SZÜRET...

Tamasics János: Erjedés…
Élesztő hatására
megindult az erjedés.
Préseknek nyomása
a cefrére, nem kevés!
Habzón, sustorogva
löki ki, a szennyes lét.
Vincellér suttogja:
Megisszuk majd a levét!
Bor sem válik vízzé!?
Hordóban az új nedű.
Mely savanykás, még kissé
fanyar, s keserű.
Bor hoz majd vigaszt.
Must, gyorsan ölő gázt.
Bizony, megöli azt
a hőst, aki nem vigyáz!
Csendesül a zaja.
Egyre mélyebben tisztul.
Rajta még az alja...
Az erjedés, elcsitul.
Tiszta bor a pohárban
Mely, ott lesz majd talán
jó meleg szobában:
Minden magyar asztalán!

Jedinka szőlőhegy

Fotók: Balogh Bea
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IDŐSEK NAPJA
Márai Sándor: Ajándék
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

Az idősek nevében Stájer Gyuláné mondott
köszönetet a falu vezetőségének és a szervezőknek.
A pogácsa és sütemény elfogyasztása után
a szórakozásé és a táncé volt a főszerep. Egy nagyon kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
Bege Amália

Az idei évben ötödik alkalommal köszöntöttük falunk szépkorú lakóit. A tavalyi évhez hasonlóan
most is készültünk műsorral, süteménnyel és virággal. Bár az idő kedvezett nekünk, ennek ellenére kevesen jöttek el. Kántor Éva köszöntőjében
elhangzott, hogy milyen fontos az idősek tisztelete,
megbecsülése, mivel tőlük örököltük meg a tudást
és a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. A mi
feladatunk - folytatta-, hogy átvegyük a stafétabotot, amelyet ők is szüleiktől kaptak. Ezt követően
köszöntötte a falu legidősebb lakóját, Horváth
Margitot, aki idén tölti be a 93. életévét. Margit
néni a szociális otthon lakója.
Az ünnepi műsort Kolovics Virág nyitotta meg
egy kedves kis
dallal, majd az
óvodások
versekkel és körjátékokkal
kedveskedtek. Felkészítő óvónő Gulyás
Csabáné. Az iskolások
zenésverses összeállításával folytatódott a műsor,
melyet Orbánné
Matus Erzsébet
tanított be. Az
alsó tagozatosok
előadásában német táncokat láthattunk Molnár
Márta tanárnő irányításával, majd a felsősök vidám
tánca következett, melyet Papp Orsolya tanított
be. A műsor végén a gyerekek egy szál virággal és
emléklappal kedveskedtek az időseknek.
2

MOZSGÓ

2015. október

ÉLETFA ÜLTETÉS
október 3.
Kovács Zsolt polgármester beiktatása óta minden
évben köszönti az újszülötteket és Mozsgó polgárává fogadja. A tavalyi évtől ünnepség formájában
életfa ültetéssel egybekötve köszöntjük őket.
Bár a 2015. évben hivatalosan csak két mozsgói
újszülöttünk volt, ennek ellenére tízenkettő kisgyermek részére ültettünk fát. Azok is élhettek
ezzel a lehetőséggel, akik nem ebben az évben
születtek, valamint, aki nem mozsgói születésű,
de ezzel kívánta kifejezni faluhoz való kötődését.
Az ünnepség elején Bencze Sára, Juhászné
Berces Anikó „Nyári nyár” című versét szavalta el,
majd Bencze Balázs egy befejezetlen mesével
kedveskedett a legkisebbeknek.
Gajákné Peszmeg Mária és Szabados Zoltánné
elénekelte Cserháti Zsuzsa Édes kisfiam című
dalát, ezzel erősítve a generációk összetartozását
és egymáshoz való kötődését.
A polgármester úr beszédében elmondta, milyen
fontos, hogy minden generáció érezze, hogy tartozik valahová és a társadalom megbecsült tagja.
A faültetés során minden gyermeket polgárrá fogadott, és buzdította őket, hogy ápolják a fákat,
hogy velük együtt nőjenek nagyra.
A két mozsgói újszülött a fa mellé megkapta a
20.000 Ft-os anyagi támogatást is.
Fát kaptak: Bednárik Linda, Bánhegyi Ábel, Horváth Gréta, Götz Petra, Várdai Melissza Mia, Várdai Erik, Laczó Lara, Grósz Hanna, Kovács Édua
Lora, Pirbus Dániel, Megyer Milán Bence,
Schwarcz Márk.
Bege Amália

Juhászné Bérces Anikó: Nyári nyár
Dupla törzsű büszke nyár,
Árnyat ád, ha itt a nyár.
Karjaival átölel,
A Nap elől így rejt el.
Időnként megsimogat,
S dúdol lágy dallamokat.
Lombja között csicsereg
Egész madár hadsereg.
Ágán szellő lovagol,
Ő kedvesen meghajol,
Levele közt táncot jár
Az aranyló napsugár.
Fotók: Balogh Bea
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ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS
2015. október 9-én, Szigetváron megszületett Gál
Melánia (Súlya 2700 g, hossza 50 cm), édesanyja
Tormási Melinda és édesapja Gál József,
nagy-nagy örömére.
Gratulálunk, és kívánunk erőt, egészséget az egész
családnak!
ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Nagy István (Pécs, 1954. 02.23. an.: Káposztovics
Mária) volt Mozsgó, Kassai u. 4. sz. alatti lakos
2015. október 7-én meghalt.
Nyugodjon békében!

2015. október

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük
azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
Októberben
ünneplik születésnapjukat!
Stájer Gyuláné Árpád u.
Stájer GyulaÁrpád u.
Vatulik Józsefné Kassai u.
Banó Jánosné Kolozsvári u.
Pintér Jánosné Mátyás k. u.
Megyesi József Mátyás k. u.
Tamasics János Mátyás k. u.
Szatmári József Kassai u.
Nyulasi Károlyné Árpád u
.

Mozsgó, 2015. szeptember 30.
MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„MOZSGÓI KÖZINTÉZMÉNYEKEN KÖRNYEZETBARÁT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS TELEPÍTÉSE”
Mozsgó Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati konstrukció keretében 4 mozsgói közintézmény villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére. A
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0474 számú projekt keretében összesen 34,8 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszerek telepítése valóst meg 22.891.608 Ft támogatásból. A projekt intenzitása 100%.
A projekt keretében az alábbi ingatlanokra kerültek napelemek:
7932 Mozsgó, Batthyány utca 15. Önkormányzat (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/A. Óvoda (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
7932 Mozsgó, Batthyány u. 13/B. Orvosi rendelő-könyvtár (Csatlakozási teljesítmény: 3,6 kW)
7932 Mozsgó, Mátyás király utca 3. Iskolai konyha (Csatlakozási teljesítmény: 24 kW)
A kivitelezési munkálatok, a beruházás helyszíneinek műszaki átadás-átvétele 2015. augusztus 31-re befejeződtek.
A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos-energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű
által termelt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése.
Az épületek villamos-energia igényének csökkenését, ezzel együtt jelentős energia-költségcsökkenést várunk a
beruházástól. A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult
meg.

Az önkormányzatról és a fejlesztésekről bővebb információt a www.mozsgo.hu oldalon olvashatnak.
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SZÜLŐFÖLDÜNK A ZSELIC
Helyismereti-, helytörténeti vetélkedő
okt. 6.

Már hatodik alkalommal láttuk vendégül a kistérség településeit: Somogyapáti, Somogyhárságy,
Szentlászló, Vásárosbéc és Mozsgó csapatait. A
kérdéseket dr. Vargha Károly által szerkesztett
Rejtett kincsek nyomában című mondagyűjteményből állítottuk össze.
Eltérően az eddigiektől, a község nevezetességeit
is bemutattuk, az emlékművet, a kastélyt, a kápolnát. Jövőre mi utazunk az első helyezett, Somogyhárságy településre.
P. É.

MEGHÍVÓ
2015. október 22-én, csütörtökön, 11.00 órai kezdettel tartjuk az 1956-os forradalom
ünnepét és a Magyar Köztársaság kikiáltásának napját.
Szeretettel várjuk a község lakóit a koszorúzással egybekötött emlékünnepségre a
művelődési házba.
Hajdú Szilvia
Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola

MEGHÍVÓ

KÁPOLNA FELÚJÍTÁS

Anyagi hozzájárulásukat a következő
számlaszámon tehetik meg:

Önkormányzat Mozsgó
50800063-11001191
Közlemény: Kápolna

október 17. szombat
elmarad
október 24. szombat
14.45 óra
október 31. szombat
14.45 óra
5

MOZSGÓ

2015. október

Zrínyi rockopera
szept. 4.
A Szigetvári várban mutatták be a Zrínyi 1566 musicalt. A darab egyik rendezője, Moravetz Levente
iskolánk számára 30 darab ingyenjegyet biztosított,
egy fergeteges estét tölthettünk el. A programot
Orbánné Matus Erzsébet szervezte.

Magyar Diáksport Napja
szept. 25.
Iskolánk, a Mozsgói Lengyeltóti János Általános
Iskola az idei tanévben is jelentkezett és regisztrált
a 2015.szeptember 25-én megrendezésre kerülő
Magyar Diáksport Napja elnevezésű programra,
mivel változatlanul fontosnak tartjuk tanulóink
életmódjának formálását, egészségének megőrzését.
A jelentkezést követő napokban Diákönkormányzatunk munkához látott. Önszerveződő csapatokat
hoztak létre. Plakátokat készítettek, melyeket elhelyeztünk a település és az iskola vonzáskörzetébe
tartozó falvak hirdetőtábláin, a felnőtt lakosság
körében ismertetve, népszerűsítve rendezvényünket. A programhoz csatlakoztak a település könyvtárának dolgozói, akik segítettek a versenyek gördülékeny, balesetmentes, gyors lebonyolításában.
Programunk 2015.szeptember 25-én, 745–kor indult
egy rövid megnyitóval, majd zenés bemelegítéssel,
zumbával folytatódott, melyen a tantestület tagjai,
szülők, testvérek és az iskola összes tanulója részt
vett.
Az izmok átmozgatását követően került sor a futótáv teljesítésére, mely az iskolától a falu határában
található faüzemig tartott.

TÁMOP pályázat
Sikeres pályázatunknak köszönhetően tanulóink
több programon is ingyenesen vehettek részt:
Balatonmáriai nyári tábor, Német nyelvi témahét,
Bikali kirándulás és Egészségvédelmi nap.
Bikal
szept. 12.
Családi nap keretében 35 gyerek szülőkkel és pedagógusokkal Bikalba látogatott. Megtekintettük a
reneszánsz élménybirtok látványosságait, apródképzőn, kézműves foglalkozásokon, solymász bemutatón vehettünk részt, majd részesei lehettünk
egy középkori lovagi párviadalnak.

Tanulóink biztonságáról tantestületünk tagjai, valamint Orbán Ferenc sulirendőr és körzeti megbízott gondoskodott, a falun áthaladó gépjárműforgalom irányításával.
A futótáv teljesítése után került sor a kölyökatlétikai
versenyekre, ügyességi játékokra (kötéláthajtó versenyre, kötélhúzásra, hullahopp karikázásra, tollasozásra), kispályás labdarúgó mérkőzésekre, tanár-diák mérkőzésre, tűzharcra.
Programunk 1300-kor, az eredményhirdetést követően zárult, melyen sport zoknival, Müzli szelettel,
friss gyümölcsökkel, gyümölcslével, vitamincukorkával jutalmaztuk a megmérettetés legjobbjait.

Hajdú Szilvia

Nagyné Rajna Mónika
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A vidéki rendezvényeink utaztatásában nyújtott segítségért köszönetet mondunk a mozsgói képviselő-testületnek és a polgármester úrnak.

Német témahét
szept. 21-25.

BÜSZKESÉG
Egy nemzetközi weblap a világ számos országának
iskolakezdését mutatja be. Nagy büszkeségünkre
a MOZSGÓI iskolásokról is találhatunk három fotót. Az oldal elérhetősége:
http://gbtimes.com/world/back-schoolautumn-pics-hungary

Szeptember 21–25. között egy pályázatnak köszönhetően német nyelvi témahetet tartottunk.
Iskolánk német nemzetiségi nyelvoktató általános
iskola, így természetes volt, hogy a magyarországi
németek életét, kultúráját, hagyományait igyekeztünk bemutatni a gyerekeknek, akiknek a hétre
színes programot állítottunk össze. Hétfőn egy
előadást hallgattak meg a svábok étkezési szokásairól, majd feladatlapot töltöttek ki. Kedden az
ételek elkészítéséhez szükséges hozzávalókkal
ismerkedtek játékos formában. Szerdán délelőtt az
alsósokhoz elhívtuk a szekszárdi Deutsche Bühne
színészeit, akik egy mesét adtak elő német nyelven.
Délután a kultúrházban a szentlászlói Általános
Iskola német nemzetiségi tánccsoportja tartott
bemutatót, majd ezt követően a német táncházban
kicsik és nagyok együtt sajátíthatták el egy-két
sváb tánc alaplépéseit.
Csütörtökön ellátogattunk Szentlászlóra a Tájházba, ahol a tanulók a magyarországi németek életét
bemutató kiállítást tekinthették meg.
Pénteken ételkóstolót rendeztünk a kultúrházban,
ahol a gyerekek megkóstolhatták a babos tésztát,
a kolbászos-káposztás tésztát, valamint a rétest,
amelynek elkészítésében az iskola valamennyi tanulója részt vett. Köszönet a segítőknek!
Papp Orsolya

Mezei futóverseny
okt. 5.
A Szigetváron megrendezett mezei futóverseny
körzeti fordulóján Mates Dávid és Ignéczi Éva 8.
osztályos tanulók II. helyezést értek el, így továbbjutottak a Pécsett megrendezésre kerülő megyei
döntőbe. Felkészítő pedagógus Kovács Dezső.

Singing for the parents on the first day (Photo: Mozsgo
Primary School)
Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető

E-HULLADÉKGYŰJTÉS
A mozsgói általános iskola az idei évben is felvállalta az elektronikai hulladékok összegyűjtését.
Gyűjtünk minden olyan gépet, készüléket, ami valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel működött – mosógép, hűtő, tűzhely, számítógép, monitor –.
Ezeket a készülékeket november 30-ig lehet leadni.
A begyűjtött készülékekért az iskola támogatásban
részesül. A munkát az iskola környezetvédelmi
szakköre koordinálja.
A hulladékot nem a megszokott helyen gyűjtjük!
Pontos információt az iskolában kaphatnak.
Matus Attila
06 30 607 1631
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INNEN INDULT...
A GYEREKÉRT CSAK A GYEREKKEL EGYÜTT
SZILÁGYI JÁNOS 80 ÉVES
A Szilágyi János név egyesek számára ismerősen
csenghet a rádióból, tévéből. Az idősebb generáció
mozsgói képviselői bizonyára emlékeznek arra, hogy
községünkben is élt, cseperedett egy Szilágyi János.
Ő a pedagógusi pályát választotta hivatásául. Évekig
volt Pécs legnagyobb komplex oktatási-művelődési
intézményének, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központnak a főigazgatója.
Idén júniusban
ünnepelte a
80. születésnapját. Ez a
kerek évforduló remek alkalmat kínált
arra, hogy gratuláljak neki, és
megkeressem
kérdéseimmel.
Miért a pedagógusi pályára esett a választásod?
Mivel kitűnő tanuló voltam, a vallási vezetők a papi
pálya felé orientáltak a szegény sorsból való kiemelkedést segítve. Lengyeltóti János igazgató-tanító
mintájára és menedzselésével én inkább a tanítói
hivatást választottam. Gyermekkorom legszebb időszakát jelentette, hogy Lengyeltóti könyvtárát használhattam, melynek hatására kinyílt előttem egy olyan
világ, mely a tanuláshoz muníciót adott. Lengyeltóti
igazi példakép volt; nagyszerű tanár, bölcs, művelt, a
faluért sokat fáradozó ember. E példa ösztönzött,
hogy én is „lámpás” legyek.
Hol szerezted meg a tanítói diplomádat?
A pécsi tanítóképzőben végeztem, azonban – másfajta kihívásnak engedve – a Bakócai Állami Nevelőotthonban kezdtem meg pedagógusi munkámat. Itt
lehetőség nyílt arra is, hogy megfáradt idős szüleimet
magamhoz vegyem. A szép, ugyanakkor küzdelmes
időszakban itt ismertem fel, hogy a gyerekért csak a
gyerekkel együtt lehet tenni.
Bemutatnád röviden a pályafutásod fontosabb
állomásait?
Öt év elteltével a Magyarbólyi Diákotthon igazgatója
lettem. Erre az időszakra esett családalapításom, és
az egyetemi diploma megszerzése. Két év után kineveztek a Bükkösdi Leánynevelő Otthon vezetőjévé,
majd újabb négy esztendőt követően visszakerültem
Bakócára, most már az intézet vezetőjeként. Újabb
négy év után a Pécsi Állami Nevelőotthon vezetője
lettem.
Hogyan sikerült családi légkört teremteni az intézetben?
A Pécsi Állami Nevelőotthonban erősödött meg bennem az a makarenkói tanítás, miszerint közösség

formálásához úgynevezett „közösségi nevelést” kell
megvalósítani. Diákönkormányzat megalakításával
sikerült olyan intézeti légkört teremteni, ahol az ifjúság családban érezhette magát, és az ország egyetlen olyan intézeteként tartották számon, ahonnan
nem szökdöstek a gyerekek. Az intézmény országos
hírűvé vált.
Milyen újításokat vezettél be a nevelői-vezetői
munkád során?
Kezdeményezésemre és tervezetem alapján a nevelőotthonok koedukáltakká (Szerk. megj.: koedukált:
fiúk és lányok együttes nevelése) alakultak azon fontos felismerésem alapján, hogy a szülők nélkül nevelődő testvéreket nem szabad elszakítani egymástól.
Együtt nevelődésük biztosítja azt a minimum összetartozás érzetet számukra, mely érzelmi fejlődésük
viszonylagos kiegyensúlyozottságát jelentheti, következményesen többen közülük nemcsak családalapítási vággyal, hanem családmegtartó képességgel is
rendelkezhetnek.
Mi motivált abban, hogy elvállald az Apáczai Nevelési Központ főigazgatói tisztjének betöltését?
Tíz évvel később felkértek az akkor újonnan épülő
pécsi Nevelési Központ pedagógiai programjának
kidolgozására és az intézmény vezetésére. Szakmai
elképzelésemet – miszerint óvodáskortól a középiskolával bezárólag szerencsés egy intézményben nevelni a gyerekeket, ahol egységes pedagógiai koncepció érvényesül, integrálva a kultúrát és a sportot –
, sikerült itt megvalósítanom. Intézményünk országos
mintául szolgált a sorra alakuló nevelési központok
számára. Innen mentem nyugdíjba.
Mennyire ismerték el a munkádat?
Munkám elismeréseként az alábbi kitüntetésekben
részesültem: Kiváló Pedagógus, Pécs Város Kiváló
Pedagógusa, Munka Érdemrend Ezüst Fokozata,
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt.
Hogy telnek öregkori napjaid?
Nyugdíjas éveimet sok betegség nehezíti, de a család: a fiam meg a lányom és az unokáim, a velük töltött idő kárpótlást jelentenek.
Hogy látod az oktatás helyzetét ma Magyarországon?
Az oktatás helyzete, úgy látom, nem jó irányba alakul.
Végezetül mit üzensz a mai pedagógusoknak?
A pedagógusoknak szóló üzenetem: „Gyerekközpontúság „!
Szilágyi János életútja remek példája annak, hogy
nem az számít, ki mennyire hátrányos helyzetből indul, hanem csakis az, hogy – belső motiváltságának
köszönhetően – akar-e valakivé válni. Emberi kvalitásai,
tulajdonságai
példaként
szolgálnak
valamennyiünk számára.
További éveihez sok egészséget, erőt és örömöt kívánunk.
Herczeg József Tamás
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BÚCSÚ EGYKOR
Ha október, akkor a hónap második vasárnapja –
ha fúj, ha esik, ha süt a nap – a mozsgói búcsú
napja. A búcsú valamikor nagy eseménynek számított, amikor összejött a család, és volt nagy eszemiszom, dínomdánom.
Mi egyáltalán a
búcsú? Nos, a
búcsú a katolikus egyházban
létezik. Bár én
nem
vallásos
szellemben nevelkedtem, anynyit tudok róla
mondani, hogy egy bűnbánati vallásgyakorlat, a
feloldozást nyert bűneinkért járó büntetések elengedése. Vagyis búcsút veszünk a ránk váró büntetéstől.
Hogy Mozsgón miért épp október második vasárnapján tartják a búcsút? Ennek rendkívül egyszerű
a magyarázata. A mozsgói templom védőszentje a
Magyarok Nagyasszonya, azaz Szűz Mária, akiről a
magyar katolikus egyház október 8-án, illetve az
azt követő vasárnap emlékezik meg. Ezért a búcsú
amolyan emlékünnep is.
A búcsút, lévén a katolikus egyház ünnepe, általában a katolikus templomok környékén szokták
tartani. Így volt ez hajdanában – a hatvanas évek
második felében és a hetvenes évek elején –, gyerekkoromban Mozsgón is. Gyerekszemmel a templom szomszédsága nem is lehetett volna jobb
helyszín, mert szemben volt az iskolával. Suttyó
gyerekekként a búcsú előtti napokban, az órák
közti szünetekben, az iskola udvaráról leskelődtünk, mikor érkeznek a búcsúsok. Nagy volt az
öröm, mikor berobogott a körhintás és a többi.
Aztán figyeltük, hogy épül a ringlispíl és a céllövölde. Abban az időben még szombaton is volt tanítás. Volt, aki az utolsó óra után és sötétedésig ott
lófrált, ismerkedett például a légpuskákkal. Mert
már akkor is biznisz volt a biznisz.

leikhez a messzire elkerült gyerekek a családjaikkal. Együtt fogyasztotta el három-négy generáció
az ünnepi ebédet, közben jókat beszélgettek, iszogattak, tréfálkoztak. Az ünnepi asztalról nem maradhatott el a húsleves, a töltött káposzta és a rántott hús. Finomabbnál finomabb sütemények következtek a főfogások után, amit a búcsúi torta
koronázott meg. Cigány muzsikus járt hegedűvel
házról házra (akit egyes helyeken meg is vendégeltek), aki elhúzta a házigazda vagy a vendégek nótáját. Szőlősgazdáknál ekkorra esett az újbor kóstolója, attól függően, hogy kinél mikor volt a szüret.
Délután a família felkerekedett, elsétált a búcsúba.
A gyerekeknek, unokáknak vagy zsebpénzt adtak,
vagy búcsúfiát (akkoriban inkább gyerekjátékokat)
vettek nekik: a fiúknak pisztolyt-kardot, a lányoknak babát. Lehetett persze sok mást is kapni. Például kézi tükröt, a hátlapján az aktuális táncdalfesztivál sztárjainak fotóival. A bátrabbak felültek a
ringlispílre, a fiúk és a legények (de még a bátrabb
lányok is!) a céllövöldében próbálták eltalálni a
kiszemelt zsákmány hurkapálcikáit. Este a leányok
és a legények a kultúrházban-bálban mulattak,
ropták a talp alá valót – aki megtehette, kakasszóig.
Az idősebbek, akik nem jöttek el a búcsúba, meg
szokták kérdezni: „Mekkora búcsú volt?”. Ez attól
függött, hogy hány sátrat lehetett megszámlálni.
Az utóbbi években a falunapok, fesztiválok korát
éljük. Ezek a rendezvények, bár más jellegűek,
átveszik a búcsú szerepét, mivel a bőséges programkínálatnak
köszönhetően
nagyobb
a
vonzerejük, és az ember szívesebben látja
vendégül a rokonságot egy ilyen esemény
alkalmából. A mi környékünkön arra is van példa
(Almáskeresztúron és Szulimánban), hogy közös
időpontra teszik a falunapot és a búcsút
Herczeg József Tamás

A bazárosok a búcsú napján, a kora reggeli órákban szoktak érkezni. Mire előkerültek az első nézelődők, addigra felverték a sátraikat és kipakolták a
portékáikat.
A gyerekek már délelőtt elmentek a búcsúba – ami
afféle kirakodóvásár volt már akkor is –, és hozták
a híreket, hogy hány sátor van, mit és mennyiért
lehet kapni. Az otthoniak arra is roppant mód kíváncsiak voltak, hogy hányan voltak délelőtt a búcsúban. (Nyilván kevesebben, mint délután.)
Ez a nap akkora ünnep volt, hogy együtt ünnepelt
sógor, koma, jó barát, vagyis hazalátogattak a szü.
9
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MÉG EGYSZER DAMJANICH…

Ülnek az összetolt asztaloknál vagy húszan, a
másiknál is vagy ennyien. Késői vacsora, beszélgetés. Ő a legöregebb.
- Sándor vállald el holnap a Damjanichot!
- Már kétszer voltam a tíz év alatt. Mindkétszer
tönkrement a bokám. Miért akartok rosszat?
- Tudod, itt a hozzád közelállók mozsgói gazdának
vagy Damjanichnak hívnak. A rendes neved sokan
nem is tudják. Vállald be még egyszer!
Megtámaszkodik két rossz térdén, lehajtja a fejét.
Elnémul a társaság, megszakad a vacsora, csend.
Fejében peregnek a gondolatok: ismeri Damjanich
életrajzát, a katonatiszt fiából tiszti pályára lépett
fiút, aki a császári szolgálatból lép a szabadságharc seregébe. Mészáros Lázár szerint katonái
„készek voltak érte a tűzbe ugrani”. A tábornoki
rangig viszi, aminek a vége a bitófa.
Azután pereg az elmúlt tíz év: a hagyományműhelyben kapott tisztelet, szeretet. Drámajátékban,
rítusban, szüreti bálban volt csősz is, szőlőtolvaj is.
Ötvenhatos is. Karácsony előtt pásztor. Farsangkor részeges pap. Negyvennyolcas öreg zászlótartó. Parodizált és még ki tudja már mit nem szerepelt, maga és mások örömére. A legnehezebb és
legboldogabb Damjanichot játszani.
Peregnek a villanásnyi képek. A műhely fenntartásának nehézségei, az elfogyott támogatás, az
emelkedő tandíj, amit egyre kevesebben tudnak
megfizetni.
Talán jövőre már meg is szűnik, ahol annyit lehetett
tanulni országos hírű előadóktól, kézművesektől.
Ahol annyi barátság, szerelmek, házasságok szövődtek. Talán lehet, hogy mindennek hamarosan
vége?
Felveti fejét: holnap én leszek „Damjanich János”.
Vacsora után kezdődik az egymástól való népdal, nóta tanulás. Róza is előveszi a hegedűjét.
Róza nem az általa készített meghívókra, képeslapokra, könyvillusztrációkra a legbüszkébb, hanem arra, hogy a három gyerekéből nála is jobb
népzenész lett.
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Róza, ha megkérlek leszel holnap
„Damjanichné”?
- Szeretnék! (Ő is ismeri az „igazi”
Damjanichné életét. )
Folyik tovább az ének.
- Ismeritek: „Az a vonat, ha elindul hadd
menjen” – kérdi Róza.
Csak páran tudják.
- Most megtanuljuk!
Még pár dal elhangzik, elmúlt két óra, mindenki
fogja matracát, takaróját, még páran zuhanyoznak
és fekszenek.
Másnap reggel (szombat) elkezdődnek a kézműves foglalkozások, ebéd utáni előadás előtt a
szokásos módon elhangzanak a vádak és a vállalások is.
Este nincs dal, nóta, este a virrasztás kezdődik
hajnalig. Csendes beszéd, néha egy-egy ima. Mindenki a gyertyafény mellett a hajnali „kivégzésre”
gondol.
Ahogy kivilágosodik, szólítják sorra az „elítélteket”. Damjanichot tizenkettediknek. (A néphagyományban ő a tizenharmadik. Történetírásunkban az
utolsó előtti. Az utolsó Haynau személyes bosszúja
miatt. Vécsey Károly, aki Damjanichhal egy összeszólalkozás miatt a fegyverletételig haragban volt.)
Sorban megindulnak, melléjük csatlakoznak a
„feleségek. Elöl a bíró, ügyész, védő és a hóhér,
mögöttük pedig a nép. Negyvennyolc óra alatt a
társaság nagy része 3-4 órát aludt, ehhez mért
testi és lelki állapotban van: kimerült. Róza vállára
támaszkodva megy, az asszonyok ilyenkor erősebbek. Megérkeznek a „vesztőhelyre”.
- A vád: esküszegés, felségsértés, lázadás,
fegyveres felkelés, pártütés. Az ítélet kötél
általi halál.
- Kegyelmet kérek az elítélteknek.
- Istennél a kegyelem.
Egy-egy mondattal búcsúznak a tábornokok és
elbúcsúznak az asszonyok is.
Damjanichhoz érnek: elhangzik az ítélet.
- Azt hittem, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig elöl jártam.
Senki nem tudta a társaságból, csak a lányka,
aki a kabátja alatt hozta Róza hegedűjét, most
odanyújtja neki. Elveszi a hegedűt, végigfut egy
akkordon, azután felsír a hegedű, Könnyezik, de
neki most nem szabad sírni: csengő hangon énekel.
Ez a vonat ha elindul hadd menjen,
Én utánam senki ne keseregjen.
Ha valaki én utánam kesereg,
Azt kívánom a jó Isten áldja

meg.
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Kicsi madár miért keseregsz az ágon,
Nem csak te vagy elhagyott a világon
Nékem sincsen édesapám sem anyám,
Mégis a jó Isten gondot visel rám.

Körülnézett olyan büszkén olyan bátran,
Mintha honvédek közt volna a csatában.
Bajtársai mind ott függenek előtte,
Ő is indul ő is megyen jobb életre.

Életemben csak egyszer voltam boldog,
Akkor is a két szememből könny csorgott
Sírtam is én örömömben, hogy szeretsz
Bánatimban, hogy az enyém nem lehetsz.

Sürög- forog már a hóhér a kötéllel,
Hogy egy magyar hős életét ő vegye el.
Damjanich meg így kiált fel nyugalmában,
Vigyázz fattyú fel ne borzold szakállam.

Mindenki megkönnyezi, sokan sírnak, pár perc
még folytatódhat a rítus.
Visszavan a tizenharmadik: Vécsey. Odamegy a
már „halott” Damjanichhoz – valamikori haragosához – és kezet csókol neki. Odaátra csak tiszta,
megbocsájtó lélekkel szabad indulni. A császár és
Haynau jóvoltából el is indítják az úton: Istennél a
kegyelem.
Pár perc dermedt csend, nem könnyű a rítusból, a szerepekből visszatérni a valóságba. Nem is
megy egyszerre. Valaki bátortalanul, majd egyre
határozottabban énekel, Róza is újra felveszi a
hegedűt, egyre többen bekapcsolódnak a dalba:
Jaj de búsan süt az őszi nap sugara
Az aradi vártömlöcnek ablakára.
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöc fenekén a halálra kész.
Elítélték sorba mind a tizenhármat,
Szőttek- fontak a fejükre ezer vádat.
Elnevezték mindenféle pártütőknek
Kik a magyar szabadságért harcra keltek.
Uram fia az ítélet akasztófa,
Mintha gyáva útonállók lettek volna
Nem lennének méltók egy lövésre,
Férfiakhoz, katonákhoz illő végre.
Jaj de boldog kit elsőnek nevezének,
Hogy a halált legelőször ő nyeré meg.
De szomorú, kit végsőnek hagynak hátra,
Bajtársai szenvedésit végig lássa.
Damjanichot hagyták végső vértanunak,
Mert ő mindig legelöl járt a csatában.
Szidja is őt minden Osztrák, minden Német
Hej de sokszor földig verte Ő kelméket.
Ott áll köztük mankójára támaszkodva,
Mint egy dűlőfélbe lévő templom tornya.
Mint egy tigris mely vas közé vagyon zárva,
Ingerkedő gyermeksereg játékára.

Vége a dalnak, pár pillanat és egy lány elkezdi:
Isten hazánkért térdelünk előtted,
Rút bűneinkért jóságoddal fedd el.
A dalok után a több száz éves himnusz, nem a
Kölcsey- Erkel féle, a régi majd ezer éves.
És megállt az akasztófa közelébe,
Megöleli, megcsókolja keservében.
Istenhozzád szabadságom keresztfája,
Rajtad halok meg hazámért nem hiába.
Aradi vár, aradi vár halál völgye,
Híres- neves magyar hősök temetője.
Teremjenek határidon vér- virágok,
Felejthetetlen legyen az ő haláluk.
„Boldogasszony anyánk régi nagy
patrónánk,
Nagy ínség lévén így szólít meg hazád
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.
Mire vége a daloknak, felszáradnak a könnyek.
A társaság megindul a délelőtti előadásra, de az
udvaron eltemettek valamit, talán nem csak drámában az aradi tizenhármat, hanem valóságban
valami mást is.
Az élet folytatódik, nem azonos a pusztulással. Az
elhaltból mindig új élet sarjad. Több mint másfél
évszázaddal a világosi tragédia után Róza játssza a
korabeli dalokat, „Damjanich” a kertészeti tanfolyamokba csempész be a magyar hagyományból
amennyit csak lehet. Október hatodikán a felesége
fehér abroszt terít az asztalra – ami parasztházban
a családi oltár – és gyertyát gyújt. Míg lesz magyar
a Kárpát–medencében, él az aradi tizenhárom emléke.

Győri Sándor
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ÚTI CÉL: LENGYELORSZÁG
A Pécsi Radnóti Miklós Szakközépiskola tanulójaként ismét alkalmam nyílt egy kis utazásra. Iskolánkban az a szokás, hogy a 12. évfolyamot Krakkóba viszik osztálykirándulásra.

Az utazás elég meredek volt, több mint 12 óra
busszal, persze 3-4 óránként megálló igény szerint.
Szeptember 2-án reggel 6-kor indultunk, Budapestig végig is aludtuk az utat. Szlovákiába érve viszont egyre többen inkább az ablakon bámultunk
kifelé. Gyönyörű tájak mellett mentünk el, és egyre
északabbra érve hatalmas hegyek között vezetett
az utunk. És persze egyre hidegebb is lett. Az első
megálló Zólyom vára volt, ahol épp egy filmet forgattak, középkori jelmezesekkel. Aztán mentünk
tovább Lengyelországba. Este érkeztünk meg, és
foglaltuk el Hotel Żaczek nevű szállásunkat. Három
ágyas szobákat kaptunk, semmi nyomor, ahogy
azt kell. Nem vesztegettük az időt, pakolás, alvás,
mert a másnapi program: városnézés.
Csütörtökön reggel elindultunk felfedezni a várost.
Mivel tanáraink már többször is jártak erre, fejből
tudták merre kell mennünk. Első célunk a Krakkói
főtér volt. Itt található a Mária templom, a virágpiac, és a posztócsarnok. Az utóbbi régen egy kereskedelmi gócpont volt, mára már ajándék üzletek
találhatók benne, méghozzá tömegesen. És minden tele van sárkánnyal. Sárkányos bögrék, pólók,
táskák, és plüssök. Lengyelországban a sárkány a
sztár, de erre még később kitérek. A főút sétáló
utcáján végighaladva elérjük a Királyi palotát, a
Wawel-t. Több templom is található itt, más-más
stílusban: van gótikus, román stílusú, van reneszánsz és barokk kori is. Többször megrongálódott, és többször át is építették az évek során. A fő
cél, amiért oda mentük, az Báthory István erdélyi
fejedelem és Lengyel király nyughelyének megkoszorúzása volt.

Sírja, sok más lengyel királyéval együtt, a kriptában
található. A Wawelről pedig még annyit hogy hatalmas és gyönyörű építmény, udvarán II. János
Pál pápa szobrával (aki ugyanis Krakkóban született), egyik harangtornyában pedig egy gigantikus
méretű harang található, a Zsigmond- harang, amiről úgy hírlik, hogy tíz erős férfi kell a megszólaltatásához. A Wawel domb alatt folyik a Visztula,
Lengyelország leghosszabb folyója. És itt található
a Sárkány barlang is, amelyhez egy legenda is fűződik, miszerint korábban egy félelmetes sárkány
pusztította a környéket, míg egy nap egy cipészmester birkabőrbe tömve szurkot és ként etetett a
lénnyel, amelyik egyszerűen felrobbant. A barlang
előtt egy sárkány alakú szobor látható, amely lángot fúj ki magából. Ezért van hát mindenhol sárkányos szuvenír. Este szabad programunk során pedig belekóstolhattunk Lengyelország gasztronómiai specialitásaiba is. Ami tipikusan lengyel étel, az
a Barszcz, azaz a céklaleves, illetve a Zurek, ami
egy savanyított leves tojással, húsokkal gazdagítva
(másnaposság ellen hagyományos megoldás), illetve a perec. Ha Krakkóban jár az ember, esélytelen, hogy ne fusson össze egy pereces kocsival.
Lengyel sörrel megtámogatva igazán finom. Esténként pedig kellemes hangulatú az egész város: a
főtéren zenészek szórakoztatják a közönsége és
lovas kocsikkal viszik körbe a kíváncsi turistákat.
(Mindezt barátságos áron.)
A pénteki programunk már nem volt olyan barátságos. Úti cél: Auschwitz-Birkenau. Tavaly egy
pályázat keretein belül végigkövethettem Radnóti
Miklós szenvedésének fontosabb állomásait
(Nagyvárad-Bor-Abda). Az nem volt ilyen megviselő. Ugyanis most 430.000 magyar zsidó útját járhattuk be. Mondták nekünk még indulás előtt,
hogy készüljünk fel, mert 3,5-4 órás kemény utunk
lesz. Egy lengyel hölgy vezetett minket végig először Auschwitzon. Meg kell mondjam, kétes érzés
fogott el a séta alatt. Egyrészt szörnyű volt az
egész, tudva azt, hogy mik történtek ott.
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Másrészt… Hát, kicsit kiestem a hangulatból.
Ugyanis minden, MINDEN, tele van turistákkal. Alig
tudtam pár olyan képet készíteni, ahol nincs rajta
senki. A tábor a következőképp néz ki: dupla soros
szögesdrótos kerítés kívül. Befele haladva szabályosan elrendezett barakkok (ezekben vannak kialakítva a múzeumok), köztük szintén szögesdróttal elválasztott utak. A táborok között kicsi udvarok. A kapun, amin bementünk, a következő cinikus feliratot olvashatjuk: „Arbeit macht frei” azaz
„A munka szabaddá tesz”. Összesen öt barakkban, azaz öt múzeumban voltunk bent. (Több is
van, azok vagy időszakosak, vagy egyes nemzetiségeknek állítanak emléket.) Itt mindenféle, a deportáltaktól ellopott gyűjteményeket lehetett megnézni. Hatalmas üvegfalak mögött kiállítva többek
között: 80.000 pár cipő, 4.000 bőrönd, többsége
névvel ellátva, főzőedények, szemüvegek, művégtagok, ruhák, zsidó imaleplek. És 2 tonna levágott
haj (kizárólag nőké). Nem mindennapi látvány… Az
idegenvezetőnk itt megemlítette, hogy egy levágott
hosszú haj súlya mindössze 40-45 gramm (hoszszúságtól függően). Lehet számolni… Ezen kívül
rengeteg dokumentum, a deportáltak adataival,
persze német nyelven. A falakon pedig régi képeken keresztül követhetjük a rabok útját a vonatúttól
egészen a gázkamrákig, illetve tömegsírokig. Ami
még lényeges az a Halálfal, amely előtt a nácik
több ezer embert lőttek agyon. És persze a gázkamrák, a kemencékkel, melyek a föld alatt vannak
kiépítve. Aztán buszra szálltunk. Birkenau 3 km-re
található Auschwitztól. Amit itt meg kell jegyeznem:
Auschwitz kb. 150.000 m2-es területen található,
ehhez képest Birkenau területe 1.360.000 m2. Nem
is jártuk végig az egészet, mindössze a két főutat a
barakkok között. Itt már faépületek is vannak, nem
csak téglából készültek. Rengeteg a rom is. Viszont amerre a szem ellát, nem lát mást, csak a
tábort. Van egy hírhedt főkapu, melyen át vonattal
szállították be a rabokat. A síneken található egy
régi vagon, a magyar zsidók emlékére van állítva,
és amelyet megkoszorúztunk. A tábor körül egy
szögesdrótkerítés van felhúzva. Nem kettő, csak
egy. Ugyanis a kerítés mellett végig őrtornyok vannak építve, melyek fegyverrel, és reflektorral is el
voltak látva. Ahogy ezeket az utakat jártuk be, sokkal jobban éreztük azt a nyomasztó érzést, hogy itt
borzalmas dolgok történtek. Fáradtan, és meglehetősen szürke hangulatban mentünk vissza a szállásunkra.
De ezzel még nincs vége, nem zárom negatívan a
beszámolót. A szombati programunk a Wieliczkai
sóbánya megtekintése volt. Ha valaki úgy érezte,
hogy eddig nem sétált eleget a kirándulás során,
akkor aznap bepótolhatta. Az út első szakaszában
egy fából készült szűk csigalépcsőn mentünk lefele, összesen 314 lépcsőfokot (54 lépcsőszintet),
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egészen a túra kiindulási pontjáig, ezalatt 54 lépcsőszintet haladtunk. Maga a bánya 9 szintből áll
és 327 méterre visz le. Mi csak a 4. szintig mentünk le, de ez is több órát vett igénybe. A barlangot
több kamra alkotja, ahol a sóbányászat egyes fázisait mutatták be bábukkal és hatalmas fa emelvényekkel. Több sóból faragott szobor is van lent:
Kopernikusz, Nagy Kázmér, Goethe, Pilsudski, II.
János Pál és persze Szent Kinga, IV. Béla lánya,
aki a sóbányászok védőszentje. Van egy leégett
kamra is, amely bemutatja a metánégetők munkáját. Ez veszélyes munka volt, mert a metán oxigénnel együtt robbanásképes. Ezt be is mutatták nekünk: demonstráltak egy robbanást a kamrában.
Két tavat is láttunk odalenn, az egyiken régen csónakázni is lehetett. Hát, én valószínűleg nem mertem volna beszállni abba a csónakba. Egyébként
az egészben volt valami borzongató. Hatalmas
kamrákban lépcsőzik az ember, és mit lát: még
több lefele vezető lépcsőt, és a végén egy nagy
sötét tavat. Le a kalappal a hajdani munkások
előtt. De a levegő nagyon kellemes. (A bánya szanatóriumként is szolgál.) Több kápolna is található
a barlangban, mert a munkások mielőtt dolgozni
indultak volna, imádkozni mentek. Ilyen Szent Kinga kápolnája is, amely a legnagyobb az egész bányában. Több dombormű is díszíti, sókristály csillárok, Szent Kinga szobra, illetve II. János Pál pápa
szobra. Sőt, még éttermek is találhatók, mélyen a
föld alatt. A fölfele vezető utat pedig lifttel tettük
meg. Ez után pedig hazafele vettük az irányt, rövid
kitérővel ismét Szlovákiában Árva várát szerettük
volna megnézni, de sajnos zárva volt. Este értünk
haza, fáradtan, de élményekkel tele.

Kedves olvasó, ha Lengyelországba tévedsz, járd
végig te is az utunkat! Főleg a Krakkói főteret, és a
Wawel környékét. Ejts meg egy esti sétát a Visztula
partján, pereccel a kezedben. Nézd meg az
Auschwitz-i tábort, mert ezt szerintem egyszer
mindenkinek látnia kellene. Ahogy a Wieliczkai sóbányát is. Mindegyik egy élmény.
Juhász Dalma
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Köszönet
2014. évi személyi jövedelemadó 1 %-át
91 adózó ajánlotta fel a Mozsgóért Egyesület
számára. A 175.747.- Ft összeget egyesületünk
a rendezvények lebonyolítására fordítja.
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK GYŰJTÉSE

Egyesületünk vállalta fel a települési értékek összegyűjtését. Munkánk eredményeként – mint arról már
beszámoltunk, – a KAKASÜTÉS népszokás már a
megyei értéktárba is bekerült. Értékeink összegyűjtését tovább szeretnénk folytatni.

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki ily módon támogatta munkánkat!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a község lakóit és az egyesület tagjait (külön értesítés nélkül) a bizottság ülésére. A megbeszélés témája: tárgyi értékeink öszszegyűjtése, gyűjtemény kialakítása.
Időpontja: 2015. november 4. szerda 16.30 óra
Helyszín: Községi Könyvtár

SZÍNHÁZI ELŐADÁS MOZSGÓN

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

Nagyszerű, remek, mély, őszinte, vidám, szórakoztató előadás!

Kálmán Imre: MARICA GRÓFNŐ
nagyoperett három felvonásban

Mozsgó, Kazaliczky Antal Művelődési Ház
2015. november 7. szombat 17.00 óra
Tom Ziegler: GRACE ÉS GLORIA
Szereplők:
Grace: Sólyom Katalin Jászai-díjas
Gloria: Füsti Molnár Éva Jászai-díjas
(a Pécsi Nemzeti Színház művészei)
Rendezte: Füsti Molnár Éva Jászai-díjas
Díszlet – jelmez: Tresz Zsuzsa

2015. november 15-én, vasárnap színházlátogatás a Pécsi Nemzeti Színházban.
Az előadás 15.00 órakor kezdődik, indulás
13.30 órakor.
Várunk minden érdeklődőt! Jegyek korlátozott
számban kaphatóak a könyvtárban.
Jegyár: 2800.- Ft + utazási költség
Tel.: +36 30 865 3404

Hogyan adunk számot életünkről? Miért vagyunk
ezen a világon? Nincs ember, akit ne foglalkoztatna ez a kérdés, hiszen életünk minden percében
ott ólálkodik körülöttünk az elmúlás. Grace-t, az
idős parasztasszonyt nemrég engedték ki a kórházból. Gondozója Gloria, miután elhagyta New
Yorkot és egy sikeres állást, most önkéntes ápolóként érkezik hozzá. Kettőjük történetét mondja el
az ismert amerikai író, miközben a néző önfeledten nevet az élet abszurd helyzetein. Egy humorral
teli megható katartikus történet hitről, életről és
halálról.
A PROGRAM INGYENES
Támogató: Pécsi Nemzeti Színház
Helyfoglalás érkezési sorrendben!
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FÖLDÜNK A LEGNAGYOBB KINCSÜNK!
VIGYÁZZUNK RÁ!
A klímaváltozásról sok mindenki beszél, mindenkinek van róla véleménye, mégse érzékeli a társadalom a probléma súlyosságát, hiszen természetesnek vesszük a vizet, a levegőt, a földet. Pedig sajnos már ezek a dolgok koránt se természetesek.
Vizeinket, a levegőt és a földet szennyezzük nap
mint nap, azért hogy életünk kényelmesebb legyen, és nem gondolunk a következményekre. Mit
kéne tenni? El kéne zárni a vizet naponta 6 órára
hogy rádöbbenjünk mennyire fontos dolog ez?
Hiszen már pár órás víznyomás csökkentéskor
fogjuk a fejünket hogy miért van ez? Pedig ez csak
természetes művelet, és tudjuk hogy nem fog sokáig tartani, mégis háborgunk. Halljuk a híreket,
de talán nem fogjuk fel eléggé. Úgy gondoljuk,
persze vízhiány lesz, de majd valahol máshol, minket úgyse fog érinteni. Szennyezett lesz a levegő ,
de nem nálunk. Pedig bizony minket is érint. Kaliforniában már 25%-os vízkorlátozást vezettek be
egységesen, vízhasználóktól függetlenül. A víz
kincs.
Beszéljünk egy kicsit a
globális felmelegedésről.
A probléma akkor kezdődött mikor a társadalom
kezdett elkényelmesedni,
hivatalos néven modernizálódni.
Autók tömege
árasztotta el szép lassan
az utcákat, a sarki kisboltba is már autóval megyünk, senki nem sétál,
nem biciklizik. Vagy ide sorolhatjuk az esőerdők
kiirtását is. Percenként 36 futballpályányi erdőt
vágnak ki. Az emberiség terjeszkedik és mindent
magáénak akar. Erdőink bolygónk tüdeje. Irtásuk
miatt egyre rosszabb a levegő minősége, fogy az
oxigén, elősegíti a globális felmelegedést, emiatt el
fognak tűnni az évszakok. Ennek már mutatkoznak
érezhető jelei. Nem tudja elfogadni az emberiség,
hogy van ami akkor működik tökéletesen, ha nem
nyúl hozzá. Egyes becslések szerint 2020-ra a Föld
átlag hőmérséklete 1,3°C –kal melegebb lesz mint
most, 2070-re pedig már 3°C-kal. Ez így nem tűnik
soknak igaz? Pedig sok. Az idei nyarunk már nagyon forró volt, és előrejelzések szerint ez csak
melegebb lesz, a tél pedig egyre zordabb. A tengerszint megemelkedik, a csapadék mennyisége
és térbeli eloszlása megváltozik.
Számíthatunk egyes természetes vizek kiszáradására, a gleccserek (el)olvadására, az árvizek, hurrikánok gyakoribbakká, nagyobbakká, pusztítób-
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bakká válhatnak. Állat- és növényfajok kipusztulásának sebessége jelentősen nő, ugyanakkor bizonyos fajok elszaporodása felgyorsulhat, nagyot
borítva ezzel az ökológiai egyensúlyon. A kipufogó
gázok miatt a levegő nitrogén-dioxid tartalma az
ideális mennyiség fölé került. Emiatt a napfény
hatására szmog és ózon jön létre, ami asztmát
okozhat. Magyarországon körülbelül 200.000
asztmás beteg van. Az elvékonyodott ózonréteg
következtében fokozottan ki vagyunk téve a nap
káros hatásainak, ami növeli a bőrrákos megbetegedések számát. De hogy még tovább súlyosbítsam a dolgot, a légszennyezés már a magzat tüdejét is károsíthatja. Évente 100.000 tonna olaj folyik
a tengerekbe! Egy liter olaj akár 600.000 liter tengervizet megfertőz. Az olaj a víz felszínén vékony
rétegben terül el, így a halak nem jutnak oxigénhez
és megfojtja őket.
És még ódákat és oldalakat lehetne írni minderről.
Ilyenkor teszi fel az ember a kérdést, de mit tehetek én mindez ellen? Rengeteget! A vizeket szenynyezi a napolaj, a WC-be öntött sűrű zsiradékok,
ételmaradékok, kávézacc, maró vegyszerek, erős
fertőtlenítők, használt olaj, mosó- és mosogató
szerek, valamint a szemetelés. Sok embertől hallottam már hogy „ de hát más is szemetel”. Sajnos
ettől a hozzáállástól nem lesz jobb semmi. Nem
mást kell nézni, hanem önmagunkat, és hogy mi
mit teszünk a Földért, a legnagyobb örökségünkért
amit gyerekeinkre és unokáinkra hagyunk. Valóban
azt szeretnénk hogy utódaink egy olyan világban
éljenek, mint ami felé tartunk?
Hogy mit tehetünk mindez ellen?









sétáljunk és kevesebbet autózzunk
ne pocsékoljuk a vizet, hiszen a víz kincs!
ne szemeteljünk, szemetünket gyűjtsük
szelektíven
ha nem használjuk az elektromos eszközeinket, kapcsoljuk ki, húzzuk ki a konnektorból
vigyázzunk élőlényeinkre
ültessünk fát
óvjuk környezetünket
gyűjtsük az esővizet (az esővíz sokkal megfelelőbb növényeink öntözésére)

Néhány példa a sok közül, mit tehetünk mi magunk
Földünkért. Ugye nem nagy ár mindez azért, hogy
később egy jobb világban élhessenek szeretteink.
Földünk sorsa a mi kezünkben van. Óvjuk meg!
Vigyázzunk rá!
Tormási Viktória
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Baranya megyei II. osztály férfi felnőtt bajnokság
2015/2016. évad őszi fordulói
1. Ócsárd SE 24 pont
2. Gyógyfürdő Harkány 21 pont
3. Himesháza KSE 18 pont

4. Lánycsóki SE 16 pont
5. Mozsgó Csizik M SE 16 pont
6. Véménd KSE 15 pont
Októberi mérkőzések

Szeptemberi mérkőzések
5. forduló 2015. 09. 12. (szombat)
Mozsgó - Hosszúhetény 3-2
Góllövő: Horváth Benjamin (3)

8. forduló 2015. 10. 03. (szombat)
Bicsérd - Mozsgó 6-1
Góllövő: Szarvas Bence

6. forduló 2015. 09. 20. (vasárnap)
Kétújfalu - Mozsgó 3-3
Góllövők: Horváth Benjamin (2),
Simonics Dávid

9. forduló 2015. 10. 11. (vasárnap) 15:00
Mozsgó - Lovászhetény 3-2
Góllövők: Szabó Gergő, Horváth Benjamin,
Szabó Dávid

7. forduló 2015. 09. 26. (szombat)
Mozsgó - Somberek 2-0
Góllövők: Szabó Dávid, Pfeiffer Bence

10. forduló 2015. 10. 18. (vasárnap) 14:30
Harkány - Mozsgó
11. forduló 2015. 10. 24. (szombat) 14:30
Mozsgó - Vajszló

Novemberi mérkőzések
12. forduló 2015. 11. 01. (vasárnap) 14:00
Mozsgó - Hosszúhetény
13. forduló 2015. 11. 07. (szombat) 13:30
Mozsgó - Véménd

Baranya megyei II. osztály
férfi U19 A csoport
2015/2016. évad őszi fordulói

Szeptemberi mérkőzések
1. forduló 2015. 09. 12. (szombat) elmaradt
Vajszló - Mozsgó

14. forduló 2015. 11. 15. (vasárnap) 13:30
Lánycsók - Mozsgó

Októberi mérkőzések
4. forduló 2015. 10. 04. (vasárnap)
Drávaszabolcs - Mozsgó 3-4
Góllövők: Konczer Mátyás (2),
Ifj. Németh Tibor, Bocskor Ákos
5. forduló 2015. 10. 10. (szombat) 10:00
Mozsgó - Bicsérd 3-2
Góllövők: Konczer Mátyás (2), Horváth Dominik

2. forduló 2015. 09. 19. (szombat)
Mozsgó - Gyód 0-6

6. forduló 2015. 10. 17. (szombat) 10:00
Kétújfalu - Mozsgó

3. forduló 2015. 09. 27. (vasárnap)
Mozsgó - Felsőszentmárton 0-4

7. forduló 2015. 10. 25. (vasárnap) 10:00
Mozsgó - Pellérd

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.; Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;
Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.;
Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva;
Szerkesztő: Bege Amália, Kántor Éva Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi Telefon: +36 (73) 344-060; +36 (20) 329-0590
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
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