Mozsgói Napok
2012. október 1-7.
Hagyományt kívánunk teremteni ezzel a rendezvénynyel. Hiszen lakóhelyünk múltjában, jelenében meganynyi érték rejlik. A rendezvénysorozat egyik fő eleme a
Művelődési Ház névadó ünnepsége.
Dr. Vargha Károly, a volt pécsi Tanárképző Főiskola
tanszékvezető tanára, megyei honismereti szaktanácsadó feldolgozta Kazaliczky Antal életét. Cikkében arra
hívta fel az utókor figyelmét, hogy „Kazaliczky Antal, a
termékeny író és neves színész több megbecsülést érdemelne az utókortól, mint amennyiben eddig részesítettük… Mozsgó község pedig adjon helyet a kultúra
otthonában egy Kazaliczky képnek, hadd emlékeztessen öreget és fiatalt egy tehetséges, dolgos művész
életére és azokra a kötelezettségekre, amelyek emlékének, műveinek megőrzésében, felkutatásában és további gondozásában szűkebb és tágabb értelemben
vett szülőföldje lakóira várnak!”

Kék nefelejts nóta 1908-ban készült felvétel elérhetősége a neten:
http://gramofon.nava.hu/1985618531/kek_nefelejts

Elérkezett az idő, hogy ismételten a kultúra otthonának
tekintsük a művelődési házat és méltó helyére kerülhessen egy fotó Kazaliczky Antalról, a mozsgói születésű kiválóságról. A neves színész és színműíró 1852.
május 10-én született. Születésének 160. évfordulója
alkalmából a Művelődési Ház felveszi ismételten a nevét, kifejezve ezzel büszkeségünket községünk szülöttére. Születésének helyét a Petőfi utcában emléktábla
jelöli.
A Magyar Színművészeti Lexikon az alábbi adatokat
tartalmazza róla: (Mozsgó, 1852. máj. 10.–Bp., 1917.
nov. 5.): színész. 1875-ben végezte el a Színművészeti
Akadémiát és Pécsre szerződött Miklósy Gyulához.
Vidéken – Szegeden, Miskolcon, a temesvár-budai
kerületben – elsőrendű drámai színésznek számított.
1896–1909 között a Vígszínházban működött, itt főként
karakterszerepeket játszott. Tagja volt a Vígszínház
drámabíráló bizottságának is, és számos dramaturgiai
cikket publikált. F.Sz. A püspök (Flers–Caillavet: A király); Macbeth (Sh.); Bourignard (Kövér L.: A szép marquisné). Szerepelt a Halálos csönd (1918) c. m. filmben. Több színdarabot, népszínművet írt. F.M. Garasos
alispán (1896); A harang (1898); A tetemrehívás
(1904); A honáruló (1908); A kard becsülete (1910).
Felesége: Bacsó Jolán (Arad, 1861–?): színésznő.
1878-ban kezdte a pályát, vidéken együtt szerepelt
férjével.

1905-ben
Szegeden
mutatták be a
Tetemrehívás
című művét.
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Mozsgó Község
Önkormányzata
és a
Mozsgóért Egyesület
tisztelettel meghívja Önt a
Mozsgói Napok
rendezvénysorozatára.

15.00 óra
Művelődési Ház
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
névadó ünnepsége
A megjelenteket köszönti Kovács
Zsolt Mozsgó község polgármestere

Program:

Ünnepi beszédet mond dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka a Csorba Győző
Megyei – Városi Könyvtár igazgatója

2012. október 1. hétfő 14.00 óra
Művelődési Ház

Részletek Kazaliczky Antal színész,
színműíró alkotásaiból

Szülőföldem a Zselic
helyismereti, helytörténeti vetélkedő a
Dél-Zselic tájegységhez tartozó települések lakóinak részvételével

Kék nefelejcs c. nóta - 1907-es felvétel
Kék nefelejcs c. nóta
Ferencz Orsolya énekművész előadásában

2012. október 5. péntek 8.00 – 12.30
óra
Lengyeltóti János Tagiskola
Ismerd meg környezetedet!
Mozsgó nevezetességei, látnivalói gyerekszemmel - projektnap
2012. október 5. péntek 12.00 óra
Művelődési Ház
Operett előadás
Fellépnek Stubendek Katalin és Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház művészei

A kard becsülete népszínmű –
Részleteket adnak elő Stubendek
Katalin és Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház művészei
Mozsgó gyöngyszemei
Közreműködnek Mozsgó amatőr
előadói
Kísérő rendezvény
Kazaliczky Antal életét bemutató
kiállítás
Mozsgón élő ifjú alkotók tárlata

BM Mozsgó – Turbékpusztai Integrált
Szociális Intézménye támogatásával
2012. október 6. szombat 13.30 óra
Rendezvényterem

2012. október 7. vasárnap
11.30 óra Szentmise

Mozsgó és környéke
fotópályázat eredményhirdetése

10.00-16.00 Pringli-völgy
Búcsú és havi termelői vásár
Kézművesek, helyi termelők
portékáinak vására

14.30 óra
Mozsgó, Petőfi u. 12.
Koszorúzás Kazaliczky Antal
emléktáblájánál

15.00 óra Néptánc
A kozármislenyi Józsa Gergely
Néptánccsoport és a Szigetvári Néptánc Kör fellépése
A programok ingyenesek!
Megtisztelő megjelenésére
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Visszaemlékezés –
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
Kérem! E szóval, jellegzetes kéz- és fejmozdulatokkal
kezdené megemlékezését az aktuális eseményekről
Lengyeltóti János igazgató úr.
Mert Ő mindig csak kért, nem elvett vagy követelt és
mégis mindig kapott figyelmet, csodálatot, szeretetet,
megbecsülést faluja lakóitól, a fiataloktól, akiket soha
nem hagyott cserben. Az 1956-ot követő megpróbáltatásai közepette sem hagyta itt azt a falut, ahol pályája
kezdődött, mindvégig hű maradt. Tanította, nevelte,
programokkal látta el az ifjúságot.
1963-ban körzeti népművelési igazgató lett. A
mozsgói művelődési ház igazgatójaként foglalkozott falunk, térségünk történelmével, kultúrájával, néprajzi hagyományaival. Nekünk, akkori iskolásoknak honismereti
szakkört vezetett, melynek előadásai alkalmával feszült, kíváncsi figyelemmel hallgattuk lenyűgöző előadásmódjával elénk tárt mondanivalóját. Fiatal gyerekeknek olyan történelmi tényeket tárt föl falunk, hazánk
történéseiről, melyeket bizony addig nem hallottunk.
Egy alkalommal aztán megismertetett bennünket
Mozsgó híres szülöttjével, Kazaliczky Antal színész,
költő, színműíróval, aki falunkban született 1852-ben, a
mai Petőfi utca 12. szám alatti telken álló házban. Meghalt 1917-ben. Hittük is, nem is, hogy falun, főleg a mi
kis falunkban, születhetett híres ember. Azóta persze
tudatosult bennünk, hogy falun, pusztán is születnek híres emberek, melyet számos példa mutat. (Monok:
Kossuth Lajos, Németh Miklós miniszterelnökök,
Felsőrácegrespuszta: Illyés Gyula)
Igazgató úr 1967-ben megszervezte Kazaliczky Antal
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halálának 50.-ik évfordulója alkalmából az ünnepséget.
Ekkor a művelődési ház felvette Kazaliczky Antal nevét.
A Petőfi utcai házon azóta emléktábla hirdeti születését. Az ünnepség lebonyolításában segítségére voltak
a tanárok, mi iskolások, az énekkar keretében énekeltünk, verset mondtunk. Bálint András akkori fiatal pécsi
színész Radnóti Miklós Nem tudhatom című költeményét szavalta, mely igazán megragadott. Nagy eseménynek számított, hogy a mi poros kicsi falunkban
színész az utcán verset mond. Az ünnepségen megjelentek a megyei, járási művelődési osztályok képviselői.
A vendégeket a kultúrházban pogácsával, szendvicsekkel, frissítőkkel kínálták az akkori KISZ-es lányok.
A falu apraja-nagyja részt vett a megemlékezésen.
Pár évvel ezelőtt a Petőfi Rádió Verkli című zenei
műsorát előszeretettel hallgattam, melyet Tarnai Kiss
László eMeRTon díjas énekművész szerkesztett és vezetett, míg ez a műsor meg nem szűnt. Ebben a zenei
műsorban a szerkesztő úr különböző zeneszámokat
közvetített közkívánatra, többek között a „Kék nefelejcs,
kék nefelejcs virágzik a tó partján…” kezdetűt, melynek
apropóján elmondta, hogy ez az ének Felsőpakony község himnusza. Erre én tollat ragadtam, és többek között megírtam a szerkesztő úrnak, hogy a fenti ének
szövegét a mi kis falunk szülötte Kazaliczky Antal írta.
Megírtam, hogy születését emléktábla jelzi, és megvan
még a kis tó, melynek partján a kék nefelejcs virágzott.
Szerkesztő úr közlésem után meghívott egy későbbi
zenei élő adásba, melyet tisztelettel megköszöntem, de
a meghívásnak nem tettem eleget. Azok a kedves olvasók, akik szokták hallgatni a Verkli című zenés műsort,
talán emlékeznek a műsornak gyakori vendége volt
Lukácsházi Győző zenetanár-zeneművész és a kaposvári lakos Kűcsön Béla zenegyűjtő, kinek számtalan régi bakelit lemeze van sok-sok régi zeneszámról.
Ezek a gondolatok jutottak eszembe Kazaliczky Antal
születésének 160. évfordulója kapcsán.
Gróti László
Kék nefelejcs, kék nefelejcs,
Virágzik a, virágzik a tó tükrén,
Beteg vagyok, fáj a szívem,
Nem sokáig élek én.
Hanem azért, hanem azért,
Koszorút, ha meghalok,
A síromra, sírhalmomra
Nefelejcsből fonjatok.
Kék nefelejcs, kék nefelejcs,
a hűségnek, a hűségnek virága.
De sok szőke, barna leány,
Megcsalt engem hiába.
Ha meghalok, a síromra
Nefelejcset tegyetek,
Hadd mondja el,
Nem én, hanem ők
Csaltak meg engemet.
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Idősek Napja
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év október 1.-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió 60. életévét betöltött
lakójáról.
Ezen a napon, az idősek világnapján, szeretettel
gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet munkáját
és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött, de
szeretetüket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az
év minden napján érezzük. E szavakkal köszöntötte a
polgármester úr a megjelent nyugdíjas korúakat. Az ő
kezdeményezésére ünnepeljük Mozsgón – immár második alkalommal - a nyugdíjas korúakat, tiszteletünk és
megbecsülésünk jeleként.
A személyes meghívásnak köszönhetően, sokan jöttek el ezen a szombat délutánon. Az ízlésesen, szépen
megterített asztalok várták a vendégeket.
De nemcsak ezen a napon irányul a nyugdíjasok felé
a figyelem. Ezt a segíteni akarást, gondoskodást köszönte meg a mozsgói Őszikék Nyugdíjas Klub. Javaslatukra a Nyugdíjasok Baranya Megyei Képviselete Kovács Zsoltnak az Idősbarát Polgármester díjat adományozta, az idős korosztály életkörülményeinek javítása
érdekében kifejtett több éves munkája elismeréseként.

Ezt követően Ferencz Orsolya énekművész 45 perces műsora következett. Mindenki által jól ismert operettekből adott elő részleteket hihetetlen erővel és mentalitással. Jó kedve, művészete magával ragadta a
hallgatóságot és vastapssal köszönték meg e kedves
élményt.
Már az éneklés alatt szerettünk volna táncra perdülni. Teljesült a kívánságunk, igazi talpalávalót húztak a
zenészek. Kellemes, szép délutánt tölthettünk el együtt.
Köszönet a képviselő-testületnek a rendezvény támogatásáért, köszönet az önkormányzat dolgozóinak, a
Mozsgóért Egyesület tagjainak a szervezésben, megvalósításban vállalt munkájukért.
P.É.
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Képviselő-testületi ülés
2012. szeptember 12.

A két ülés között végzett önkormányzati munkáról tájékoztatta a polgármester úr a megjelenteket. Mint már
többször is hírt adtunk róla, 2013. január 1-től változnak
a közigazgatási határok. Somogyhárságy képviselőtestülete abbéli szándékát fejezte ki, hogy Mozsgó községhez kíván csatlakozni. Ebben az esetben teljesül
az a feltétel, hogy a társuláshoz tartozó települések egy
közös önkormányzati hivatalt működtetnek. Somogyhárságy településsel Magyarlukafa és Vásárosbérc községek is csatlakoznak a Mozsgó, Szulimán és Almáskeresztúr önkormányzati társuláshoz. Tárgyalások folynak Csertővel a csatlakozásról, ezáltal hét település alkotna közös társulást.
Határozat született arról, hogy 2013. január 1-től Mozsgó székhellyel közös önkormányzati hivatalt kívánunk
fenntartani, mely szándékunkat a Baranya Megyei
Kormányhivatal felé nyújtjuk be.
A járási hivatalok felállítása miatt két álláshelyet – egy
előadó és egy igazgatási státuszt-, valamint munkaeszközöket kell biztosítania az önkormányzatnak.
A testület elfogadta a 2012. évi költségvetési rendelet
módosítását az év közben felmerült eddig központi, állami támogatások figyelembe vételével. Határozat született az I. félévi költségvetési beszámoló elfogadásáról
is.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
MEGHÍVÓ
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. október 25-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel testületi ülést tart a Rendezvényteremben, melyre tisztelettel meghívja a község lakosságát.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) október havi kifizetésének időpontja: 2012. október 31.(szerda) 10-16 óra.
ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS
TORMÁSI MÁTÉ 2012. szeptember 14-én megszületett. Édesanyja Tormási Melinda Pozsonyi utcai lakos.
Kívánunk anyukának és gyermekének jó egészséget!

A beadott szennyvíz pályázatot az illetékes hatóság
szakmai szempontból támogathatónak ítélte meg, megjegyzendő, hogy 42 beadott pályázatból 18-at találtak
támogathatónak.
Határozat született arról, hogy az eddig használt falubuszt vásárolja meg az önkormányzat. Ebben az évben
pályázatot nem írtak ki busz beszerzésére, illetve csak
az alföldi megyékben, ezért a feladatok zavartalan ellátása érdekében biztosítani kell a munkaeszközt. Az itt
élők több célból is igénybe veszik: gyerekek utaztatása,
focicsapat, civil szervezetek szállítása, egészségügyi
szűrések, sport és kulturális programokra való eljutás.
A Zrínyi Napokon a község is képviseltette magát a
Mozsgóért Egyesület közreműködésével. Ez a felkérés
nagy megtiszteltetés volt számunkra, községünk jó hírét növelte, valamint lehetőséget biztosított arra, hogy a
kakasfesztivált és a vásárokat népszerűsítse. A visszajelzések alapján a Zrínyi Napok egyik kiemelt rendezvényének minősítették a „Zselici népszokások” – népi
játékok programot. Köszönet illeti a Mozsgóért Egyesület tagjait és az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozókat egyaránt, akik részt vettek az előkészítő munkákban, valamint a megvalósításban
A Mozsgóért Egyesület 300. ezer forint támogatásban
részesült a különböző közösségi programok megszervezéséért, lebonyolításáért (kistérségi találkozó, idősek
napja).
P.É.

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,
akik októberben ünneplik születésnapjukat!
Banó Jánosné, Kolozsvári u.
Kovács Lászlóné, Árpád u.
Kovács Józsefné, Árpád u.
Megyesi József, Mátyás k. u.
Pintér Jánosné, Mátyás k. u.
Stájer Gyula, Árpád u.
Stájer Gyuláné, Árpád u.
Vatulik Józsefné, Kassai u.
Tamasics János, Mátyás k. u.
"Szeretnénk valami szépet mondani,
Önöket méltóképp köszönteni.
Hiszen ennyi év nagy idő,
Mindenképp megünneplendő."
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Csak egy számít Mozsgó
A belvízelvezetési program megvalósítását nehezíti a
csapadékos időjárás. A Batthyány utcában már a polgármesteri hivatal előtti árokmedret alapozzák.

2012. október

A méhészet utolsó pörgetéséből származó hársméz
csomagolása folyik a mézkonyhában, melynek engedélyeztetése folyamatban van. A csomagolt mézet a hétvégi vásárban lehet megvásárolni.

idő

Mindkét buszmegálló megújul. A falu arculatához méltóan fából készülnek.

A festést követően a műanyag székek helyett elegáns,
párnázott székeket szereztünk be.

A fiatalok szívesen használják a konditermet. Komfortosabbá tettük, új padlószőnyeg burkolatot kapott.

Kovács Zsolt
polgármester
6
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Kistérségi találkozó Mozsgón
A Szigetvári Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
által elnyert TÁMOP 5.2.3 projekt keretében
szeptember 10-11-én kétnapos képzésre és
tanácskozásra került sor Mozsgón.

A program megvalósításában régiós és országos
szakemberek vettek részt. A szakemberek átbeszélték
a projekt jelenlegi helyzetét és meghatározták annak
jövőképét.
A projektben több lakosunk is szakemberként érintett
Pölcz Istvánné- biztos kezdet gyerekház vezető; Pintér
Andrea - koordinátor; Győri Sándor - agrármérnök,
szaktanácsadó; Bencze Balázs- munkatárs.
A kétnapos tanácskozásnak a Művelődési Ház adott
otthont, ahol munkatársaink közreműködésével
vaddisznópörkölttel és nyúlpaprikással látták vendégül
a résztvevőket.
TÁMOP–5.2.3 Legyen jobb a gyerekeknek nemzeti
stratégia keretein belül, Szigetvári Kistérség
Gyermekszegénység elleni Programja valósul meg, a
program keretében Patapoklosi és Gyöngyösmellék
település mellett Mozsgó- Alsószőlőhegy Közösségi és
Biztos Kezdet Gyerekház épül, mely különféle
szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A szolgáltatások
ideiglenes helyszínen lesznek majd elérhetőek. Az új
épület várhatóan 2013 nyarára készül el. P. A.

A kirándulásokról
Tisztelt Mozsgóiak, Tisztelt Lakosság!
Nagy örömömre szolgál, hogy olyan sok civil szervezet,
klub, magánszemély dolgozik azon, hogy falunkban
igazi közösségi élet folyjon. Igyekszem minden eszközt
megragadni, hogy támogassam ezeket a szervezeteket. A szigetvári kistérség alelnökeként lehetőségem
van arra – az ott végzett munkám elismeréseként –,
hogy a kistérség autóbuszát kedvezményesen igénybe
vegyem. Az idei évben – többek között – az Őszikék
Nyugdíjas Klub és a Mozsgóért Egyesület kirándulását
támogattam.
Jancserevics Erika tanárnő azzal a kéréssel keresett
meg, sokan jelezték felé, szeretnék megtekinteni a horvátországi Plitvicei tavakat. Kérésének helyt adva, az
autóbuszt ingyenesen biztosítottam, azzal a feltétellel,
hogy a résztvevők a mozsgói lakosok vagy a faluban
dolgozók közül kerüljenek ki. Természetesen ezek a

MEGHÍVÓ
Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete meghívja Önt és Kedves Családját a világháború áldozatai tiszteletére rendezett halottak
napi megemlékezésre, melyet a mozsgói Hősök terén 2012. október 27-én 14.45 órai kezdettel tartunk.
Szentmisét hirdet Benchea Celestin.

feltételek igen tágan értelmezhetőek, így fordulhatott
elő, hogy a lehetőséghez képest többen szerették volna
ezt a látnivalót megtekinteni. A végleges döntésnél a jelentkezés sorrendjét vették figyelembe.
Amennyiben munkaköröm engedi, jövő évben is támogatom az ilyen irányú megkereséseket. Előzetes
igényekkel már február, március hónapokban várom a
megkereséseket. Prioritást élveznek az egyesületek,
klubok.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a vezetőknek, szervezőknek a munkáját, akik megszervezték a
kirándulásokat.
Remélem lehetőségem, lehetőségünk adódik arra,
hogy továbbra is támogassam a Mozsgóért tevékenykedőket.
Kovács Zsolt
polgármester
MEGHÍVÓ
2012. október 19-én, pénteken 11 órai kezdettel tartjuk az 1956-os forradalom ünnepét, és a Magyar Köztársaság kikiáltásának napját.
Emlékezzünk együtt a kopjafánál!
A rendezvény szervezője az általános iskola.
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Zenés délelőtt a könyvtárban
2012. szeptember 13-án az óvoda meghívására a
könyvtárba érkezett az Új Bojtorján zenekar
frontembere, Pomázi Zoltán. Közel egy órás koncerttel
derítette jókedvre, az eső ellenére, az óvodásokat és az
1. osztályos tanulókat. Csurrant, cseppent a lépes méz
Mackó Lackó dalában, megszámoltak tíz kicsi cicát, a
lapát megházasodott, volt ákom-bákom az irkákon, sőt
születésnapi köszöntést is énekeltek az egyik ovis
kislánynak, Martinának. A gyerekek mosolyogva
tapsolták végig az előadást és örömmel vették át a
ládányi mesekönyvet, amelyet egy jótékonysági
koncerten gyűjtött össze az együttes, ahol ez volt a
belépő a gyermekek számára.
H. B.

Rendkívüli felkérés a Mozsgóért Egyesület
számára
Nagy megtiszteltetésben részesült községünk, felkértek
minket a Zrínyi Napok rendezvénysorozatban való
részvételre. A feladatot a Mozsgóért Egyesület vállalta
fel.
Két napon keresztül a várban gyermek programokat
biztosítottunk. A Zselici Túra és a Mozsgói Kakasfesztivál ideje alatt megismert népi játékokat vittük el az Apród Ligetbe. Öröm volt látni a sok érdeklődő arcot. Kicsik és nagyok egyaránt élvezettel próbálgatták a játékokat. A legnagyobb tetszést talán a diótörés és a hordólovaglás aratta. Többen elhatározták, hogy saját maguk is elkészítik az itt látottakat. Bár a kakasütést nem
tudtuk a megszokott módon bemutatni, de az érdeklődést fel tudtuk kelteni a fesztivál iránt. Aki nem kívánt
játszani, megpihenhetett a kézművesek között. A család apraja-nagyja bekapcsolódott az ügyeskedésbe, kiélhették kreativitásukat, - sőt még az apukák sem idegenkedtek a feladattól. A két nap alatt ki lehetett próbálni a nemezelést, sámándob készítést, gyöngyfűzést,
szalmadísz készítést, körmönfonást, papírdísz készítést.
Szombat délután adtuk elő – a mozsgóiak által már
ismert – mesejátékot (Devecsery László: Hárman egy
szoknyában). Amatőrként is átéljük minden alkalommal
azt a felfokozott érzést, hogy ki kell állnunk az emberek
elé. Talán nem túlzás, de egy kicsit mi is színésznek
érezzük ilyenkor magunkat, várjuk a hatást, örülünk, ha
a nézők értik a humort. És örülünk, hogy volt olyan a
közönség soraiban, aki már negyedszer tekintette meg
az előadást.
Nem volt könnyű feladat két napon keresztül helyt állni, de nemcsak mi adtunk, kaptunk is. Jó volt látni, hogy
megállt az idő, a szülők és nagyszülők egymásra és a
gyerekeikre is figyeltek, hogy senki nem sietett. Több
alkalommal is visszatértek hozzánk, vasárnap pedig a
gyerekek felismertek bennünket a színdarabból.

Beszéltünk a kakasfesztiválról, a vásárokról, Mozsgóról. Aki ellátogatott a várba, láthatta, hogy Mozsgó részese ennek az eseménynek.
Büszkén voltunk arra, hogy képviselhettük községünket. Köszönet a szervezőknek ezért a gesztusért.
Köszönet Kovács Zsolt polgármester úrnak a támogatásért, és köszönet az önkormányzat dolgozóinak az
előkészítésben és a lebonyolításban nyújtott segítségükért.

Puskásné H. Éva elnök
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Az olimpiáról egy egészen más szemszögből
Pásztó Ágnessel ültem le beszélgetni minap.
Londonban rendezték meg a 2012. évi nyári olimpiai játékokat. Ezt követték a paraolimpiai játékok, melyek
szeptember 9-ével zárultak. A háttérmunkálatokat folytató személyzet tagjait az Európai Unió országaiból válogatták össze alkalmi munkavállalói szerződésekkel. A
takarítást egy neves angol cég pályázat útján nyerte el,
aki az interneten keresztül hirdette meg ezt a munkalehetőséget. Ági rátalált erre a munkalehetőségre. Beszélgetésünk apropója ez a külföldi munkavállalás volt,
ám ez egészen más színezetet kapott az időpont és a
helyszín miatt.
Ági, miért gondoltad, hogy jelentkezel külföldi munkavállalásra?
Fontos volt a számomra, hogy pénzt keressek. Az ember ennyi idősen szeretné megteremteni önmaga számára a vágyakhoz szükséges anyagiakat. No meg a
munkát is ki kell próbálni.
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tünk elmászkálni, mert néhány lányt támadás ért, elvették a telefont, meg az italt, amit vásároltak.
Azt mondtad, hogy a tv-n követtétek figyelemmel az
eseményeket. Nem is voltál sporteseményen?
Nem. Én dolgozni mentem. Voltak olyanok, akik összekötötték a kellemest a hasznossal és szabadnapjaikon
beültek egy-egy mérkőzésre, vagy nagyobb nemzeti
eseményre. Sőt olyanok is voltak, akik besurrantak,
vagy valahogy belépő kártyát szereztek, de én nem
szeretem az ilyen kockázatos dolgokat.
Akkor nem is láttál sporteseményt?
De. Természetesen az ebédlőben néztük végig Gyurta
Dani úszását, és hatalmas ordítással éljeneztünk, amikor nyert.
Mit dolgoztál?
Az olimpiai létesítmények a város több pontján elszórva
voltak, az olimpiai falu, ahol a résztvevők voltak elszállásolva, a táborunktól 15-20 km-re található. Én itt dolgoztam, mint takarító.

Mikor hallottál erről a lehetőségről?
A barátnőm egy éve szólt, hogy lehetőségünk lenne
kint dolgozni az olimpián. Motivált a megfelelő bér, és
az, hogy egy létező, nem kamu cégről van szó.
Honnét tudtad ezt?
A barátnőm testvére már dolgozott ennél a cégnél előző években, és jók voltak a tapasztalatai.
Mikor kellett jelentkezni?
Már tavaly megjelent a jelentkezési lehetőség az interneten. Januárban Pécsett a Palatinus hotelben tartották
a tájékoztató megbeszélést, valamint interjúkat is készítettek velünk. Aztán következett egy hosszú biztonsági
ellenőrzés, gondolom utánunk néztek, hogy milyen előélettel rendelkezünk, terror, meg miegymás… áprilisban
interneten keresztül megérkezett a szerződés, amit aláírtunk.
Mikor és mivel utaztatok? Hol laktatok?
Magyarországról mintegy 500-600 diák utazott főképp
Pécsről és Budapestről. Én a második turnussal utaztam, július 21-én érkeztem, London egyik kissé lepukkant környékén megépített szálláshelyre, ami egy konténer tábor volt. Spanyolokkal, franciákkal, amerikaiakkal laktunk együtt a táborban. Változatos tábori élet
folyt, voltak bulik, nemzetiségi estek. A magyar esten
nemzeti ételeket főztek, ezzel akartak kedveskedni nekünk. Készítettek gulyást, ami tulajdonképpen pörkölt
volt, meg grízes tésztát. Abból nem ettem, mert nem
igazán nézett ki annak. A közösségi élet segített elviselni a távolságot és könnyebbé tette a fáradtság kipihenését. Az ebédlőben három nagy képernyős tv-n
nézhettük az eseményeket. A környékre nem igen mer-

Ilyen messze mivel jártatok munkába, hiszen nem
volt túl biztonságos a környék?
A buszos szállítást a spanyolok harcolták ki a számunkra, de én vettem inkább egy biciklit 15 Ł-ért és azzal tekertem, így 20 perc alatt ott voltam a munkahelyemen.
Nem stresszeltem a buszra való feljutás miatt, mert ott
csak annyi embert szállít el a busz, ahány ülőhely van
rajta. Nem lehet állni.
Mi volt a munkád?
Az olimpiai falut úgy kell elképzelni, mint egy lakótelepet, blokkonként 8 db 9 emeletes épület, emeletenként
3 apartmannal. 1 apartman 3 szoba 2 fürdő 1 nappali.
Ezeket az apartmanokat 5-6 emberből álló csoportokban kellett takarítani. Fürdőszobát pucolni, porszívózni,
ágyazni.
Minden nap a csoportvezető kiosztotta a munkát, és
ugyanabban a tömbben lentről fölfelé, vagy föntről lefelé végigtakarítottunk mindent. Húztuk a takarító trolit,
ami fel volt szerelve minden tisztító eszközzel, letörölgettünk mindent, száraz takarítást végeztünk. Mindennek csillogni kellett. Én ágyazni szerettem a legjobban.
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Pedig ez komoly feladat volt úgy kellett bevetni az
ágyat, mint a szállodai szobákban szokták, szép sarkosra.
Milyen volt ez a munka?
A takarítás a legalacsonyabb munka Angliában is. A
reggeli bebocsájtás procedúrája olyan biztonságú volt,
mint a reptereken. Átvilágítás a táskákon, fémdetektor,
akinél becsipogott, motozás. Nekünk, a személyzet tagjainak megkülönböztető egyenruhában, kék pólóban,
fekete nadrágban, meg egy kék dzsekiben kellett járnunk. Tilos volt a vendégekhez szólnunk, jelenlétükben
le sem ülhettünk. Megállás nélkül dolgoztunk, reggeltől
estig. Ha készen voltunk a munkánkkal, azzal a blokkal
ami a miénk volt, át kellett segíteni más csapatoknak.
Egyébként minden perc számított, mert órabérben fizettek bennünket, ezért minden negyed óra is pénzt jelentett.
Azt mondtad nem közelíthettétek meg a sportolókat,
mégis kikkel találkoztál?
Abban az épületben ahol én dolgoztam németek, oroszok, fehéroroszok, kenyaiak, libanoniak, észtek, bulgárok valamint szerbek és törökök voltak elszállásolva. A
paraolimpia idején még angolaiak, indiaiak, nigériaiak is
érkeztek. Velük nap mint nap. Messzebbről láttam Pars
Krisztiánt, a vízilabdázókat, az úszókat, Cseh Lászlót,
Gyurta Danit. Én elhatároztam, hogy lehetőség szerint
mindenkitől szerzek kitűzőt, akivel kapcsolatba kerülök.
Ez sikerült.
A legnagyobb élményem viszont mégis egy véletlen
műve. A megnyitókor az ebédlő felé sétálva kavarodásra lettem figyelmes. Felpillantva láttam meg háromnégy méterre tőlem az autóban Erzsébet királynőt. A
sportolókat kereste fel a saját ebédlőjükben, az angolokat személyesen is köszöntötte a szálláshelyükön. Ilyen
közel nem hiszem, hogy kerülhetek hozzá még egyszer.

Mi volt a legrosszabb abban, amit csináltál?
Hát elképesztő dolgokat láttam a szobákban. Tudom,
hogy az emberi viselkedés a kultúra része. Más népek,
más kultúrák... Nem feltétlenül újságba valók ezek a
sztorik.
Bírtad, megcsinálnád még egyszer?
Határozottan igen. Humorral mindent át lehet vészelni.
Bármennyire is távol áll tőlem a sportrajongás, az olimpiai hangulat magával ragadott teljesen. Bárhogy is, de
büszkén elmondhatom, ott voltam a 2012-es Londoni
Olimpián.
Most dolgoztál. Ott kint más a boldogulás. Kimennél huzamosabb időre is?
Hát...Ez csak egy nyári munka volt. Pénzkeresés, tele
élményekkel. Tudom, hogy talán jobban kereshetnék,
ha ott dolgoznék, élnék. Ám amikor hazaértem és megálltunk az első magyar benzinkútnál, szívesen megcsókoltam volna a kutast.
Most éreztem csak igazán, itt vagyok otthon. Ha Mozsgón sétálok az utcán, olyan mintha a saját szobámban
járkálnék...
Ehhez nincs mit hozzáfűznöm, így érzek én is. Köszönöm a beszélgetést.
H.b.B.

Ami a kalendáriumból kimaradt
Október
A múlt havi számban emlékeztem meg Jézus madarairól, a fecskékről. Írtam szeptember 8-i távozásukról
(Kisasszony napja). Vagy a nóta, vagy az időjárás,
vagy a fecskék, valaki megtréfált bennünket. Esetleg az
utazási költségek emelkedése késztette habozásra a
fecskéket, de nem indultak. Még két hétig lehetett látni
őket a villanyvezetéken. Vasárnap még láttam őket
(szept. 23.), ma mielőtt írni kezdtem, felmentem az utcák végéig, s hűlt helyüket találtam. Feleségem tegnap,
24-én látott a magasban sok kis madarat, talán ők vo-

nultak. Őrizzék őket az égiek, s segítsék vissza tavaszszal!
Az égiek által őrzéssel meg is érkeztünk az őrangyalok október 2-i ünnepéhez. Ők azok, akik oltalmaznak,
megtartóztatnak a vétkektől, megvigasztalnak, velünk
járnak, igazgatnak, vezetnek az úton. Hányan tapasztaltuk, hogy egy-egy alkalommal nem ránk, hanem mellénk esett valami, közlekedési szituációban „szerencsénk” volt, gyermekünk éppen elkerülte a véletlen veszélyt és még sorolhatnám.
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Szalay László érdekes módon közelíti a témát a múlt
rendszerben betiltott (vajon miért?) könyvében. Értekezés helyett talán nem lesz unalmas őt idéznem - meglehetősen kivonatolva - „..az őrangyalok kara is,muzikális nép...a sok-sok szerencsésen üdvözölt lélek
nem mind egy és ugyanazon a zeneszerszámon játszik, hanem száz és száz-féle instrumentumon... Az
egyik violinón, a másik klarinéten, a harmadik kürtön, a
negyedik pengő gitáron, zengő cimbalmon, pásztorfurulyán, pánsípon... Bolondság lenne arra gondolni, hogy
emberi fül nem hallhatja az angyalok zenéjét! Csak a
lélek issza föl a hangokat!... S akinek a védangyala klarinétot, kürtöt vagy tárogatót fúj, az a halandó folyton
rohamozna, támadna mint a hörcsög... Viszont, akinek
a lelke violín, mandolin vagy hárfa lágy zöngeményeit
issza, az ábrándozó, szelíd, szerelmes lelkületű... Az
én őrangyalom gordonkán játszik... Minden húrjából sír
a bánat, - sóhajok, felhők, gondok, árnyak,- az őszi
szél, halotti ének, - költöző darvak délnek szállnak... A
gordonkából száll a bánat, viszi a fényt, hozza az árnyat... Hervadt virágok, száraz ágak, suttogó sírás, égő lázak...”
Azt hiszem kellőképpen - talán túlzottansikerült őszi hangulatot teremtenem, de ki
nem venné észre az egyre növekvő sötétséget és a közelgő fagyot, még ha hét közepére kánikulát is ígérnek. Az igazi sötét
előtt -normális időjárás esetén- október első
vasárnapján tartották a szüreti mulatságot.
A zene és a tánc mellett ilyenkor került sor a
falu „szennyesének kiteregetésére”. Az
ilyenkorra választott kisbíró sorolja az elkövetett bűnöket, a pletykákat tréfás szövegben. A tréfa a mocskot is, gyűlölködés nélkül böfögi fel, fölszabadít, s oldozást ad. A
legények is ezen alkalomkor „tették helyre egymást”,
hogy utána megbékélve menjenek békepoharat inni. A
téli gonosz-járó sötét napok, amelyek fölnagyítják a
bűnt, a bajt, s fokozzák az egymás ellen feszülő indulatokat, tisztultan találták a hajdan volt falukat. Már csak
egy kis befordulás kapcsolatainak rendezése, s hívő
embernek az imádság, ami átsegíti a nehéz időkön a
tavaszi megújulásig. Hívő ember ilyenkor kihez is imádkozhatna inkább, mint az Istenszülő Máriához. Két napja is van októberben: 7-én Olvasós Boldogasszony, 8-a
magyarok nagyasszonya. Korábban írtam, hogy Szt.
István neki ajánlja fel országunkat és a koronát. Ezt
Szt. László lovagkirályunk is megerősíti. A magyarok
Nagyasszonyát sokszor ábrázolják a 12 csillag helyett
szentkoronával a fején, kis Jézus helyett jogarral, országalmával.
Nekünk mozsgóiaknak azért is fontos, mert a
mozsgói templomot neki szentelték. A mozsgói búcsú
ezért esik az október 8- hoz közeli vasárnapra. Idén október 7-e. Sajnos jó pár éve, templomba járótól hallot-
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tam: nem tudok misére menni, mert búcsú vendégeim
vannak. Nem kellene inkább a vendéget is elhívni a
templomba? (Még ha nem is igazán templomba járó.)
Nem kellene a sültek és desszertek előtt ahhoz járulni,
aki több mint ezer éve megtartotta országunkat, benne
Mozsgót, és Mozsgón sok évtizede a neki szentelt
templomot és gyülekezetét?
Még két gondolat csupán Máriáról:- a Kölcsey, Erkel
himnusz előtti Magyar himnusz a már csak katolikus
énekeskönyvekben lévő „Boldog Asszony Anyánk régi
nagy patrónánk” (Patróna Hungarine) kezdetű ének.
Ajánlom nem hívőknek is elolvasni, ha találnak otthon
egy hozsanna (katolikus énekeskönyv) könyvet. Gondolva világhálón kalandozó olvasóimra, az előbb megpróbáltam és a magam nagyon csekély számítógépes
tudásával ráakadtam a világhálón régi himnuszunkra.
Aki ért hozzá, a hálón is megtalálja. Programkészítő
Bálint fiamnak mégis igaza van, a számítógép attól
hasznos vagy káros, hogy mire használják. A másik
gondolat, hallottam a hírt pár éve - no nem a médiában
- a pápa a szentkorona ezüst másolatát
küldte Magyarországra, amivel a Budai vár
Mátyás templomában megkoronázták Mária
szobrát. Azokban a napokban is megkéselhettek valakit, a Palesztinok is lőhettek ki
rakétát, feljelentettek politikusokat, stb. Így,
a sok „fontos” hír mellett nem jutott hely az
ünnepről tájékoztatni az ország, ha csak kisebb részét is kitevő Máriát tisztelő polgárait.
Szent Ferencről (1182-1226) szeretnék
még írni. Ő Isten szegénykéje. Róla a kevésbé vallásosak is tudnak, ha máshonnan
nem az életéről szóló „Napi fivér, Hold nővér” című filmből. (Remélem jól emlékszem
a címére.) Szegénységi fogadalmat tesz, megalapítja a
Ferences rendet. Rendtársaival templomot épít, adományokból tartják fenn magukat. Neki tulajdonítják az
amerikai származású paprika magyarországi elterjesztését, ami igazi hungaricummá vált. Szt. Ferenc az állatok nyelvén beszél, és emberi szóval prédikál az állatoknak. Megszelídíti a vérengző farkast. A természet
szeretetére és csodálatára tanít. Mindenkire testvéreként tekint, még a testi pusztulást hozó halált is. Pacsirták, az ég madarai özönlöttek el a Porcinkula-kápolnát,
amikor a Halál testvér beköszöntött hozzá.
Írtam már, hogy a keresztnév mindenki keresztje.
Kevés kivétellel mennyire megszabja az ember tulajdonságait, életét. Ferenc nagyapám is így lehetett Tolnanémedin mindenki „Ferenc bátyja”. Az ismertségi körében gondolja végig mindenki, melyik Ferencre igaz és
hány a kivétel, a fentiek alól.
Jó szellemi búvárkodást kívánva köszönök el.
Mozsgó: Magvető hava
Győri Sándor
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A helyismeretünk bővítéséhez a helyi flóra és fauna ismerete is nagyon fontos. Hát kezdjük a
csúcson, a helyi csúcsragadozóval.

62 napos vemhesség után a nőstény 3-6 kölyköt
hoz a világra. Ezek erősen emlékeztetnek a kutyakölykökre.

Közkívánatra:

Az aranysakál
(Canis aureus, golden jackal)
Népi neve nádi farkas, toportyán, toportyánféreg
Az aranysakál (Canis aureus) a kutyafélék
(Canidae) családjához tartozó faj. Magyarországon nem védett.

Az aranysakál testmérete a rókához és a farkashoz viszonyítva

A Kárpát-medencében őshonos faj, KözépEurópában, többek között Magyarországon is
igen gyakori volt a 19-20. században. Az élőhelyek csökkentése és a nagyragadozók irtása miatt
a 20. század közepére Magyarország területéről
gyakorlatilag teljesen eltűnt a medve, a farkas, a
hiúz és az aranysakál. A veszélyeztetett fajokat
felsoroló Vörös Könyv még 1989-ben is a kipusztult fajok közé sorolta. Ám az 1990-es évek elején
az aranysakál visszatért, a Balkán felől – a bolgár
védelembe vétel, az alkalmazkodás és a stabilizálódó élőhelyi feltételek együttesen járultak hozzá a faj állományainak regenerálódásához, majd
újbóli terjedéséhez. A ragadozók nálunk először a
Dél-Dunántúlon jelentek meg, s a hegyvidéki területek kivételével bárhol lehet számítani a megjelenésükre. Mára már több ezer példányuk él nálunk, jelentős állományaik Somogy, Baranya és
Bács-Kiskun megyében vannak.
Az aranysakál laikusok számára könnyen öszszetéveszthető a rókával, de lábai hosszabbak,
farka rövidebb. Körülbelül 45-50 cm marmagasságú, testtömege 7-15 kg. (A róka marmagassága körülbelül 40 cm, tömege 7 kg.) Színezete nagyon változatos, általában szürkés, barnás, vöröses. Az aranysakálok hangadása rendkívül változatos, és a territóriumok jelzésére is szolgál. Január-februárban alakulnak ki a párok, amelyek
tagjai nemritkán életre szólóan összetartanak.
Csak a domináns hím és nőstény szaporodik. A

Kisebb állatokat önállóan is képes elejteni, magyarországi körülmények között rágcsálóspecialistának mondható, de nem veti meg az őz, szarvas vagy vaddisznó tetemeket sem. Ha nem jut
táplálékhoz, a dögökre is ráfanyalodik, olykor az
emberi települések közelébe is merészkedik. Fontos azonban hozzátenni, hogy a sakálhoz hasonló
csúcsragadozók visszatérésének több a pozitív
hozadéka, mint az általuk okozott kár. A sakálok
által elfogyasztott minden 100 kg táplálékból 77
kg kisrágcsáló, döntően mezőgazdasági kártevő
mezei pocok.
Az aranysakál a vadászható fajok közé tartozik
– kivéve március, április és május hónapban –,
évente több száz példányt lőnek ki a vadászok.
Magyarországon természetes ellensége nincs. A
vadon élő állatok igyekeznek elkerülni az embert.
Ordít, mint a fába szorult féreg
Gyakran használjuk ezt a szólást, ha valakit ordítani hallunk, ám azt sokan nem tudják, hogy a féreg valójában a csapdába esett sakálra utal. Az
aranysakál egyik népi neve ugyanis a toportyánféreg, míg a fa az állat számára készült csapdát
jelenti.

(Források:
Horváth Árpád www.ng.hu;
wikipedia; Molnár Orsolya: Rohamosan terjed
a toportyán Magyarországon www.origo.hu)
Sz.Z.
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Egy kis honismeret
„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon
legyünk benne.” /Tamási Áron/
Erzsébet királyné emlék-liget
A mai használaton kívüli temető északi oldalán
ezüst rezgőnyárfás ligetet telepítettek az 1898.
szeptember 10-én Genfben meggyilkolt Erzsébet
királyné emlékére, de a fákat a második világháborút követően kivágták.
Vásártér
A temetők előtt elterülő legelőterületet jelölte ki
az uradalom vásártérnek. A mintegy kétszáz éve
kapott négy vásártartási jogból kettő a falut illette
volna, de ezt a gyakorlatban soha nem kapta
meg, mert mindig az uradalom alkalmazottai
szedték a helypénzt.
Soviczai – rét
A Sovicza-patakról vette a nevét. A patak
északra átvágja a Mozsgó – Almamellék dűlőutat,
onnan mintegy 100 méterre ered. Forrását a határ legbővízűbb forrásának tartották. A forrás környékén régebben kis pipákat találtak, melyeket a
töröknek tulajdonítottak. A Sovicza a kastély parkjában halastóvá szélesül.
Fáfai dűlő
A Petőfi utcát keletről szegélyezi a völgy, melyet
a Sovicza – patak öntöz. Az alsó-fáfai részen az
uradalom a XX.század elején alagcsövezést folytatott a rét gondozására, helyenként még talán
észlelhetők ennek maradványai.

2012. október
Méhes
A fáfai-rétre lenyúló domb, nevét onnan kapta,
hogy a déli fekvésű domb kitűnő hely volt a méhészet számára. A domb alján régi méhészház az
1900-as évek elejéig állt. A Méhes dűlő északi
folytatása a Zöcske fölé magasodó dombtető, a
Messzelátó.
Laci major
A Méhes domb keleti oldalán, észak felé húzódó föld neve, melyben a birtokos elsőszülött fia
nevét akarta megörökíttetni.

Jobbról a harmadik utca a Petőfi utca
Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, akik tovább bővíthetik az ismereteinket a
cikk témájával kapcsolatban!
Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából
Sz.Z.

Mozsgói Bocsa Csapat Verseny
A verseny rendezője: Mozsgói „Csizik Mihály”
Sportegyesület
BM MTISZI Mozsgói Intézménye
A verseny időpontja: 2012. okt. 13. (szombat)
A verseny helyszíne: BM MTISZI Mozsgói Intézmény bocsa pályái
Nevezés : ingyenes 3 fős csapatokkal
Nevezési határidő : 2012 okt. 09.
A nevezési lapok visszaküldése:
Csizik Zsolt 7932 Mozsgó, Kolozsvári utca 19. címre vagy
e-mail: csizik.zs@freemail.hu
e-mail: szocint.mozsgo@baranya.hu
Tel.:06 70 532 48 66
06 73 /544 -900
Fax: 73 / 544 – 901

Díjazás: a verseny I.-II.-III. helyezettjei kupa és
érem díjazásban részesülnek.
Lebonyolítás: körmérkőzéses rendszerben
Részletes program:
830-900 regisztráció kizárólag előzetes nevezések
alapján
900
megnyitó
10
9
sorsolások
915-1400
bocsa csapatbajnokság
00
00
13 -14
ebédszünet
30
14
eredményhirdetések
Várjuk minden sportolni vágyó jelentkezését a
rendezvényre!
SE Vezetősége
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A gólkirály
Ebben a hónapban Horváth
Benjaminnal
készítettem
egy rövid interjút, aki sikeresen megszerezte az elmúlt
bajnokságon a gólkirályi
címet. Nemrégiben átigazolt
Szigetvárra, erről mesélt egy
kicsit részletesebben, illetve
összegezte jövőbeli terveit
is.
A: Beni, hogy összegeznéd az elmúlt fél évedet a
futball terén?
B: Az elmúlt fél év szerintem az elvárásoknak megfelelően alakult, hiszen a csapat 2. helyezése mindenképpen dicséretes teljesítmény, valamint emellett sikerült
megnyernem a gólkirályi címet is, amire nagyon büszke
vagyok. Szerintem mindent együttvéve egy eredményes évet zártunk.

Labdarúgás
Megye IV. osztály „B” csoport felnőtt
Eredmények:
3. forduló: Mozsgó-Szentdénes 5 : 0
Lengyeltóti Tamás 2
Lengyeltóti Máté 1
Wágner Zoltán 1
Miczek Zsolt 1
4. forduló : Nagydobsza - Mozsgó 2 : 4
Wágner Zoltán 2
Miczek Zsolt 1
Teberi Attila 1
5.forduló : Mozsgó - Abaliget 0 : 1
6.forduló erdménye : Pécsi Dinamo - Mozsgó 3:1
Teberi Attila 1

2012 méteres futás

A: Mit tudnál mondani az átigazolásodról?
B: Mindenképpen nehéz döntés volt. Nagyon szerettem
itt játszani és a falumért játszhattam, de mindig is vágyam volt egy magasabb osztályban is játszani, és ez
nagymértékben befolyásolta a döntésem. Tavasztól viszont minden erőmmel azon leszek, hogy újra segítsem
a mozsgói csapatot.
A: Véleményed szerint miben különbözik az előző,
és a mostani csapatod?
B: Sok mindenben. Mozsgón sokkal inkább baráti volt a
hangulat, ott jobban kiálltunk a másikért, ha úgy adódott. Ott barátok között játszottam.
A: Mik a terveid a jövőre nézve?
B: Szeretnék mindenképpen visszatérni a mozsgói
csapatba, hacsak ki nem tudok menni külföldre focizni,
mert még akár ez is benne van a paklimban. Meglátjuk!

A: A falu nevében is sok sikert kívánok hozzá, és
várunk vissza a csapatba. 
Hegyháti Anett

Búcsúbál
.

GIGANTIC Buli Mozsgón
2012. október 7-én 21 órai kezdettel.
Belépő 300 Ft

Az általános iskola az idei évben is csatlakozott az országosan meghirdetett Magyar Diáksport Naphoz.
Szeptember 21-én bárki csatlakozhatott a 2012 méteres hosszan tartó futáshoz.

Filmvetítés
’56-ról első kézből a még élő Molnár V. Józsefről, a forradalmi diákbizottság elnökéről készült portréfilm vetítése.
Pár perces bevezetőt mond Győri Sándor.
Helye: Községi Könyvtár
Időpontja: 2012. október 18. 17. 00 óra

Friss házi tojás eladó a polgármesteri hivatal előtti parkolóban minden kedden és pénteken 8.00-9.00 óra között. Ár: 35 Ft/db
Osztopányi Jenő
Szalagfűrészt vásárolnék üzemképes, jó állapotban. Lehetőség szerint 220 V-os motorral
vagy anélkül. Tel.: 73/344-294
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MOZSGÓ

2012. október

Búcsú – Szentmise – Emléktábla avatás
Almáskeresztúron
2012. szeptember 16-án, Búcsú napján, ragyogó idő
ígérkezett, amely egész nap kitartott. 12 órakor a falu
templomában elkezdődött a szentmise, amelyet Balázs
Zoltán volt és Benchea Celestin jelenlegi plébánosok
tartottak. A kis templom megtelt emberekkel, hiszen
többen jöttek vidékről és a falubeliek közül is.
13 órakor az önkormányzat (valamikori iskola) falán
elhelyezett emléktábla avatására és megszentelésére
került sor. A Himnusz eléneklése után Kuba Károly polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket, köztük Pichler
Imre országgyűlési képviselő urat. Orbánné Matus Erzsébet ünnepi beszédében méltatta az emléktáblán található tanítók Almáskeresztúrhoz és az ott élő emberekhez kötődő fontosságát, jelentőségét. Beszédében
megelevenedett az almáskeresztúri iskola és az ott tanító tanítók története.
Pichler Imre országgyűlési képviselő úr felavatta, a
plébános urak pedig megszentelték az emléktáblát. A
megemlékezés koszorúját Pichler Imre és Kuba Károly
helyezte el.
Osvát Erzsébet Tanítómhoz című verse Márton Ivett
1. osztályos gimnáziumi tanuló előadásában szintén
emelte az ünnep hangulatát. A szózat elhangzása után
a résztvevők a polgármesteri hivatal termében és az
udvaron elhelyezett asztalok mellett nemcsak beszélgethettek, hanem megkóstolhatták a finom sertés és
vadpörköltet.
A gyerekek is jól érezték magukat, választhattak a
légvár, a trambulin, az arcfestés és a vattacukros közül.
Jó hangulatban telt el az ünnep.
P. É.
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Az Emléktáblán látható nevekről
Az iskolák 1948-ban történő államosításakor Almáskeresztúron a következő személyek tanítottak:
1948-1951 Kapes Ottó és Jakubács András
1951-1963 Péteri Ferenc, Péteri Ferencné
1963-1973 Péteri Ferencné
1973-1974. december 23-ig Péteri Ferenc
Az ő tiszteletükre helyezték el az emléktáblát.
KAPES OTTÓ
1926. szeptember 26-án született Almáskeresztúron.
Három éven keresztül tanított falunkban. Később Somogyhárságyon, Vókányban és Zalátán. 40 éves szolgálattal 1986-ban ment nyugdíjba. 1988. februárjában
halt meg Pécsett.
JAKUBÁCS ANDRÁS
A felvidéki Naszvadon született 1921. november 21-én.
Tanítói oklevelét 1943-ban szerezte Léván az Állami
Népiskolai Tanítóképző Intézetben. 1947 őszén házasságot kötött Haris Magdolnával. Így ők már a vagonokban együtt utaztak 1948 telén a nagy ismeretlenbe,
Magyarországra, Almáskeresztúrra. Itt kaptak szolgálati
lakást és a két tanerős iskolában állást. Az Almáskeresztúron, Mozsgón és Somogyhárságyon töltött tanári
évek után a nagypeterdi iskola igazgatójaként ment
nyugdíjba 1982-ben. 1999-ben halt meg Szentlőrincen.
PÉTERI FERENCNÉ HORVÁTH GABRIELLA – ELLA NÉNI

1918. január 30-án Nógrádverőcén született. 1937-ben
a Kecskeméti Református Tanítóképzőben szerzett ta-
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nítói oklevelet. 1941-ben feleségül ment Péteri Ferenc
markóci református lelkész tanítóhoz. 1951-ben került
családjával Almáskeresztúrra, ahol az összevont alsó
tagozatot tanította egészen nyugdíjba vonulásáig,
1973-ig. Élete legszebb időszakának tekintette az itt eltöltött 23 esztendőt. Nagyon szerette tanítványait, nagy
gonddal nevelte, oktatta őket.
Nem véletlen, hogy egykori tanítványai közül 11-en választották a nevelői hivatást. 2006. július 21-én halt
meg.
PÉTERI FERENC

1915.február 13án született Budapesten. 1937/38. tanévben nagykőrösi lelkész-tanítói oklevelet kapott. 1951.
október 24-én került Almáskeresztúrra igazgatótanítónak, ahol az 5-8. osztályt tanította. Az emberek
bizalommal fordultak hozzá, hiszen jogászuk, mérnökük, orvosuk is volt egyben.
1962-ben a körzetesítéssel a felső tagozat Mozsgóra
került. Ekkor változtatni kényszerült és egy tanéven át
az elekmajori 1-4. osztályos iskolában vállalta a tanítói
feladatokat. A kis iskola megszűnt, s ekkor a mozsgói
Általános Iskolához helyezték át, ahol 10 éven keresztül igazgatóhelyettes volt, szántant-fizikát oktatott a felső tagozatban. Felesége nyugdíjba vonulása után
1973-ban újra visszatért Almáskeresztúrra, s még másfél évig tanította ott az alsó tagozatosokat. A kis iskola
1974. december 23-án megszűnt, s Péteri Ferenc
nyugdíjba vonult. Még 3 évig dolgozott helyettesítőként
a mozsgói iskolában. Utolsó tanóráját 1979. tavaszán
tartotta meg. 2004. február 11-én, 89 éves korában
hunyt el.
O. M. E.

Köszöntés
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
az október hónapban
születésnapjukat ünneplő
almáskeresztúri lakosokat!
Csanádi Alexandra, Halmai Andrea, Németh
Györgyné, Pásztor Bálintné, Steiger Antal,
Vámosi Sándorné
„Születésnapotokra Néktek, kívánunk
sok szépet,
Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”
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