképzeléseim találkoztak a támogatóim célkitűzéseivel, 
észrevételeivel, így vállaltam a megmérettetést. 
Polgármesterként a legfontosabbnak a stabil költségve-
tés megteremtését érzem. Ha ez sikerül, akkor céljain-
kat meg tudjuk valósítani.  
Nagy hangsúlyt fektetek a fiatalokra. A falu lehetősége-
ihez mérten kiemelten támogatom a jövő nemzedékét 
(beiskolázási támogatás, tankönytámogatás, étkezési 
hozzájárulás, buszbérlet átvállalása, továbbtanulás, 
Bursa Ösztöndíj) érezzék, hogy tőrödnek velük, hogy 
tudják ebből a kis faluból is meg tudják valósítani álma-
ikat – ahogyan nekem is sikerült. Ünnepekkor (húsvét, 
karácsony, mikulás) ajándékcsomagot és pénzbeni 
támogatást kapnak. Nem az az elsődleges célom, hogy 
itt tartsam a fiatalokat – mint a jó szülő, nem magamnak 
nevelem őket –, de aki felnő, jó emlékekkel gondoljon 
falujára. 
Nem állnak üresen a házak jelenleg sem, sokan vásá-
rolnak itt ingatlant, sok a külföldi is, igyekszünk velük jó 
kapcsolatot fenntartani. 

 

Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
a március hónapban született  

almáskeresztúri lakosokat! 
 

Bognár József, Fazekas Józsefné,  Galambos Jenő, 
Haris Antalné , Heil  József Ferenc, Kovac Jozef, 

Sáfrány Gyula, Tokovics Tamás, Toma Béláné, 
Van Der Linde Cornelis , Veriga Lajos, Veriga 

Lajosné, 

„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok szépet, 
Boldog s vidám legyen számotokra az élet.” 
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A másik vesszőparipám a közösségépítés, csak együtt 
érhetjük el céljainkat. Rendszeresen tartunk az itt élők-
nek bált (szilveszteri, farsangi, búcsú), nőnapkor meg-
emlékezünk a hölgyekről. Ősszel 1300 tulipán virág-
hagymát ültettünk el társadalmi munkában. Csütörtö-
könként a közösségi házban, a gyerekektől a felnőtte-
ken át az idősebb korosztályig, összejönnek az embe-
rek beszélgetni, játszani, a szabad időt tartalmasan 
eltölteni.  

 

 
 
 
 

A falu vezetősége – polgármester, képviselők – társa-
dalmi munkában végezzük teendőinket, a fizetésünket 
a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására fordít-
juk.  
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlás-
hoz kapcsolódó kiegészítő támogatása címén 50 m3 

tűzifát osztottunk ki az arra rászorulók részére. 
Kapcsolatot építünk más településekkel is, a Keresztúri 
találkozókon részt veszünk. A közel 40 keresztúrra 
végződő települések tartják a kapcsolatot, megismer-
kedünk más településekkel ahonnan ötleteket meríthe-
tünk.  
A legnagyobb probléma a munkalehetőségek hiánya. 
Az önkormányzat 5 főt foglalkoztat a Start közmunka-
program keretein belül. 
 
 

Feladatuk a falu közterületeinek rendben tartása, a 
vízelvezető árkok tisztítása, a régi önkormányzati utak 
helyreállítása, rendbetétele. Egy ember az idősek gon-
dozásában vesz részt.  
Terveim között szerepel a falugondnoki szolgálat kiala-
kítása, ehhez falubuszra kívánunk pályázatot beadni. 
Elzárt település révén, nagy szükség lenne arra, hogy 
az itt lakók könnyebben igénybe vehessék az egész-
ségügyi szolgáltatásokat, hivatalos ügyeiket intézhes-
sék, de könnyebbséget jelentene a nagybevásárlások 
esetében is.  
A római katolikus templomunk tetőszerkezetének teljes 
cseréjét említeném még a jövőbeli terveim között. 
Beszélgetésünk elsősorban a polgármesteri teendő-
ivel volt összefüggésben. Egy gondolat erejéig sze-
retnék a vállalkozására is kitérni – a térség és a 
város egyik meghatározó vállalkozása a Hőszig Kft. 
–, hiszen február hónapban a Pécs-Baranya Keres-
kedelmi és Iparkamara 2011. évi szakképzési díját 
vehette át, melyhez ezúton szeretnék gratulálni. A 
díjátadón a kamara elnöke úgy fogalmazott, hogy a 
mai gazdasági válság éveiben nemcsak a növeke-
dési pálya elérése, hanem már a stabilitás megőr-
zése is komoly eredmény.   
Több vállalkozás igazgatójaként a tavalyi 320 fő helyett 
az idei évben már 430 főt foglalkoztatok. Ez egyértel-
műen a vállalkozás bővítését, a növekedést mutatja. A 
piaci igényeknek megfelelően a hőszigetelt üveggyár-
tásban és fém-szerkezet gyártásban is túlnyomórészt 
szakképzett munkaerőt foglalkoztatok, szem előtt tartva 
a folyamatos továbbképzésüket. Ebben a felnőttképzés 
keretein belül 10 üveges és 30 lakatos képzését támo-
gatom.  
Ön a sikerre való orientáltságát minden téren kama-
toztatja. Kívánom, hogy polgármesterként valósítsa 
meg elképzeléseit. Köszönöm a beszélgetést. 
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