
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartos Erika: Tél 

 

Hófehér a város, 

Lehullott a hó, 

Jégcsap csüng az ágon, 

Befagyott a tó. 

 

Sapka nőtt a házon, 

Sapkát hord a kút, 

Hósapkás az autó, 

Jégtükör az út. 

 

Jégvirág a fákon, 

Csillogó a táj, 

Nagykabátba bújok, 

Nyakamban a sál. 

 

Szaladok a dombra, 

Csiklandoz a szél, 

Fürgén fut a szánkó, 

Gyönyörű a tél! 

 

 

 

 
Fotó: Balogh Bea, Kántor Éva 
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ÚJ FUNKCIÓT KAP A PLÉBÁNIAHIVATAL 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében sikeres pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat Családi napközi kiala-

kítása Mozsgón címmel. A megnyert pályázatról 

ugyan már 2013. november hónapban értesítést 

kaptunk, de az engedélyt a feladat megvalósításá-

ra csak  2014. november végén kaptuk meg.  

Március hónapban  már fogadni kívánjuk a kicsi-

ket, így a munkálatokat rohamléptékben kell elvé-

gezni.  

A felújított, modern környezetben két szobában 

kívánjuk fogadni az óvodáskor alatti korosztályt, 

kialakítunk még két fürdőszobát zuhanyzóval és 

WC-vel, konyhát és étkezőt. A bútorzat a gyerekek 

méreteihez lesz igazítva, játékokkal, kiegészítőkkel.  

A házhoz tartozó udvart játékokkal, pihenőrésszel 

alakítjuk ki. Otthonos, gyerekközpontú légkörben 

várjuk a gyermekeket.  

A kisdedek gondozását négy, a munkakör betölté-

séhez szükséges családi napközi tanúsítvánnyal 

rendelkező gondozó látja el.  

Az  életkori sajátosságoknak megfelelőn foglalko-

zunk a kicsikkel, előtérbe helyezve a fejlesztő, 

mozgásos játékokat. 

Az egész napos ellátás keretében napi háromszori 

étkezést biztosítunk, figyelve az egészséges táplál-

kozásra, sok gyümölccsel kiegészítve.  

Családi napközinkbe elsősorban a mozsgói szülők 

gyermekeit vesszük fel, de lehetőség szerint más 

településről is tudunk fogadni gyerekeket. Szuli-

mán, Almáskeresztúr, Csertő, Szentlászló és Szi-

getvár. A 20. hónapot betöltött és 3. éves kor alatti 

gyermeket fogadjuk. 

 

Várjuk a szülők jelentkezését Mozsgó község ön-

kormányzatánál. 

 

Kovács Zsolt 

polgármester 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Kovács Józsefné szül.: Reinhardt Ilona Anna 

/Mozsgó, 1930.10.26. an.: Welzenbach Anna/ volt 

Mozsgó, Árpád u. 65. sz. alatti lakos meghalt 2015. 

január 18-án. 
 

Kovács Ferencné szül.: Ságodi Mária /Mozsgó, 

1931.05.14. an.: Hetesi Mária/ volt Mozsgó, Má-

tyás kir. u. 33. sz. alatti lakos meghalt 2015. január 

30-án. 
 

Nyugodjanak békében! 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 
 

2015. január 15-én, Szigetváron megszületett 

Laczó Lara. (Súlya 3390 g, hossza 56 cm) édes-

anyja Czagányi Judit és édesapja Laczó Roland 

nagy-nagy örömére.  

Gratulálunk és kívánunk erőt, egészséget az egész 

családnak! 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük 

 azon 70 év feletti 
 Mozsgói Lakosokat, akik 

február hónapban 
ünneplik születésnapjukat! 

 

Ihász Ferencné, Árpád utca 

Pfaff Lászlóné, Pozsonyi utca 
 

 
JANUÁRI SZÜLETÉSNAPOSOK 

 

Horváth Ferencné Alsószőlőhegyi és  

Szijártó László Batthyány utcai lakosok 

januárban töltötték be 70-dik életévüket.   

Szeretnénk elnézést kérni tőlük, mivel ki-

maradtak a köszöntésből. Egy kicsit meg-

késve, de sok szeretettel köszöntjük őket 

születésnapjuk alkalmából. 

 

 
 

ÉRTESÍTÉS 
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támo-

gatás, lakásfenntartási támogatás)  február havi kifi-

zetésének időpontja:  

2015. március 4. (szerda) 10-16 óra 

 

POLGÁRMESTERI LÁTOGATÁSOK 
 

Mozsgó a négy év kiemelkedő munkája révén nem-

csak a térségben, de országos szinten is ismertté 

vált.  

December hónapban a Szigetvári Kistérség polgár-

mesterei találkoztak Mozsgón. A közös eszmecserén, 

melyet Kovács Zsolt a kistérség alelnöke vezetett, 

megosztották véleményüket, tapasztalataikat. 

 

 
 

A múlt héten Békés megyéből, Mezőkovácsházáról 

fogadtuk Varga Gusztáv polgármester urat. A kül-

döttség a közmunkaprogram tapasztalatai iránt 

érdeklődött.  
 

 

ttség a közmunkaprogram tapasztalatai iránt ér-

deklődött.  

 

   SZENTMISE  
   RENDJE 
 
   Február 14.  

   szombat 14:45  

 

   Február 21.  

   szombat 14:45  

 

   Február 28.  

   szombat 14:45  

 

   Március 8.   

   vasárnap 11:30  

 

Köszönjük a tavalyi évben nyújtott támogatásukat! 
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LECHNERI ALKOTÁS AZ IPARMŰVÉ-
SZETI MÚZEUMBAN  
 

Lechner Ödön halálának századik évfordulóján 

nagyszabású kiállítással emlékezik az Iparművé-

szeti Múzeum. Miért e figyelem részünkről? Talán 

nem árulok el titkot, hogy a mozsgói Biedermann-

kastély tervezője Lechner Ödön.  
 

Lechner Ödön ( Pest, 1845. augusztus 17. – Buda-

pest, 1914. június 10.) olyan korban kezdte meg 

építőművészeti tevékenységét, amikor a nemzeti 

hovatartozást minden téren kifejezésre kívánták 

juttatni. (Ekkor vált a Himnusz nemzeti jelképünk-

ké.) Küldetését így fogalmazta meg: "Mint egy tá-

voli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megte-

remtése lebegett előttem."  

 Európa számos országában megfordult, 

kereste egyéni stílusát. Tanult a berlini Építészeti 

Akadémián, tanulmányutat tett Olaszországban, 

Franciaországban, majd Angliában.  

 "Játékra csábító és jókedvre derítő, színes-

szagos épületek sora: ha Lechner Ödön házait 

egymás mellé állítanánk, olyan meseutcába lép-

hetnénk be, ahol tobzódna a szépség. Mivel (saj-

nos) nincs ilyen utca, Budapesttől Miskolcig, 

Mozsgótól Karlócáig kellene bejárnunk az orszá-

got, hogy minden házat, az összes kastélyt, temp-

lomot, és az utolsó postaládát is megcsodálhas-

suk, amit tervezett. És a legnagyobb kár az, hogy 

nem csak térben, de időben is sokat kellene utazni, 

a tavaly 100 éve elhunyt tervező rengeteg munkája 

mára megsemmisült, így csak az emlékezet te-

remtheti meg újra a lechneri színkavalkádot."  

(Vasárnapi hírek, 2015. január 18.) 

 

  

Pályája szépen emelkedett, az 1890-es években 

nagyszabású középületek tervezésében érte el 

csúcspontját. Legismertebb alkotásai: Budapesti 

Iparművészeti Múzeum, a kecskeméti Városháza, a 

Postatakarékpénztár, mely ma a Magyar Állam-

kincstár központja. 

 Lechner Ödön megújította a magyar építé-

szet formanyelvét, s bár korában sokan kritizálták 

ezért (az Iparművészeti Múzeumot a cigánykirály 

palotájának is csúfolták egy ideig), nagyszámú 

követői végül őt igazolták. Szépség költözött az 

utcákra. Egyéni stílusa, a lechneri formák gazda-

sága, fantáziavilága, művészetének újító megoldá-

sai kiemelik őt a hazai építészek sorából, a 19. 

század végének halhatatlan, világszínvonalú mes-

tereinek élvonalába sorolják. Életművével az 

Unesco világörökségi jelöltlistáján szerepel.  

 

Lechner Ödön tervezte Biedermann Ottó kastélyát 

Mozsgón, mely 1892-1896 között épült. Stílusa a 

francia ihletésű historizálás elemeit viseli. A belső 

tér Zsolnay-kerámiákkal díszített volt; Lechnert 

baráti viszony fűzte Zsolnay Vilmoshoz. A lejtős 

terepen angolkertet alakítottak ki, - az angol tájkert 

sajátossága, hogy elrendezésében nem szabályos, 

célja, hogy természetszerű hatást mutasson. – 

A kastély 1918. január hónapban leégett, mint arról 

a Pécsi Napló 1918. január 23-i száma tudosított. 

Ekkor Lechner Ödön már nem élt, a helyreállítást 

Sándy Gyula építész tervezte. Sajnos nem maradt 

fel használható forrás az újjáépítésről.  

 
 

A kiállítás részét képezi két eredeti fotó, mindkettő 

a Magyar Építészeti Múzeum tulajdona.   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Az alsó fotó leírása: A kastély képe a tó 

partjáról, 1904 körül. Ismeretlen fényképész 

felvétele, zselatinos ezüst, kartonra ragasztva. 
22x38,7 cm  Postatakarékpénztár, Budapest 
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A kiállítási anyag fotójának másolata a könyvtár 

helytörténeti gyűjteményében megtalálható: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lechner Ödön a család felkérésére elkészítette a 

sírkápolna tervét is. Ez a munka csak terv maradt, 

a Biedermann-sírkápolna Kirstein Ágoston építész 

tervei alapján készült el.  

 

 
 
Lechner Ödön: A Biedermann család 

sírkápolnájának terve 1906 körül 

 

 

 

 
 

 

A kastély képe a tó felől, 1900 körül. 

Ismeretlen fényképész felvétele, zselatinos 
ezüst, kartonra ragasztva, 22x27,5 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotó: 1962  

 

A kiállítás 2015. május 31-ig látogatható az 

Iparművészeti Múzeumban. Jó érzés volt látni a 

kiállítási anyagban a mozsgói fotókat.   

 
 

Felhasznált irodalom:  

Bakonyi Tibor – Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Bu-

dapest: Corvina, 1981.  

Sisa József: Lechner az alkotó géniusz, Budapest: 

Iparművészeti Múzeum, 2014.  

 

Puskás Éva 
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INNEN INDULT... 
 

 
 

Általánosan hangoztatott vélemény, hogy ha valaki 

vidéken születik, kevesebb az esélye, hogy a pá-

lyakezdéshez olyan képesítést szerezzen, mint a 

fővárosiak! Ime a cáfolat! 

Puskás Kata személyében már a harmadik orvost 

köszönthetjük (Járányi Erzsébet és Perecz Mária 

után!) Mozsgó szülöttei közül. Természetesen fel-

sorolhatnánk a többi egyetemi és főiskolai végzett-

ségűeket vagy a szakmájuk kiváló dolgozóit is. 

Most viszont Kata sorsának alakulása és tervei 

érdekelnek. Ezek iránt érdeklődtem tőle. 
 

Volt-e valaki, aki inspirált, hogy ezt a pályát vá-

laszd? 

Sokáig pedagógus szerettem volna lenni, mint a 

szüleim, de a sok nehézséget hallgatva ez vala-

hogy háttérbe került, de mindvégig megmaradt 

bennem az az érzés, hogy olyan területet válasz-

szak, ami a későbbiekben nem egyszerű munka, 

hanem a hivatásom lehet. Így ötlött fel bennem az 

orvosi pálya. 
 

Hogy reagált a család? Féltettek-e? 

Féltettek tőle, nem alaptalanul, de 18 évesen nem 

hallgat másra az ember. Nem voltak korábban ko-

molyabb tapasztalataim az egészségüggyel, illetve 

a kórházakkal kapcsolatban, kicsit naivan csak azt 

éreztem, hogy segíteni szeretnék. Ha pedig meg-

vannak a képességeim, akkor kutya kötelességem 

ezt mások javára fordítanom.  
 

Mi nem látunk bele a folyamatba! Valóban olyan 

sok tanulással, munkával, lemondással jár? 

Mesélj róla! 

Hat év nagyon hosszú idő, nehéz megmagyarázni 

a hangulatot és a légkört. Első két évben rendkívül 

nehezek a tantárgyaink, mindent tudni lehetetlen. 

Szemléltetésképpen, a tankönyvek súlya az első 

két évben 32 kg. A tanáraink átnéznek rajtunk, 

csak egy újabb hallgató vagy a több száz közül. A 

vizsgákon végig az volt az érzésem, hogy addig 

kérdezgetnek, amíg hibát nem találnak…és előbb 

utóbb találnak is! Éjszakákon keresztül magoltunk, 

amíg be nem „törtek” minket. Végig egy hajszálon 

függött, hogy meglesznek-e a vizsgáink.  

A harmadik évben kezdtek el először „kollégának” 

hívni, innentől már máshogy álltak hozzánk, a tan-

anyag hiába volt ugyanolyan nagy; a légkör meg-

változott! Közben viszont a legtöbb barátnőim, akik 

mérnöknek, vagy közgazdásznak tanultak, már 

végeztek, elkezdtek dolgozni, belekezdtek a nagy-

betűs életbe, miközben mi még hosszú évekig 

koptattuk a padokat.  

A gyakorlati képzésünk sajnos nem jó, nem tanu-

lunk meg vért venni, branült szúrni, stb. csak ha a 

szabadidőnkben bejárunk valahova; ezért utolsó 

évben segédápolóként kezdtem el dolgozni a bal-

eseti központ intenzív osztályán. Rengeteget tanul-

tam, de sokszor szenvedtem idő- és alváshiány-

ban. Gyakran mentem munkából gyakorlatra, illet-

ve fordítva, két-három óra alvással igyekeztem 

túlélni a napot, de sikerült! Elmondhatom, hogy 

saját talpamra álltam, és mindent megtettem azért, 

hogy bátran odamehessek az utcán bárkihez, aki 

orvosért kiált.  
 

Melyik szakirányt fogod választani? Ez még 

hány év képzéssel jár? 

Gyermekgyógyász szeretnék lenni, ez azt jelenti, 

hogy kórházban fogok dolgozni, idősebb doktorok 

felügyelete alatt. Ezután szakvizsgát teszek. Ezek 

után eldönthetem, hogy továbbra is kórházba sze-

retnék maradni, vagy gyermek háziorvosi praxist 

veszek és a saját körzetemben gyógyítok. 
 

Mikor találkoztál először - medikaként - kórházi 

pácienssel? 

Először első év nyarán Szigetváron voltam kórházi 

gyakorlaton a gyermekosztályon, de ez inkább 

hasonlított egy óvodára,  játszottam a gyerekekkel. 

Sok gyakorlatom volt, de igazán csak az intenzív 

osztályon éreztem át, milyen mikor egy ember éle-

te rajtam múlik, és nekem kell rá vigyáznom, illetve 

milyen, ha már nem tudunk mit tenni, és csak a 

halálra várunk. Nagyon nehéz és meghatározó él-

mények voltak ezek! 
 

Hogy bírtad a korbonctant? 

Meglepően jól. Első két évben anatómia gyakorla-

tunk van, itt formalinba áztatott tetemeket kapunk, 

amik nem olyan undorítóak és sokszor nem is em-

berszerűek. Az állaguk és a színűk olyan, mint a 

főtt húsé. Csak harmadévben találkozunk friss hul-

lákkal. Ahogy telik az idő hozzászokik az ember a 

büdöshöz, a csúnya dolgokhoz, a végtermékek
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hez, és már nem akad fel különösebben rajtuk. 

Láttam el friss hallottat, vágtam le hajléktalan láb-

körmét, hordtam pisit, kakit, gennyet. Egy idő után 

közömbös lesz az ember, mint ahogy egy hentes 

sem akad fenn a vér látványán.  

Nem ez a nehéz, hanem a felelősség, a tehetetlen-

ség, a szenvedés, az elmúlás látványa. Ezt sajnos 

nem tudtam megszokni ennyi idő után sem. 
 

Van-e olyan elrettentő szak, amit semmiképpen 

sem választanál? 

Viszonylag sok területet kizártam. Másnak meg-

hökkentő lehet, de a sebészet iszonyatosan unal-

mas. Maga a bemosakodás öt perc, – kérek min-

denkit, hogy próbáljon öt percig kezet mosni! – és 

ezek után állni nyolc órán keresztül a műtőben és 

pepecselni… nem az én világom!  
 

Milyen célt látsz magad előtt az orvosi pálya 

elvégzésével? 

Gyermekgyógyász szeretnék lenni, esetleg későb-

biekben szívesen kipróbálnám magam külföldi 

missziókban is, de ehhez még bátorságot és tőkét 

kell gyűjtenem! 
 

Mi a véleményed az orvosok megbecsüléséről? 

Az orvos-beteg kapcsolatban az utóbbi ötven év-

ben sok minden megváltozott. A magyar egész-

ségügy válságos állapotban van. Rengeteg pénzre 

lenne szükség, a kórházak lerobbantak, általános a 

gyógyszer és eszközhiány. A dolgozók gyakran 

egyszerre két-három munkahelyen is dolgoznak, 

kimerültek, türelmetlenek. Nagyon rossz érzés ilyen 

körülmények között dolgozni. Hiába teszünk meg, 

mind emberileg, mind szakmailag mindent, ha CT 

időpontot csak három hónap múlva kaphatunk, ha 

nem adhatjuk a lehető legjobb gyógymódot, ha a 

munkatársunk elviselhetetlen, ha a kórházi koszt 

ehetetlen, ha a vakolat omlik. A páciens rossz száj-

ízzel fog távozni, hiába tettünk meg mindent, ez 

folyamatos kudarc. 
 

Van-e  terveid között egy esetleges külföldi 

munkavállalás? 

Két évvel ezelőtt az egyik gyakorlatomat Németor-

szágban csináltam. Kint csodaszép a kórház, min-

den beteg felett van egy saját tv, a legújabb tech-

nikákat ismerhettem meg, de valami hiányzott. 

Idegen volt a környezet, és hiányzott a szív a mun-

katársakból. Magyar betegeket szeretnék gyógyí-

tani, magyar munkatársakkal, akikkel azonos a 

kulturális háttér. Nem tudom jól döntök-e, lehet, 

hogy sosem lesz saját lakásom, lehet nekem is 

három másodállásom lesz, és lehet, hogy itthon 

sem találom meg a helyem, de abban már biztos 

vagyok, hogy külföldön, egyedül, boldogtalan len-

nék. 
 

 

Mit üzensz a mozsgói iskolásoknak? 

Kellő szorgalommal és kitartással mindenki előtt 

nyitva a világ! Bíztatok mindenkit, hogy merjen 

nagy célokat kitűzni maga elé! 
 

Kedves Kata doktornő! 

Szeretettel gratulálunk, büszkék vagyunk Rád! 

Munkádhoz sok sikert kívánunk !  

Köszönöm az interjút.                    
                                                                     

   Gajákné Peszmeg Mária
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2015. ÉVI PROGRAMTERV

h k sze cs p szo v

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 16.Pécsi Nemzeti Színház

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

h k sze cs p szo v

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 14.Iskolai farsang

16 17 18 19 20 21 22 17.Szociális otthon farsangja

23 24 25 26 27 28 21. Pécsi Nemzeti Színház

h k sze cs p szo v

1

2 3 4 5 6 7 8 7.Óvodások télbúcsúztatója 

9 10 11 12 13 14 15 13.Március 15. ünnepség

16 17 18 19 20 21 22 14.Kirándulás Pozsonyba

23 24 25 26 27 28 29

30 31

h k sze cs p szo v

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 Pécsi Nemzeti Színház

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 23.Te szedd! Hulladékgyűjtés

27 28 29 30 24.-25.Mozsgói Egészségnapok

h k sze cs p szo v

1 2 3 Nyugdíjas találkozó

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 15.Zselic hangjai szavalóverseny

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

h k sze cs p szo v

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 20. Ballagás

22 23 24 25 26 27 28 28. Balatoni fürdőzés

29 30

Jú
ni
us

Ja
nu

ár
Fe

br
uá

r
M
ár
ci
us

Á
pr
ili
s

M
áj
us
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h k sze cs p szo v

1 2 3 4 5 4.MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 18.Balatoni fürdőzés

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

h k sze cs p szo v

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 15.Kirándulás Szegedre

17 18 19 20 21 22 23 Közfoglalkoztatottak napja

24 25 26 27 28 29 30 29. Kápolna avató koncert

31

h k sze cs p szo v

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 Grace és Glória színházi előadás

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

h k sze cs p szo v

1 2 3 4 2.Idősek napja

5 6 7 8 9 10 11 3-5.MOZSGÓI NAPOK

12 13 14 15 16 17 18 5."Szülőföldem a Zselic"-Helytörténeti v.

19 20 21 22 23 24 25 22.Megemlékezés Október 23.

26 27 28 29 30 31 30.Halottak napi megemlékezés

h k sze cs p szo v

1

2 3 4 5 6 7 8 Óvodások lampionos felvonulása

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 Pécsi Nemzeti Színház

23 24 25 26 27 28 29

30

h k sze cs p szo v

1 2 3 4 5 6 Kézműves foglalkozás

7 8 9 10 11 12 13 Iskolai karácsony

14 15 16 17 18 19 20 19.Adventi hangverseny

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

D
e

c
e

m
b

e
r

Jú
li
u
s

A
u

g
u

sz
tu

s
S

ze
p

te
m

b
e

r
O
k
tó
b
e
r

N
o

v
e

m
b

e
r

 
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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MOZSGÓ FIBULÁJÁNAK ’FABULÁJA’ 
 

Egy település történetének íratlan múltja a régészet tárgyköréből is vizsgálható. Mozsgó régészeti 

emlékei közül alább a Prágai-rétek – Bazik-dűlőben előkerült késő-rómaikori fibulával és vonatkozásaival 

kívánok foglalkozni.  

 

 1962-ben Kováts Valéria, környéken kutató régészasszony, az alábbi bejelentést közölte a Régé-

szeti Füzetekben: „Mozsgó (Baranya m., szigetvári j. ) (42.XXVI. ). A Mozsgó és Almáskeresztúr közötti be-

kötőút közepetáján, az un. Prága-dülőben az úttól É-ra elterülő dombtetőn mélyszántás közben római kori, 

nyeregtetős téglasír került elő. A sírban IV. sz.-i hagymafejes bronz 

fibula volt. Kutatásra nem kerülhetett sor, mivel a tsz a területet gyü-

mölcsfákkal ültette be. A Prága-dűlő D-i, lapályos részén, közvetlenül 

a bekötőút mellett, 80 cm mélyszántás következtében többszáz méter 

hosszúságban kora-vaskori telep nyomai kerültek felszínre. A teljesen 

szétdúlt területen ásatást végezni nem lehet, a szántásnál szétszórt 

edénytöredékek össze-gyűjtésére kellett szorítkoznunk.  

-  Kováts Valéria” 

  

De térjünk is vissza a fibulára. A fibula másként (tűs) ruhakapocs, 

mellyel az ókorban általában a köpenyt vagy felsőruhát tűzték össze a 

vállon. A eredeti jelentése megerősítésre, összekapcsolásra szolgáló eszköz. A vas-

kortól jelen van a sírleletek között. Az ókor során használata jellemző volt mind a kel-

tákra, a rómaiakra, majd a germán törzsekre is. Díszítettsége, kifinomultsága arány-

ban állt viselőjének gazdagságával, ez a jellegzetesség a „barbárok” körében még 

erősebben érvényesült, mint a Birodalomban. Használata a középkorig folyamatos 

volt. Formájuk, díszítésük időben és térben változatos, jellemzőik alapján fontos 

kormeghatározó eszközként és egyéb információforrásként szolgálnak a régészek-

nek. 

 Az előkerülés helyének megvizsgálására a művelési ág megváltoztatása miatt 

kerülhetett sor, amennyiben az már korábban is ismert volt, mint alább Lengyeltóti 

János tanár úr által közöltekből kitűnik. A környékben megfigyelt régészeti jelensé-

geket, közöttük hangsúlyozottan a Bazikban talált római kriptát és következtetéseit, 

melyet helytállóaknak vélem, alább idézzük írásából:  

 

„Mozsgón ősi emberi településre engednek következtetni a jelenleg Prágai-

réteknek nevezett dűlő északi részén található leletek. A mocsaras rétekre lehajló 

Bazik dűlőben ugyanis a kíváncsi kutató percek alatt teleszedheti a zsebeit cseréptö-

redékekkel, emberi csontokkal. Szántás, kapálás alkalmával tömegével fordulnak ki a földből a cseréptör-

melékek. Több esetben végigjárva a földeket – különösen a Stecher-féle és a Wiszt-féle földeket –, érdekes 

és különböző mintázatú töredékeket sikerült összegyűjteni. A található cserepek egy része fekete színű. A 

belőlük összeállítható edények oldalai simák, díszítés nélküliek, s a mai mohácsi korsókhoz hasonlíthatók. 

… 

A még meglevő darabok jellemzője: egy edényalj-részlet kidolgozása teljesen durva, barázdás, tehát 

a legkezdetlegesebb készítési módra enged következtetni, míg a többi edénydarab kívülről teljesen sima, 

szinte fényesen fekete. Néhol az égetés aránytalansága folytán szürkés foltok vannak rajta. A fekete csere-

pek mellett piros, agyagszínű égetésű töredékek fordulnak elő még. Az edények korongon készültek…  

Ugyanezen dűlőben 1947 őszén Wiszt István szántás közben arra lett figyelmes, hogy a ló lába alatt 

beszakadt a föld. A szakadás üreget mutatott. Azonnal jelentette az esetet, s Várnai Zoltán akkori mozsgói 

osztálytanítóval még azon a napon megvizsgáltuk a helyet. A megfigyelés eredménye: a mintegy 50 cm-re 

szakadt lyukat tovább bővítve egymásra rakott lapos mészkövekből készült fal mutatkozott üreggel. Mivel 

őszi mélyszántásról volt szó, a gazdával abban állapodtunk meg, hogy alkalmas időben a helyet feltárjuk. 

Egy kődarabot elhoztunk az iskola szertárába.  

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1nok
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
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A mai házhelyek területén építkezés közben római pénzdarabokat találtak, amelyeket őrzésre átad-

tak. Ha ezeket figyelembe véve összegezzük a jelenségeket, nem nehéz arra következtetni, hogy a község 

területén a legrégibb időkben is volt emberi élet, sőt rendezett közösségi élet. Ha pedig számba vesszük, 

hogy a rómaiaknál szokásban volt a kiszolgált katonáknak és állami hivatalnokoknak a provinciákban kisebb 

birtokokat adományozni – Szent Márton pusztánál pedig az Ibafa felé vonuló völgy sarkában ilyen magánte-

lepet jelző épülettéglákat ástak ki, jellegzetes római méretekkel és jelzéssel, sőt egy Hermes szobrot is, ak-

kor a mozsgói Bazik-dűlő teljesen azonos viszonyaival szintén római település lehetett.” (Lengyeltóti János: 

Mozsgó múltjából) 

Az 1979-ben megjelent megyei szintű régészeti összefoglalóban az alábbiakat olvashatjuk a lelő-

helyről: „…a Prága dűlőben, a Mozsgó és Almáskeresztúr közötti bekötőút 4 km-kövétől északra nyeregte-

tős téglasír bukkant elő, amelyből IV. századi aranyozott bronz, hagymafejes fibula és üvegpohár ma-

radványai kerültek elő. A lelőhelytől É felé kb. 600 m-re már korábban is előkerült az előbbihez hasonló tég-

lasír. Ezen a területen tehát római kori temető terült el.” 

 Röviden összegezve, illetve kiegészítve elmondható, hogy az idő egyre inkább tanár úr szavait lát-

szik igazolni. A jelenlegi ismereteink szerint, mint Domoloson, mint az Alsóheggyel határos Turbéki-

szőlőhegyen kerültek elő római emlékek. Legújabban pedig egyre sokasodnak ezen időszakból ismerete-

ink Szigetvár határából, ahol lassacskán körvonalazódik Limosa (Limusa) antik városa. 

A fényképeket Pálffy Cézár szigetvári fényképész készítette. 

2015-01-28.                  Lebedy János 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olcsóbb lett a gáz 
 

PB - gázcsere Pálfyéknál 4.200 Ft/db 
 

Érdeklődni 06-73/344-387 

 

MUNKALEHETŐSÉG!!! 

Az Ebner Pince Kft. (7932 Mozsgó, Alsószőlőhegy 

51.) mezőgazdasági munkára (almás, szőlő) 

 munkaerőt keres.  

Bejelentett munkahely,  

egész évben való foglalkoztatás!  
 

Érdeklődni: Ebner Pince Kft.         06-20/926-8591 

Ház eladó 
 

Kassai utca 28. szám alatt nagy telekkel 
 

Érdeklődni: Bartosné  Horváth Erzsébet 

                    06-30/686-1422 
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HÁZASSÁG VILÁGNAPJA  

február 10. 

Az 1980-as években 

indult útjára Amerikából 

„Hiszünk a Házasság-

ban!”  címmel egy 

mozgalom házaspárok 

kezdeményezésére, 

mely végül a „Házas-

ság világnapja” elneve-

zést kapta.  A házasság 

világnapját február má-

sodik vasárnapján ün-

neplik immár világszerte. Célja a házasság népsze-

rűsítése, annak bemutatása, hogy igenis léteznek 

még jó, tartós és boldog házasságok, és az egész-

séges társadalom alapja a jó házasságon nyugvó 

egészséges család. 

A Házasság világnapjának szimbóluma egy férfi és 

egy nőt jelképező, gyertyára emlékeztető forma, 

mely azt fejezi ki, hogy a házastársi szeretet fényt 

áraszt a világra. Jelmondata: Szeressétek Egy-

mást!” – a házastársunk, melletti döntés és folya-

matos kihívást jelent a szeretet mindennapi gya-

korlása. 

Ismert, hogy hazánkban éppúgy, mint Európában 

csökken a házasságkötések száma, és egyre ke-

vesebb gyermek születik, ezért a televízió és az 

újságok is kiemelten foglalkoznak a témával. 

Íme néhány vélemény a házasságról, kortól és 

nemtől függetlenül a teljesség igénye nélkül: 

 

Manapság már nagyon ritka, ha egyetlen igaz sze-

relem mellett éljük le életünket, bár erre is van pél-

da természetesen. Annyi külső hatás ér minket és 

annyi változás állt be a világba az elmúlt évtizedek 

alatt, hogy nem az az elsődleges szempont, hogy 

minél hamarabb megházasodjunk és gyermeket 

szüljünk. Fontosabb lett, hogy világot lássunk, 

egyetemre járjunk, nyelveket tanuljunk, egyre fel-

jebb és feljebb lépkedjünk a ranglétrán karrierünk-

ben, megálljunk a saját lábunkon is, ha kell egyedül, 

és ha úgy alakítja az élet, akár párkapcsolat nélkül 

is menjen mindez. A házasság manapság sokaknak 

inkább lelkileg, gesztusértelemben fontos, hogy 

egy közösen elképzelt és megálmodott napon, ba-

rátok és szeretteik előtt mondják ki egymásnak, 

hogy közösen képzelik el életüket.   

Hegyháti Anett 

 

Mindig is házasságpárti voltam, de ennyi év után 

meg tudom érteni a fiatalokat, amiért sokuknak 

fölösleges ez a papírforma. Mondják, hogy egy 

házasságban biztonságban érzed magad. Ez nem 

igaz, mondom én, akinek volt két házassága. A mai 

anyagias világban alig vannak igazi házasságok. 

Sokan érdekből és megszokásból házasodnak, 

esetleg a gyerekek miatt. A házasság mint intéz-

mény mára elvesztette jelentőségét. A gyermekeim 

sem törekednek arra, hogy összeházasodjanak, 

pedig már jó néhány éve együtt élnek a párjukkal. 

Van egy régi történet is, amely alátámasztja a vé-

leményemet. 

 Volt nekem egy nagymamám, akit imádtam, nagy-

apám meghalt az első világháborúban és itt maradt 

négy kisgyerekkel. Aztán férjhez ment (legalább is 

mi unokák úgy tudtuk), és nagyon szépen, tisztes-

ségesen felnevelték a gyerekeket, boldogságban 

és egyetértésben éltek. Nekem ők voltak a példa-

képek. Jó pár éve nagymamám meghalt, és én már 

elég idős voltam, hogy segítsek elintézni a teme-

téshez szükséges papírokat. Hidegzuhanyként ért, 

amikor kiderült, hogy nem is voltak összeházasod-

va csak „vadházasságban” éltek nagyapámmal. 

Pedig azokban az időkben nem éltek csak úgy 

együtt, hanem házasodtak. 

Hát a kivétel erősíti a szabályt!  

B. A.  

 

Elsősorban én realista embernek tartom magam, és 

a kérdés hallatán eléggé elfogult vagyok. A házas-

ság lényege szerintem, hogy a két fél tiszta szívből 

szereti egymást, és képesek együtt élni mindenféle 

bonyodalom nélkül. Amit látok, hogy maga a há-

zasság nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben. 

Ahány házasság,  ugyanannyi válás. Mostanában 

vagy felelőtlenségből, vagy kényszerből kötnek az 

emberek házasságot. Ez legyen anyagi háttér vagy 

nem tervezett gyerek, stb. Szerintem sem az én 

korosztályom, sem a korábbi most 30-35 éves kor-

osztály nem tudja mi az igazi lényege ennek. Az 

emberek nem képesek ténylegesen mérlegelni a 

lehetőségeiket. Érzelmeikkel tisztában lenni és a 

tudások, tapasztalatikkal rendes döntést hozni. Ezt 

az élet minden terén látom.  

Nem vagyok olyan, aki hisz ebben, vagyis inkább, 

szkeptikus vagyok. A 21. században a szerepek 

felcserélődtek, mind a nők mind a férfiak olyan dol-

gokat csinálnak, mondanak, ami az ő szerepkö-

réhez nem való. Nem igazán látom, hogy most 

olyan házasságok lennének, mint a nagyszüleim 

vagy szüleim idejében. Ami ebben a rohanó világba 

jellemző a párkapcsolatok terén: bizalmatlanság, 

féltékenység, anyagiasság. Tehát ha valakiben nem 

bízunk igazán, nem szeretjük feltétel nélkül, meg-

próbáljuk befolyásolni, irányítani, az maximum csak 

együttélésre esélyes, de házasságra nem.  

Gaál Barna
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45 ÉV UTÁN A HÁZASSÁGRÓL… 

 

A házasság az európai hagyomány és a hatályos 

magyar jog szerint egy felnőtt férfinak és egy nő-

nek jogilag elismert és szabályozott életközössége. 

A házasság szentsége a katolikus egyházban és az 

ortodox egyházban az ötödik szentség, mely a férfi 

és nő életközösségét megszenteli. Sajátossága az 

egység és felbonthatatlanság (csak a halállal szű-

nik meg. Az esküszöveg is tartalmazza „holtomig-

lan, holtáiglan, semmiféle bajában őt el nem ha-

gyom”)  

 Az okok, amiért az emberek házasodnak, 

általában a következők: törvényes, társadalmi és 

gazdasági stabilitás, egy családi egység létrehozá-

sa; utódok nemzése, és nevelése, szexuális kap-

csolat legitimizálása, a szeretet nyilvános nyilatko-

zata. A házasság, családalapítás egy sziget megte-

remtésének kísérlete, ahol nyugalom, szeretet, 

biztonság vár bennünket, melyre a két félnek töre-

kedni kell. Neveltetésünk során azokat az erkölcsi 

normákat szívjuk magunkba, melyeket szüleink, 

nagyszüleink örökítették génjeinkbe. Lehet gyerek-

ként, kamaszként, gondolkodva eldöntjük „én ezt 

nem így szeretném csinálni”. Az alapnormák akkor 

is mérvadóak.  

 Mi a 60-as években találtunk egymásra. A 

kölcsönös érdeklődés, ismerkedés összehozott 

bennünket, nyilván a sorsnak is szerepe van eb-

ben. Gyors és gépírást tanultunk és lassan egy 

romantikus kapcsolatból lett a szerelem, mely 

olyan sok szépet hozott nekünk, hogy erre érde-

mes visszaemlékezni. A tanfolyam befejezése után 

jött a 27 hónapos katonaidő a határőrségnél. Ez 

idő alatt tovább mélyült kapcsolatunk. Ma már ne-

vetséges sok embernek, de mi 3 évig leveleztünk. 

Eltávkor találkoztunk, és együtt mentünk moziba, 

bálba stb. Leszerelés után megvettük az eljegyzési 

gyűrűket, és az akkori „tradíciók szerint” az apó-

som a szüleimtől kérte hozzájárulásukat a mi je-

gyességünkhöz (eljegyzési vacsora családi körben 

a lányos háznál). A tavaszi gyűrűs jegyességben 

járás után ősszel, 1969-ben, házasságot kötöttünk. 

Mindketten munkahellyel rendelkeztünk. Szüleink 

sokat segítettek (házépítés, berendezése stb.). 

1970-ben első leánygyermekünk már saját közös 

otthonunkban született. 74-ben szeretettel vártuk a 

kis hugit. A gyerekek születése jobban elmélyítette 

kapcsolatunkat. A több felelősség vállalása a mun-

ka melletti tanulás, mind újabb feladatokat adott, 

de sikerült az akadályokat leküzdeni és minden 

feladatot a képességeinkhez, az anyagi lehetősé-

geinkhez, egymás támogatásával megoldani. Eh-

hez viszont az kellett, hogy a szerelmi házasság, 

ami az évek során szeretetté alakult megfelelően 

ápolva legyen. Az a láng, ami a kezdetén fellob-

bant, később már izzó parázs és ezt nem szabad 

hagyni, hogy elhamvadjon. Sok alkalmazkodás, 

megértés, hit, hűség, bizalom, törődés, támogatás, 

kitartás szükséges az állapot megőrzéséhez.  

 Nekem azt mondta egy főnököm, hogy „ős-

kövület” vagyok, ezt a munkahelyemen arra értet-

te, hogy ott kezdtem és maradtam nyugdíjazáso-

mig. Így a kezdeti történésekről is tudtam felvilágo-

sítást adni annak, aki kérte. Valószínű ez a kitartás, 

a változtatásoktól való támogatásom nemcsak a 

munkahelyi állapotra, hanem az élet szinte több 

alapvető területére is vonatkoztatható.  

 Házasságunkban nyilván voltak hullámvöl-

gyek, ami a boldogságot befolyásolja, de ez mind 

kiküszöbölhető. Én kitartó vagyok, hiszek magunk-

ban és a gyermekeinknek is biztos ezt adtuk to-

vább. Persze az ő életük felnőttként már az ő dön-

tésükön múlik. 45 év után sem gondolom, hogy  

másképp kellett volna csinálnom. 

Perecz Lászlóné 

   
Lengyeltóti János által vezetett vendégkönyv 

bejegyzése 1969. szeptember 27-én, Perecz 

László és Bakonyi Ilona lakodalma alkalmából 
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KEDVES OLVASÓM…  

 A múltkori számban a vegyszerekbe-

vegyszerezésbe kezdtünk bele, ami a növényvéde-

lem egy komponense: a kémiai. A másik nagy cso-

port a mechanikai, és amiről már csak szűk keretek 

közt írok, lehet védekezni nemesítéssel, biológiai 

módszerekkel, való védekezésről majd megint ki-

csit többet írok, a hónapok során. 

 Maradjunk még a vegyszereknél és febru-

árnál. A jogszabály szerint nem szabadna tárolni, 

de mivel minden kisgazda és kerttel foglalkozó ezt 

teszi, leírom, hogy tegye. A múlt havi számban 

írtam, most újra ismétlem: gyermek elől biztonsá-

gosan (lehetőleg kulccsal zártan) száraz, hűvös, 

nem árt, ha sötét helyen tároljuk. Ilyenkor február-

ban vegyük számba a múlt évről megmaradt kész-

letet. Írjuk össze melyikből mennyi van, és úgy vá-

sároljunk, olyan sorrendben használjuk, hogy az 

éves munka végén ne legyen tavalyi maradék. A 

szerek (főleg folyékonyak) általában 2 év szavatos-

sággal bírnak, tehát a tavalyit kezdjük el használni. 

Nem árt a felhasználhatóság dátumát is felírni. A 

listánkon így a név, mennyiség, felhasználhatóság 

szerepel. Míg ezt elvégezzük, kiderül melyik cso-

mag sérült esetleg, vagy a pince levegőjétől megy 

tönkre a címkéje. A sérülteket csomagoljuk át, az 

új csomagoláson tüntessük fel a szer nevét, ható-

anyagtartalmát, felhasználhatóság dátumát és az 

átcsomagolás dátumát. Ha nem biztos, hogy idén 

ilyet vásárolunk, akkor a munka egészségügyi és 

élelmezés egészségügyi várakozási időt is. Ha nem 

beazonosítható a csomagolás alapján 100%-ig a 

szer, adjuk le növényszert árusító helyen. (Nem 

örülnek, de átveszik.) Ugyanez legyen a kiürült 

göngyöleg sorsa is. Persze az már részünkről 

szemtelenség, ha a város egyik végén vásárolunk, 

és a másikra visszük a vissza a szemetünket. 

Semmiképpen ne dobjuk el, vagy tegyük a kom-

munális hulladékba, unokáink jövőjét veszélyeztet-

ve vele. Korábbi években a kiskerti mennyiségű 

göngyöleg kommunális hulladéknak számított. 

Múlt évtől veszélyes hulladék. Kommunális hulla-

dékként való kezelését a törvény bünteti! (A többi 

szabály és fenyegetés a következő számban.) 

 A jelen időszak feladata lehet - időjárástól 

függően - a tavaszi lemosó permetezés. Csak ak-

kor végezzük, ha enyhe idő van. (Sokan vannak, 

akik az őszi lombhullás után is végeznek lemosást 

amikor még nem bújtak el a kórokozók.) A tavaszi 

lemosás idejére két elmélet mellé álltak a gazdák: 

minél korábban, hogy az elején kapjuk el a kárte-

vőt, nem beszélve arról, hogy ekkor használhatunk 

legtöményebb szert, mivel még egészen zártak a 

rügyek. A másik tábor azt vallja, kivárni a lehető 

legkésőbbi időpontot, az a jó, ha már kezdenek 

fakadni a rügyek, mert ilyenkor már elérjük a kis 

pikkelylevelek közötti kártevőket, kórokozókat. 

Ekkor azonban már csak kisebb töménységet 

használhatunk. Az nem probléma, ha kicsit meg-

perzselődést mutatnak a később kibújt levélkék 

hegyei. A használt szerek általában réz, kén, kalci-

um vagy ilyen alapú szerek, illetve ezek kombiná-

ciói. Egyre terjed a gyümölcsfaolaj alkalmazása. 

Hatása nem vegyi, hanem a levegőtől zárja el a 

kártevőt. Viszonylag drága, de a bio-gazdaságok is 

nyugodt szívvel használhatják. A lé mennyisége, 

mint a nevében is benne van, szinte mossa le az 

ágakat. No, hagyjuk a mérgeket. 

 A mechanikai növényvédelem okán, ami 

nagyrészt kapálást (fizikai gyomirtás), és metszést 

említem. Ekkor van ideje rendbe tenni a talajmun-

kák szerszámait. A nyelezéseket megigazítani, pó-

tolni, a fémrészt élesíteni. (Nem köszörülni.) Köszö-

rülni a frissen vásárolt ásót, kapát, sarabolót sza-

bad, ha nagyon vastagra kovácsolták az élét, vagy 

a manapság terjedő keményacél kapákat. A már 

bejáratott szerszám élét kalapáljuk. A kalapálással 

tömörödik, keményedik az él, ezért tartósabb. Nem 

beszélve a köszörüléssel fogy is a vas. Talán ne-

vetségesnek tűnik az utóbbi szempont, de nézzünk 

körül öreg szerszámoskamrákban milyen kopott 

vasú ásók, kapák vannak ott. Ha valakinek moto-

ros kapája, motoros permetezője van, nézze át, 

tartsa karba - szaktudása szerinti mértékig -, vagy 

vigye el szerelőhöz. A megülepedett benzin, vagy 

nem kifogástalan gyertya miatt döcögő motort ne 

próbáljuk a porlasztóbeállító csavarok tekergeté-

sével ,,szóra bírni”. Most van az ideje a metszőol-

lók karbantartásának, élezésének is. A jól álló pen-

géjű éles ollóval nem csak kezünket kíméljük, de 

az így születő vágás is simább, jobban gyógyul a 

seb. 

 A veteményes aktuális munkáit nem írom le 

mindegyik termesztési módra külön-külön, hanem 

a leírt munkaműveletet mindenkori időszak elején 

kell végezni a fűtött fóliában, pár dekáddal később 

a fűtetlen fóliában és hidegágyban az időszak vége 

felé, vagy már a következőben a szabadföldi ter-

mesztésben. 
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 Ebben az időszakban már fel kell állítani a 

fóliasátrat. A korai zöldhagymának már földbe ké-

ne legyen, ha nincs, ideje elduggatni. Nem fagyér-

zékeny, emiatt már a szabadba is lehet duggatni. 

Hasonló a helyzet a zöldsalátával is. Korai vetésű 

még a borsó és a mák. Az utóbbi, ha elég korán 

sikerül szárba szöknie, virágoznia, kinő a barkó 

foga alól”. Máris egy jó példa a vegyszernélküliség-

re: vessed korán a mákot, és ha még van egy kis 

szerencséd, akkor nem kell a barkó ellen perme-

tezni. Ideje korán figyeljük a megjelenését, és ha 

még fogékony a mák, nincs más, mint permetezni. 

Ideje van a korai sárgarépának, petrezselyemnek is 

a tárgyalt három módszer szerinti időeltolással. Ha 

van már palántánk, figyeljük ha fogy a helyük, 

edénybe, tápkockába ültessük szét. Amennyiben 

nincs, ideje elvetni a magokat. A vetés mélysége 

szabadföldben: a mag középmérete ahány mm, 

annyi cm mélyre. Fólia alatt öntözött, jól gondozott, 

félig-meddig klimatizált helyen a vetésmélység 

lehet sekélyebb, így gyorsabban kel. 

 Ha valaki macskagyökérrel, dohánnyal vagy 

más mm alatti magvú növénnyel foglalkozik, ezek 

magvaira úgy szitálunk pár mm érett komposztot, 

bolti virágföldet vagy tőzeget, zsákszövettel leta-

karjuk, így nem mosódik el locsoláskor és nyirko-

san is marad. Időnként felhajtjuk megnézni, és ha 

kel, levesszük a takarást. Vetés után palántadőlés 

ellen locsoljuk be a talajt, vagy a kikelt kis növé-

nyeket. A palántának való magvetést kis tételben 

(lehet, hogy nekünk elég is) végezhetünk balkon 

ládában, egyéb edényben, ha van világos ablakunk 

a házon. Nem a meleg, a fény a fontos. Ha valaki 

maga, vagy baráti segítséggel gyümölcsfát oltana, 

ideje megszedni a nemes vesszőt és 3-4 szemes 

csapokra vágva műanyag zacskóba, hűtőbe tenni. 

 A vízöntő időszakát éljük, már több mint 

egy hónapja hosszabbodnak a napok, ébred a 

természet. Egyre több kora tavaszi virág bújik elő, 

néhány madárfaj (pl.: holló, rétisas) már költ és 

nemsokára népesednek a vackok is. A vízöntő a 

leghosszabb ,,élő állattövi” jegy. Ráfolyik a meg-

előző kemény, zord bakra és a következő tavaszba 

úszó halakra. Emiatt ebben az időszakban úszkál a 

három jegy- látszólag, talán valóságban is- össze-

vissza: a bak, a vízöntő és a halak. Ezért van, hogy 

egyik héten tavasz azután megint visszajön a tél. 

 Úszunk az árral, mert ellenne tenni nem 

tudunk, de ismerve tulajdonságát, fel tudunk rá 

készülni. 

 

Győri Sándor 

 
 

ADATOK A NETEN!!! 
 

Eddig a közösségi oldalak hasznosságról és a kéret-

len tartalmú oldalak veszélyeiről írtam. Most egy 

olyan kérdésre próbálok választ adni, ami ezeket 

megelőzheti vagy kiszűrheti. 

 Sokan jártunk már úgy hogy kéretlen tartalmú 

link vagy post szerepelt a FACEBOOK adatlapunkon. 

Esetleg szerepelt az e-mail címünk, a telefonszámunk 

vagy lakcímünk egy weboldal rendszerében.  

 Vegyük a sorjában az elejétől. Mindenkinek 

kettő e-mail fiókot ajánlanék. Az egyik fiókján az üzle-

ti, banki és hasonló magánéleti ügyeit intézze, a má-

sik fiókkal meg a regisztrációit végezze közösségi és 

egyéb szórakoztató weboldalakra. De mindkettő 

esetben már az e-mail fiók nyitáskor kapcsoljuk ki a 

felesleges dolgokat és ne adjunk meg semmilyen 

olyan adatot, ami nem szükséges nyitáshoz. Miről is 

beszélek? 

 Csak a szükséges személyes adatokat adjuk 

meg egy e-mail fiók nyitásakor, mint felhasználónév, 

név, maximum cím. Semmilyen esetben sem adjunk 

meg telefonszámot, bankszámlaszámot, vagy PIN 

kódot. Ha lehetséges, kapcsoljuk ki a reklámok foga-

dását. Illetve már az okos telefonok világában, ne 

szinkronizáljuk a telefonunkkal. Azzal elérhetők lesz-

nek a személyes adataink, amiket nem szeretnénk 

másokkal megosztani. 

 Miután minden pontját figyelmesen elolvastuk 

és helyesen kitöltöttük, ellenőrizzük le még egyszer 

legalább. Ha szükséges módosítsunk. 

 

 
 

 

Ezután térjünk rá a Facebook regisztrációnkra!  

Nagyon sok módja van, hogy a saját adatlapunkat 

biztonságossá tegyük és ellenőrizhetővé. Először 

található a weboldal jobb felső sarkában kettő jelzés. 

Ezek az "adatvédelmi hivatkozások" és "egy kék kis 

nyíl lefele" ahol különféle beállításokat végezhetsz. 

 A másik a kék kis nyilacska. Ezen belül van a 

"Beállítások" paraméter, ami ténylegesen ezzel a 

szerepkörrel jár. Itt részletesen be vagy ki kapcsol-

hatsz bármit. Mindegyik pontját nézd át alaposan. 

Különféle lehetőségek vannak, mint például kik lát-

hatják a Facebook-od, miről kérj értesítést és még 

sok minden. Ezeket nem akarom felsorolni, hanem 

egy egyszerű példa beállítást mondok, amit én is 

használok.  

 Semmilyen értesítést ne kérj e-mail címre, kérj 

sms-t, ha belépnek máshol a Facabook-odba, csak 

az ismerőseid láthassák a dolgaid (képek, postok, 

videók), kérj sms-t a belépésről. Bár mindenkinek 

szíve joga mit ad meg magáról, de ha leírod sulid, 

vallásod, politikai nézeted meg családi kapcsolataid. 

javasolnám minimum "Csak Ismerősök" láthatóságot, 

de némelyik esetben a "Csak Én". Kérek mindenkit 

figyeljen oda mit engedélyez, és kinek mit mutat meg 

magából, mit oszt meg a világgal. Sajnos nem győ-

zöm hangsúlyozni, hogy visszaélhetnek az adataink-

kal a tudtunk nélkül. Ezt gátoljuk meg amennyire tud-

juk, és mellette kevesebb kéretlen tartalmú anyag fog 

kerülni mind a mi kezünkbe, mind másokéba.                                         
Brown G Earl 
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Baranya megyei II. osztály  
férfi  felnőtt edző mérkőzések 

 

2014. december 20. 

focisták és szurkolók záró bulija 

 

Februári mérkőzések 
 

 

   2015. február 08. 13:00 (vasárnap)  
 

                  Szentlászló - Mozsgó  
 

    2015. február 15. 13:00 (vasárnap) 
 

                  Mozsgó - Szigetvár 
 

   2015. február 22. 13:00 (vasárnap) 
 

                  Mozsgó - Merenye 
 

 

Baranya megyei III. osztály felnőtt  
 

Czibulka csoport 2013/2014. évad 
 

gólkirálya: Horváth Benjamin 

 

MAGYAR ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG 

Baranya megye 

tabella 

 

1. PSN PEAC IV. 22 pont 

2. Pécsi TÜKE SE II 18 pont 

3. Mozsgói Csizik Mihály SE I 17 pont 

4. Dombóvári Asztalitenisz Club 15 pont 

5. Mágocs Községi  Sport Kör 14 pont 

6. Harkányfürdő  Sportegyesület I  13 

pont 

7. Sásdi Városi SK 10 pont 

8. Beremendi Építők SE 9 pont 

9. Dunaszegcső SE I 9 pont 

10. Mohácsi Torna Egylet SE II 6 pont 

11.  Dunaszegcső SE II 6 pont 

12. Mozsgói Csizik Mihály SE II 2 pont 

13. Kozármisleny SE 0 pont 

14. Harkányfürdő Sportegyesület II 0 pont 
 

http://www.moatsz.hu 
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