Emlékezek
Elment a fecskemadár is.
Máris, máris oda van a nyár is.
/Sarkadi Sándor/

Ott fenn a hegyen már az őszi szél jár
És megtépázza a sárga lombokat.
Megfosztja mindattól, mit adott a nyár,
Az erdőt, a szívet s az ágakat.
Kopár az erdő, hull a sok, sok levél
A kis erdei út is eltűnik.
Kavarogva jár le, föl az őszi szél,
De estére már haragja megszűnik.
Oly jó a csend, csak egy-két levél zizeg
És néha, néha sóhajt egyet a szél.
Sóhajt, sóhajtoz, majd lassan csak piheg
S az emlék a nyárról, oly szépet mesél.

Pap József
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Mozsgói Retro Napok
2013. szeptember 30. – október 5.
Retro lázban él az ország, divat lett a
70-es, 80-as évek, ruhában, zenében és
használati tárgyakban egyaránt.
Nekünk, középkorúaknak a fiatalságunkat
jelenti, a szép gyermekéveket. Éppen
ezért szeretnénk megmutatni a mai fiataloknak is, hogy milyen volt az élet
ezekben az időkben.

Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm, s mind
értéktelen
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Ők tudják, mennyit ér az életem.
Nem ketyeg az óra sem
törékeny szíve megszakadt
A kis tükör homályosan
de őrzi még az arcokat.
Egy régi dal a szalagon
és több a zaj már, mint a jel
De néhanap, ha felteszem
a szívemet szorítja el.
Filléres emlékeim oly drágák nekem
Kidobni őket nincs erőm, s mind
értéktelen.
Bródy János

Jöjjenek el a programjainkra, és döntsék el Önök
mi az igazság! Idézzék fel emlékeiket és avassanak be minket milyenek voltak valójában a 70es, 80-as évek!
„Életmód és mindennapok a Kádár korszakban” szól az egyik érettségi tétel. Korombelieknek már csak ennyi ez a korszak. Egy érdekes történelmi kor, egy letűnt világ, ami már olyan távolinak tetszik,
mint a háborúk közötti időszak, vagy a rómaiak. De mit jelent ez az
időszak azoknak, akik gyerekek voltak, akik akkor élték a fiatalságuk, vagy akik akkor dolgoztak.
Farmer, háztáji, bambi, túró rudi, sport szelet, kőbányai, kisdobosok, úttörők, Illés, Kovács Kati, Máté Péter, dauer, Kádár, gulyáskommunizmus, legvidámabb barakk, tsz, TTT: tiltott, tűrt, támogatott… Kicsit savanyú, kicsit zöld, de a miénk!
Szüleim, nagyszüleim történeteiből egy nehéz, néha igazságtalan
és logikátlan, de boldog és biztonságos korszak rajzolódik ki. Mindenkinek volt munkája, - legalább papíron -, a közbiztonság és az
életszínvonal növekedett, több résen keresztül is szivárgott a nyugat. Már nem volt luxus a tv. Táncdalfesztiválok, koncertek, rengeteg előadó nőtt ki gombamódra a magyar televízió tehetségkutató
műsoraiból…
De akkor mi van a szocializmussal, az egypártrendszerrel, a besúgókkal és a világ legmagasabb öngyilkossági rátájával? Mi az igazság? Csak a boldog nosztalgia szól szüleinkből, vagy ez tényleg
egy békés, nyugodt, vidám időszak volt?
Puskás Kata
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Mozsgó Község Önkormányzata,
Mozsgóért Egyesület
tisztelettel meghívja Önt a

Mozsgói Napok
rendezvénysorozatára
2013. szeptember 30. hétfő 14.00 óra
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
Szülőföldem a Zselic
helyismereti, helytörténeti vetélkedő a DélZselic tájegységhez tartozó települések lakóinak részvételével
2013. október 4. péntek 8.00 – 12.30 óra
Lengyeltóti János Tagiskola
Bezzeg az én időmben! - Interaktív foglalkozások a nosztalgia jegyében

Ilyenek voltunk
Retrokiállítás és divatbemutató
Egy elvarázsolt pillanatban böngészve a falukrónikát,
fogalmazódott meg bennünk, hogy a retro időszakhoz kapcsolódó rendezvényt szervezzünk. Forgatva
a lapokat, személyes élményeink jutottak eszünkbe,
amiben éltünk és nevelkedtünk: gyermekéveink, a
fiatalságunk.
A falukrónikát Péteri Ferenc 1973-tól kezdte el vezetni. Ez a dokumentum igen sokrétűen és tartalmasan rögzítette a 70-es évektől Mozsgó történetét
egészen a 90-es évek elejéig. Az események leírásán kívül fotók, plakátok is végigkísérik e történeti
forrást. Ebből, valamint a még fellelhető anyagokból
készült válogatást szeretnénk kiállítássá rendezni és
a közönség elé tárni (volt jegyzői lakás). Itt kívánjuk
elhelyezni a korhű tárgyi emlékeket, berendezési
tárgyakat.

Repülőmodellek bemutatója, repcsik készítése
Nagy Árpáddal, a Pécsi Ércbányász Modellező
Klub tagjával
Táncház a Misina Táncegyüttes vezetőjével,
Gálber Attilával
Csináld magad! – ügyeskedés fémmel, fonallal
Mesekuckó

Nosztalgiázzunk együtt! Kérjük Önöket, ha bármilyen
használati tárgy, bútor, berendezés, ruhadarab van a
tulajdonukban ebből az időszakból, amit szívesen
kölcsönadnának egy kiállítás erejéig, - hogy aztán
megcsodálhassák a Mozsgói napok keretében, kérjük, jelezzék a könyvtárban, és mi gondoskodunk
az elszállításáról.

2013. október 4. péntek 16.00 óra
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
Ünnepség az Idősek Napja alkalmából

Hogyan öltöztünk, milyen volt a frizuránk, mi volt a
divat akkoriban? Mit hallgattunk, hogy táncoltunk?
Fiatalok, még fiatalabbak, idősebbek, kalandra fel!
Várjuk az amatőröket, korra és nemre való tekintet
nélkül, akik vállalják a bemutatót is a kifutón.
Mutassuk be, hogy ilyenek voltunk.

2013. október 5. szombat
15.00 óra
Kiállítótér (volt jegyzői lakás)
Retrokiállítás megnyitója

Milyenek is voltunk?

16.00 órától a programok helyszíne a
Kazaliczky Antal Művelődési Ház
Mozsgó és környéke
Fotópályázat eredményhirdetése
17.00 óra
Ilyenek voltunk – divatbemutató, avagy
hogyan öltözködtünk akkoriban
Akrobatikus rock ’n’ roll a nosztalgia
jegyében Pécsi Fordan Táncstúdió bemutatója
Filmvetítés Kovács Laci bácsi 30, 40 évvel ezelőtti felvételeiből – óvodai, iskolai ballagás, kirándulások
Irodalmi pályázat értékelése
20.00 óra
Nosztalgiabuli a retro jegyében – enni-,
innivalót mindenki hozzon magával
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Mozsgó és környéke - Fotópályázat

Irodalmi pályázat

A környező táj szépsége, a község látnivalói minden
évszakban nyújtanak olyan élményt, melyet érdemes
lencsevégre kapni, vagyis vannak olyan tájképek és
faluképek, melyek kiváló témái lehetnek egy-egy fényképnek, csak észre kell ezeket venni. Gyorsan változó
világunkban ezek a felvételek évek múltán lesznek
igazán értékesek.

Pályázatot hirdetünk minden érdeklődő számára.

A pályázatra amatőr és profi fotósok egyaránt benevezhetnek, a részvétel ingyenes. Digitális fényképezőgéppel vagy hagyományos készülékkel készített felvételekkel lehet benevezni. A digitális fotókat JPG fájlformátumban, legalább 1920x1440 pixel felbontásban
kérjük.
A pályázat jeligés. Egy pályázó maximum 5 fotóval
nevezhet, melyeket 2013. szeptember 23. hétfőig kérünk elküldeni a mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail
címre, ill. személyesen a Községi Könyvtárba leadni.
A képeknek ajánlatos címet adni, de ez nem kötelező.
A benevezett fotókat három tagból álló zsűri fogja értékelni. A közönségszavazásra és az eredményhirdetésre az októberi a Mozsgói Retro Napok rendezvénysorozat keretén belül kerül majd sor.
Az első három helyezett értékes ajándékban fog részesülni, és a képek bekerülnek a község weblapjának
fotógalériájába.

Témája Mozsgó községhez kötődő történet, élmény,
emlék.
Formáját tekintve várunk prózai műveket (elbeszélést) vagy verset. A terjedelem max. 6 oldal A4-es
lapon kézzel vagy géppel írt formában, a versnél
nincs megszabva. A pályázat tartalmazhat képet,
illusztrációt.
A pályamunkákat díjazzuk, minden kategóriában
külön az elbeszélést, külön a verset.
Két kategóriát hirdetünk: gyerek (14 éves korig) és
felnőtt.
A pályázat jeligés
A pályamunkákat háromtagú zsűri fogja értékelni. Az
első három díjazott értékes jutalomban részesül, valamint megjelenik műve a Mozsgó újságban.
Az első helyezést elért művet ünnepélyes keretek
között megismertetjük a közönséggel.
Ha elég ambíciót és kedvet érzel magadban, akkor
jelentkezz! Fantáziád szabadon szárnyalhat!
Beadási határidő: 2013. szeptember 23. (hétfő).
Községi Könyvtár (7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.)
e-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com

MEGHÍVÓ

A mozsgói Községi Könyvtár
„SZÜLŐFÖLDEM A ZSELIC” címmel
helyismereti-, helytörténeti vetélkedőt hirdet a Dél – Zselic tájegységhez tartozó települések körében

Immár 4. alkalommal rendezzük meg a Szigetvári Kistérség települései körében azt a vetélkedőt. A környező települések, Somogyapátitól kezdve Vásárosbécig már jól ismerik, és nagy lelkesedéssel várják ezt a megmérettetést.
MOZSGÓIAK, játékra fel! Ismerjük meg a dél-zselici falvakat és Szigetvár városát!
A vetélkedő ideje: 2013. szeptember 30. (hétfő) 14 óra. Helye: Kazaliczky Antal Művelődési Ház
4-5 fős vegyes (gyermek, diák, nyugdíjas) csapatok jelentkezését várjuk!
Könyvtárosok, pedagógusok jelentkezését is elfogadjuk!
A felkészüléshez ajánlott irodalom:
 (gyerekeknek) Régi regék Zrínyi földjén. Szerk.: Varga Károly, Kis Dániel. Szigetvár: Szigetvári Várbaráti Kör,
2006.
 (felnőtteknek) Szigetvár és vidéke. Szerk.: Borsos Kinga. Szigetvár: Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, 2009.
Díjazás:
 1-3. helyezett csapat minden tagja értékes könyvjutalomban részesül.
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 20. (péntek)
Telefonon: (20) 329-0590 vagy e-mailben: mozsgokonyvtar@gmail.com
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KÖZÉRDEKŰ
INFORMÁCIÓK
Anyakönyvi
hírek
– Születés
2013. július 15-én, szülei
OrsósTímea és Kacur János nagy-nagy örömére megérkezett.
KACUR

MARTINA

Gratulálunk!

Anyakönyvi hírek – Házasságkötés
2013. augusztus 10. napján házasságot kötött Kiss Ivett
és Kis Sándor, mindketten mozsgói lakosok.
2013. augusztus 17-én Dombos Anett és Kovács János
mindketten mozsgói lakosok.
2013. augusztus 24-én: Takács Nikolett és Nógrádi
Attila, szigetvári lakosok.

Anyakönyvi hírek – Halálozás
Drobnik József Péter (Siklós, 1967.05.10. an.: Esztergomi Terézia) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti
lakos 2013. július 31-én elhunyt.
Nagy Árpád (Kaposvár, 1953.06.11. an.: Péter Mária)
volt Mozsgó, Alsóhegy 106. sz. alatti lakos 2013. augusztus 12-én meghalt.
Sarlós László (Pécs II., 1957.08.04. an.: Spiesz Magdolna) volt Mozsgó, Kassai u. 20. sz. alatti lakos 2013.
augusztus 14-én elhunyt.
Nyugodjanak békében!

Megemlékezés
Nagy Árpád, Mozsgó, Alsószőlőhegyi lakos, a közfoglalkoztatás mezőgazdasági programjának dolgozója
sajnálatos baleset ezt követően 2013. augusztus 12-én
lódarázs csípés miatt kialakuló allergiás reakció következtében életét vesztette. A szakszerű és gyors orvosi
ellátás ellenére az életét nem tudták megmenteni.
Mozsgó Község Önkormányzata saját halottjának tekintette.
Ezúton is szeretnénk kifejezni mély együttérzésünket a
hozzátartozóknak.

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) szeptember havi kifizetésének időpontja:
2013. október 4. (péntek) 10-12 óra

Felhívás a megváltozott munkaképességű
emberek részére
Az önkormányzat, mint munkáltató, lehetőséget kíván
biztosítani a megváltozott munkaképességű embereknek. Várjuk azoknak a munkavállalóknak a jelentkezését, akik a következő feltételekkel rendelkeznek:
A rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs
ellátásban részesülő ügyfelei, akiknél a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése során megállapították,
hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, ezen belül:
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
továbbá azok az ügyfelek, akik a 2007. évi LXXXIV.
törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülnek.
Valamint a megváltozott munkaképességű ügyfelek
rendelkeznek az adókedvezményt (szociális hozzájárulási adó alóli mentesség) biztosító rehabilitációs kártyával.
Jelentkezni, érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban
Nógrádiné Tukora Tímea ügyintézőnél lehet. Az igényeket szeptember 15-ig rögzítjük.
Kovács Zsolt
polgármester

Tájékoztató az Alsószőlőhegyi lakosok
részére
A múlt havi számban örömmel értesítettük a lakókat
arról, hogy megoldottuk a szemét elhelyezést, konténert helyeztünk ki. Sajnos a nem rendeltetésszerű
használat következtében a továbbiakban az önkormányzat ezen a módon nem tudja biztosítani a szemétszállítást, a konténert elszállíttatta.
Felhívjuk az Alsószőlőhegyen lakók figyelmét, hogy ezt
követően csütörtöki napokon 10.00 óráig tegyék ki a
betonút mellé a szilárd hulladékot tartalmazó zsákokat,
melyeket az önkormányzat traktorával fogjuk összegyűjteni és elszállítani. Szemétgyűjtő zsákokat nem
tudunk biztosítani, kérjük arról minden háztartás maga
gondoskodjon.
Hegedüs János
tanyagondnok
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Közfoglalkoztatottak napja

Iskolakezdési támogatás

A Start közfoglalkoztatási program két évvel ezelőtt
kezdődött. A programban résztvevők nagy része igyekszik a tudásának megfelelően lelkiismeretesen elvégezni a rá bízott munkákat. Az idei forró kánikulai nyár
különösen nehéz feladat elé állította a dolgozókat. Nem
volt könnyű a földeken, az építkezéseken dolgozni.
Ezért a polgármester úr munkájuk elismeréséért és
kitartásukért csapatépítő napot tartott, és megvendégelte a jelenlévőket.

A képviselő-testület minden évben támogatja az
iskolásokat, mellyel nagy terhet vesz le a szülők
válláról.
A mozsgói általános és középiskolás tanulók 3000 Ft
beiskolázási támogatásban részesültek a 2013/14.
tanévben.
Az
általános
iskolások
részére
egy-egy
tankönyvcsomag gyermekenként 8.000-10.000 Ft
összegbe kerül. Az önkormányzat ezt az összeget
átvállalta, így minden gyermek ingyenesen kapta meg a
tankönyveket.

Kovács Zsolt polgármester elsőként megköszönte a
munkájukat. Elmondta, hogy igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, hogy további munkalehetőségeket teremtsen. Mivel a programban már olyan sokan
vesznek részt, - hangzott el - ez az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy jobban megismerjék egymást az emberek, egyben jó pihenést és jó szórakozást kívánt.

MOZSGÓI BÚCSÚ
A mozsgói búcsú időpontja:
2013. október 13. vasárnap
A szentmise időpontja: 11.30 óra
A következő VÁSÁR a búcsú napján
október 13-án lesz.

Értesítés
Az önkormányzatnál igényelt hagyma kiszállítására 2013. szeptember 12-étől, csütörtöktől kerül
sor. Fizetés 2013. szeptember 11-én, szerdán
8.00-16.00-ig a rendezvényteremben.
Értesítjük a község lakosságát, hogy burgonya
árusítására nem kerül sor.
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Búcsúzik a családi napközi
Milyen hamar elrepült ez a két év.
Valamikor 2011 januárjában, az első félév végi szülői
értekezleten Kovács Zsolt településünk polgármestere
és Csertő polgármesterasszonya bejelentették, hogy a
települések nem tudják tovább finanszírozni az iskolai
napköziket. Ennek hallatán a szülők többsége nagyon

Sokszor voltunk moziban Kaposváron és Pécsett

megijedt. Amikor egy új, eddig még ismeretlen napközbeni ellátási formát, a családi napközit említették, bizony sokan nemtetszésüket nyilvánították ki, hiszen
immár nem pedagógusok, hanem főként csak középfokú végzettséggel rendelkező személyek felügyelete alá
kerülnének a gyermekek.
Sok választási lehetősége nem lévén a dolgozó embereknek és a más településekről bejáróknak, tettek egy
próbát és beíratták a nebulókat ebbe az ismeretlen
szervezeti formába. Közben már áprilisban elindult az
új álláshelyek meghirdetése és a jelentkezőket egy
írásbeli pályázati anyag és személyes beszélgetés
alapján választottuk ki. A nyolc csoportvezetői és egy
helyettesi állásra 16 fő jelentkezett Mozsgó, Csertő és
Szulimán községekből. A nyár folyamán a kiválasztott
személyek elvégezték a kötelezően előírt tanfolyamot, s
augusztus végén a szülők és a gyerekek megtudhatták,
hogy melyik csoportba, kihez lesznek beosztva. A családi napközik helyszíne természetesen az iskola tantermeiben volt, azonban az „igazi” családi napközi családi házakra, kényelmes otthonokra lett kitalálva.
Mi kényszerűségből választottuk ezt a megoldást,
hiszen az a tény, hogy családok otthonaiban legyenek
a gyermekek délutánonként elhelyezve, ott játszanak,
tanuljanak, a szülők számára szinte teljesen elfogadhatatlannak tűnt. Az iskola, mint helyszín, viszont az engedélyező szerveknek egyáltalán nem tetszett, s bizony
nagyon nagy erőfeszítésünkbe telt, hogy megkaphassuk rá az engedélyt. Ez később problémát is okozott,
hiszen elvárták tőlünk, hogy délután is az iskolai házirend szerint létezzünk, pedig mi nem az „iskolát, mint
intézményt”, hanem csak az épületet kívántuk használ-
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ni. Volt, aki elvárta, hogy pedagógus fejjel gondolkodjunk, pedig a módszertani ellenőrzések alkalmával egyegy hasonló megnyilvánulás csak hátrányt jelentett
számunkra. A küldetésünk mindössze annyi volt, hogy
„jó szülőként” gondozzuk a gyermekeket. Nem volt
könnyű ennek a kétféle elvárásnak egyszerre megfelelni. A családi napközi nem tartozott az iskola irányítása
alá, hanem Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásába került, s annak egy új intézményeként, mint hálózat jött létre.
Tehát, ha kissé döcögősen is, de elindult a szekér.
Manó, Napraforgó, Szivárvány, Bodza, Mákvirág,
Okostojások, Mosolygó Nap és Kacaj nevű családi
napközijeinkben csoportonként általában 5-6 gyermek
játszott és tanult. A létszámunk a kezdeti 40 főről egyre
inkább bővült, s mire 2013. nyár végéhez érkeztünk,
már több mint 60 beiratkozott gyermekünk volt. Nemcsak a tanév folyamán, de minden iskolai szünetben is
vártuk a 6-14 év közöttieket és szerencsére mindig volt
érdeklődés programjainkra. A legtöbb szabadidős tevékenységet a nyári szünidőben tudtuk kínálni, amelyet
szerencsére Mozsgó község is nagyban támogatott.
Valószínű, hogy nincs olyan kis település Magyarországon, ahol a nyárra a tanulóknak ilyen sok kikapcsolódási lehetőséget és állandó gyermekfelügyeletet tudtak volna biztosítani. A mai gazdasági válság közepette
ez különösen sokat jelentett, hiszen szinte minden héten eljutottunk valahová: Balatonra, strandra, szarvas
simogatásra, motorozni, állatkertbe, moziba, tópartra
játszani, bográcsozni és horgászni, játszóházba, akvárium-terráriumba, festeni, bocsázni, planetáriumba,
póni-kocsikázni, lovagolni, és még hosszasan sorolhatnám. A szülők nyugodtan elindulhattak dolgozni, s nem
kellett aggódniuk azért, hogy gyermekük elkallódik.
Hát, most véget ért ez a szép időszak. Mindannyian
tudjuk, hogy az oktatási rendszert jelentősen átszervezték, s már nem támogatja a kormány az iskoláskorúak
családi napközijét. Akik ezzel a korosztállyal foglalkoztak, azok az országban szinte már mind „lehúzták a
redőnyt.”

Domoloson horgásztunk és főzöcskéztünk
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Most mi is búcsúzunk, és csak
tási napra, s a technikai szeremélni merjük, hogy ez alatt a
mélyzetnek, hogy mindig tiszkét év alatt is hasznára voltunk
ta, meleg termekben lehetkörnyezetünknek, a gyerekektünk, és finom ételeket ehetnek, és a családoknak!
tünk.
Köszönetet
szeretnénk
Mozsgó község falugondnomondani Mozsgó község képkának, Hegedüs Jánosnak, aki
viselőtestületének és különömindig mindenben önzetlenül
sen Kovács Zsolt Vilmos polsegített bennünket.
gármester úrnak, hiszen jó
A családi napközi mindvégig
szándékuk, segítségük és
kitartó dolgozói voltak: Bartics
támogatásuk nélkül nem tudRenáta, Bencze Balázs, Domtuk volna ilyen gazdaggá tenni
bos Anett, Lengl Éva, Kántor
Adventi koszorút készítettünk
a gyermekek számára ezt a két
Éva, Kelemen Attiláné, Nagy Endesztendőt. A mozsgói iskolának és vezetőinek is köre, Nagyné Rajna Mónika, Schludtné Kárpáti Anita.
szönettel tartozunk, hogy támogattak bennünket, s a
helyszínt biztosították számunkra, a legtöbb pedagóÉs íme, már indul is az újdonságokkal teli új tanév!
gusnak, akik segítették munkánkat, hogy a gyerekek
Gyerekek, mindent bele, kellemes időtöltést, jó tanueredményesen fel tudjanak készülni a következő tanílást!!!!!!
Hegedüsné Szojkó Tünde
koordinátor

Vélemények

Nem lettem óvónő, nem lettem pedagógus, de mindig
vágytam rá, olyan helyen dolgozhassak, ahol gyerekek
vesznek körül. Nagyon örültem, amikor két évvel ezelőtt
lehetőséget kaptam, hogy a Családi Napköziben dolgozhassak. Kis csoportomat már az első percben nagyon megszerettem. Őszinteségük, nyitottságuk, mértéktelen szeretetük teljesen elbűvölt. Rövid idő alatt egy
kis család lettünk. Együtt győztünk le minden akadályt,
megéltük a kudarcokat, és együtt örültünk a sikereiknek. Természetesen a tanulás mellett mindig volt idő
játékra, kézművesedésre, sétára. A gyerekek azt szerették nagyon, hogy mindenkivel volt idő egyénileg foglalkozni. Úgy tanultam velük, mint anya a gyermekével.
Pár jó szó, egy dicséret vagy egy buksi simogatás
számukra nagyon sokat jelentett. Gyerek szeretetemmel, tudásommal, türelemmel, igyekeztem örömtelivé
tenni a gyerekek mindennapjait. Sajnálom, hogy véget
ért. Mindig jó szívvel gondolok vissza a Családi Napköziben töltött időre és a gyerekek mosolygó arcára!
Schludtné Kárpáti Anita

Sajnálom, hogy idén ősztől már nem működik. Kislányom nagyon szeretett a napközibe járni, sőt tavaly ő
kérte, hogy napközis lehessen. A délután nem csak a
tanulásé volt, mindig jutott idő más tevékenységekre is.
pl.: kézművesedés, rajzolás, ajándékkészítés (karácsony, húsvét), játék, filmnézés. Nem egyhangú volt a
délután, hanem ezek a tevékenységek színessé tették,
így a tanulás is könnyebben ment. Kevesebb gyerekkel
sokkal jobban tudtak foglalkozni a csoport vezetői. Nagyon gyerekcentrikus volt.
Paizsné Földi Anikó

Szülői szemmel a családi napköziről
Sok jót hallva a napköziről kisebb gyermekemet is beírattam a többi napközis gyermek közé. Nyugodt voltam, mert jó helyen, jó nevelők foglalkoztak a gyerekkel.
Segítőkészek, barátságosak voltak a nevelők, bármikor
bizalommal fordulhattam hozzájuk.
Nyáron már mind kettő gyermekem igénybe vette a
családi napközit. Sok jó kirándulás és program várta a
gyermekeket.
Örülök, hogy lehetőségem volt arra, hogy gyermekeim
is családi napközisek legyenek.
Köszönöm minden napközis nevelőnek a munkáját.
Anyuka
Kedves Családi Napközi Vezetői és Dolgozói!
Szeretnék köszönetet mondani, magam és gyermekeim
nevében, hogy lehetőség volt a nyáron a családi napközire. Nagyon meg voltam elégedve a programokkal, a
gyermekek ellátásával és gondoskodásával. Jó volt a
kapcsolat, akár telefonon akár írásban. Mindig időben
jelezték a programok idejét és feltételeit. Megfelelő
emberek dolgoztak és gondoskodtak a gyermekeimről.
Nagy terhet vettek le a szülők válláról, hiszen sok szülőnek gond a nyár, felügyelet nélkül vannak a gyerekek.
A kirándulások sok örömet okoztak a gyerekeknek és a
szülőknek is, mert nem mindenkinek van lehetősége a
mai világban kirándulásra. Anyagilag is megterhelő
akár csak egy nap is. Én nagyon meg voltam elégedve
mindennel. Köszönöm a szépen a lehetőséget.
Orgyán Róbertné
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„Kitárult egy új világ szeptemberben,
Betűország megnyitotta kapuját”
Szalai Borbála soraival fogadták a 2013/14. tanévnyitó
ünnepségén megjelenteket. Hajdú Szilvia igazgató
külön köszöntötte az iskola kapuin először belépőket.
Az igazgatónő tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy
az iskola sikeressége és eredményessége nem csak a
pedagógusok munkáján, az iskola tárgyi feltételein,
felszereltségén múlik, de nagyban meghatározza a
diákok és a szülők hozzáállása is. Ezért kérte a tanítványokat, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással,
még nagyobb szorgalommal teljesítsék feladataikat.
Az iskola a nyári szünetben sem zárta be kapuit – tudtuk meg a tájékoztatóból –, működött a családi napközi,
volt nyári tábor, balatonmáriai táborozás.
A vakáció ideje alatt az iskola három tanterme felújításra kerület, megújult a padlózat, szépen kitakarított helyiségek várják a nebulókat. Köszönetét fejezte ki az
iskola vezetője mindazoknak, fenntartónak, a falu vezetőinek, hogy anyagi lehetőségeikhez képest erőn felül is
biztosították az oktató-nevelő munkához szükséges
feltételeket.
Az ünnepséget megtisztelte Kalapáti Attila, a Szigetvári
Tankerület igazgatója is, aki elmondta, hogy mindent
megtesznek a kis iskolák fennmaradása érdekében.
P. É.

Elektronikai hulladékgyűjtés folytatása
Szeptember, október hónapokban ismét megszervezzük iskolánkban az E-hulladék gyűjtését.
Bármilyen hibás elektromos berendezés leadható az
iskolában. Szállítás október utolsó hetében.
Az előző gyűjtés alkalmával az iskola alapítványának
részére 20.000.- Ft-ot utaltak át. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a lakosságnak, hogy ilyen aktívan
részt vett az elektronikus hulladékok összegyűjtésében.
Információ:
Matus Attila
+36/30-607-1631
+36/73-544-026

Az 1. osztály névsora: Ács Tibor Máté, Flibert Gitta,
Hirt Zsófia, Katona Katinka, Orgyán Olivér, Orsós
Gábor László, Tormási Ferenc Marcell, Veriga Martina.
Osztályfőnök Matusné Bakos Éva

FIGYELEM!!
BABARUHABÖRZE MOZSGÓN
A VÉDŐNŐI TANÁCSADÓBAN !!
JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ GYERMEKRUHÁK, CIPŐK –
KB. 6 -7 ÉVES KORIG OLCSÓN ELVIHETŐK.
IDŐPONT:2013. SZEPTEMBER 12. / CSÜTÖRTÖK /
REGGEL 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG.
HELY: MOZSGÓ, BATTHYÁNY UTCA 13.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK!!
HA A CSALÁDJÁBAN FELESLEGESSÉ VÁLÓ
GYERMEKRUHÁKAT SZERETNÉ VALAKI ELHOZNI ,
Ő IS BÁTRAN ELJÖHET.
H-né Berta Ildikó
20 / 406 8685
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Mozsgóiak külföldön
Szeptemberben Tóth Bernadette és Gaál Dániel németországi életéről, munkájáról, a kinn tartózkodás
kezdeti nehézségeiről és a jelenlegi jövőképükről tudhatunk meg egy kicsit többet. Az interjút Bettivel készítettem, aki mindkettejük nevében nyilatkozott.
Mi alapján született meg a döntés, hogy külföldön
szeretnétek szerencsét próbálni?
Érettségi után elkezdtem otthon dolgozni, és már akkor
tudtam, hogy ilyen fizetésből nehéz lesz előrébb jutni.
Így jött az ötlet, hogy meg kellene próbálni külföldön.
Sok helyen próbálkoztam, folyamatosan néztem interneten az álláshirdetéseket, jelentkeztem hajós céghez,
csak ezekhez persze kell némi alaptőke, ami nekem
nem volt. Egy óceánjáró hajóra min. 150-200 ezer Ft
kellett volna (évekkel ezelőtt), nyelvi tanfolyam, szakmai tanfolyam, orvosi vizsga, aztán Budapesten a felvételi. Így ez sem jött össze.
Aztán pár éve szüleim Németországba költöztek. Testvéremmel ketten maradtunk otthon, így természetesen
még jobban szerettem volna kijönni utánuk. Dani, a
párom kicsit nehéz eset volt, az elején annyira nem
rajongott az ötletért… Aztán jött egy lehetőség - gyári
munka -, nem kellett nyelvtudás, nem kellett közvetítői
díjat fizetni. Felmentünk Budapestre állásinterjúra. Ott
elmondták, pontosan miről lenne szó. Megkérdezték
vállaljuk-e, ha igen (ez volt szerdán), szombaton kellene indulni. Igazából gondolkodni sem volt időnk. Öszszepakoltunk és kimentünk. Ez a gyár Dortmund-tól
100 km-re van.
Tehát ez volt az első munkahelyetek kint. Mi volt a
feladatotok?
Nekem salátákat kellett csomagolni, paprikát, olívabogyót sajttal tölteni, Dani pedig gépkezelő lett.
Biztosítottak nektek lakhatási lehetőséget?
A dolgozóknak lakásokat bérelt a munkáltató, mi egy
párral laktunk együtt, de volt külön szobánk. A fürdő,
mellékhelyiség, konyha közös volt.
Milyen volt „lelkileg” megélni az első helyet? Akárhogy is vesszük, mindketten fizikai munkát végeztetek…
Kilenc hónapot dolgoztunk itt, a végén már nagyon
nehéz volt, álladóan fáradt voltam, napi 12 óra állás,
szalagmunka a hidegben. A szüleim tőlünk 600 km-re
voltak Münchenben, nagyon ritkán találkoztunk, így én
nagyon szerettem volna a közelükbe költözni. A gond
az volt, hogy egyikünk sem beszél németül, mindketten
angolt tanultunk. Ennek ellenére úgy gondoltuk, megpróbáljuk. Szállást találtunk München központjában
munkásszállón, a szüleim segítségével. Aztán miután
odaköltöztünk, nekem egy hétre rá lett munkám, lépcsőházakat és lakásokat takarítok. Daninak pedig egy
hónap után, árufeltöltő a Tengelmann üzletben.

Lakást itt nagyon nehéz találni, ugyanis kell 3 hónap
bejelentett munkaviszony. Mivel rengeteg a külföldi,
nagyon nehéz megkapni, sorban állnak az emberek
lakásért. Nekünk sikerült 5 hónap után találni egy 1
szobás kis lakást.
Akkor szerencsések voltatok. Annak ellenére, hogy
kint élnek szüleid, és együtt élsz a pároddal, menynyire van honvágyad? Mik a jövőbeli terveitek?
Szeretünk itt élni, de azért hiányoznak az otthoniak és
Mozsgó, mivel csak 3 havonta tudunk hazajárni. Daninak kicsit nehezebb ebből a szempontból, hiszen az Ő
családja Magyarországon él. Ha egyszer hazaköltözünk, biztos, hogy Mozsgóra, ott szeretnénk majd idővel házat venni.
Ezt örömmel hallom, és a mozsgóiak nevében is
sok szerencsét kívánok Nektek!
H.A

Színházlátogatás
Az idei évben ismét lehetőségünk lesz kedvezményes
színházbérletre. „Ahogy tetszik repertoár bérlet” négy
előadás megtekintésére ad lehetőséget 10.000 Ft helyett 7.360 Ft-ért. A buszköltség előreláthatóan 10001200 Ft/előadásonként
Íme a kínálat:
 Rideg Sándor- Tímár Péter
Indul a bakterház (Falusi bohózat)
 Szirmai Albert- Bakonyi Károly- Gábor Andor
Mágnás Miska (Nagyoperett)
 Jókai Mór- Böhm György- Korcsmáros György
A kőszívű ember fiai (Romantikus színmű)
 Presser Gábor- Sztevanovity Dusán- Horváth
Péter A padlás (Félig mese, félig musical)
Jelentkezni és a bérlet árát befizetni a könyvtárban
lehet Sánta Róbertné Amáliánál szeptember 20-ig.
Tel: 06/30-865-3404,
Email: mozsgokonyvtar02@gmail.com
.
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Mozsgó a középkori oklevelekben
Egy település középkori történetének legfontosabb
forrásai az oklevelek. Ezek a különböző célzattal készült okmányok, legyen szó birtokleírásról, perről, adományozásról, vagy adásvételről sokszor egyedüli írott
emlékei a térségnek, így helytörténeti értékük vitathatatlan. Ezek hazánkban legtöbbször latin nyelven íródtak, a kor hivatali nyelvén és jellegzetes formuláival. Az
államalapítástól a Mohácsi vészig terjedő időszakot
tekintjük az oklevelek korának. Mozsgó esetében kissé
sajátos helyzettel állunk szemben, ugyanis egy 1403ból származó birtokadományozó levélből derül ki számunkra, hogy régebben Mozsgó másik neve
Domboró/Dombró volt. Az első írásos említésekor is e
néven találkozhatunk a helységgel.
1330. március 8-án, csütörtökön kelt okmány a pécsi
káptalan bizonyságlevele:
„...egyrészről a vizlói Gergely comes fiai, Mihály,
Vizló és Susuk , másrészről unokatestvérük, vizlói
Jakab comes fia, Áron között... Gergely comes fiai és
Áron az elkövetett jogtalanságokért elégtételt adva
békét kötöttek; Áron a Baranya megyében fekvő Vizló
földön és Dombró , valamint Tóthfalu falvakban levő
teljes birtokrészét Gergely fiainak adja örök birtoklásra,
mert Áron a Zselizben fekvő Szentegyedben lévő
közös birtokukat az ő tudtuk nélkül leánytestvérükkel
Demeter fiai Mihálynak elörökítette...”
Egy családon belüli birtokosztásról van itt, mely során a korábban birtokos Jakab fia Áron, több más mellett Dombró birtokosa átadja itteni birtokrészét Gergely
fiainak.
A következő okanyag csoport a Mozsgói családhoz
kötődik. 1363-1375 közötti birtokügyekkel foglalkozó
oklevelekben találkozunk a családdal. A közös birtokok
felosztását követően a 1364-ben a család Mozsgói és
Tinódi ágra szakad. A Mozsgói ág azonban családon
belüli pereskedésbe keveredik Mozsgó megosztását
illetően. A hosszadalmas ügynek 1375-ben szakad
vége. Az oklevelekből a család három generációját
lehet nyomon követni.
Mozsgói Imre
- Péter – Tinódi ág (1363)
Mozsgói János – Mozsgói ág
- Sántha Demeter
(1363)
- András (1364-75)
András fiai:
 János
 György
 Domonkos (1364-75)
-István
-Jakab

Az esetet jól összefoglaló 1375. évi oklevélből jól
kibontakozik a birtok felépítése. Ekkor említik az itteni
házhelyeket, telkeket, malomhelyet és a patakot Mozsgó-vize néven.
A már említett 1403. évi oklevélből értesülhetünk
Mozsgó korábbi birtokosairól. Ekkor Domborow,
másnéven Mosgow Tapson-i Anthimus fia János mester birtokába kerül több más birtokkal együtt, melyek
korábban a hűtlenné vált Rupol-i Tamás fiai István és
János birtokában voltak. Korábbi birtokosai ennek előtte Dyosfalw-i János fia Péter, illetve magtalan halála
után Áron fiai Detre és Seffridus, akik Mária királynő
elfogásának idejében Horwáthy-i János auranai keresztes perjelhez és János bánhoz csatlakozva hűtlenségük
miatt elvesztették.
Az új birtokos, nem más mint az ország alnádora, aki
Szigetet is birtokolja.
1499-ben kelt birtoklevél tanúsága szerint a zágrábi
káptalan előtt Gergely, Zentgal-i László leányának,
Katalinnak fia, Mozgo, Zalazlo és Erdewghlyk (Baranya
megyei) birtokait Therek Imrének és feleségének Krisztinának adja örökbe.
1503-ban II. Ulászló király utasítására több más birtok mellett Mozsgó birtokába is beiktatják Enyingh-i
Therek Imrét, aki a híres Török Bálint nagyapja történetesen.
Lebedy János

Senj-i kirándulás
2013. augusztus 17-én a faluból egy kisebb csoport
horvátországi kiránduláson vett részt Senjben, egy
gazdag történelmi múltra visszatekintő tengerparti városkában. Ez az egy nap, fürdőzésre és városlátogatásra adott lehetőséget a résztvevőknek. Gyönyörű volt a
tenger, de csak kevesen mártóztak meg a víz hőmérséklete miatt. Sok szép látnivalóban volt részünk. Köszönetet szeretnék mondani Kovács Zsolt polgármester
úrnak, hogy lehetővé tette számunkra ezt a csodálatos
élményt, kirándulást.
Jancsarevics Erika

Az Anthimusz
család címere
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A mozsgói nyugdíjas klub nyári programjai

A szegedi kiránduláson

Igazán gazdag programokkal teli volt az "Őszikék"
Nyugdíjas Klub nyara.




Kezdődött Pécsvárad és környékének felfedezésével.
Folytatódott egy közös strandolással Barcson!
Augusztus 10-én, Szegeden töltöttünk egy
szép és tartalmas napot.

2013.szeptember



Egy helybeli nyugdíjas pedagógus volt az idegenvezetőnk.
 Az egész napunkat megszervezte, leegyeztette. – A Városházát úgy tekintettük meg, hogy a
kedvünkért bejött egy munkatárs, aki végigkalauzolt bennünket az épületen. A tanácsteremben a városvezetők székeiben pózolhattunk. –
Megnéztük a Füvészkertet, és megmásztuk a
Víztorony 268 lépcsőjét a kilátás miatt. Utaztunk a városnéző kisvonaton is. Mozsgói termékekből összeállított ajándékkosárral köszöntük meg vendéglátóink kedvességét, figyelmességét. Lokálpatriótaként jelesre vizsgáztak!
 Augusztus 19-én Ibolya és Ilona napot ünnepeltünk a szőlőben, közös főzéssel, együttléttel.
 Részt vettünk a "Csízik Mihály" Sportnapon is,
ahol szintén főztünk, együtt voltunk.
 Augusztus 31-én Nyugdíjas találkozóra utaztunk Hobolba.
Bárkit szívesen látunk magunk között, akinek tetszenek
programjaink, szeretik a társaságot. Mi nyitottak vagyunk, és jól érezzük magunkat egymás társaságában.
Gajákné Peszmeg Mária
klubvezető

Zágrábi kirándulás

KÖSZÖNTÉS
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon 70 év
feletti Mozsgói Lakosokat, akik Szeptemberben
ünneplik születésnapjukat!

Augusztus13-án egynapos kiránduláson vettünk részt a
horvátországi Zágrábba. A 45 fős csapat egy rendkívül
színes, kalandos, élményekben gazdag napot töltött el.
Megnéztük a város nevezetességeit, sétáltunk az óvárosban, siklón utaztunk, láttuk a Szent-Márk templomot
és Európa legszebb temetőjét. Sajnos a Medve-vár
még várat magára. Majd jövőre!!
Köszönjük a szervezőknek ezt a felejthetetlen napot.
P. É.

Bécsi Istvánné, Batthyány utca
Beute Hendrikus, Alsóhegy
Booiman Ev Beute Anne Chrstine, Alsóhegy
Hajdú Istvánné, Kassai utca
Horváth Erzsébet, Kassai utca
Módenszieder Jánosné, Mátyás kir. utca
Molnár Istvánné, Batthyány utca
Sebe Ilona, Árpád utca
Szépe Boldizsárné, Árpád utca
Szukits Józsefné, Kassai utca
Velez Istvánné, Petőfi utca
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Az emberélet fordulói
Az emberélet fordulóinál elértük a kamaszkort. Ez már
az Ikrek jegyében telik. Az Ikrek a szárba szökkenés
időszaka. A természetben a május harmadik és június
első két dekádja. A gabonák szárba szökkennek, a Bika
időszakában gyűjtött erő emeli, nyújtja a búzaszárát,
napról napra szemmel láthatóan nő, növekszik a gabona. A gyümölcsfák a fa korától függően 20-30 „serdülőkorú” (még nem termő) fáknál 60-100 cm hosszú hajtást növesztenek. A hajtások hosszúak, nyúltak, néha
kicsit gyengék. A búza, ha ilyenkor vihar éri, megdől, a
fiatal gyümölcsfa hirtelen nőtt hajtása a szélben letörhet, ha a kertész nem rögzíti.
A kamasz ember (gyerek), mint a teremtett világ
része, hasonló az egészhez. A kamasz „szárba szökkent”. Nyúlik keze, lába, teste, gerince. Évente feltűnően magasabb. Az egész teste nyúlik, de gyenge, akár
csak a hirtelen hajtott gyümölcsfa vessző, támaszra
szorul. Az ember hármas: szellem, lélek, test. Ez a
hármas az élet során egymással összhangban, szinkronban, vagy éppen időnként ellentétben van. Ha a
kamaszt nézzük, nem tud megnyúlt tagjaival mit kezdeni, lelke
háborog a test megváltozott hormontermelése okán, szelleme
próbál úrrá lenni az egész káoszon több-kevesebb eredménnyel.
Ugyanakkor ki is nyílik értelme,
gyakran jogosan kritizálja a körülötte lévő világot. Támaszra lenne
szüksége, de azt legtöbbször
elutasítja, ez az időszak a talán
legkezelhetetlenebb az ember
életében: a gyermekkorból a felnőttkorba. A kamaszban viaskodik
egymással a gyermek és a felnőtt.
Nagyon ritkán mozgok kamasz körökben, így lehet,
hogy a tájékozatlanságomon múlik, de kevés alkalmát,
formáját látom civilizált világunkban a fenti problémák
megoldásának. Nosztalgia, de gondolat ébresztés okán
is nézzük, hogy próbálták az állítólag „elavult” világunkban megoldani ezt a nehéz időszakot, amit civilizált
világunkban nagyrészt az unatkozás, háborgás, bulizás
tölt ki. Elismerve és tisztelettel szólva a hál’ Isten nem
kevés kivételről.
Újra csak visszakanyarodok a régi vesszőparipámhoz: az embernek dolga van a világon. A múltkori
számban írtam, hogy bízták meg egyre felelősségteljesebb munkával a gyermekeket. A kamaszkorú fiatalt
már várták kalákamunkára is. A kalákába hasonlókorú
fiatalokkal és az idősebb korosztállyal dolgozott együtt.
A munka közben beszélgetés, tréfa, játék közepette
szokott a már „felnőttes munkához”. A kaláka munkában, ami alkalmanként más-más háznál történt, meg

ismerkedett az otthonitól eltérő ízekkel, más családok
szokásaival, összevethette egyre egészségesebb kritikával az otthonit a másokéival. A mai csetelés helyett,
naponként több hozzá hasonló fiatallal és idősebbel
töltötte személyesen a kaláka óráit. Megfigyelték egymást munka közben, lehetőség adódott a másik nemű
fiatal munkájának értékelésére is. A kalákáknak így
szerepe adódott a párválasztásban is. A kamasz kritikusan szemléli saját családját is. Régen (de manapság
is tapasztalom), családon kívüli példaképet, támaszt
keres. A „búcsú keresztapa” és „búcsú keresztanya”
intézménye adta régen ennek lehetőségét. Őket a kamasz maga választotta, nem úgy mint az igazi keresztszülőket. Sokszor a „búcsúkeresztszülőhöz” jobban
ragaszkodott, mint a csecsemőkorában neki jelölt keresztszülőhöz. Az elnevezés onnan eredhet, hogy régen több búcsújáró helyre is zarándokolt a falu népének egy-egy része gyalog, néha több napig. Ezekre a
zarándoklatokra a „búcsúkeresztszülő” kísérte el a kamaszt. A búcsújárások megint alkalmát adták a különnemű fiatalok egymás megismeréséhez. A búcsúban egymás lelki
tulajdonságait figyelhették. A párválasztás harmadik helye a régiségben is a szórakozóhely. (Manapság a leggyakoribb.) A három
farsangi időszak számos alkalmát
adta a báloknak, táncházaknak.
Fontos volt a fiatal megítélésében,
hogy szórakozik, hogy mulat, milyenné válik, ha iszik. Komolyabbra
forduló kapcsolatnál, - mivel lányok
akkor még nem jártak kocsmába –
a kocsmai viselkedést a lány nagy
családjának tagjai figyelték meg.
Párválasztásról bővebben a következő számban írok.
Két intézmény egyikéről még pár sort. A kamaszokból
alakult „igaz látók” és a „vének tanácsa”. Az utóbbiról
majd a maga idején. Az előbbi az „igaz látók” a vasárnapi mise után a templom előtt jöttek össze. Megbeszélték a maguk falusi kamasztársadalmában felmerült
problémákat, próbáltak megoldást találni, igazságot
tenni. Megbeszéléseik nem merültek ki a maguk gondjainál, megbeszélték a falu felnőtt társadalmában tudomásukra jutott problémákat is és a falusi elöljárók intézkedéseit, terveit. A kritikus kamasz szem sok mindent
meglát, amit a felnőtt nem. Az „igaz látó” gyűléseken
megszűrt kritikák sokszor segítséget jelentettek a vezetőknek, irányítóknak. Az igazán aktív korú társadalmi
réteg a fiatalok és idősek bevonásával hozta meg döntését családi és faluközösségi szinten is.
Ah’ boldog idők! (Ez a mondat volt a nosztalgia.)
Győri Sándor
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Augusztusban is gyűjthető
gyógynövényeink
Augusztusban is sokféle növényt találunk
környékünkön, amelyet télen majd jó lesz előszedni a
kamrából. A körömvirág, a vérehulló fecskefű és a
lándzsás útifű szeretném bemutatni.
A körömvirág gyönyörű narancssárga
virágjának elsődlegesen külsőleg való alkalmazása
ismert. Frissen és megszárítva is hasznosítható.
Sebgyógyító, hámosító, a bőr újraképződését elősegítő
hatása már bizonyított. Rosszul gyógyuló sebek,
visszeres betegségek, fekélyes, gennyes sebek,
felfekvés felületi kezelésére is használható. Sok
krémnek hatóanyaga sejtvédő és gyulladáscsökkentő
hatása miatt. Házilag a sárga szirmokat forró
disznózsírba tesszük és kb. 15-20 perc alatt kiáztatjuk,
majd átszűrjük. A zsír azért jó kenőcsalapanyag, mert
az emberi zsírral hasonló tulajdonsága miatt nagyon
hamar felszívódik a bőrön keresztül. Belsőleg is
forrázatként gyomor- és nyombélfekély gyógyítására
használják.
A vérehulló fecskefű friss, narancssárga színű
tejnedvét szemölcsök irtásánál alkalmazzuk. Naponta
3-szor is legalább 2 héten keresztül kenjük be vele a
szemölcsöt, legjobb addig, amíg le nem esik.
Fehérjebontó tulajdonsága miatt csak a szemölcsöt
kezeljük vele. Egyébként a gyógyszeriparban, mitózisés tumorgátló hatóanyagának kivonásával erős hatású
készítményeket illetve epe-és májbetegségre való
gyógyszereket készítenek belőle. Antibakterális
tulajdonsága miatt fogkrémek és szájvizek alkotórésze.

Lándzsás útifű
Lebedy Mária

„Környezetünk ismerősei”
A seregély
/Egyéb neve: serege, seregény/
„Ismerősünkkel” tavasztól – őszig naponta találkozhatunk. Vonuló madár, de kisebb csoportokban áttelel.
Erdőszéleken, gyümölcsösökben fészkel. Fekete tollazatuk fémes csillogású, finoman pettyezett. Hegyes
csőrük tavasszal és télen más színű. Röptük gyors,
siklórepüléssel tarkítva. Hangos madarak. Éneküket
rekedt és dallamos hangok jellemzik. Jól utánoznak.
Régen a legelők mindennapos vendégei voltak. A kitúrt
földből szedegették táplálékukat, de az állatokat is
megkönnyítették élősködőiktől. Nagy dézsmálói a cseresznyének, az epernek és a szőlőnek.
Társaságkedvelők. Igazi csapatrepülők. Ősz évadján
edzenek a nagy utazáshoz. Szenzációs mutatványokra
képesek. Sereglenek. A több száz, sőt ezer egyed úgy
tűnik, hogy egymásnak rohan, de utolsó pillanatban
mégis szétválnak. Elrepülnek egymás alatt-fölött. Oszlopszerűen emelkednek, élük összeér és szétválnak.
Köztük üres tér marad. Közel egy tucat mozgókép kialakítására képesek, szinte beárnyékolva a földet. Alkonyatkor a csapatok ellepik a nádasokat.
-G-

Vérehulló fecskefű
A lándzsás útifű hasznos hurutos betegségek,
rekedtség, köhögés ellen. A növény ép, egészséges
leveleit hasznosítjuk. Megszárítva is értékes. Otthon is
készíthetünk útifű-szirupot. Leforrázunk 2-3 evőkanál
szárított levelet 3 dl vízzel, 5 percet állni hagyjuk, majd
leszűrjük és 3-4 evőkanál mézet adunk hozzá. 1-1
evőkanállal
fogyasszunk
naponta
kétszer.
Gyermekeknek is nyugodtan adhatjuk.
A friss levelek présnedve sebgyógyító krémek
alapanyaga. Gyulladáscsökkentő, enyhén antibiotikus
hatású.
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Net kukucskáló

Tippek, trükkök, praktikák

A geocaching (ejtsd: "geokesing") az Egyesült Államokból kiindult szabadidős tevékenység, természetbarát
hobbi, melyet Magyarországon hivatalosan a Magyar
Geocaching
Közhasznú
Egyesület
képvisel.
A geocaching lényege, hogy egy jól lezárt ládikát a
vállalkozó kedvű játékos elrejt egy általa kiszemelt,
valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdekesnek ítélt helyen, és egy erre alkalmas GPS
készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely pontos koordinátáit. Az adatok mindenki számára elérhetőek (http://www.geocaching.hu/) honlapon. Baranyában
mintegy 260db geoláda található, Mozsgón is 2db. A
koordináták kiválasztása után már indulhat is a GPS-es
kincsvadászat!

Az előző lapszámunkhoz kapcsolódóan gondoltam,
hogy helyben kérdezősködjek, mivel a szerzőben is
nyitott kérdések maradtak az arató leves kapcsán. Így
első kézből édesapámtól kérdeztem meg, hogy mi volt
az aratáshoz kapcsolódó étkezési szokás. Pontosabban
mit főzött nagymamám ebédre, reggelire mit tálaltak a
legnehezebb munkák idején. Édesapám, mozsgói fiatalként, már igen korán, tizenévesen kényszerült erre a
nehéz munkára. Így pontosan emlékszik, hogy nagymamám az éppen aktuális zöldségből főzött főzeléket,
leggyakrabban zöldbabot, vagyis borsót, ahogy erre felé
hívták, hiszen ilyenkor abból mindig volt a kukorica között. A téli disznóvágások idején lesütött húsból, tartalékoltak erre a nehéz munkára. Tehát kiolvasztották a
véndőből, és azt fogyasztották feltétként a főzelék mellé.
Ám nem volt helyi specialitás. Mindenki azt főzött, amije
volt. Ki krumplit, ki babot, ki káposztát, ki borsót. Ki lesütött húst, ki frissen vágott baromfit. Csépléskor már
olyan is előfordult, hogy birkát vágtak. Alexandrába
felmerült a kérdés, hogy miért éppen ez a típusú étel
került az asztalra. Erre az akkori konyhatechnikai eljárások adnak választ. A füstölt húsok, és töltelék áruk a
kamrában voltak. A káposzta, a korai fajták, már betakarításra kerültek. Ebből természetesen nem a télire eltett
hordós savanyú káposztát készítették, hanem egy gyorsított eljárással, kovásszal, savanyították. Száraztészta,
tarhonya szintén mindig volt otthon, ezen persze nem a
mostani gépi tarhonyát, hanem a gyúrt tésztából reszelt
tésztát kell érteni. Tehát a leírt aratási étel is csak az
otthon fellelhető hozzávalókról árulkodik.

Maga a kincsesláda nem más, mint egy vízhatlanul
záródó háztartási dobozka, amely elég nagy ahhoz,
hogy elférjen benne egy napló-füzet, egy kétnyelvű
üzenet a megtalálónak (akár a véletlenül odatévedőnek
is), egy íróeszköz és valami apró kis ajándék, ami a
megtalálót illeti. Ebből persze az is következik, hogy a
kincsvadásznak egy másik apró ajándékot kell magával
vinnie, és a rejteket megtalálva a dobozban lévő tárgygyal kicserélni, hogy a következő sikeres játékosnak se
kelljen üres kézzel távoznia.
Mike Patrik

Most is közeledünk két étkezési szokás szempontjából
fontos eseményhez, az egyik a szüret, a másik a búcsú.
Kíváncsian várjuk az önök családjában is előforduló
hagyományok, receptek leírásait. Szívesen adjuk közre,
hogy eleink korából milyen különlegességek maradtak
fenn, vagy merültek a feledés homályába.
Horváth Betty

Rejtőkövek

László forrás

Jó állapotú sparheltet vennék. Telefonszám: 06/30 - 340 - 0814
Eladó használt baba sportkocsi, baby játszószőnyeg. Érdeklődni: 06/70 – 453 - 4362
Villanykályha eladó. Érdeklődni az óvodában!
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Megyei III. osztály Czibulka csoport felnőtt
2013/2014. őszi

Magyar kupa

2013. 08. 25. Görcsöny – Mozsgó 2 – 7
Góllövők: Szarvas Bence, Lengyeltóti Tamás (2),
Zsigmond Bálint, Szili Péter,
Horváth Benjamin (2)

Bajnoki mérkőzés

2013. 08. 31. Mozsgó – Drávafok 13 – 0
Góllövők: Horváth Benjamin (5), Zsigmond Bálint (3),
Szarvas Bence (2), Hegyháti József,
Lengyeltóti Máté, Szili Péter

Augusztusi eredmények
2013. 08. 11. Endrőc – Mozsgó 1 – 6
Góllövők: Horváth Benjamin (3),
Szarvas Bence (2),
Teberi Attila
2013. 08. 17. Mozsgó – Magyarszék 2 – 0
Góllövők: Horváth Benjamin, Hegyháti József

Szeptemberi mérkőzések
4. forduló: 2013. 09. 08. (vasárnap) 16:30
5. forduló: 2013. 09. 14. (szombat) 16:30
6. forduló: 2013. 09. 22. (vasárnap) 16:00
7. forduló: 2013. 09. 28. (szombat) 16:00

Csertő – Mozsgó
Mozsgó – Mágocs
Lakócsa – Mozsgó
Mozsgó – Kishárságy

Takács István, Lengyeltóti Máté, Takács Mihály, Benkő István, Teberi Attila, Bilanics Dávid, Németh Tibor, Horváth István, Orsós József, Bánhegyi
Tamás, Miczek Zsolt, Szili Péter, Szarvas Bence, Zsigmond Bálint, Hegyháti József, Szili László, Lengyeltóti Tamás, Horváth Benjamin

A 2013-as őszi szezont kiemelkedő eredménnyel kezdte meg a focicsapatunk. Jelenleg 1. helyen áll a Mozsgói SE, 3 mérkőzésből 3 győzelmünk van. Tabellán 9 pontot értünk el és 22 góllal állunk az élen. A Magyar Kupa 1. fordulóján Megye IVcsoportban játszó Endrőccel idegenben mérkőzött meg a csapatunk, ahol 1 – 6-ra nyertünk. Hajrá Fiúk! Hajrá Mozsgó!
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