MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL
JÚLIUS 7. szombat
„Ha mozsgói a kakas, üssed nem lesz majd nyakas.”

Lengyeltóti János

Eltelt egy év. Már sokan várták, sokan
érdeklődtek a programok felől, július 7én ismét Mozsgói Kakasfesztivál.
A részletes program már olvasható a
plakátokon, a neten.
A rendezvénnyel nem titkolt célunk az,
hogy a kikapcsolódáson kívül hírnevet
szerezzünk falunknak, hogy az egész
országban megismerjék MOZSGÓ nevét, hogy büszkék lehessünk arra, hogy
itt élünk, hogy a felnövekvő generáció
szintén elmondhassa, igen én MOZSGÓI vagyok.
Az idei évben is a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar invitálja a falu lakóit a fesztiválra.
A polgármester úr kerítésén meghagytuk a tavalyi rajzokat, büszkén mutogattuk az ide látogatóknak. De van
még hely, lehet folytatni. Várjuk a művészeket, az
amatőröket, a KAKASOS vagy
MOZSGÓI MOTÍVUMOKKAL díszített képek elkészítésére - csak a
fantázia szabhat határt.
A gyerekeket kézműves udvar, népi
ügyességi játékok várják. Azért,
hogy a kicsik is beletanulhassanak
a kakasütés technikájába, ők délelőtt üthetik a kakast.
A rendezvény fő attrakciója a
KAKASÜTÉS.
A 100 éves hagyományokra építő
örökségünk felkerült Baranya Szellemi Kulturális Öröksége listára.
Méltán lehetünk büszkék. Várjuk az
ügyes, a taktikázó, a barátokban bízó jelentkezőket.

Vajon ki fogja eltalálni a kakast jelképező
cserepet. Jöjjenek és üssenek! Az első
helyezett díja 50.000 forint!
Ki lesz 2012-ben Dél-Zselic Kakasa? A
legügyesebb, legrátermettebb fiatalemberek mérhetik össze tudásukat, ügyességüket! A bátorság, a kitartás elnyeri jutalmát vagy az ész és az erő győzedelmeskedik? Szurkoljunk és drukkoljunk
nekik!
A színpadi programok délután kezdődnek! Óriási sztárparádé érkezik Mozsgóra. Ilyen még
nem volt! Személyesen találkozhatunk kedvenceinkkel!
FRESH EGYÜTTES
PUSKÁS PETI
SZEKERES ADRIENN
Jönnek néptáncegyüttesek, hastáncosok. Miután megnéztük az előadásokat, meg is mozgathatjuk a
lábainkat. AZ ESTET ÓRIÁSI TŰZIJÁTÉK ÉS BULI ZÁRJA.
Ezen a napon mindenki nyer. Minden korosztály talál magának szórakozási lehetőséget. De megkísérthetjük szerencsénket is, értékes
tombola nyereményeket sorsolunk!

A nap háziasszonya
GAJÁK PETRA, műsorvezető.
Szeretettel várunk mindenkit!

Szervezők
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS
FÓNAI KORINA ZAMFIRA 2012.június 9-én édesanyja Ács
Adrienn és édesapja Fónai Zoltán nagy-nagy örömére, megérkezett. A kislány súlya 3720 g, hossza 55 cm.
Örömteli várakozás után HORVÁTH MARTIN 2012. június 29én megérkezett. Szülei Horváth Anita és
Orsós Jenő Batthyány u. 2. szám
alatti lakosok.

Gratulálunk mindkét családnak
és jó egészséget kívánunk
mindkettőjüknek!

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,
akik júliusban ünneplik születésnapjukat!
Kovács László, Árpád utca
"Szeretnénk valami szépet mondani,
Önöket méltóképp köszönteni.
Hiszen ennyi év nagy idő,
Mindenképp megünneplendő."

KÖRZETI MEGBÍZOTTI FOGADÓ ÓRA
Orbán Ferenc rendőr zászlós minden hónap második hetének
csütörtök napján fogadó órát tart a mozsgói Polgármesteri Hivatalban.
A fogadó órára a 06-73-514-200–as telefonszámon lehet bejelentkezni.

SZENTMISE ÉS IGELITURGIÁK RENDJE
JÚLIUS HÓNAPBAN MOZSGÓN

ÉRTESÍTÉS

Július 15. 14:00 szentmise
Július 22. 11:00 igeliturgia
Július 30. 11:00 igeliturgia

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

Július 08. 11:00 igeliturgia

Csak egy számít Mozsgó
Készül a faluba érkezőket köszöntő tábla.

A centrumban lévő lakások falának felújítása befejeződött, tetszetős külsőt kapott.
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Csak egy számít Mozsgó
A Porovicza-patakon átvezető híd elkészült. A kakasfesztiválkor már használni is fogjuk.

2012. július

Az orvosi zsálya gyomtalanítása után került sor a
palántázásra. A zsálya évelő növény, ezért a megfelelő
életteret biztosítani kell a számára.

Készül a mézkonyha az üzemben.

A mórmályva gyógynövénynek a virágját szedik és szárítás után kerül értékesítésre.

A mezőgazdasági munkákat folyamatosan végezni kell.
Május és június hónapban leesett csapadéktól szépen
fejlődnek a zöldségnövények.

Már a kicsiknél el kell kezdeni a növények ápolásának,
gondozásának megtanítását. Az óvodában biokertet
alakítunk ki.

Kovács Zsolt
polgármester
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Zselici Túra

Három év kihagyás után újra megrendezésre került a
hagyományosan Mozsgó község nevéhez fűződő Zselici Túra. A három kategóriában meghirdetett versenyre
19 csapat jelentkezett. A legtöbben a felnőtt kategóriában indultak, összesen 13 csapat (107 fő), a családi kategóriában 5, és egy gyerek csapat is indult. A legmesszebbről érkező csapat Kaposvárról jött el hozzánk.
A túra útvonala követte az erdőben MozsgóAlmáskeresztúr közötti Ezüsthárs tanösvény útvonalát.
Az idei évben a mozsgói Pringli völgyből indult a túra és
Bögörnél visszafordult. A csapatoknak hét állomáson
kellett helyt állniuk. Az első állomás a pályán lett kialakítva, így közösen bíztathattuk az indulókat. A kategóriák nyertesei: felnőtt kategóriában az első helyet a Kanadai favágók csapata szerezte meg, a család kategóriában a Jedinka csapata jeleskedett és a gyerekeknél
a Pokémon csapat vitte a „pálmát”.
A várakozók különböző programok közül választhattak:
arcfestés, családi alkotóműhely, légvár, lufihajtogatás,
valamint lovaglási lehetőség. Délután kutyás, lovas
bemutatók követték egymást, valamint Dombóvár és
Attala diákjainak ugróköteles műsorát csodálhattuk
meg. A főzőversenyt mindenki kihívásnak tekintette és
jobbnál jobb ételek készültek. A zsűri tetszését legjobban Perecz László és csapatának „csülkös marhalábszár gombával” nevű étele nyerte el.
A délután folyamán futballmeccsek követték egymást,
elsőként horvátországi testvértelepülésünkkel, Brodanci
csapatával mérték össze erejüket a mozsgói focisták.
Ezt követően a kishárságyi és mozsgói öregfiúk mérkőztek meg egymással. Mindkét meccsen Mozsgó győzött.
Az esti zivatar miatt a TajtiBoy bulira a Művelődési
Házban került sor.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a nap sikeréhez, külön köszönet az állomást biztosítóknak: munkaügynek, rendőrségnek, tűzoltóságnak, erdészetnek,
vöröskeresztnek, a mozsgói iskolának valamint a Vektor Íjász Klubnak.
Bege Amália
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A Szigetvári Takarékszövetkezet jutalmát Gazdag Virág
8. osztályos tanuló vehette át.
Kitűnő tanulmányi eredmé„Az élet egyetlen esély – vedd
nyért, példamutató magatarkomolyan,
az élet szépség – csodáld meg,
tásért, kiváló sportteljesítméaz élet boldogság – ízleld meg,
nyért, közösségi munkáért juaz élet álom – tedd valósággá,
talomkönyvet kaptak a követaz élet kihívás – fogadd el,
kező tanulók:
az élet kötelesség – teljesítsd,
az élet játék – játszd,
1.o. Kelemen Cintia, Tormási
az élet érték – vigyázz rá,
Miklós, Tóth Viktória, Juhász
az élet vagyon – használd fel,
Réka
az élet szeretet – add át magad,
2.o. Szabó Attila, Radák Beraz élet titok – fejts meg,
Antal Yvett, Fodor Andrea, Gazdag Virág, Gergely Zsó- talan
az élet szomorúság – győzd le, fia, Harmuth István, Katona Gábor, Márton Ivett, Orbán 3.o. Tóth Levente, Hegedűs
az élet dal – énekeld,
Éva, Orsós Gyöngyi, Orsós Mária, Rajna Noémi, Séllei Péter
az élet küzdelem – harcold meg, Benjámin, Szabó Kristóf és az osztályfőnök Orbánné Ma4.o. Gelencsér Mercédesz,
az élet kaland – vállald,
tus Erzsébet
Pap Márió, Preisendörfer An
az élet jutalom – érdemeld ki,
tal, Stocker Ramóna Rebeka
az élet élet – éljed!”
5. o. Viljovácz Kitti, Szatmári Richárd, Pfaff Ágnes
6. o. Puskás András, Hededűs Richárd, Németh TamaEzekkel a gondolatokkal búcsúzott Mustos Erzsébet
ra, Horváth László.
igazgatónő a 8. osztályosoktól.
7. o.Schludt Dominik, Pintér Szabolcs, Kelemen Attila
Ezt követte a tanév értékelése, majd a jutalmak átadá8. o. Márton Ivett, Gazdag Virág, Orbán Éva, Szabó
sa.
Kristóf.
Az Év tanulója és az Év sportolója címet ebben a tanévben Márton Ivett 8. osztályos tanuló kapta. Ettől a
Nyugállományba lévő és nyugállományba vonuló pedatanévtől kezdve ehhez a díjhoz Almáskeresztúr-Csertőgógusokat köszöntöttek a község elöljárói, a volt kolléMozsgó-Szulimán Községek Önkormányzatainak Képgák, tanítványok ezen az ünnepi alkalmon.
viselő-testülete 10.000 Ft értékű takarékjeggyel járult
Puskás Istvánné 50 évvel ezelőtt szerezte meg tanítói
hozzá.
diplomáját Kaposváron. Mindig is mozsgói lakos volt,
ebben az iskolában kezdte a padokat koptatni, ide is
jött vissza tanítani, és innen ment nyugdíjba. Aranydiplomáját augusztusban fogja átvenni a Kaposvári Egyetemen.
Kocsobánné Gulyás Anna az idei évben már nem dolgozott Mozsgón, tőle is most búcsúztak el.
Mustos Erzsébet iskolaigazgató szintén nyugdíjba
megy, az iskolafenntartó önkormányzatok polgármesterei nevében Kovács Zsolt Mozsgó község polgármestere köszönt el.
P. É.

Ballagás és tanévzáró
az iskolában

Ebben a tanévben azok a tanulók, akik 4 egész fölötti
átlagot értek el balatonmáriai jutalomüdülésben részesültek Mozsgó, Szulimán és Almáskeresztúr Önkormányzatának hozzájárulásával: Antal Yvett, Borjus
Barnabás, Földi Krisztina, Gazdag Virág, Harmuth István, Márton Ivett, Molnár Gyula, Orbán Éva, Pfaff
Ágnaes, Schludt Dominik, Tormási Novémi, Viljovácz
Kitti.
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Balatoni nyaralás!
Idén is fantasztikus egy hetet töltöttünk a balatoni
gyermektáborban. Az idő gyönyörű volt, a fürdést nagyon élveztünk. Egy napra hajóval Badacsonyba mentünk kirándulni.
Örültünk, hogy ott lehettünk, szívesen visszamegyünk
jövőre is.
Kívánjuk, hogy legalább egyszer mindenki jusson el
ebbe a táborba nyaralni!
Az ott nyaraló gyerekek,
és a tanáraik: Szilvi néni, Móni néni

Családi napközisek kirándulása
Harminc CSALÁDI NAPKÖZIS gyerek 2012. június 21én Pécsett kirándult. A Tettyén található mésztufabarlangot látogattuk meg. Idegenvezető segítségével
fedezhettük fel a barlang rejtelmeit és megismerhettük
a barlang gyomrában „lakó sárkányt” is. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Aki még nem látta
Pécs e látványosságát, annak szívesen ajánlom, mert
élményekkel gazdagon térhet haza.
Schludt Dominik.

INGYENES PROGRAMOK GYEREKEKNEK
A CSALÁDI NAPKÖZIBEN MOZSGÓN
2012. 07. 16-31.
Érd: 06 20 365-8388
Strandolás Szigetváron: (2012. 07.18. és 07. 25.)

VERSENYEK :

csocsó- csapatverseny, számháború ,

Kézműves foglalkozások:

sakk, kerékpár
távirányításos-autóverseny
Egy perc és nyersz!

nemezelés, batikolás, papírmerítés,
agyagozás, gipszöntés, origámi

Fotó-pályázat: gyerekekről, természetről

festés J

OHE- val Almáskeresztúron

(2012. 07.17. )

Kung-fu bemutató és edzés

kirándulás Domolosra - bográcsozással
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Ovis ballagás
Újra eltelt egy tanév, gyorsabban, mint gondoltuk. Hagyományok szerint idén is ballagtak a nagycsoportos
óvodásaink. Az óvónők, dadus nénik és ovisok feldíszített udvaron várták az ünnepségre érkező ballagókat és
szüleiket. Az elmúlt pár év eseményeit közös dalokkal,
versekkel elevenítették fel. A műsor fénypontja a nagyok mesejátéka volt. Az ünnepség végén közös piknik
vette kezdetét, melyen a szülők saját készítésű süteménnyel lepték meg az óvodásokat.
„Autó, motor, búgócsiga, piros pettyes labda.
Iskolába megyünk holnap, ma van búcsú napja”.
A nyári szünetre pihenést, az iskolai élethez kitartást és
sok sikert kívánunk.
Pintér Andrea

Gyereknap az óvodában
Az ovisoknak és az iskola alsó évfolyamosai vehettek
részt a gyereknapi rendezvényen.
Ezen a délelőttön a játéké, a szórakozásé volt a főszerep. A legérdekesebbnek a légvárak bizonyultak, a kicsik kedvükre ugrálhattak és csúszkálhattak bennük.
Aki elfáradt, válogathatott a különböző programok közül: rongybaba- és nemezlabda készítés, üdvözlőlap
készítés, festés, kötélhúzás, arcfestés. Az élményen kívül mindenki kapott ajándékot is, a lufihajtogató bohóc
elkészítette a gyerekek kedvenc állatát.
Ez a nap élmény volt a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
P. É.

Mozsgói Csepűrágók előadása
A Mozsgóért Egyesület tagjaiból alakult amatőr
színjátszókörünk. Devecsery László: Hárman egy
szoknyában című mesés játékát három alkalommal adtuk elő. Az általános iskolások műsoros délutánjának
részeként láthatták először a kedves nézők. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy a szociális otthon lakói és
dolgozói végig izgulták és tapsolták előadásunkat.
Azoknak, akik nem tudták megnézni, vagy újra látni
szerették volna, június 22-én ismét előadtuk.
Olyan darabot választottunk, mellyel mosolyt csalogathattunk az arcokra, melynek hatására elfeledhették
gondjaikat, bajaikat. Úgy érzem – a visszajelzésekből
ítélve - célunkat sikerült elérni.
De nemcsak Önök, mi is – a sok munka ellenére – csak
nyertünk: a közös munka élményét, a mókát és kacagást.
Várjuk a bátor jelentkezőket!
P .É.

Szereplők: Bencze Balázs, Szijártó Erik, Viljovácz Istvánné, Tarlac Istvánné, Molnár Márta, Sajgóné Decsi
Gyöngyi, Sánta Róbertné, Tormási Gyuláné, Horváth
Bernadette, Paizsné Földi Anikó, Bilanics Sándorné,
Puskásné Horváth Éva.
A darab rendezője Zsibrita Lászlóné
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Ami a kalendáriumból kimaradt
A múlt hónapban ígértem, hogy a június végi Péter-Pál
napról aratás okán most emlékezem meg. Főleg a városiak tartják, hogy ezen a napon kezdődik az aratás.
Való igaz: ezen a napon általában már aratható az árpa
(néha még korábban). E naphoz vidéken is kötődnek
néhány helyen hagyományok. E napon tartják az aratók
miséjét, amikor a pap megáldja a templom falához támasztott arató szerszámokat, hogy áldás legyen a búzán: az életen. (Többször írtam már, hogy a régiségben
egy fogalomkörbe - néhol azonos néven - tartozott Jézus, a kalász, a búzaszem, sőt a kenyér és az élet.) A
legenda szerint, amikor Jézus anyjával Heródes katonái
elől menekül, egy szántó-vetővel találkoznak, aki egyik
változat szerint búzás zsákba rejti őket, a másik változat szerint a búzaszemmé változott menekülőket elveti
a földbe, így menekülnek meg. Hagyományőrző vidékeinken az emberek ma is Jézus képét látják a búzaszemen.
Néhány sort Szt. Péterről. Jézus tanítványa három
éven keresztül. Azokkal az emberi gyarlóságokkal, hibákkal, gyengeségekkel, mint mi valahányan. Kíváncsi,
vitatkozik, okoskodik. A biblia szerint gyengeségében,
félelmében nagypénteken háromszor tagadja
le, hogy ismeri Jézust. A húsvét utáni hetek
eseményei gyökeresen megváltoztatják. Jézus mennybemenetelekor már Péterre bízza
híveit. Ő lesz az egyház első pápája. ”Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára
építem egyházamat, s a poklok kapui nem
vesznek erőt rajta.” Pállal együtt Krisztus születése után 67-ben június 29-én szenved vértanúhalált.
Isten a mennyország kulcsainak őrzésével bízza meg,
rajta múlik, ki juthat be és ki nem. Nem lehet könnyű
dolga. Egyik ismerősöm mondta: ha be sikerül kerülnöd
a mennyországban két dolgon fogsz csodálkozni. - Melyik kettőn? – Először azon, kivel találkozol és másodszor kivel nem!
Mindkettőjük zománcképe megtalálható a Szent Koronán. Péteré természetesen kulccsal a kezében. Pál
ezen az ünnepen háttérbe szorul, az ő nagyobb ünnepe
január 25. „Pál fordulása.” Pál farizeusból (tanult zsidó)
„fordul” a keresztény vallás felé. Péter-Pál napjától már
nem nő tovább a búza, gyökere szakad: „Péter, Pál érkeze, szakad a búza gyökere.”
A teljesebb, több hagyományt őrző nap július 2 Sarlós
Boldogasszony. A múlt évi számban már írtam róla.
Most emlékeztetőül és kiegészítésül pár gondolat. Attól
sarlós, hogy a XVIII. századig asszonyok aratták sarlóval és az emberek kötözték a kévéket. Másik jelzője
„Nehézkes Mária.”
Biztosan emlékeznek rá, írtam a március 25.-ei Gyümölcsoltó Boldogasszonyról. Az isteni gyümölcsöt (Jézus) ekkor foganja Mária. Ha számolunk, július 2-án

2012. július

már lassan negyedik hónapja van áldott állapotban a
majd karácsonykor születő Jézussal. A július az az időszak, amikor már nemcsak a kismama, hanem környezete is látja az áldott állapotot. (Nem a terhességet! A”
terhes könyvet” a szocializmus idején vezették be, mint
kifejezés ekkor terjedt el. Azóta a várva várt gyermeket
tehernek nevezik, nagyrészt a sajtóban és médiában is.
Úgy tudom, nem rég óta a „terhes könyvet” felváltotta a
„várandós könyv”. Legalább így nevezzük a várt gyermeket hordozót, de nem kell szégyellni áldásnak nevezni. Vissza kéne hozni a kifejezést Európában egyedülálló gazdag nyelvünkbe.
A kaszás aratás a XIX századtól kezd terjedni, ekkor a
szerepek felcserélődnek, ekkor már az ember vágja a
gabonát, a marokszedő az asszony vagy a nagylány. A
markokból kévét kötnek. (A hozzá való kötelet hajnalban, a még nyirkos szalmából fonják, tekerik). A kévéket keresztbe (kepébe) rakják. A keresztbe rakott kévék
száma vidékenként, arató csapatonként változó 14-30
kéve (ritkán kevesebb vagy több). A kereszt tetején
mindenképpen széthúznak egy kévét, (legtöbb helyen
papkévének hívják), így páratlan számú kéve van egy
keresztben. A felsőről lefolyik a víz. Ahol a kereszt aljába, középre kettéhajtanak egy kévét, hogy emelje a kereszt közepét, - biztosítva a jobb esővíz lefolyást, akkor páros számú a kévék száma. A
kévék száradás után a szérűskertbe – legtöbbször több száz kévéből álló asztagba kerülnek. Az aratás végén itt került sor a cséplésre. Korábban kézzel, cséphadaróval, később patkolatlan lovakkal nyomtatták. Ennél a
munkánál már szívesen bízták serdűlő legényekre a lovak hajtását és a körbejáró lovak hátán lovaglást tanulni is volt mód a gyermekeknek. A kicsépelt,
kitaposott mag, pelyva, törek, por keverékét, alkalmas
szelet megvárva, szórólapáttal a szélbe dobva „szelelték ki”a gabonaszemeket. Forradalmi változást hozott a
gőzgép vagy traktor hajtotta cséplőgép megjelenése.
Sokkal hatékonyabb, termelékenyebb munka, kisebb
munkaerőigény, több munkanélküli. A bő fél évszázada
megjelent arató-cséplőgépek (kombájn) pedig töredékére csökkentették az emberi munkaerőigényt, ami
még kevesebb falusi munkahelyet eredményezett, alibi
munkahelyek létrejöttét, elvándorlást, a beruházások
miatt pedig a banktőke „áldásos” terjeszkedését. Szegény „Sarlós Boldogasszony” más néven „Nehézkes
Mária” gondoltad-e amikor kétezer éve szíved alatt
hordtad Megváltónkat, hogy ide „fejlődik” civilizációnk.
A következményekbe most "izzadunk."
Aki teheti, annak kívánok frissítő nyaralást, aki nem,
annak kitartást, mert még igen meleg napok várnak
ránk.
Mozsgó, Áldás hava
Győri Sándor
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Egy kis honismeret
„Azért vagyunk a világban, hogy valahol
otthon legyünk benne.” /Tamási Áron/

Szentgáli-rétek

A Mozsgóról Almáskeresztúr felé vezető országút
északi oldalán húzódó első völgyrét, melyet a Szentgáli-árok választ ketté (a „fehér hídnál”). A rét máig megőrizte a XIV. századból a Szentgáli család nevét, melynek itt volt a birtoka (Prága, melyet 1499-ben eladtak
Török Imrének). A réttől északra ma is Szentgálivölgynek hívják a helyeket. A völgy ősi erdeiben hamuzsírt égettek, kulimászt készítettek (Kalamázvölgy).
A Szentgáli-rét völgye és a Porovicza-patak az állattenyésztéshez nyújtott kiváló lehetőséget.

A Szentgáli-rétek nyugati oldalát kisebb, szláv néveredetű szántóterületek határolják, Rasztina és Prigod. A
rétek ÉNy-i határán a Jedinka szőlőhegy Szentgálirétekre lehajló oldalán elterülő szántó a Badacsony. A
Szentgáli-rétekre északról simuló domboldal a Bazik
(Bazik-dűlő), mely sok cserépedény-töredéket rejt. S
végül a rétek ÉK-i végét határoló domboldal a Pulaföld (Pula-dűlő), melynek helyén a középkorban falu
volt.
Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését,
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájával
kapcsolatban!
Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából
Sz.Z.

Mozsgó földrajzi, fejlődéstörténeti leírása
A Mecsekerdő Zrt. alakította ki és gondozza az Ezüsthárs tanösvényt. A tanösvény tábláinak segítségével
megismerkedhetünk Dél-Zselic geológiájával, természeti környezetével. A Mozsgó és Almáskeresztúr közelében található homokbányákhoz Ország János geológus készített május hónapban leírásokat, melyeket az
újság hasábjain ismertetünk.
Földrajzi viszonyok
Baranya megye nyugati szelén és Somogy megye délkeleti részén terül el a Zselic. Határát északon a Kapos,
délen a Dráva-völgyre ereszkedő hátság, nyugaton a
Bárdi- és Gyöngyös-patak, míg keleten a Baranyacsatorna, illetve az Okor-patak völgye jelöli ki. Legmagasabb pontja a Hollófészek (358 m). A táj három fő területre osztható. Az Észak-Zselic meredek oldalain felszínre bukkan a pannon agyag. A Magas-Zselic a legmagasabbra emelkedett és jól tagolt központi terület. A
Déli-Zselic egy emelkedés közben levált és kibillent
rögdarab, amelyen terjedelmes platók találhatók. A területet észak-dél irányú völgyek jellemzik, meredek
völgyoldalakkal és viszonylag széles, lapos völgyekkel.
A Zselic átlagos tengerszint feletti magassága 211 méter, felszíne formakincsekben gazdag, platók, völgyek,
völgyközi hátak, csuszamlások, löszmélyutak teszik változatossá e vidéket. Aprólékos tagoltsága révén a Dunántúl egyik legmozgalmasabb és legszebb tája. Mélyaljzata, magja ókori kristályos kőzetekből és középidei
mészkövekből áll, amit vastagon fednek a miocén
(~25–5,3 millió év) és pleisztocén (~2,588–0,0117 millió
év) korú képződmények. A Zselic a pleisztocéntől (jégkorszak) tekinthető önálló szerkezeti egységnek, a jelenkori domborzat kialakulása a felső pliocén (~5,3–
2,588 millió év) idején indult meg.

Ősföldrajzi kép, fejlődéstörténet
A miocén kori üledékképződés megindulásakor délen
(a mai Görcsönyi-hátság és Villányi-hegység területe)
magasabb (1000-2000 méteres) hegyvidék húzódott. A
mai Mecsek és az attól nyugatra található terület alacsony hegyvidék, dombság volt. Északon (IbafaHorváthertelend) kezdetben keskeny tengerparti síkság
terült el, melyre a dombvidékről kilépő folyó törmelékkúpot kezdett építeni, ami széles deltasíksággá alakult.
A neogén (miocén és pliocén) összlet fő tömegét így folyóvízi és delta képződmények adják (kavics, homok,
agyag).
A miocén üledékképződés kicsiny, sakktáblaszerű, főleg vertikálisan mozgó egységekben indult meg. A
szerkezet kialakulása a Pannon-medence kinyílásához
kapcsolódik. A korábbi déli hegyvidék területe erőteljesen süllyedni, míg a korábban süllyedő északi rész kisebb megszakításokkal emelkedni kezdett. A legnagyobb törmelékszállítás a Bükkösdi-törés mentén kialakult völgyben volt, délről északi irányban.
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A hordalékot szállító folyók vízjárása erősen ingadozó
volt. Feltételezhető egy csapadékos és egy száraz évszak váltakozása (monszun jellegű klíma). A csapadékos évszakban a heves esők áradmányvizei durva törmeléket, kavicsot szállítottak, míg a száraz évszakban
minimálisra csökkent a folyók vízhozama, s ekkor finomszemű üledék halmozódott fel.
Idővel a déli hegyvidék alacsonyabb lett, az északi területek feltöltődtek. A gyors süllyedés miatt délen az alsópannonban (~12–8 millió év, miocén vége) az intenzív
transzgresszió (a tenger szintjének emelkedése, előrenyomulása) miatt kezdődött meg az üledékképződés,
egy beltavi, csökkentsósvízi környezetben. Kialakult a
mai Mecsek szigethegység jellege, amely a pannon végéig megmaradt. A pliocén időszak gyakorlatilag lepusztulási időszak volt, s a negyedidőszakra (pleisztocén és holocén) az intenzív kiemelkedés, a mozgások
felerősödése volt jellemző. A Mecsek tovább emelkedett. A pleisztocén, azaz a jégkorszak fő képződménye
a szél által szállított lösz, amely nagy vastagságban
(helyenként 40 m) halmozódott fel a Zselic területén. A
holocénben folytatódott a pleisztocén során kezdődött
üledékek lerakódása, áthalmozódása. Ezek főleg lejtőés folyóvízi üledékek.
Mozsgói homokbánya
Mozsgótól délre a domboldalban található a mintegy 810 m magas homokfal, korábbi homokbánya (YEOV: 557
296, XEOV: 85 781). A feltárás a felső-pannon időszakában (~8–5,3 millió év) lerakódott, a Dunántúli Formációcsoportba tartozó Somlói Formációba sorolható. A
finomszemű homok, aleurit (kőzetliszt) és agyag nyíltvízi kifejlődésű, csökkentsósvízi (édes folyóvíz és a sós
tengervíz találkozása) környezetben képződött. A pan-
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non összlet jelentős, akár 50-60 m-t meghaladó vastagságot is elérhet.
A feltárás nagyobb, alsó részét ritmikus kiülepedésből
származó, jól rétegzett, sárga színű homok alkotja.
Egyes helyeken, a vörös színű, limonitos homok foltszerű, máshol réteges megjelenésű. A vörös szín az
oxidáció miatt megjelenő vastartalom bizonyítéka. A fal
alsó részén keresztrétegzettség figyelhető meg. A mintegy 100 dőlésű rétegekre meredekebb 250 dőlésű rétegek támaszkodnak. Ez a folyó vízhozamának és medermélységének változását mutatja. Egyes rétegek
enyhén kipreparálódtak meszes cementáció miatt. A fal
felső részén fehér, sárgás-fehér agyag is megfigyelhető. A finomabb, agyagos üledékek a part előrenyomulásakor kimélyülő vízben halmozódtak fel, távolabb a
parttól. A feltárás makroszkópos vizsgálat alapján faunaszegény. A rétegsor legfelső részén pleisztocénholocén üledékek figyelhetők meg.

Kereszrétegzettség a mozsgói homokbányánál

Kirándulás
A Mozsgóért Egyesület szervezésében egynapos kirándulást szervezünk, melynek időpontja 2012. augusztus 3. (péntek)
A tervezett útvonal:
Keszthely-Festetics Kastély-tárlatvezetéssel
Népviseletes Babamúzeum
Panoptikum
Csigaparlament
Zalaszántó-Sztúpa
Sümegi vár
A kirándulás ára 10000 Ft/fő mely magában foglalja a
buszköltséget, tárlatvezetést és a múzeumi belépőket.
A kirándulás akkor kerül megrendezésre, ha a jelentkezők száma eléri a 18 főt.
Jelentkezni lehet a könyvtárban.
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Visszaemlékezés –
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A múlt emlékeiből

Most, hogy leültem az íróalkalmatosságom elé, megállok egy kicsit. Azon kezdek gondolkozni, hogy tulajdonképpen mit is akarok tenni? Írni? Mit? Lenne ugyan miről, de hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy kinek!
Nem vagyok abban biztos, hogy a mai világban érdekel-e valakit a múlt, az a múlt, mely bizony akárhogy is
számolom, több mint hatvan éves. A mai fiatalokat bizonyára nem érdekli, teljesen más „dolgokkal” vannak
elfoglalva és az ilyen furcsa történéseket nem is
„csipik”.
Mindegy. Döntöttem, megírom!
Valamikor még 1945 előtt volt, Magyar Katonai egységet vezényeltek egy községbe. Lehet, hogy több községbe is, de most csak az egyik községről van szó.
Kora tavasz lehetett. Az egységet házakhoz kvártélyozták, telepítették be. Voltak köztük egészen fiatalok, de
idősebbek is, már meglett apák. A szobákban szalmán
és pokrócokon feküdtek. Azt mondták, hogy ők a Sárbogárdi Ezred. A magasabb parancsnokság a kastélyban volt elhelyezve. A kisebb parancsnokságok szintén
házakban, magánházakban voltak, persze nem szalmán feküdtek. Volt olyan kisebb parancsnok is, akivel itt
volt a felesége.
Nem tudom, nem emlékszem pontosan a titulusokra,
no meg nem is tudom, hogy azok mit jelentenek, mit jelentettek akkor, de a közelünkben volt elszállásolva egy
őrmester. Vele volt a felesége is. Arra is emlékszem,
hogy volt csicskása, aki csak nehezen beszélt magyarul, törte a magyar nyelvet. Ez nekem akkor, annak idején nagyon tetszett. Azt mondták, hogy székely vagy
román vagy erdélyi. Ez az utóbbi engem nagyon érdekelt, mert ez idő tájt apám is katona volt, több lapot küldött Erdélyből, Óradnáról, Csúcsáról, Aradról, Désről
stb. Engem az őrmesterék nagyon szerettek, a kishúgomat is, őt inkább az őrmesterné. Nekik nem volt akkor még gyerekük. Rengeteg cukrot, csokoládét, szentjánoskenyeret, narancsot kaptunk tőlük. Volt olyan
édesség is, amit még a mai napig sem tudom mi volt,
de hogy jó volt, az biztos. Emlékszem a „cipőfűzőre” is,
mely szintén édesség volt.
A falubeli pajtásaimmal eljártunk azokhoz a házakhoz is, ahol a szalmán fekvő katonák voltak elhelyezve.
Nekem nagyon érdekes embereknek tűntek. Nagy kondérokban hozták nekik az élelmet, nekünk is adtak belőle. Sőt később, amikor már a közeli szőlőhegyen érett
a májusi cseresznye, letört ágakkal együtt hozták nekünk.
Sokszor bizony sajnáltam őket, esős, sáros időben
gyakorlatoztak, húzták, vonták az ágyukat, ezek között
voltak nagyobbak és kisebbek is. A híradósok póznákkal helyezték el fákon és bokrokon a vezetéket, ahogy

ők mondták a „tyúkbelet”. Amikor lövészet volt, az volt
ám az igazi nekünk, gyermekeknek.
Sajnos láttam olyat is, amikor azt mondták, hogy ki
van kötve a katona. A község egész területe tele volt
lövészárokkal, melyeket a katonák ástak. Itt különböző
fegyvereket helyeztek el, innét lőtték a távolabb elhelyezett különböző célokat.
De visszatérve az őrmesterhez. Hozzájuk több, nem
szalmán fekvő katona járt, különböző katonai dolgokról
beszéltek. Ez most azért is fontos, mert a jelenlegi írásom alapja erről akar szólni. Olyan szavakat hallottam,
melyek nekem akkor fantasztikusnak tűntek. Egyetkettőt akkor meg is jegyeztem. Erről lesz most szó.
Ebben az időben már a fülhallgatós-detektoros rádiókat is be kellett szolgáltatni. Egyszerűen tilos volt rádiót
hallgatni. Mivel az őrmesterék beszélgetéseikben szóltak a rádióról is, nekem úgy tűnt valamit várnak. Beszélgetéseik közben többször kártyáztak is. Engem is
megtanítottak „zsírozni”. Sohasem felejtem el, amikor
keresztbe zsíroztak és legtöbbször a csicskás társa volt
az őrmester. Érdekes magyarsággal buzdította az őrmester - de az is lehet ám, hogy nem is őrmester volt hogy „teszed rá őrmester!” Mi később őt már csak Teszed rá őrmester-nek neveztük. nem haragudott, csak
nevetett.
Erről jut eszembe egy fura dolog, amiért én majdnem
megharagudtam rá. Történt, hogy a naccsága, az
őrmesterné, elküldte hozzánk a csicskást. Szegény
gyerek, hogy megértesse magát anyámmal, kézzellábbal mutogatott, hogy őt miért küldte a naccsága. Valami pirizli tűről volt szó. Ezt úgy próbálta megmagyarázni, hogy egyik kezének mutatóujjával és a hüvelykujjával egy kört alkotott, a másik kezének mutatóujjával
ebbe a körbe ki-be húzgálta. Anyám rettenetesen felháborodott, csúnyán bánt szegénnyel, majd elrohant az
őrmesternéhez. Nem akarom részletezni, a lényeg az,
hogy szegényt a nagysága a prézlitörőért küldte, azt
kérte kölcsön. Én nem is tudtam, hogy a mozsár a
prézlitörő, amiben fejszenyéllel a mákot és diót szoktak
törni! Nekünk csak ilyen volt, de az is megfelelt.
Folytatjuk
P. J.

2012.05.28.Elsőáldozók: Hegedűs Péter, Tóth Levente,
Hegedűs Richárd
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Labdarúgás
Megyei III. osztály „Szőllősi” csoport felnőtt
2012. tavasz

A szezonzáró mérkőzés után került sor a Díjátadó ünnepségre. Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya megyei
igazgatója adta át a kupát és az érmeket. A tavaszi
szezonban 57 ponttal az előkelő második helyezést érték el a fiúk. A kupát a csapat nevében Babai Antal
csapatkapitány vette át, akinek egyben ez volt az utolsó
mérkőzése.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Szép volt fiúk! Hajrá Mozsgó!
A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető.

Mozsgó SE több játékosa
is jó helyezést ért el a góllövő listán. Horváth Benjamin lett az idei szezon
legjobbja 42 góllal, Hegyháti József a harmadik helyen végzett 27 góllal,
Lengyeltóti Tamás 10,
Miczek Zsolt 6, valamint
Vágner Zoltán 5 góllal a
közép mezőnybe végeztek. Focistáink több mint
100 góllal fejezték be a tavaszi szezont. Köszönjük,
Kovács Zsolt, polgármester úrnak a támogatást és
a szurkolóknak a bíztatást
valamint a Csizik Mihály
Sportegyesület tagjainak a
munkáját.

Júniusi eredmények
27. forduló 2012. 06. 10. Endrőc – Mozsgó
Góllövők: Horváth Benjamin, (3)
Miczek Zsolt, Németh Tibor, Vágner Zoltán

1–6

28. forduló 2012. 06. 17. Mozsgó – Szentegát
Góllövők: Horváth Benjamin, Teberi Attila

2–2

Gaál Szabina
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Bocsa utcabajnokság eredményei

Kispályás Utcabajnokság mérkőzései

3. forduló 2012. 06. 08.

5. forduló 2012. július 16.

Jefferzon – Csipet csapat
Profik – Mozsgóért Egyesület
Mozsgói Kandúrok – Jefferzon
Csipet csapat – Profik
4. forduló 2012. 06. 15.
Mozsgói Kandúrok – Mozsgóért Egyesület
Jefferzon – Profik
Mozsgóért Egyesület – Jefferzon
Csipet csapat – Mozsgói Kandúrok

12 – 3
12 – 9
7 – 12
2–3
12 – 8
12 – 7
10 –12
10 –12

Mátyás kir.u. – B. előre
Drink team – Maszkások
6. forduló 2012. július 23.
B. előre – Drink Team
Maszkások – Mátyás kir.u.

12 – 3
6 – 12
11 – 12
12 – 10

8–5
9–5

Végeredmények
I.
II.

5. forduló 2012. 06. 23.
Profik – Mozsgói Kandúrok
Mozsgóért Egyesület – Csipet csapat
Jefferzon – Csipet csapat
Profik – Mozsgóért Egyesület

0–4
8–5

B. előre
Maszkások
Drink Team
Mátyás király

III.
IV.

15 pont
12 pont
4 pont
4 pont

Góllövőlista:
1.
2.
3.

Horváth Benjamin
Miczek Zsolt
Babai Antal

21 gól
16 gól
10 gól

I. helyezett: Profik
II. helyezett: Jefferzonsziti
III. helyezett: Mozsgói kandúrok

Robi 52-es

Beko színes TV +

Kapálógép eladó!

univerzális távirányító eladó!

Érdeklődni: 06 70/ 289 - 8007

Érdeklődni: 06 70/ 289 - 8007

Értesítem a T. Könyvtárlátogatókat, hogy a könyvtár 2012. július 11-25-ig zárva tart. Nyitás július 26-án
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A szociális otthon lakóinak sikere

Ladányi Jánosné 4.

A Kecskeméten 2012. június 15-17. között megrendezésre kerülő Országos Atlétika Versenyen a BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény lakói
előkelő helyezéseket értek el. 7 sportágban hozták el
az első helyezettnek járó aranyérmet, emellett 5 ezüstés 4 bronzérmet gyűjtöttek össze.

200 m-es futás:

Léber Dezső
Putz Sándor

2.
4.

Kislabda hajítás:

Balogh Brigitta 1.
Marcsik Lídia 5.

Rakétahajítás:

Léber Dezső 1.
Mayer Mátyás 1.

50 m-es futás:

Balogh Brigitta 2. helyezés
Balogh Mónika 3.
Marcsik Lídia 4.

400 m-es gyaloglás:

Mayer Mátyás 1.
Taskovics Ferenc 2.

Helyből távolugrás:

Bató Tamás 1.
Balogh Mónika 3.

Távolugrás:

Berezvai Zsolt 2.
Putz Sándor 3.
Orsós Géza 4.

Súlylökés:

Huszár Rózsa 1.

400 m-es váltófutás:

Léber Dezső
Putz Sándor
Tóth László
Orsós Géza

2.

100-es futás:

Berezvai Zsolt
Tóth László
Orsós Géza

1.
3.
4.

Strandszemle
Júliusi lapszámunkban összegyűjtöttem a két, hozzánk
legközelebb eső és legjobb strandot. Most már semmi
akadálya nem lesz, hogy egy meleg, és esetleg semmittevős nyári délutánon útra kerekedjünk, rábökjünk a
nekünk tetsző strandra, és nyárhoz méltó barnasággal
zárjuk a napunkat.
Szigetvári Gyógyfürdő
Természetesen elsőként a hozzánk legközelebb eső
fürdőt, a Szigetvári Gyógyfürdőt kell, hogy megemlítsem. „Történelmi környezetben”, a szigetvári vár mellett
helyezkedik el. Minden megtalálható itt, ami egy kellemes nap eltöltéséhez szükségeltetik: kül- és beltéri medencék, szauna, jakuzzi, gőzkabin, úszómedence, gyógyászati szolgáltatások. Gyakran szerveznek különféle
programokat, és még ennél is gyakoribb az ún. „Éjszakai fürdőzés”. Érdemes figyelemmel kísérni a honlapot,
mert mindig valamilyen programhoz kötődik (pl. koncert). Július 7., 14., 21., 28. napján
részt
vehetünk
ilyenen.
Egy teljes körű jegy a felnőttek
számára 2100 Ft, a kedvezményes jegy 1400 Ft. Vigyázat: kedvezményt csak a nyugdíjasok, il
letve a 16 év alattiak vehetnek
igénybe! 14.00 után a felnőtt jegy
ára 1400 Ft-ra, a kedvezményesé

pedig 1000 Ft-ra csökken. Természetesen számos
kombináció létezik, ezeket megtalálja mindenki a
www.szigetvarigyogyfurdo.hu weboldalon.
Virágfürdő, Kaposvár
Nem fog csalódni senki a kaposvári Virágfürdő széleskörű választékában. Legalábbis akit kielégítenek a hátfal befúvók, víz-ernyő, nyakzuhany, vízköpők, övzuhany, buzgárok, gejzírek, kamikaze csúszda, családi
csúszda, anakonda, barlangcsúszda, barlangvízesés,
vízfüggöny, sodrófolyosó, vízgombák sokaságai, azt
biztosan nem. Természetesen ezen felül számos
gyógy-és wellness szolgáltatást is kínál nekünk a
strand, tehát itt is megtalálja az összes korosztály a
számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Érdemes itt is figyelemmel kísérni a honlapot, amit a
www.viragfurdo.hu honlapon érhetünk el. Habparty,
gyertyafényes fürdőzés…nos, itt sem kell unatkozni!
Jegyárak a strandfürdő részlegbe:
felnőtt jegy 2000 Ft, kedvezményes jegy 1400 Ft (nyugdíjas, illetve ifjúsági jegy 18 éves korig). Délután 16.00-tól ez 1500 Ft-ra és
1120 Ft-ra módosul. A többi kombináció természetesen a honlapon
megtalálható.
Hegyháti Anett
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Június hónapban elvégzett munkákról
A szőlőhegybe vezető utakat folyamatosan tisztítják, szélesítik, járhatóvá teszik.

A falu belterületi árkait a Start közmunkaprogram részeként gondozzák.

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
a július hónapban
születésnapjukat ünneplő
Almáskeresztúri lakosokat!
Kasler Ferencné, Márton Sándorné,
Ozsvald Zoltán János, Fodor Ernő, Steiger Balázs,
Csanády Laetitia Allegra, Nemes Zsolt Zoltánné,
Károlyi Csaba, Károlyi Zoltán Csaba,
Willms Gregory Stefan, Vida József
„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok szépet,
Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”

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; Szerkesztő: Bege Amália,
Gaál Szabina Kiadványterv: Győri Zsuzsi Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
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