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„Mozsgón mindig történik valami” 
 

A nyári hónapokat, – amikor bezárnak az iskolák, színházak, a foci-

bajnokságot szüneteltetik, az emberek nyári szabadságukat töltik – 

átvitt értelemben uborkaszezonnak hívjuk.  

Mozsgón a nyári hónapokban sem pihentünk, hiszen júliusban 

kezdtük a kakasfesztivállal, zártuk a nyarat az operett gálával, több 

kirándulási lehetőséget is biztosítottunk. Augusztusban megköszön-

tük a közfoglalkoztatásban dolgozók munkáját.  E havi lapszámunk-

ban e témákat járjuk körül.  

P. É.  

 

Operett gála Mozsgón 
 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idén is megszervezték az Operett 

gálát a Biedermann-kastéykertben. A Pódium Színház társulata 

Bednai Natália, Újhelyi Andrea, Sárkány Krisztián, Zsiga László éneke-

sek, Csutor Zsuzsa és Hátszegi Erika táncosok szórakoztatták a közönséget.  

Az előadás bevezetőjeként Puskásné Horváth Évától a kápolna történetét hallgathattuk meg és meg-

tudtuk, hogy egy pályázat elbírálásától függ az épület felújításának lehetősége. Az előadás magával ragadó 

hangulata igazi kikapcsolódást jelentett.  

                                                                  B. T.  

 

 

Fotó: Kántor Éva 

Fotó: Ken Owen 
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„Kék nefelejcs” 
A múlt havi újságban olvashattuk: ha augusztus, akkor operett gála. Kínosan ügyelek rá, hogy a valót, a megtörténtet 
hűen írjam, de most a fantáziám teszem próbára. 

Átverekedve a nagyváros forgalmán az autópályára ér az autó. A bent ülők nagyrésze nem is tudja hol állt itt 
Osztyapenko szobra. Nem is kíváncsiak rá (zömmel fiatalok). Egész más foglalkoztatja őket. 

- Merre van az a Mozsgó? 
- Én néztem: Baranya széle, Szigetvár mellett. 
- Ja, azt emlegették a rádióban: valami törököt keresnek. 
- Hát mi nem keressük, jó lesz, ha megtaláljuk Mozsgón a Biedermann-parkban a kápolnát, ott kell fellépjünk. 
- Ott is magyarul beszélnek, megkérdeztük. 
- Mikor érünk oda? 
- Ha minden jól megy egy óra Lelle, ott balra Kaposváron túl megint egy jó óra, egyenest ameddig a szem ellát. 
- Lacikám Te kezdesz a „Kék nefelejccsel”. 
- Megvan, zenét nehezen találtam, de az is lett. Azt mondták Mozsgói – Kazaliczky – a szerző. Miért az adukat 

játsszuk ki elsőnek? 
- Így kérték, meg aztán marad még pár jó lapunk.                                       
Tempósan haladva az autó már elhagyja Kaposvárt. 
- Nézzétek milyen szép dombok, kár, hogy nem ősszel jöttünk. 
- Ki is hívott volna a réklidből az októberi este. 
- Figyeljétek itt balra már Mozsgó. 
- Kicsi falu, kíváncsi leszek hányan lesznek. 
- A minőség fontosabb, mint a létszám, csak sikerül a laptop 

mellől elszólítani pár tucat embert! 
Megvan a színpad, az öltözősátor, gyors pakolás! 
- Mit rakunk ki? 
- Biztos, ami biztos, mindent. 
- Minden ruhát? 
- Elbírja a fogas. 
Szulimán felől már araszol lefelé a nap, már csak a hársfák és platánok hegyén csillan a késő őszi alkonyi nap. Vö-

rös aranyszínű a fák tetején fénylő nap. 
Megtörténik a szokásos protokoll, majd felcsendül a nóta, ami igen hajadzik az új típusú népdalokra. 

„Kék nefelejcs, kék nefelejcs virágzik, a virágzik a tóparton.” Tisztán csengő férfiének, a közönség elnémulva hallgatja. 
A székes fővárosból, hogy ilyen hangot hoznak kis faluba, senki nem számított rá. Mire odaér a nóta, hogy „a sí-
romra, sírhalmomra, nefelejcsből fonjatok.”… „Nem én, hanem ők csaltak meg engemet”… mindenki lelkében érzi a 
dalt. Nem az eltemetettet sajnálják – akiről a nóta szól – hanem, aki beletemetkezett valamibe ahelyett, hogy a sza-
badon maradt székek közül leüljön egyikbe és élvezze a műsort. A dal végén kitör a taps, a nóta során kálváriát járt 
lelkek felszabadulnak a tapsban.  

- Ugye mondtam nagy lappal kell kezdeni. 
- Igazad volt, Lacikám. 
- Hanem most ti vágjátok ki a rezet lányok a könnyű számokkal. A lányok teszik a dolgukat, egyre melegebb a 

hangulat, mire a nap egy utolsó búcsúpillantás után lehanyatlik a domb mögött. 
- Lányok gyors öltözés, ti is tánc kórusok. Ezek ott kint megérdemlik számonként az új ruhát.  
- Ez közönség. Nem magát mutogatni jött színházba, ezek ránk kíváncsiak. 

 Már csak a beprogramozott gépi zene köti a színészeket, ahhoz alkalmazkodni kell, de már nem játszanak. 
Eljutottak oda, ami minden produkcióban legfelső szint: nem játszanak, hanem magukat adják, mulatnak, így 
lehet legszínvonalasabban mulattatni. A finálén már a parkban van a világ közepe. Könnyű a világnak, mindig 
ott van a közepe, ahol megfogja az emberi lelket.  

- Gyerekek, egy csöppnyi pihegés és pakolunk. Már sötét este van. 
Az autó újra nekifekszik az útnak, falja a kilométereket. Éjféltájt újra megcsapja orrukat a városi levegő. Sorra 

kiszállnak az autóból, fejükben még kavarog az előadás. A bűzös, élhetetlen nagyváros helyett, ha csak egy estére is, 
kaptak egy dombok közé épült kis falut, ahol „kimulathatták” magukat. Megkapták az élet – egészséges lelkű ember 
számára – legnagyobb ajándékát. 

 Adhattak! 
Mozsgó, 2016 operett gála után 

Győri Sándor  

Fotó: Ken Owen 
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Nyár, kaland, kirándulás… 
Lassan beköszönt az ősz, sőt mire az újság megjelenik, már 
bőven benne járunk, de rengeteg élménnyel gazdagodtunk 
a nyáron. Jó érzés visszagondolni, hogy ebben a kis faluban 
mennyi színes és tartalmas program és kirándulás volt eb-
ben az évben. Egyesületünk kivette részét a munkákból, 
úgymint a kirándulások szervezése, a rendezvények lebo-
nyolítása. Voltunk Szegeden, Szlovéniában, Szombathelyen 
és Velemben. A visszajelzésekből kiderült, hogy mindenki 
nagyon élvezte ezeket a kirándulásokat, sok új ismerettel és 
szépséggel lettünk gazdagabbak.  

Szlovéniában megismerhettük az ottani szokásokat és bete-
kintést nyerhettünk egy picit az életformájukba.  

 

Bármerre mentünk, szívesen beszéltek magyarul, sőt egy 
hölgy meg is jegyezte, hogy nagyon szimpatikusak és sze-
retetre méltóak a magyarok. Ez nagyon jól esett. 

A sok látnivaló, élmény és az emberek köszönete megerő-
sítette bennünk, hogy érdemes időt és energiát fektetni 
ezekbe a kirándulásokba, mert megéri. Ha rajtam múlik, a 
jövőben is szeretnék részese lenni ezeknek a szervezési 
munkáknak. Köszönjük Kovács Zsolt polgármester úrnak, 
hogy biztosította részünkre az autóbuszt, valamint a sofő-
röknek (Halász Ferinek és Hegedüs Jánosnak) a biztonsá-
gos közlekedést. 

 Akkor jövőre találkozunk!  

Bege Amália 
         szervező 

 

 
 
 
 
Tisztelt Mozsgói Lakosság! 

 

Mozsgó Község Képviselő-testülete további kirándu-

lási lehetőségeket biztosít Mozsgó község lakói szá-

mára, az autóbuszt ismételten ingyenesen használ-

hatják az itt élők. 
 

A Szlovéniai kirándulás kapcsán sokan jelezték, hogy 

ők is szívesen elmennének. Nagyon örülünk, hogy 

igény van rá, ezért tavasszal még egy utat tervezünk 

Szlovéniába. A programot megfelelő számú jelent-

kező esetén szervezzük meg.  

A kiránduláson a felmerülő költségeket (belépőjegyek 

2 db) mindenki saját maga fizeti: 10 Euro. 
 

Ha felkeltettük az érdeklődésüket, jelentkezni már 

mostantól lehet a Községi Könyvtárban Sánta Ró-

bertnénél vagy Kántor Évánál. 
 

Látogatás a Zsolnay Kulturális Negyedbe 
 

 

 

 

 

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a „Zsolnay 

Program” keretében 2016. október 23-án, vasárnap 

lehetőséget biztosít a Zsolnay Negyedben található 

látnivalók megtekintésére idegenvezetéssel. 

A látogatás 14.00- 17:00 óráig tart. 
 

A felnőtteknek szóló program: Séta a Zsolnay Ne-

gyedben, Zsolnay Aranykora – Gyugyi-gyűjtemény 

megtekintése, Rózsaszín Zsolnay kiállítás, Zsolnay 

család- és gyártörténeti kiállítás, Zsolnay Mauzó-

leum, Kézműves boltok utcája (ajándéktárgy, édes-

ség és helyi termék vásárlási lehetőség.  
 

A program ingyenes, de a létszám korlátozott.  
 

Jelentkezni a Községi Könyvtárban szeptember 30-ig 

lehet Sánta Róbertné Amáliánál. 

  

Lendva            Fotó: Kántor Éva 

Szeged                Fotó: Szijártó Erik 
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E-HULLADÉKGYŰJTÉS 

A mozsgói általános iskola az őszi hónapokban 
ismét gyűjti az elektronikai hulladékokat. 

Gyűjtünk minden olyan gépet, készüléket, ami 
valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel 
működött (mosógép, hűtő, tűzhely, számítógép, 
monitor stb.).  

Ezeket a készülékeket október 28-ig, péntekig le-
het elhelyezni az iskola udvarában. A begyűjtött 
készülékekért az iskola támogatásban részesül. 

  Matus Attila 
       06 30 607 1631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – ESKÜVŐ 
 

2016. augusztus 27. nap-

ján Mozsgó községben 

házasságot kötött Séllei 

Dzsenifer és Hegyháti Gá-

bor, mindketten mozsgói 

lakosok. 
 

     Gratulálunk! 

 

 

 

KÖSZÖNET 
 

Mozsgóért Egyesület 
köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 
adójuk 1 %-át fel-
ajánlották.  

 
 

 
 

 
 

 
 

A 2016. évben a felajánlott összeg:  
    233 292.- Ft 
 
Az adófizetők pénzét a temető felújítására kí-
vánjuk fordítani. 
 

Köszönjük, hogy munkánkat támogatta! 
 

Puskásné Horváth Éva, elnök 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat, akik 

szeptember  hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 
 

Beute Hendrikus Alsóhegy 

Boros Józsefné Árpád u. 

Gaják Sándor József Kolozsvári u. 

Hajdú Istvánné Kassai u. 

Molnár Istvánné Batthyány u. 

Nemes Istvánné Batthyány u. 

Sebe Ilona Árpád u. 

Szabados Zoltán Erdészház 

Szeltner Jánosné Mátyás k. u. 

Szukits Józsefné Kassai u. 

Velez Istvánné Petőfi u. 

 

 

 

 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 

KEDVEZMÉNYES SZÍNHÁZBÉRLET 

 

„Ahogy tetszik repertoár bérlet” négy előadás 

megtekintésére ad lehetőséget 7840 Ft-ért. 

A buszköltség 600 Ft előadásonként. 

Kínálat: 

 Somogyi-Eisemann-Zágon: Fekete Péter  

operett  

 Vörösmarty Mihály:   Csongor és Tünde  

színjáték 

 Vitéz-Vadnai- Márkus-Brecht-Dessau:    

Meseautó  zenés vígjáték 

 A szecsuáni jólélek  színpadi játék 
 

 

Jelentkezni és a bérlet árát befizetni a könyvtárban le-

het Sánta Róbertné Amáliánál szeptember 20-ig. 

    Tel: 06/30-865-3404     

    Email: mozsgokonyvtar02@gmail.com 
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KÖZFOGLALKOZTATOTTAK NAPJA 
 

 
Fotó: Balogh Bea 

A polgármester úr kezdeményezésére 2011 óta 

minden évben ünnepeljük a közfoglalkoztatottak 

napját. (Ehhez hasonló kezdeményezéssel máshol 

még nem találkoztam.) 
 

Kovács Zsolt ünnepi megnyitó beszédében köszön-

tötte az egybegyűlteket, és elmondta, hogy 2011 

óta van lehetőség közfoglalkoztatásra, ami a köl-

csönösségen alapul: az ő célja a falu építése, szépí-

tése, fejlesztése, amelyek feltételeiért minden tőle 

telhetőt megtesz, a közmunka programban dolgozó 

falubeliek pedig a kezük munkájával, a megvalósí-

tásban vesznek részt. Mivel a közfoglalkoztatottak 

díjazása államilag megszabott, a képviselő-testület 

ezzel a nappal szeretné kifejezni köszönetét és 

megbecsülését a faluért dolgozók iránt. A közös 

munkát és a haladást elégedettséget adó ered-

ményként értékeli. Megtudtuk, hogy jövő év márci-

usától megszorítások várhatók, ami 40-50 fő elbo-

csátását követeli majd meg. Polgármesterünk ra-

gaszkodni fog a tisztességesen dolgozókhoz és ez-

után is értelmes, hatékony munkavégzésre törek-

szik. 
 

Az ünnepen saját pálinkájával kínálta meg az egy-

begyűlteket. A délelőtt folyamán dinnyét, sört, üdí-

tőket szolgáltunk fel, majd a frissen készült pince- 

pörköltből fogyaszthattunk ebédre. A desszert jég-

krém volt. Zene, beszélgetés és egy jó hangulatú fo-

cimeccs tette hangulatossá az együtt töltött időt. 
 

A teljesség igénye nélkül megszólítottam néhány 

résztvevőt: 

Pfaffné Horváth Ágnes a gyerekei miatt örül, hogy 

helyben dolgozhat. Jól érzi magát az összeszokott 

csapatban és azért, mert a faluért, az itt élőkért ad-

hatja keze munkáját. 
 

A faluszépítő brigád öt éve alkot egyöntetű csapa-

tot, akik közösen gondozzák, szépítik Mozsgót. Kö-

szönik a polgármester úrnak, hogy a mai ünneppel 

kifejezte irántuk megbecsülését, hogy ember-

számba veszi őket. 
 

Kovács Dóra Zita a szociális segítők nevében el-

mondta, hogy jó alkalomnak tartja ezt a napot egy-

más megismerésére, és reméli, hogy nem csak az 

összeszokott csoportok beszélgetnek majd egy-

mással. 
 

A vezetőség ezúton köszöni Tormási Vikinek, hogy 

összefogta az ünneppel kapcsolatos teendőket, 

Szabados Zoltánnak és Bilanics Sándornak a finom 

ebédet, a segítőknek a munkáját. 

Bóni Tünde 

 

 

 
 

Őszi betakarítás  

 

 
Fotó: Ken Owen 

A fél hektár területen termesztett burgonyából kb. 

2,5 tonna, a hagymából, a 0,3 ha területen, kb. 1,7 

tonna termett. Ebből a mennyiségből ellátjuk az is-

kolai konyhát, valamint a lakosság részére vásárlási 

lehetőséget biztosítunk. A megvásárolt termést ház-

hoz fogjuk szállítani.  

Tormási V. 

 

 
 

ZÖLDSÉG ELADÓ 
 

  Az önkormányzat által megtermelt  
  zöldségek eladók:  
   

Hagyma 100 Ft/kg 
Burgonya 100 Ft/kg 

 
  Érdeklődni a könyvtárban lehet. 
 
  Telefonszám: 06-73/344-060 
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„REND A LELKE MINDENNEK” 

Mozsgóra költözve lenyűgözött a falu rendezett-

sége, szép környezete. Szeretek átbiciklizni a falun, 

gyönyörködni a virágokban, – feltöltődök a szép-

ségtől. Utánajártam, kinek köszönhetjük mindezt. 

Radanics Jánossal, a faluszépítő brigád vezetőjével 

és a temető gondnokával beszélgettem. 

 

Fotó: Balogh Bea 

János 6 éve dolgozik az önkormányzatnál -  jelenleg 

nyugdíj mellett, megbízási szerződéssel. – Paraszt-

gyerekként nőtt fel, korán beletanult az állattartás, 

növénytermesztés rejtelmeibe. Később lakatos 

szakmát szerzett, majd sofőrként dolgozott egy 

építő cégnél, ezt követően a tsz-nél. Mozsgói mun-

kája eleinte a temető gondnoksága volt 4 órás mun-

kakörben, majd Kovács Zsolt polgármester felkérte 

a közmunka irányítására. Ez az időszak közel 3 évig 

tartott, de a felelősségteljes, precíz munkát igénylő 

feladatkör mind időben, mind energiában soknak 

bizonyult. Egészsége érdekében csökkentenie kel-

lett a sok munkát, így került a faluszépítők vezetőjé-

nek. 

– Honnan jöttek az ötletek a falu rendezéséhez? 

– A természet szeretetéből – válaszolja, - már gye-

rekkoromban magamba szívtam a rendszeretetet, a 

természetbe pedig beleszülettem. 

Munkájához azonban a vele együtt dolgozókat is be 

kellett tanítania, ami szintén nem könnyű feladat. 

Jelenleg 14 fővel dolgozik, még két ember dolgos 

keze elkelne, mert sok a teendő. Csak olyanokkal 

hajlandó közösen dolgozni, akik bírják és akarják a 

folyamatos munkavégzést, hisz eredményt csak így 

lehet elérni.  

– Magamtól és az emberektől is a maximumot vá-

rom, akinek ez nem megy, azt eltanácsolom. Próbá-

lok igazságos lenni… Nálam szeretnek dolgozni, 

mert megbecsülöm Őket, amit csak lehet, kiharco-

lok nekik, mint pl. munkaruha, cipő. Figyelek arra is, 

hogy jó gépekkel dolgozhassunk, ebben Farkas La-

jos szerelő segít. Kovács Zsolt támogatása nagyon 

fontos - szoktuk is viccesen mondani, hogy „Szép 

asszonyra is költeni kell.”, hát így vagyunk a faluval 

is, ha azt akarjuk, hogy szép legyen a környezetünk. 

Spórolni ott tudunk, amit helyben elő lehet állítani - 

a nyári virágok zömét már sikerült a fóliasátorban, 

az ott dolgozók segítségével, ám az árvácska ké-

nyes, azt nem sikerült, meg kell vennünk. 

– Hogyan tervezi az aktuális munkákat? 

– Minden nap átjárom a falut és megvan, hogy mi 

lesz a teendő másnapra. Senki nem megy haza úgy, 

hogy ne tudná, mit csinálunk holnap. Reggel 7-kor 

kezdünk, reggelizünk, majd onnantól folyamatosan 

dolgozunk - úgy tervezek, hogy beleférjen a munka-

időbe és haladjunk. Amíg nem végzünk el, nem me-

gyünk haza. Naponta 10-12 liter benzin fogy el fű-

nyíráshoz, ennek van látszata – az emberek igen le-

izzadnak, mire végeznek. 

– A gyümölcsös is hozzám tartozott eddig, saját ma-

gam metszettem, permeteztem, de orvosi utasításra 

át kell adjam a permetezést.  

– Milyen érzés együtt dolgozni a feleségével? 

– Mindenkinek ilyen házasságot kívánok! Köztünk 

megértés van, na nem úgy, hogy azonnal minden-

ben egyetértünk, hanem amiben különbözik a véle-

ményünk, azt megbeszéljük. 

 

Fotó: Ken Owen 
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– Milyen tervei vannak a közeljövőben? 

– A temetőben a ravatalozóhoz támfalat szeretnék 

építtetni, hogy ne verjen be az eső. A kivágott fák 

helyére fásítást tervezünk. A régi temetőt mi tettük 

rendbe, ennek a folyamatos tisztítását is folytatni 

szeretném. Örülnék, ha a Petőfi utcai kereszt javí-

tása megtörténne. 

 

 

 

– Mit szólnak a munkájához a faluban? 

– Változó. Kapok pozitív és negatív véleményeket is 

- utóbbit igyekszem megmagyarázni, hisz mindig 

oka van, hogy miért annyit tudunk tenni, amire lehe-

tőség van. 

– A munkájának fontos része, hogy tudjon kommu-

nikálni az emberekkel. 

– Vezetőként el kell tudnom fogadni a bírálatokat is. 

Mindenkinek nem lehet eleget tenni. 

– Mondana egy-két példát, miben nem értettek 

egyet önnel? 

– Egyik a fűnyírás - a Fő utcát tudjuk folyamatosan 

nyírni, de a többi utcában a lakók háza előtti fűhöz 

nem érünk oda. Arra a szociális csapatban van egy 

férfi, aki az idős, beteg lakók háza előtti teret rendbe 

teszi… persze besegítünk, ha szükség van rá. Másik 

a gömbre vágott bokrok, amik szétterültek, zavarták 

a járdán haladást - tavasszal is nyírni kell őket, hogy 

megtartsák az alakjukat, így azonban levágjuk a vi-

rágzó ágakat is. 

– Hogyan tervezi az utcaképet? 

– Látványos helyre ültetünk és kiemeljük az ágyáso-

kat, hogy jól látszódjanak a virágok. 

– Mozsgón született? 

– Igen, Alsóhegyen. 6 km volt onnan az iskola, meg-

edződtünk a napi gyaloglástól, soha nem hiányoz-

tam betegség miatt az iskolapadból. Más világ volt 

akkor: az emberek közvetlenebbek, beszédesebbek 

voltak. Kiültek a házak előtti kispadra és beszélget-

tek. A kocsma sem az ivásról szólt, főként kugliztak, 

kártyáztak, véleményt cseréltek egymással, akik be-

tértek. Szeretem kimondani a véleményem és meg-

hallgatni a másokét - tanulhatunk egymástól. 

– Elégedett a munkájával? 

– Nagyjából…  több ötletem is van, ami megvalósí-

tásra vár. 

– Meddig szeretné ezt a munkát végezni? 

– Ameddig csak lehet, szívesen csinálom. 

Bóni Tünde 

 
 

 

 

       Mesél a Krónika 
 

Rovatunk szerkesztésekor Feri bácsi 

írásait, összegyűjtött dokumentumait, 

képeit hívjuk segítségül.  

Kérjük, csemegézzenek velünk! 
 

40 és 35 évvel ezelőtt szeptemberben 

 

1976. szeptember 01.  

A Szigetvár és Vidéke Takarékszövetke-

zete beköltözött új helyére. 

 

 

1981. szeptember 30. 

Pécsett lezajlott a Néptanítók című film bemutatója. Mozsgói vonatkozása a filmnek, hogy a megrendezés 

gondolta Sára Sándorban itt indult el 1980. május 11-én, amikor a Pergőtűz ideiglenes című filmhez for-

gattak Lengyeltóti János ny. müv. ház. igazgatónál. 
 

  Kántor Éva 
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TANÉVKEZDÉS 
 

Lám, a cserfes gyermekhad ünneplőben ballag. 

Halld a csengőnk víg dalát, ím eljött a nagy nap! 

Elsuhant a fényes nyár, nézd, az ősz már intett! 

Visszavár sok jóbarát, osztályfőnök minket. 

Lesben áll az új kaland, színes, radír, tábla, 

kunkorodó ötösök bújnak az irkánkba. 

Gyere te is, kispajtás, állj be közénk vígan! 

Hidd el, csodás lesz az év itt, a mi sulinkban! 

Mentovics Éva: Lesben áll az új kaland 

 

2016. 09. 01-én újra iskolapadba ülnek a diákok. Ha 

megkérdezzük őket, biztosan azt mondják túl rövid 

volt a nyár, de ha az élményeikről kérdezünk, remél-

hetőleg temérdek történetet el tudnak mesélni.  
 

Csütörtök délelőtt azonban becsengettek és meg-

kezdődött a 2016/17- es tanév. Az iskola ezt az évet 

összesen 83 diákkal kezdte. A már ismerős arcok 

mellett új gyerekek is ültek a sorok között.  
 

Idén az elsősök 11 diákkal kezdték a tanévet, 

Jancsarevic Erika osztályfőnökkel.  

Elsős diákok név szerint:  Bóner Barnabás, Heszeg 

Erik, Kalányos Ramóna, Kovács Evelin, Laczó Ben-

jamin, Megyer Milán, Milichovszki Patrik, Perecz 

Márk Róbert, Tokovics Zsófia, Tormási Mátyás, Vár-

dai Melissza. 
 

 
Fotó: Kántor Éva 

 

Az első osztályos tanulók ajándékot kaptak, parafa-

tábla kitűzőt, amire iskolai képeiket, emlékeiket tud-

ják kitenni.  
 

Az elsősökön kívül még 7 új diák érkezett isko-

lánkba.  
 

Nyári Viktor személyében egy új tanárral is bővült a 

tantestület, aki testnevelést, természettudományt, 

illetve földrajzot fog tanítani a gyerekeknek.  
 

Megtudtuk, hogy az Erzsébet Tábor keretein belül 

az iskola programokat szervezett. A tábor nagy ér-

deklődést váltott ki a szülők és a gyerekek körében, 

volt olyan nap mikor 26 kisdiák is volt az iskolában. 

Ezt a lehetőséget a jövőre is biztosítani kívánják.  

 

 
 

 
Fotók: Általános Iskola 

– A nyári szünetben az iskola konyhája megújult. 

Őszi szünetben felújításra kerülnek majd a mellék-

helyiségek. Alig ért véget a nyári szünet, a gyerekek 

már az őszi szünet felől érdeklődnek, ami majd ok-

tóberben lesz. Összesen 182 nap van vissza az is-

kolából a következő nyári szünetig. Használjátok ki 

ezeket a napokat. – hangzott el a Hajdú Szilvia tag-

intézmény-vezető beszédében.  

 

 
1.osztály                                          Fotó: Balogh Bea 

A diákoknak sikerekben gazdag tanévet és jó tanu-

lást kívánunk! 

Tormási Viktória 
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MOZSGÓN BEZÁRT A TAKARÉK 
 

2016. augusztus 31-én, szerdai nap bezárt Mozs-

gón a Szigetvári Takarékszövetkezet fiókja. 
 

A Szigetvári Takarékszövetkezet Magyaror-

szág egyik legnagyobb takarékszövetkezete a tér-

ségben elsőként 1958 június 1-jén alakult meg 

Nagydobszán. A mai forma 1976-ban jött létre négy 

jogelőd szövetkezet Ibafa, Somogyapáti, Kétújfalu 

és Nagydobsza egyesülésével. A jogelőd takarék-

szövetkezetek a 60-as években nyolc faluban üze-

meltettek fiókokat, s csak a 70-es évek közepén vált 

lehetővé számukra a városokban történő fióknyitás.  

Élve a lehetőséggel, 1975-ben Szigetváron 

megnyílt az első városi fiók, amely az 1976-os egye-

sülést követően egyben a takarékszövetkezeti köz-

pont szerepét is ellátta.  
Forrás: Szigetvári Takarék  

 

Mozsgón először 1970. február 15-én nyitott meg a 

Takarékszövetkezet a Batthyány utca 2. alatt. 1976. 

09. 01-én a Batthyány utcába Szijártó László és 

Módenszieder István lakóháza közé költözött. 

 
Forrás: Szigetvári Takarékszövetkezet szórólapja 

1993. szeptember 24-én átadták a Szigetvár és Vi-

déke Takarékszövetkezet új épületét, mely Soltész 

László tervei alapján készült a Szigetvári Városgaz-

dálkodási Kft. munkája eredményeként. 

 
A régi épület belső tere, a képen Mazza Józsefné. 
Fotó: Péteri Ferenc 

Az építés munkáját, valamint a szövetkezet tevé-

kenységét dr. Kiss Endre a takarékszövetkezet el-

nöke ismertette. Végül a nemzeti színű szalag átvá-

gásával dr. Kapronczai József országgyűlési képvi-

selő megnyitotta Mozsgó legújabb, igen szép épü-

letét.  
Forrás: Péteri Ferenc: Falukrónika, 1993.  

 

 
Megnyitó képei, 1993.                  Fotó: Péteri Ferenc 
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Fotó: Herczeg József Tamás, 2014. 

 

 
 

Legközelebbi fiókok:  

Szigetvár József Attila utca 19. 

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig 7:45-16:15 

Pénteken 7:45-13:45  

Telefonszám: 73/514-094 

 

TAKARÉK DOLGOZÓI VOLTAK: 
 

(Időrendi sorrendben, a pontos dátumok még össze-

gyűjtésre várnak. ) 

Galamb József (csak rövid ideig, később az Ibafai fi-

ókban dolgozott) 

Paksi Károlyné 

Czakó János 

Ács Tiborné 

Mazza Józsefné, Viljovácz Jánosné 

Mazza Józsefné, Szukits Ferencné 

Szukits Ferencné, Scludt Gyuláné 

Mazza Józsefné, Szukits Ferencné 

Mazza Józsefné 1981.01.02-2013.01.20 

Szukits Ferencné 1985.11-13-2012.03.08 

Karsai Józsefné 

Tóth Csabáné 2012. áprilistól 2016.08.31  

Forrás: Szukits Ferencné és Mazza Józsefné, 2016. 

szept.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szentlászló Kossuth u 1/c 

Nyitva tartás: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00 

Pénteken 7:30-13:30 

Telefonszám: 73/554-000 

Kántor Éva

 

 

 

 

LAKODALOM VAN A MI FALUNKBAN… 

 

 
 

Igazi falusi lakodalmat már nagyon ritkán tartanak. 

Mozsgón adottak a körülmények egy ilyen esküvő 

megrendezésére, ott van a művelődési ház a va-

csora lebonyolítására, a rendezvényterem az eskü-

vőre, sőt gyönyörű természeti környezet a fotózás-

hoz.  

 

 

 

 

Az ifjú pár lakóhelyüket, Mozsgót választották e 

nagy esemény színhelyéül.  

Ezen az esküvőn az előkészületek is kaláká-

ban történtek, mint régen. A lakodalmas ház asszo-

nyai, beleértve a komákat, komaasszonyokat is, 

egész héten segítettek. Csütörtöki nap belépve a 

kultúrházba sürgés-forgás, jókedv, kacagás foga-

dott. Egy kis ízelítőt adunk a mennyasszony és egy 

vendég segítségével az eseményekről: (szerk.) 

 

– Az esküvő hetében, kedden, már nekiáll-

tunk a sütésnek és az előkészületeknek, a nagy csa-

lád apraja-nagyja, anyukám testvérei és az unoka-

testvéreim segítettek a sütésben, összesen nyolcan 

voltunk. Ahhoz, hogy gyorsan menjen a munka, két 

gáztűzhelyt is be kellett pluszban üzemelni. (Kö-

szönjük, hogy a kultúrházban helyet biztosítottak 

nekünk.) Nagy összhang volt köztünk, mert ebben 

az évben már egy lagzit kisütött a rokonság. Nagyon 

jó hangulatban és összhangban teltek ezek a na-

pok. –  Séllei Dzsenifer 

Több mint egy éves lázas készülődés után 

elérkezett, a most már Hegyhátiné Séllei Dzsenifer 

és Hegyháti Gábor számára várva várt nap, 2016. 

augusztus 27-e, amikor végre kimondhatták egy-

más előtt az igent, és házastársakká válhattak. 
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Délután 15 órakor történt a búcsúztató Gá-

bor otthonában, ahol először az ifjú vőlegényt, majd 

az édesanyját, végül pedig testvérét hívták ki, innen 

indult a násznép egészen az Árpád utcáig, ahol a 

gyönyörű menyasszony házáig meg sem álltak. Na-

gyon sok érdeklődő állt ki a házak elé – ahogyan ré-

gen is, – hogy megnézhesse a vendégsereget. Ka-

lácsot és bort is osztottak – mint régen – a nézelő-

dőknek. A vőlegény a megszokott munkaautóval, 

Pupákos autóval érkezett. 

Nagy napjukon Tóbiás vőfély segítette őket, 

aki fergeteges hangulatot teremtett.  A játékos ki-

kérő így történt: Gábornak, a leendő férjnek, nem 

volt könnyű dolga, ugyanis csak negyedszerre 

kapta meg kedvesét. Először és másodszor a 

mennyasszony unokatestvérei lettek kivezetve. Az 

első a 10 éves Martina volt. Tóbi vőfély mondta a 

vőlegénynek, hogy igen szép lányka, de még fiatal. 

Aztán jött a második próbálkozás: Szandi, aki egy-

ben koszorúslány volt, na ő igen megtetszett 

Tóbinak, de itt is akadt  kifogás, mégpedig az hogy 

nincs fehér ruhában.  A vőfély megkérte a menny-

asszony édesapját, hogy ha van a háznál egy fehér 

ruhás, legyen olyan kedves és vezesse eléjük. Hát 

ez így is történt, de az volt a baj, hogy ez a személy 

egy mennyasszonynak öltözött úriember volt. A vő-

fély és a násznép jól kinevette a vőlegényt, hogy mi-

lyen mennyasszony jutott neki. A vőfély megsaj-

nálta,  úgyhogy újból megkérdezte az édesapát, 

hogy nincs-e véletlenül egy fehér ruhába öltözött 

lány a háznál, és akkor végre kijött  a házból az igazi 

mennyasszony egy gyönyörű csipke berakásos ru-

hában a vőlegény nagy-nagy megelégedésére. 

Majd kihívták szüleit, testvéreit, testvére feleségét 

és nagypapáját. 

 

 
 

Innen indult tovább a lakodalmas menet a rendez-

vényterembe, ahol Nógrádiné Tukora Tímea anya-

könyvvezetőnk összeadta őket. A szertartás alatt 

gyertyát is gyújtottak a fiatalok, amely a közös jövő-

jüket jelképezte. A szertartás után a csokordobás 

következett, amely három darab kisebb csokorból 

állt. Majd galambokat is elengedtek, amik szimboli-

zálták a két fiatal szerelmét. 

 

 
Fotó: Kántor Éva 

A násznép ezután a lakodalomnak helyet 

adó művelődési ház felé indult. Az est első felében 

megmutatták modern nyitótáncukat, amely először 

a hagyományos keringővel kezdődött, majd átvál-

tott mulatós kategóriába, ahol több híres számra is 

táncoltak nagy kedvvel és élvezettel. Ezután követ-

kezett a vacsora. A sütemények nagy részét a ro-

konság készítette. Mind nagyon ízletes volt. A lako-

dalom második felében megmutatták keringő tudá-

sukat, hiszen gyertyafénykeringőt is táncoltak, 

amely szintén gyönyörű volt.  

A lagzi ideje alatt két meglepetés is volt, az 

egyik Dzseni részéről, aki Kis Grófó No Roxa Áj című 

dalát írta át férjének, míg Gábor részéről a Barátok 

Közt Rudijaként ismert Csórics Balázs volt az aján-

dék, aki Radnóti Tétova Ódáját szavalta el, majd 

több dalt is énekelt, amelyet az ifjú házaspár és a 

vendégsereg is örömmel fogadott. A sztárvendég 

nagyon közvetlenül viselkedett és még táncolt is a 

násznéppel.  

A dekoráció is szuper volt, és még annál is 

szebb, hiszen több vendég is segített elkészíteni a 

gyönyörűbbnél gyönyörűbb díszeket. Majd az ifjú 

feleség éjfélkor átcserélte menyasszonyi ruháját 

menyecskeruhára, amely magyar motívumokkal volt 

díszítve, így söpört a kivágott seprűvel, illetve férje 

segítségével, aki a kezében egy kilyukasztott lapá-

tot tartott. A férjet és a feleséget mindenki megtán-

coltathatta és átadhatta a nekik szánt ajándékokat. 

A lakodalom a kora reggeli órákig tartott.  

 

 

„Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, 

hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.” 

Radnóti Miklós: Tétova Óda 

 
 

 

 

Viljovácz Tünde 
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MOZSGÓN A GYEREKEKRŐL…. 

Nagy Lászlóné Herczeg Márta gyógypedagógus 

családjával idén nyáron járt először Mozsgón… 

– Szép élmény volt a falun végigsétálni- csendes, 

nyugalmas, gondozott hely Mozsgó, nagyon szép a 

völgy, az erdő, tetszik ahogy a falu tágasan, szellő-

sen a tájba illeszkedik. Jó lehet így élni, hogy az em-

bereknek van életterük. Megcsodáltuk az otthon 

parkját és a kápolnát - több fotót is készítettünk. 

Legjobb élményünk mégis az volt, hogy az otthon 

lakói integettek nekünk a teraszról és a fiunk, Tasika 

visszaintegetett. Tas Down-szindrómás, ezért érde-

kelnek a bentlakásos felnőtt intézmények, mert mire 

ő 30 éves lesz, én 70, és meglehet, már nem fogom 

tudni ellátni, ill. a kortárscsoport és a velük való kö-

zös programok akkor többet adnak majd Neki, mint 

az idős szülei. – 

Tasi most 12 éves, 

a keresztfiunk. Szá-

mára mi vagyunk 

Mamó és Papó… 

hosszas gyakorlás 

után így szólít min-

ket. Ő egy mo-

solygó, puszi-osztó 

szeretetgombóc, 

aki sokat kap sze-

rető családjától és 

sokat ad a környe-

zetének. Mellette 

nem lehet sem 

unatkozni, sem 

szomorkodni, mert 

azonnal odabújik, 

simogat és játszani hív… és innen kanyarodunk 

Márti hivatásához, hogy összekapcsoljuk a mozsgói 

szociális otthon, Tasika, a játék és a gyerekkor szá-

lait. 

Márti Komáromban dolgozik fejlesztőpedagógus-

ként egy általános iskolában. Az elmúlt években azt 

vette észre, hogy jelentősen megnövekedett a fej-

lesztésre szoruló gyerekek száma. 

– Amióta papírpelenkát használunk, ami hosszú 

órákig maradhat a gyerekeken, már nem tesszük 

őket olyan gyakran tisztába, elmarad a pelenkázás-

sal járó vetkőztetés, pörgetés, forgatás, lábacskák 

emelgetése, simogatás… amióta folyékony szap-

pant használunk, nem kell megtanulniuk a gyere-

keknek azon ügyeskedni – naponta többször –, 

hogy hogyan forgassák meg a csúszós szappant 

apró kezeik között úgy, hogy ne ugorjon ki…. ami-

óta tépőzáras cipőt adunk a gyerekekre, nem kell a 

fűzővel vesződni és a bonyolult kötöző mozdulatot 

megtanulni… amióta TV elé ültetjük a gyerekeket 

nem kell sárban maszatolva játszani, fára mászni, 

egyenetlen talajon egyensúlyozni….. és még sorol-

hatnám mi minden vész el az életünkből azzal, hogy 

egyre fejlődünk technikailag. Ha nem figyelünk tu-

datosan a kisgyermekkor finom motorikus és nagy-

mozgásos igényeire, az iskolás korba érve máris 

hátránnyal indul a gyerekünk és szükségessé válik 

a fejlesztés. 

– Sokat játszunk - nem csak Tasika miatt-, a játék a 

gyerekek életkorához legközelebb álló tevékeny-

ség. Személyiségfejlesztő hatása igen jelentős: a 

szociális készségek, a türelem, a tolerancia, az 

együttműködés, a figyelem, az emlékezet, az iskolai 

készségek – mint számolás, olvasás- a családi kö-

zös élmények visszahozhatatlan lehetősége rejlik a 

gyermekkori közös játékban. 

– Tasika jelenléte a családunkban a testvérei neve-

lése szempontjából is nagyon hasznos. A nővére és 

a húga is megtanulta hogyan kell segíteni valakinek, 

odafigyelni rá, bevonni a közös tevékenységekbe, 

megtanítani a társas játékokra, kirakózni, meghúzni 

számára a határokat, egyszerű feladatokat kitalálni 

Neki. Utóbbi nagyon fontos –  azáltal, hogy feladatai 

vannak, helye van a családban, örül, hogy hasznos 

amit csinál, és látja a mi örömünket, amit Ő okozott 

– ez a folyamat hihetetlenül fejlesztő hatású. Nem 

szabad sajnálatból kiszolgálni a fogyatékkal élőket, 

mert ezzel elvesszük tőlük az összetartozás érzését, 

a felelősségérzet kialakulását. Persze olyan felada-

tokat találunk ki Tasinak, amit nem baj, ha nem tö-

kéletesen végez el… pl.zoknit pároz, elpakolja az 

evőeszközöket. 

Tündike (Tasi nővére - 16 éves) és Manka (Tasi húga 

-10 éves) zeneiskolába járnak, így Tasi rendszere-

sen hall komolyzenét, visszük a hangversenyekre, 

iskolai szereplésekre - nagyon élvezi, jó a ritmusér-

zéke… otthon engedjük zongorázni, elmélyülten 

csalogatja elő a hangokat a hangszerből. 

– A komolyzene aktiválja a szürkeállományt. Kimu-

tatták a zeneterápia során, hogy Bach, Beethoven, 

Mozart zenéi 90 %-kal spannolják az agytevékeny-

séget. Ha halkan a háttérben szól a komolyzene 40 

%-kal javul az emlékezőképességünk – ezt már tu-

dományos kutatások is igazolják. Érdemes kipró-

bálni mennyi idő alatt tudunk megtanulni egy verset 

halk komolyzenei háttérrel. 

– A munkahelyemen bevezettük a KIP-et (Komplex 

Instrukciós Program), aminek lényege, hogy a gye-

rekek csoportokban dolgoznak, így a meglévő is-

mereteiket aktívabban tudják használni. Ezt azért 

említem, mert anyaként is azt tartom a legfonto-

sabbnak, hogy minél többet legyünk együtt, mint 

család, így szerezzünk és osszunk meg élményeket 

egymással. 

– Még egy feladatunk van a két kisebbik gyerme-

künk kapcsán: glutén érzékenyek, ami korlátozza az 
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életünket. Az iskolába dobozban hordják az otthon 

készített ételt. Minden nap főzök Nekik, de mindig 

másnapos ételt esznek. Nálunk már az is ünnepnek 

számít, hogy hétvégén frissen ehetjük meg az elké-

szült ételeket. A glutén- és tartósítószermentes be-

főtteket, lekvárokat közösen készítjük el télire - ez is 

egy remek családi program. 

– A közös élmények, a sok közös játék a párkapcso-

latunkat is formálja, erősíti. Ez a mozsgói kirándulás 

is fontos közös élmény. A szűk családunkon kívül 

eljött velünk a nagylányunk párja, a férjem testvére 

a fiával – igazi családi csapat vagyunk, sokat kirán-

dulunk, játszunk együtt. Mindez nem pénzkérdés, 

inkább elhatározás – számunkra a közösség a leg-

fontosabb. – 

Mindezt örömmel erősítem meg – a néhány napos 

találkozásunk fő programja a játék volt: minden szo-

bában játszott egy-egy csapat, miközben elkészí-

tettük a diétás és nem diétás ételeket, majd meg-

néztük Szigetvárt, vagy éppen Pécsre, Abaligetre 

mentünk. Tizenegyen nyüzsögtünk a házban, ami-

ben egy háziasszonynak illene elfáradnia, de az az 

igazság, hogy nagyon feltöltött a sok közös élmény. 

Megbeszéltük, hogy egyszerű ételeket eszünk, ez-

zel az idő jelentős részét átmentettük a közös prog-

ramokra: jutott idő sakkozni, memóriázni, új játéko-

kat tanulni, beszélgetni, a gyerekek zenélését meg-

hallgatni, kirándulni, focizni, fagyizni… Egyetértünk 

abban, hogy kár, hogy ilyen messze lakunk egymás-

tól. 

Sokat beszélgettünk. Megtudtam, hogy Budapes-

ten van a Játékforrás élménybolt, ahol ki lehet pró-

bálni az eladásra szánt játékokat. Mártiéktól több 

saját készítésű, ezekről másolt játékot, és sok új já-

ték-ötletet kaptunk. Ízelítőül az otthon elkészíthető 

játékokból: 

Egyik kedvencünk a Qwirkle (ejtsd: kvirkl), amit há-

zilag is egyszerű elkészíteni, sőt a közös játékkészí-

tést a gyerekek is fogják élvezni. 108 db kicsi karton 

négyzet kivágására és 6 színű filctollra van szükség 

mindössze. A kártyákra 6 különböző mintát rajzo-

lunk minden színnel. Részletes leírás az alábbi lin-

ken található: 

http://gyereketeto.blogspot.hu/2012/02/qwirkle.ht

ml  Kb. 5 éves kortól 100 éves korig remek logikai 

játék, ami a koncentrációt, a figyelmet, és a logikát 

is fejleszti – megalapozva az iskolához szükséges 

készségeket. Többen is játszhatjuk. 

A malacfogó játék kisebbeknek is ajánlható. Egy pa-

pírból könnyen elkészíthető tábla, és 11 db kő, vagy 

kupak segítségével játszható. Leírás: 

http://meszaros-mihaly.hu/malacfogo-neutron/n 

Ketten játszhatjuk. Logikát, figyelmet, előre gondol-

kodást fejleszt. 

A közös társasjáték-készítés akár több napra ad 

programot, attól függően, mennyire díszesen csi-

náljuk. Két-három nagyobb, erősebb lapot összera-

gasztunk celluxszal úgy, hogy a ragasztás mentén 

behajtható legyen-a könnyebb tárolás érdekében. A 

széthajtott lapra kedvünk szerint rajzolunk, alkotunk 

szabályokat (ezt iskoláskorú gyerekek nagyon sze-

retik) és büszkén játszhatunk bármikor a fillérekből 

megalkotott egyedi társasunkkal. Mi kupakot, vagy 

kicsi poharat szoktunk körberajzolni - ezek a lépés 

- mezők. A gyerekek nagyon szeretik kiszínezni- si-

kerélmény számukra 3-4 éves kortól. 

Közben akadályokat rajzolunk és egy történetet 

szövünk a játék köré. Például egy labda gurul a tüs-

kés ágakon, farakásokon át. Hol pillangók röptették, 

hol sáros lett, végül a csillogó tóban megfürdött. 

Megfigyeltem, hogy a közösen készített játékhoz 

nagyon ragaszkodnak a gyerekeim, jobban vigyáz-

nak rá, mint a készen kapottakra - valódi érzelmi kö-

tődés alakul ki a közös élmény által. 

 

Bóni Tünde  

 

http://gyereketeto.blogspot.hu/2012/02/qwirkle.html
http://gyereketeto.blogspot.hu/2012/02/qwirkle.html
http://meszaros-mihaly.hu/malacfogo-neutron/n
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBŐL KIMA-

RADT 

Azt ígértem a mostani számban eljutunk a honfoglalá-

sig.  

Az irodalomban, zeneszerzésben manapság 

már szerepel, ami akkor is üdvözlendő – vagy éppen 

azért –, ha nagyobb az irodalmi, mint a történeti értéke. 

Kellene fiataloknak népszerű nemzettudatot adni. Na-

póleon tanácsa elnyomóknak: „Vedd el egy nép törté-

nelmét, és azt teszel, amit akarsz.” Sajnos évszázadok 

óta tanúi, szenvedő alanyai vagyunk a módszernek. 

Most kezdjük a honfoglalás előzményeit. 

A nyolcszázas évek elején a bizánci császár megtá-

madja Bulgáriát, a bolgárok a magyarokat hívják segít-

ségül. A magyaroknak jó alkalom egy hadjárat során 

felderíteni a Kárpátoktól délre fekvő területet, az ottani 

népek harcmodorát megismerni. Ennek évtizedekkel 

később veszik hasznát. 862-ben Karlmann hívja apja 

Német Lajos ellen a magyarokat, avar vezetőket (kala-

uzokat) adva melléjük. Ekkor mód nyílik a nyugati te-

rületek felmérésére, és ismerkedni a páncélos lovagi 

harcmodorral. (Megjegyzem, mi vagyunk a barbárok 

és nem ez az egyetlen háború a művelt Nyugaton 

gyermek-szülő és testvérek közt. 881-ben már 

Karlmann fia ellen vonulnak a magyarok Morva szö-

vetségben. 892-ben Arnulf hívja a magyarokat Szva-

topluk ellen. Évtizedekig az európai hadakozásokban 

mindig a gyengébbet segítik a magyarok. Mondhat-

nánk emberbaráti tettnek, de a lényeg a Kárpát-me-

dence közeli erő-egyensúly fenntartása. Meghatározó 

szerepet betölteni és nem hagyni másik nemzetet 

meghatározóvá válni. Ez egy több évtizedes program 

és semmiképpen nem egy üldözött nép fejvesztett 

menekülése. Egyes szerzők szerint a Szvatopluk elleni 

harcban szerzett területeket már megtarthatták a ma-

gyarok. 

A honfoglalásra a 895-ös évben érik meg a 

helyzet. A bizánci császár szövetségre kéri fel a ma-

gyarokat a bolgárok ellen. A felkérésre valószínű 894-

ben kerül sor, hiszen idő kell a mozgósításhoz, a had-

vezetés viszont tavasztól-őszig lehetséges.  

Mielőtt indulnánk, pár mondatot az akkori had-

ról. A mai napig megmaradt tízes tagolású a had. Ti-

zed, század, ezred és tömény, ami tizezer ember. A 

fejedelmi haderő egy tömény, a törzsfőké fél tömény. 

Ez alapján a magyar haderő 40-50 ezer ember. Való-

színű hozzá kell még számolni a szövetséges haderőt. 

Itt kell szólni a vérszerződésről, ami szinte biztos nem 

vérségi kapcsolatban lévő törzsfők között köttetik, 

hisz ott nincs értelme. Vérszerződés nem rokonok közt 

jön létre, és mint későbbi úgymond vérrokonságot hi-

vatott betölteni.  

A fegyverzetet, harcmodort Attila hunjainál ki-

tárgyaltuk, a következő 400 évben nem sokat válto-

zott. Az „ember takarékos” nyilazó harcot helyezték 

előtérbe, ritkán bocsátkoztak közelharcba. A közelhar-

cot is elsöprő rohammal kezdték. A református teoló-

gián történelmet és szablyavívást tanító tanár tette fel 

a kérdést. 

- Mi a könnyűlovasság leghatékonyabb fegyvere? 

Sorra tippeltük a fegyvereket. 

 –„A négy és félmázsás ló”- volt a jó válasz. Hat-hét-

éves korában volt hadra fogható egy ló. Addigra meg-

tanulta, hogy kantár nélkül is irányitható legyen, tűrte 

a harci zajt, ismerte a kürtjeleket, képes volt 20-40 kiló 

málhát és lovasát vinni. Leginkább harcban a herélt lo-

vat kedvelték, kancákat általában a nők szolgálatára 

állították. Több évszázados tenyésztői munka ered-

ményezte a jól használható lóállomány meglétét.  

Ha a térképre nézünk a magyarok vándorlási 

útvonalában több nagy folyót találunk. A férfiak, de lá-

nyok, asszonyok is értettek a folyón átúsztatáshoz 

szükséges málházáshoz. A nem málházható eszkö-

zök, az aprójószág átszállításához a szövetséges bi-

zánciakat veszik igénybe. Újabb bizonyítéka a terv-

szerű honfoglalásnak.  

A honfoglalás néhány mozzanatáról: Levente 

feladata délről fedezni a fő sereg bevonulását. A bi-

zánciakkal szövetségben a bolgárok ellen harcolnak, 

így a bizánci hajókkal könnyű az átkelés. A korabeli 

történetírók három nagy csatáról beszélnek, a nyertes 

félről már különbözők a tudósítások. A bizánciak a be-

senyőkkel is háborúznak, így a bolgárokkal való harc 

oroszlánrésze valószínű Leventéékre marad. 

 Az első csatát nagy valószínűséggel megnye-

rik a magyarok, hiszen a krónikák bolgár hadifoglyok-

ról tudósítanak. A bizánciak - talán félve a magyar fö-

lénytől - állítólag szabadon engedik az átadott foglyo-

kat. Emiatt a második és harmadik csatáról már külön-

böző nézetek látnak napvilágot. Szinte biztos Levente 

halála. (Az egyik legszebb magyar férfinév, de ha igaz, 

hogy a keresztnévvel mindenki hordozza a keresztjét 

az önfeláldozó Levente névvel bánjunk csínján.)  

A nyugati krónikák az elsöprő bolgár győze-

lemről szólnak, ezek ellentétesek a tényekkel. Tény, 

hogy Levente hada bevonul Erdélybe a „győztes” bol-

gárok átadják a mai Magyarországnyi területet. Meg 

sem próbálkoznak üldözéssel, vagy terület visszaszer-

zésével.  

Míg Levente hadai nagy vérveszteséggel har-

colnak délen a fősereg védelme alatt a népesség va-

gyonát szállítva beözönlik a Kárpát-medencébe. 

(Helyhiány miatt nem térek ki a keleti lovas kultúrák 

kettős hatalomgyakorlására és Álmos halálára.) 

 A korábbi években már a Kárpátok keleti ol-

dalán lakozó magyarság – szövetségeseivel - foglalja 

el a medencét. Nem jöhettek messzebbről, hiszen 

nagy lovas teljesítményre csak a had volt képes, a nép 

többi része és az állatállomány nem. A Vereckei-hágót 

emlegeti a történetírás és szépirodalom, de valószínű 

igénybe veszik a felső Tisza vidék egyéb átjáróit, ami-

ket a korábbi „zsoldos” harcokban megismertek az 

avar vezetők segítségével, így a Toronyi-, a Tatár-há-

gót, Tölgyesi-szorost, Borgói-hágót. Levente áldozata 

nem hiábavaló. Árpádék úgy tudják elfoglalni az új ha-

zát, hogy a télre is felkészülnek. A köznapi életről, a 

hatalom megszilárdításáról a következő számban vo-

nunk mérleget - a Mérleg időszakában. 

2016 új kenyér hava                              Győri Sándor 
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REKLÁMOK 

A reklámok életünk részei - már-már annyira beleszö-

vődtek a mindennapjainkba, hogy meg sem kérdője-

lezzük jogosultságukat. Voltaképpen remek, hogy hírt 

kaphatunk általuk számunkra fontos programokról, in-

formációkról, de ha a kulisszák mögé nézünk, rá kell 

döbbenjünk, hogy a reklámok többsége a pénztár-

cánkra utazik, nem is akármilyen módon. 

Pszichológiai tény, hogy amit/akit ismerünk, annak 

könnyebben hiszünk, azt könnyebben beengedjük az 

életünkbe. Már attól hitelt nyer a fejünkben egy reklám, 

ha többször látjuk, halljuk. A rövid, ám figyelemfelkeltő 

reklámfilmek, vagy hirdetések mögött egy teljes appa-

rátus áll: olyan emberek, akik sokat tudnak a lelkünk 

és agyunk működéséről és ezt a tudást ügyesen ösz-

szehozzák az aktuális korszellemmel, majd megspé-

kelik boldogságot sugárzó arcokkal, hogy elhiggyük, 

az adott termék megvásárlása örömöt, harmóniát hoz 

az életünkbe. Sem tudásunk, sem időnk nincs arra, 

hogy végiggondoljuk, valójában miről is próbálnak 

meggyőzni minket. Ennek jártam utána néhány termék 

kapcsán, amikről úgy tűnik, hogy megkérdőjelezhetet-

lenül beépültek a mindennapjainkba. 

Pár évtizede senki nem gondolta, hogy a gyerekeknek 

nem kellene a földön, fűben mászniuk és attól sem 

ijedtek meg a szülők, nagyszülők, ha a baba belekós-

tolt az udvaron talált „érdekességekbe”. Hová vezetett 

ez? Bizony megerősödött a gyerekek immunrendszere 

és nem lettek betegek egy szeles időtől. Ám megjelen-

tek a fertőtlenítőt hirdető reklámok, amik évek alatt be-

kúsztak a tudatunkba, formálták a szemléletünk. A mai 

gyerekek szülei természetesnek gondolják, hogy rend-

szeresen át kell fertőtleníteni a lakást, főként ahol a 

baba tartózkodik és nem szabad a kicsiket letenni az 

udvaron a földre. Mennyi beteg gyermek van mostan-

ság? Bizony sok, mert a testünket természetesen bo-

rító baktérium-köpeny könnyen sérül, ha erős fertőtle-

nítőszerekkel bombázzuk, teret adva a kórokozók be-

hatolásának. A klórtartalmú fertőtlenítők belélegzése, 

a kémiai mosószerek, öblítőszerek felszívódása a bő-

rünkön keresztül a női és férfi szervezetben is hormo-

nális változásokat idéz elő, amitől a férfiak testalkata 

hosszú távon nőiesebb formát ölt, a nőknél pedig a 

menstruációs zavarok, meddőségi problémák erősöd-

hetnek. Ha elképzeljük, hogy a kúszó-mászó baba 

nem a port nyalja be, hanem a klórt, vajon mennyivel 

jár jobban? Nem azt mondom, hogy koszban nevel-

jünk gyerekeket - vízzel és környezetbarát megoldá-

sokkal tisztává varázsolhatjuk otthonunkat, anélkül, 

hogy károsítanánk a testünk védekező rendszerét. Ide 

tartozik az is, hogy a piszoktól való félelmünkben ke-

veset rakjuk le a babákat, pedig a kúszás, négykézláb 

mászás olyan idegpályákat alakít ki, amiknek elenged-

hetetlen lesz a szerepe az iskolai teljesítményekben 

(olvasás, írás, számolás), míg a reklámokból veszé-

lyesnek titulált láthatatlan baktériumok valójában 

hasznos részei az életünknek. Egy amerikai tudomá-

nyos kutatás bebizonyította, hogy testünk nagy részét  

alkotó baktériumok jóllététől függ az egészségünk - 

vagyis vigyáznunk kell a védő baktériumflóránkra, 

mert ők óvnak meg bennünket a fertőzésektől, de ko-

molyabb krónikus betegségektől is. A reklámok erős 

pszichés befolyásában szerepe van annak, hogy a 

baktériumokat csúnya, gusztustalan manóként jelení-

tik meg, ettől máris kialakul a fejünkben egy negatív 

kép és könnyebben elfogadjuk a mosolygós szép nő 

kínálta vegyszert, ami ráadásul gusztusos csomago-

lásban kerül a bolt polcaira- olyan szépnek tűnik 

mindez, hogy a reklámozott termékekért jóval több 

pénzt vagyunk hajlandóak kiadni, mint az egyszerűb-

bekért, pedig ugyanazt az összetevőt tartalmazzák a 

hasonló termékek. 

Mennyit költünk vitaminokra, hogy erős, egészséges 

gyerekeink legyenek, és tudjuk, hogy az oly fontos ás-

ványi anyagok, mint pl. a kalcium érzékenyek a szén-

savas üdítőitalokra, kiváltképp a kólára. Ahhoz hogy a 

szervezetünk feldolgozza ezt a hűs, édes folyadékot, 

a fogakból és csontokból von el kalciumot, így nem 

kell a belső szerveinknek azonnal károsodniuk, vagyis 

beindul az önvédelem. Ám mi lesz az évekig kalciumtól 

csökkentett csontjainkkal, fogainkkal. Hihetetlen? Egy 

pohár kólába dobott csirkecsonttal, vagy tejfoggal 24 

órán belül láthatóvá válik a valóság: a fogacska felol-

dódik és eltűnik, a csont elveszti szilárd erejét. Pedig 

a kóla reklámjában a zene, a színek a fények, az em-

berek arca mind sugárzóan boldog, az összkép szívet 

melengető, hisz mi emberek emberségünknél fogva 

keressük ezeket az érzéseket, a boldogságot. Ha a fe-

jünkben többször megjelenik a sok szép, boldogság 

ígéretét kiváltó kép és összekapcsolódik a kóláéval, 

akkor a boltban elég ránéznünk az üdítős üvegre - lel-

künkben felsejlik a boldogság és már nyúlunk is utána, 

no meg a pénztárcánk után…. 

Szokták a boltban a termékek összetételét olvasgatni? 

Érdemes - mindig megteszem. Soha nem teszek a 

családom asztalára Na-glutamátot tartalmazó ételt 

(vegetában ez van), mert ez a vegyület az idegrend-

szerünk manipulálásával éri el, hogy finomnak, ízletes-

nek érezzük, amit eszünk - vagyis nem kell répa és 

zöldség a levesbe, mégis erősen zöldséges íze van… 

becsapjuk szervezetünket és fel sem tűnik, hogy a 

sok, mesterséges anyagot tartalmazó étel elfogyasz-

tása után elégedetlen a testünk. Keresünk, kutatunk a 

spájzban, mert a testünk valóban éhezik, miközben a 

súlyunk erősen növekszik, hisz a sok cukor és zsírtar-

talmú étel az elhízást segíti. 

Gondolkozzunk el: miért nem reklámozzák a répát, a 

karfiolt, az almát? Miért utalnak mégis mindig rájuk és 

miért teszik a fotóikat sok élelmiszer csomagolására? 

Naná, hogy tudjuk mi az egészséges, de a boldogsá-

got és kényelmet keresve könnyen manipulálhatóvá 

leszünk. Ne engedjük el a természet adta étkeket, mert 

borzasztó lenne, ha az unokáink, dédunokáink már 

nem tudnák mit jelent a földből kihúzott répát ropog-

tatni, vagy a hagymát, céklát rágcsálni. 
B. T. 
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Baranya Megyei II. o. ffi felnőtt 

 2016/2017. évad őszi fordulói 

 

Baranya megyei II. osztály férfi U19 

A csoport  

2016/2017. évad őszi fordulói 

 

 

Augusztusi mérkőzések 
 

       2. forduló 2016. 08. 27. (szombat)  

        Hosszúhetény - Mozsgó 4 – 2 

       Góllövő: Varga Tamás (2)  

 

Szeptemberi mérkőzések 
         

      3. forduló 2016. 09. 04. (vasárnap)   

        Lánycsók – Mozsgó 1-1 

       Góllövő: Horváth Benjamin  
               

      4. forduló 2016. 09. 10. (szombat)  

                  Mozsgó – Palotabozsok 3 - 0 
 

     Góllövők: Pfeiffer Bence, Horváth Benjamin, 

Déri István 
 

      5. forduló 2016. 09. 18. (vasárnap) 16:00 

                  Kétújfalu – Mozsgó  
 

 6. forduló 2016. 09. 24. (szombat) 16:00 

Mozsgó – Merenye  

 

Októberi mérkőzések 
 

7. forduló 2016. 10. 01. (szombat) 15:00 

Drávaszabolcs – Mozsgó  
 

Pótmérkőzés 2016. 10. 05.(szerda) 15:00 

Mozsgó – Szentlőrinc  
 

8. forduló 2016. 10. 08. (szombat) 15:00 

Mozsgó – Bicsérd  

 

 

 

 
 

       

 
 

      

 

Szeptemberi mérkőzések 
         

      1. forduló 2016. 09. 11. (vasárnap)   

        Bicsérd – Mozsgó 3 - 1 

       Góllövő: Zákányi Balázs 
               

      2. forduló 2016. 09. 17. (szombat) 10:00 

                  Mozsgó - Kétújfalu  
 

      3. forduló 2016. 09. 24. (szombat) 10:00 

                  Drávaszabolcs – Mozsgó  

 

Októberi mérkőzések 
 

 5. forduló 2016. 10. 09. (vasárnap) 16:00 

Bogád – Mozsgó  
 

 6. forduló 2016. 10. 15. (szombat) 10:00 

Mozsgó – Nagykozár  
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