
 

 
 

 

 
 

Egyformán szép minden kor,  
 

 

mert mind az életről szól… 
 

Minden évben köszöntjük a legidősebb és a legfi-

atalabb generációt. Október 12-én a nyugdíjaso-

kat vártuk nagy-nagy szeretettel a kultúrházba.  

„Számítunk az Önök véleményére, hiszen 

a megélt évek tapasztalatával helyükre tudják 

tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább ad-

hatnak, s mi a rossz, amit el kell kerülni a követ-

kező generációnak. Nekünk fiataloknak lehetővé 

kell tennünk az öregkorhoz méltó életet, támaszt 

kell nyújtanunk a pihenés éveire, segítenünk kell, 

hogy a hosszú évek kemény munkája után öröm-

teli életet élhessenek”- ezekkel a szavakkal kö-

szöntötte a megjelenteket Kántor Éva.  

A  90. életévet betöltött mozsgói lakosokat 

otthonukban köszöntötte polgármester úr:  

Schaub Jánosnét, aki 1926. június 18-án született 

és idén ünnepelte 92. születésnapját, Léránt Kál-

mánnét és Paksi Károlynét, ők idén töltötték be 

91. életévüket. Jó egészséget és hosszú boldog 

életet kívánunk nekik! 

 

 
Mozsgó legidősebb lakója: Schaub Jánosné  

Fotó: Viljovácz Tünde 

45 évvel ezelőtt, 1973 nyarán Gajákné Peszmeg 

Mária az újonnan épült Mozsgói óvodába került 

vezető óvónőnek. Óvodavezetőként, ifjúsági és 

nyugdíjas klub vezetőként sokat tett és tesz kö-

zösségünkért, sokan tisztelik és szeretik őt. Ko-

vács Zsolt Vilmos polgármester és a képviselő-

testület tagjai ebből az alkalomból egy emlékpla-

kettet nyújtottak át, kívántak további munkájához 

sok erőt, egészséget, kitartást.  

 

 
Fotó: Ken Owen 

 

Igyekszünk olyan műsorral, fellépővel kedves-

kedni, akiket ritkán láthatnak és szeretnek. Régóta 

dédelgetett vágyunk, hogy Oszvald Marikát, az 

operettek királynőjét elhívjuk Önökhöz. A mindig 

mosolygós, életvidám művésznő színvonalas elő-

adással kedveskedett a mozsgóiaknak, magával 

ragadó személyiségével mindenkit elbűvölt. A 

művésznő mellett Göth Péter színészt hallhattuk. 

Az ismert dallamokat együtt énekeltük vele. Elő-

adásukat tapsviharral köszönte meg a közönség.  

 

Az est hátralévő részében a zene, a tánc, a be-

szélgetés vette át a főszerepet. A talpalávalót 

Bozsányi Gyula biztosította. A finom, házias süte-

ményeket a Mozsgóért Egyesület tagjai készítet-

ték.  
P. É. 
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Fotó: Ken Owen 

Oszvald Marika 

Kossuth- és Jászai Mari- díjas, Érdemes művész, a 

Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, 1990-ben 

az év színésznője.  

Oszvald Mária művészcsaládban született.  Édes-

anyja a népszerű szubrett, Halasi Marika volt, édes-

apja pedig a legnagyszerűbb bonvivánok egyike, 

Oszvald Gyula. Már gyerekkorában a színház vilá-

gában élt, szüleivel játszott együtt a színpadon. Fia-

talkorában sportolt, toronyugró ifjúsági bajnok is 

volt. Korát nem titkolja, már elmúlt 60 éves.   

1974-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola operett-musical szakát, majd az Operett szín-

házhoz szerződött, amelynek azóta is oszlopos tagja. 

Játszik a Karinthy Színházban, szívesen lép fel vi-

déki helyszíneken is.  

Bejárta az egész világot. Fellépett Münchenben, az 

Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Izrael-

ben, Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, 

Ausztráliában, Japánban. 

Ha azt mondjuk operett, akkor a legtöbb embernek 

Marika jut eszébe. Előadásain újra és újra felcsen-

dülnek a legismertebb dallamok. Az operettvilág 

igazi szubrettje. Pozitív személyiségével mindenkit 

elvarázsol.  

 

 

Fotók: Ken Owen 

Életfa-ültetés 
Kovács Zsolt Vilmos polgármester köszöntötte a 
kisdedeket és családjaikat. Örömét fejezte ki, hogy 
ilyen sokan csatlakoznak ehhez a hagyományhoz. 
Elmondta, hogy Életfa-ligetnek neveztük el a helyet, 
ahová a kis magoncokat ültetjük. - Már 41 életfát, 
magyar kőrist és tölgyet számolhatunk össze.  – 
folytatta. Ebben az évben hat család ültetett fát új-
szülöttjének, hogy ezzel is kifejezze Mozsgóhoz 
való kötödését: Cseh Lorin Villő 2018, Galambos 
Áron 2017, Juhász Noel 2018, Szilber Luca 2018, 
Tóber Ákos 2017, Victor Oscar Imre 2018. 

A programot Budainé Kováts Dóra szavalata és a 
Violinok hegedűegyüttes fellépése színesítette; az 
együttes tagja Peszmeg Lola, aki a mozsgói óvodá-
ban dolgozik. Kedves gesztusként az általános is-
kolások az életfákhoz különböző általuk készített 
virágokat, állatfigurákat helyeztek el.               P. É. 
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Egészség, tanulás, munka….  

Idén februárban kezdődött EFOP 1.5.3 pályázat egyik 

fő céljaként a hátrányos helyzetű munkavállalók elsőd-

leges munkaerő piacra lépését támogató programok 

megszervezését tekinthetjük. A célunk támogatást 

nyújtani a pályázat megvalósulási ideje alatt minden 

olyan segítséget kérőnek, akinek célja a munkába állás.  

Ennek érdekében először a mentoroknak, és ami még 

nagyobb öröm, jelentős létszámú önkéntesnek szer-

veztünk tréningeket a hátrányos helyzetből fakadó sa-

játosságok megértését és kezelését támogatva.  

Mentoraink ezután aktívan részt vettek a konzorcium 

településeiről összesen száz fő részére megszervezésre 

került munkaerőpiaci integrációs tréning megszerve-

zésében. A résztvevők kompetencia felmérésben vet-

tek részt, hogy a képzés tematikája úgy kerüljön kiala-

kításra, hogy minél hatékonyabban szolgálja a szemé-

lyes fejlődésüket. A tréningek három részből álltak. 

Önismereti, kommunikációs és munkaerőpiaci blokk-

ból. Az önismereti blokk során a résztvevők önisme-

rete, önértékelése, reális énképe fejlődött, ami alapve-

tően kihat az egyén motivációs szintjére is. 

A kommunikációs készségek fejlesztése, bár célirányo-

san a munkaerőpiac igényeihez mérten kerültek kiala-

kításra, valójában az élet minden területén rendkívül 

hasznosak. A résztvevők gyakorlatorientált módsze-

rekkel sajátíthatták el a hatékony kommunikáció alap-

vető irányelveit, módszereit. A munkaerőpiaci ismere-

tek bővítése rendkívül fontos, hiszen a munkaerőpiac 

mind regionálisan, mind országosan nagy változásokon 

ment keresztül és ezek a folyamatok még messze nem 

zárultak le. Szükség van a munkaerőpiaci tendenciák és 

trendek ismeretén túl az önéletrajz írás, motivációs le-

vél, az állásinterjún való részvétel aktualizálására is. 

A pályázat másik célja az egészség egyenlőtlenségek 

csökkentése, rendszeres testmozgás és a fiatalok to-

vábbtanulásának támogatása. 

Az eddig megtartott több mint tíz rendezvény során a 

résztvevők érdekes előadásokat hallhattak az egészsé-

ges életmód alapjairól. Ezen előadások során megpró-

báltunk közérthető módon, mégis magas szakmaiság-

gal ismereteket átadni az egészséget befolyásoló rizikó 

és protektív - azaz támogató tényezőkről. Hangsúlyoz-

tuk az egyéni felelősségvállalás fontosságát, hogy a vál-

tozás, változtatás, bár gyakran komoly genetikai fakto-

rok is befolyásolják, mégis nagymértékben a mi felelős-

ségünk. A programban lehetőség van egyéni egészség-

fejlesztési tervek elkészítésére, sőt egyéni tanulást, to-

vábbtanulást támogató, pályaorientációs tanácsadásra 

is, hiszen a programban résztvevő orvos, mentálhigié-

nikus, egészségfejlesztő és pályaorientációs szakembe-

rek további támogatásukról biztosítottak minket, ezért 

én személy szerint bíztatok mindenkit, hogy éljen ezek-

kel a lehetőségekkel. 

A rendezvények folytatódnak, tehát mind a 

munkaerőpiaci, mind az egészségfejlesztő, közösség-

építő rendezvényekre szeretettel várunk mindenkit, il-

letve nem győzzük hangsúlyozni, hogy a programban 

résztvevő mentorok, szakemberek, önkéntesek is vár-

ják az érdeklődőket, segítségre szorulókat. 

Hatházi Milán  

szakmai vezető 

 
 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                       2018. október 

4 
 

 

Fókuszban a nagyszülők 
Aranyosi Ervin: A nagyszülők szeretete 

A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet! 

Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. 

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, 

felnőttnek már igazából Ő sem akar látszani. 

Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka, 

gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. 

Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít, 

s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait. 

Így hát, amit Ők adhatnak, felülmúlni nem lehet. 

Kincset adnak a jövőnek: úgy hívják, hogy  

SZERETET! 
 

A nagymama, nagypapa az a személy, akinél min-

dent szabad, sok a türelme, mindig ráér, vagyis egy 

olyan állapot, ami boldogságra és szeretetre van kó-

dolva.  Már többször olvashattak szülőkről, nagy-

szülőkről szóló riportokat; folytatjuk ezt az olvasók 

számára oly kedves témát.  
 

A Szukits házaspárt, Erzsit és Ferit kerestem fel, hi-

szen oly sokat hallottam már őket az unokákról me-

sélni.  
 

 
 

 

 

 

Mióta vagytok nagyszülők, hány unokátok van? 

Két lánygyermekünktől 5 unokánk született. Négy 

lány és egy fiú, születésük sorrendjében: Kata (24), 

Peti (22), Panna (17), Csenge (13) és a legkisebb, 

legédesebb Maja, aki 5 éves. 
 

Nagyon fiatalon 40 és 42 évesen lettünk nagyszülők. 

Az első unoka Kata születésekor lányomékkal együtt  

 

 

 

 

 

 

 

laktunk. Így kisbaba kora óta minden szép percének 

örülhettünk. Hol a dédi vigyázott rá, hol nekem kel-

lett a munkahelyemre elvinnem őt – meséli Erzsi –, 

toltam a babakocsit a takarékba. Petike unokánk is 

mozsgóiként született és 6 évig itt is laktak, ezért az 

első két unokával sok időt tölthettünk, együtt renge-

teg közös, szép emlékünk van.  

A fiatalabbak már szigetvárinak születtek, imádni 

való babák voltak. Sajnos ők már csak „nyaralni” jár-

nak hozzánk.  
 

 
 

Mi a legjobb a nagyszülőségben? 

Sokan mondják, - mi is meg tudjuk erősíteni, - az 

unokákat az ember már nem akarja nevelni; élvezzük 

az együtt töltött idő minden pillanatát, a fejem tete-

jén is táncolhatnának – mondja a nagypapa. Örül-

nénk, ha mind az öt unoka egyszerre lenne nálunk, 

de ez csak ritkán sikerül. Először nagyon zavart, 

hogy a játékaikat szétpakolták - veszi át a szót a 

mama -, mindig rendetlen volt a nagyszoba, aztán 

„elengedtem”, nem idegeskedtem tovább, élveztem 

csicsergésüket, a figyelmüket, az örömükben gyö-

nyörködtem.  
 

Hol élnek, milyen gyakran találkoztok? 

A nagyok már dolgoznak, Szigetváron és Pécsett él-

nek, velük már nem túl gyakran találkozunk, élik a 

saját életüket. A három kisebb könnyen megtalálja a 

közös hangot, jól megértik egymást, a nyári szünet-

ben sokat vannak nálunk. Mindkét család Szigetvá-

ron él, a városi létből szívesen jönnek hozzánk fa-

lura. Imádják az állatokat (most csak nyulak és ku-

tyánk van), a természetet.  
 

Sok közös programot szerveztünk már. A két legem-

lékezetesebb: Gyűrűfűre elsétáltunk gyalog mind az 

öt unokával. Útközben virágot, leveleket gyűjtöttünk, 

élveztük az erdő hangját. Voltunk Keresztúron a 

Kaba Farmon, az állatok nagy sikert arattak, majd a 

nap végén a Johe Galériában kiélhették kreativitásu-

kat. Imádunk strandra járni velük, de voltunk a Ka-

tica-tanyán is. Pécsett a Mecsextrém Parkban – ve-

szi át a szót Feri, - a kötélpályán Kata unokámmal 

közösen küzdöttük le az akadályt. Nagyon nehéz 
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volt, de nem engedték fel egyedül, így nem volt vá-

lasztásom, - mire nem képes az ember az unokája 

kedvéért! 

 
 

A ház körüli teendőkbe, a sütés-főzésbe nagyon szí-

vesen részt vesznek. Van olyan fotónk, ahol Panna 

2 évesen tojással keni a szilveszteri pogácsát. 

Csenge imád sütni, főzni. A kiskötény, a sodrófa 

használata evidens, hozzátartozik a „komoly munká-

hoz”. Maja, a legkisebb, ha jön, a kutyust üdvözli el-

sőként. Aztán körbeszaladja az udvart, megnézi a 

nyuszikat, majd kannát ragad, és megöntözi a virá-

gokat, serte-pertél… jó nézni! 
 

Amit nem szeretünk, az a kütyüzés. Mindig a tele-

fonjukat „piszkálják”. Most már annyit elértem, hogy 

előttem nem csinálják – mondja Erzsi. - A nagyok 

ezért is szeretnek inkább Feri papával aludni, mert 

nála van számítógép, a kicsi meg velem, mert olyan 

jó odabújni.  
 

Majára, az ötévesre még nagyon kell figyelni. Ha Ve-

rának más elfoglaltsága van, vagy a munkahelyéről 

nem engedik el, csak egy telefon és ugrunk. De mi 

vagyunk a nyertesek, hiszen így részesei lehetünk az 

életének. Most például fogorvos szeretne lenni: a 

barátnőjének is most esik ki a tejfoga, az övé is, 

most ez a téma foglalkoztatja.  
   

Bár a nagyokkal már keveset találkozunk, de telefo-

non keresztül sokat beszélünk. Az életük részleteibe 

is beavatnak bennünket, követjük pályaválasztásu-

kat, kapcsolataikat, jövőbeli terveiket. Hallgatnak 

ránk, kikérik véleményünket, - ez nagyon jó érzés.  

Élvezzük a nagyszülőség minden pillanatát, nem 

cserélnénk senkivel.                                  

       P. É. 

 

 

 

 

Ej, azok a szép évek… 

Gyermekkorom szép 

éveihez kapcsolódik 

drága nagymamák, 

idős szomszéd nénik 

körberajongó, óvó 

szeretete. Úgy em-

lékszem rájuk, mint 

akik védtek, óvtak, 

kényeztettek örökké. 

Külön helyen szerepel szívemben a drága 

szomszéd nénink, a 73 éves Reich néni, aki azóta 

csendes nyugalomba tért. Ő volt az, aki jelenlétével a 

szeretetet adta számomra; szinte naponta meglátoga-

tott egy tálca sütivel, csörögével, almás pitével vagy 

akár csak pár szem cukorkával, sose jött üres kézzel. 

Életmottója az volt, hogy a szeretetet mindig adni 

kell, mert az sosem fogyhat el.  

Olykor együtt szurkoltunk a tévé előtt az aktu-

ális kedvenc sorozatát nézve, ilyenkor elfelejtve korát, 

ugrott fel szurkolni, dühösen letolni az igazságtalan 

szerepet  

 

 

 

játszó színészt vagy éppen megdicsérni a jól játszó fő-

szereplőnőt.  

Nagyon nagy szeretettel és odaadással me-

sélte a régmúlt éveket, bölcs élettapasztalatokat és 

tanácsokat adva át; megokosítván ezzel a fiatalabb 

asszonyokat. Mi gyermekek is csak úgy ittuk a szavát, 

mert mindig belecsavart egy kis humort. Sőt egyszer-

kétszer belénk csípett, ezzel is jelezve felénk áradó fi-

gyelmét.  

Volt olyan is hogy a legkisebb generációtól a 

legidősebbig bezárólag levonultunk gödröt ásni. (Mi-

vel akkor még nem létezett mobil- és internethálózat, 

a vezetékes telefonkábel gödrét az embereknek kel-

lett kiásni és azt követően lerakni.) Ilyenkor is jó volt a 

hangulat, érezhető volt, hogy mi összetartozunk.  

Egyik nagy idézete az volt, hogy lelkecském az 

asszonynak nagy kötényének kell lennie, hogy abba 

minden beleférjen. Nagyon szerettük őt, ő volt a mi 

nagymamánk, kár hogy nincs kép róla. Igazából a szí-

vünk táblájába van beírva, örök emlékkel hordozva a 

lényét.  

Figura Éva 
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MEGHÍVÓ 
TISZTELET A HŐSÖKNEK 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és Kedves családját  

a Világháborús hősök emlékművéhez.  
 

Helyezzük el együtt a megemlékezés koszorúit!  

 
 
 

Időpont: 2018. október 26. péntek 14.00 óra 
 

Kovács Zsolt Vilmos 
             polgármester 

      

 

 

 

Újra tavasz – a fotókat Pap Zsuzsi készítette Mozsgón 

  

 MOZSGÓ ISMÉT NYERT  A 

TŰZIFA PÁLYÁZATON 

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociá-

lis tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó község is-

mételten rekord mennyiségű 400 m3 tűzifát 

nyert.   

Az önkormányzatnak nem kevés önrészt kell 

vállalnia a program lebonyolítása érdekében:  
 

Az önkormányzatoknak saját rendeletben kell 

szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot milyen 

módon osztják szét. A rendelet megalkotásánál 

figyelembe kell venni a törvény által előírt szabá-

lyokat.  

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban je-

lezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket!  

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is 

benyújtható. Egy lakcímen élők közül csak egy 

személy adhatja be a kérelmet! 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, 

aki lakásfenntartási támogatásban részesül, aki 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket ne-

vel, aki aktív korúak ellátásában részesül, ha 

munkanélküli ellátásban részesülő van a család-

ban, ha alacsony a családban az egy főre eső jö-

vedelem.  

A kérelem benyújtásának végső időpontja:  

2017. november 30.  

 
KOVÁCS ZSOLT VILMOS 

POLGÁRMESTER 
 

CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE TUDUNK REAGÁLNI! 
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TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 

AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, 

AKIK OKTÓBER HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLE-

TÉSNAPJUKAT!   

 

 

SZÜLETÉS 

2018. szeptember 24. nap-

ján megszületett Kiss Dóra  
/Súlya 2980 gr, Hossza 48 cm/  

Mozsgó, Kolozsvári u. 38. 

sz. alatti lakos, szülei Tor-

mási Viktória és Kiss András 

nagy-nagy örömére. 

Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk! 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Hegyháti Anett Mozsgó, Petőfi utcai lakos és Helter 

Norbert 2018. szeptember 22-én házasságot kötöttek 

Orfűn. 

Gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kis- Hegedüs István György Mátyás k. u. 

Mazza József Árpád u. 

Nyulasi Károlyné Árpád u. 

Perecz Lászlóné Árpád u. 

Pintér Jánosné Mátyás k. u. 

Stájer Gyula Árpád u. 

Stájer Gyuláné Árpád u. 

Tamasics János Mátyás k. u. 

Vatulik Józsefné Kassai u. 

 

 

 

 

KEDVES MOZSGÓIAK! SZIASZTOK! 
Nagyon elfáradtatok mostanában, csökkent a lelke-

sedésetek, igencsak ritkán jöttök, pedig a ti kezde-

ményezésetekre vágtam ebbe bele. Ha van rá lehető-

ség kikapcsolódni, mozogni közösen a mai rohanó 

világban, úgy gondolom, ki kell használni. Főleg ha 

ez helyben és ingyen adatik meg. Ezért most felhí-

vom a figyelmeteket páran még mindig kitartóan csi-

náljuk, és szeretnénk ha a többiek is csatlakoznának 

újra hozzánk. Az edzések szerdánként 6 órától - 7 

óráig vannak a mozsgói kultúrházban, és a moz-

dulatok nem változtak. A zene és a hangulat csak 

jobb lett.  

 

 

Várlak benneteket!                Pölczné Metz Katalin 
 

 

 

VIRÁGOS MOZSGÓ 

Játék a színekkel és a formákkal! 

 
A virágágyást dolgozóink úgy alakították ki, hogy 

MOZSGÓ szót lehet kiolvasni az árvácskák soraiból.  

Ötlet és megvalósítás: Hamrák Tünde és csapata 
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NYÁR A BÖLCSŐDÉBEN 
 

 
 

A bölcsődében a gyerekek a nyári időszakot talán még 

nyugodtabban, vidámabban töltötték, mint tavaly. Si-

került megvalósítanunk az udvaron az  árnyékolást, a 

terület 90%-a  árnyékos, így védett helyen tartózkod-

hattak a gyerekek. Ezen a nyáron is sikerült a gyerekek 

napjait változatossá tenni. Lehetett fürdeni, homo-

kozni, labdázni, csúszdázni, motorozni, vízasztalban 

pancsikolni. Alkalmazkodtunk az időjáráshoz, kora dél-

előtt tartózkodtak a levegőn, a hőségben már a hűvös 

szobában tevékenykedtek. Arra törekedtünk, hogy a 

gyerekek ekkor is jól érezzék magukat, sokat festettek, 

gyurmáztak.  

Ebben az évben 7 gyermek ment óvodába, he-

lyükre folyamatosan, kéthetente fogadtuk az új gyere-

keket. 

 

 
 

Minden nevelési év a legnehezebb időszakával, a be-

szoktatással kezdődik. Ilyenkor felbolydul az év közben 

megszokott rend, csend és a nyugalom. A szülők fo-

lyamatos megjelenésével a már épphogy beszokott 

gyermek is visszaeshet, újból síróssá válhat. Komoly 

érzelmi megterhelés ez szülőnek, gyereknek, dolgo-

zóknak egyaránt. A beszoktatási időszak után újból ki-

alakul a csend, a nyugalom, ami ideális légkör a gyere-

kek fejlődéséhez, fejlesztéséhez. 

Az idei létszám a két csoportban14 fő. A követ-

kező területekről érkeznek a gyerekek: Mozsgó, Szi-

getvár, Becefa, Csertő, Szentlászló, Hobol. 

Sajgóné Decsi Gyöngyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ALMÁSKERESZTÚR DÍSZPOLGÁRA CÍM 
 

Almáskeresztúr képviselő-testülete, Veriga Lajos 

polgármester kezdeményezésére szeptember 16-án 

ALMÁSKERESZTÚR DÍSZPOLGÁRA címet adomá-

nyozott ORBÁNNÉ MATUS ERZSÉBET tanárnőnek 

áldozatos munkája, segítőkészsége, szakmai ta-

pasztalata, kulturális és közösségépítő rendezvé-

nyek szervezése területén végzett kimagasló tevé-

kenységéért.  

A testület teljes egyetértésben döntött személye 

mellett. Ő az első, aki részesült Almáskeresztúron e 

díjban. Látva a község facebook oldalán a kommen-

teket, hozzászólásokat látható, hogy megfelelő sze-

mélyre esett a választás.  

 

Orbánné Matus Erzsébet a mozsgói általános iskolá-

ban tanít már 40 éve. 
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Diákönkormányzati válasz-

tás az iskolában 

A Diákönkormányzat dönt a saját működéséről, a műkö-

déshez szükséges anyagi eszközök felhasználásáról, ha-

táskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról, tájékoztatási rendszer létrehozásáról, is-

kola újság, faliújság, iskola rádió, szövetség létrehozásá-

ról, ilyenhez való csatlakozásról. Ezen kívül egyetértési, 

véleményezési, valamint javaslattételi jogkörrel is fel van-

nak ruházva. 

Elhatároztuk, hogy az idei tanévben nagyobb figyelmet 

szentelünk ennek a szervezetnek. Ezért megpróbáljuk te-

vékenységét kiemelten kezelni, hatáskörében végzett fel-

adatait színesíteni. Célunk, hogy tanulóinkkal a demokrá-

cia alapelveit megismertessük. Lehetőségük legyen jogaik 

és érdekeik érvényesítéséről tapasztalatokat szerezni. Fo-

galmuk legyen arról, hogy milyen is a demokratikus állam-

polgárság. Az első lépés az önkormányzáshoz a választá-

sok lebonyolítása. Az első tanítási napokon a diákok tiszt-

ségviselőket választottak maguk közül osztályonként. Van 

kultúrafelelős, sportfelelős, osztálytitkár, képviselő. Eze-

ket a tanulókat delegálják a diákönkormányzat feladatai-

nak elvégzéséhez. Amennyiben az előző diákönkormány-

zat elnöke befejezte az általános iskolai tanulmányait, új 

elnök választása is szükséges. Ebben az évben Steiger Ale-

xandra helyére új elnököt kellett választani. Az első taní-

tási hét végéig lezajlott a jelölt állítás. Minden osztály le-

adott egy nevet az elnök jelöltjéről. Három tanuló került 

a jelölő listára. Az egyikőjük nem vállalta a tisztséget, így 

ketten versengtek tovább. Választási programjukról be-

széltek a szünetekben, kampányoltak, mint a nagyok. Az 

Eu. Diáksport napján, ami a DÖK egyik rendezvénynapja, 

tartottuk meg a nyílt szavazást, ahol Tormási Miklós 8. 

osztályos tanulót választotta meg a tanuló ifjúság. A vá-

lasztáson kevesebb szavazatot kapó Kelemen Rebeka 7. o 

tanulót közkívánatra elnökhelyettesi pozícióra neveztük 

ki. Ő ebben a tanévben bele fog tanulni az elnöki tevé-

kenységbe, valamint kiegészíti az elnök munkáját és a 

Tankerületi Diáktanács képviselőjelöltje lett.  

Az elnökséggel és az őket patronáló pedagógussal be-

szélgettem: 

 

 

 

 

 

Miklós szerint – „Az iskola gondjairól nekünk, diákok-

nak is tudni kell. Egy diákvezető jobban ismeri a gyere-

keket és tud közvetíteni a tanárok felé, ha kell. Ezt 

mind belefoglaltam a beszédembe. Ha bárkinek szük-

sége van ilyesfajta segítségre, bátran fordulhat hoz-

zám. Segítő tanár néni elmondta az alakuló gyűlésen, 

hogy fel kéne turbóznunk egy kicsit a munkánkat. Van 

pár ötletem, amit esetleg meg is valósíthatunk. Időseb-

bektől hallottam, hogy régen még iskola újság is volt 

nálunk. Ennek a dolgai, a szerkesztése, írása a DÖK 

dolga volt. Mi lenne, ha a kornak megfelelően interne-

tes felületen újból lenne iskola újság. Már nem is kell 

nyomtatással foglalkozni és a hálón sokkal több em-

berhez eljuthatna, mint régen. A felsősök között bizto-

san vannak, akik beszállnának a szerkesztésbe is. 

Rebeka is a közvetítő szerepet emelte ki. Valamint el-

mondta, hogy – „Jó lenne több mozgásos nap, amikor 

egész nap sportolunk. Meg lehetne több játékos tan-

óra, rejtvényekkel, mint német órán. Vagy pl. kimehet-

nénk a helyszínekre, természet órán az erdőbe. Most is 

az erdei növényekről tanultunk, a fákról, bokrokról, így 

képről, meg filmről nehéz elképzelni. Jó lenne, ha te-

hetnénk ilyen javaslatokat! Jó lenne! Pláne, ha valami 

lenne belőle! 

 

A DÖK munkáját a tanulók által felkért nagykorú sze-

mély segíti, aki  -  a DÖK megbízása alapján - eljárhat a 

diákönkormányzat képviseletében. Nálunk a segítő ta-

nár már 18 éve Nagyné Rajna Mónika. A gyerekek évről 

– évre bizalmat szavaznak neki, és kérik támogatását. 

A patronáló tanár nem „főnöke”, hanem segítője, tá-
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mogatója, ötletadója, esetenként kontrollálója a diá-

koknak. Mónika néni ezalatt a hosszú idő alatt sok di-

ákvezetővel dolgozott együtt. Legelső alkalommal 

azért jelölték segítőnek, mert épp nem végzett osztály-

főnöki teendőket és volt elég ideje, ambíciója ehhez a 

szerteágazó koordinációs és kreatív feladathoz. – „Ak-

kor komoly kihívás volt az együttműködés. Mindig az 

volt a célom, növeljem a gyerekek önállóságát. Bíztat-

tam őket, hogy bátrabban nyilvánítsák ki véleményü-

ket. Legyenek kreatívak és nem csak kézműveskedés 

közben. Ez a DÖK-ös tanév számomra is új feladatokat 

jelent. Szeretném ebből a pozícióból erősíteni a kap-

csolattartást a község más intézményeivel, ami a peda-

gógusi munkám más területre nézve is pozitív lehet. A 

gyerekekkel közösen már elkészítettük az éves munka-

tervünket. A diákok javaslatai és a régebbi ötletek alap-

ján új elemekkel is bővítettük. Így több örömet lelnek 

az általuk szervezet programokban is. Sikerélményhez 

jut mind a programot előkészítő, szervező, mind a 

programon résztvevő diák is. Ugyan az október egy rö-

videbb hónap az őszi szünet véget, még is ide szeret-

nénk beiktatni az első új program elemünk szervezé-

sét, a Tök faragó versenyét. A következő DÖK-ös ülé-

sen ennek a részleteit és feladatait is megbeszéljük. 

Elindult a tanév, elindult a munka. Új elképzelések a 

régi köntösben. 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2018. október 19-én 11 órakor 

MOZSGÓN a kopjafánál! 
 

 
 

Függetlenség, szabadság! 
Rákosit a Dunába,  

Nagy Imrét a kormányba! 
Ruszkik haza! 

Aki magyar, velünk tart! 
Most vagy soha! 

Vesszen az önkény, éljen a törvény! 
Szabadságra szavazunk,  
Kossuth-címert akarunk! 

 

KICSIK VAGYUNK MUZSIKÁLUNK 
                                                                    

                                                                       2018. október 3-án iskolánk énekesei részt vettek a Kicsik vagyunk  

                                                                           Muzsikálunk című nagyszabású rendezvényen a szigetvári Vigadó- 

                                                                           ban. Szigetvár kis és nagy kórusai, a környező települések, kis iskolák 

                                                                           énekkarai is készültek az egész estét betöltő műsorra. Tanévkezdés- 

                                                                           kor már készen állt a terv az összefogásra, melynek ötletgazdái Töl- 

                                                                           gyesi Rita és Gersy Károly, a szigetvári zeneiskola tanárai voltak. Az  

                                                                           általuk elkészített népdalok feldolgozását korábban kisebb előadói  

                                                                           apparátussal, főként hangszeres előadásban hallhattuk, majd a járási 

                                                                           népdalversenyen a versenyzők is elénekeltek belőle egy dalt négyke- 

                                                                          zes zongora kísérettel. A zeneiskola egyik gyermekekből álló zene- 

                                                                          kara, a Kis Szívhúrosok, már a nyár folyamán neki állt a felkészülés- 

                                                                          nek, és szeptembertől mi is elkezdtük tanulni a dalokat. Iskolánk tanít-

ványai nagy lelkesedéssel készültek a szereplésre és már alig vártuk a próbákat. Először a zeneiskolában hallottuk a 

zenekari kíséretet, majd a főpróbán már az összes kórus jelen volt, így közel kétszázan álltunk a Vigadó színpadán. 

Mindannyian nagy izgalommal vártuk a másnapot, a szerdát, és örültünk, hogy sokan eljöttek meghívott vendégeink 

közül. A Vigadóban talán még soha nem volt ilyen teltházas koncert, amelynek végén a közönség állva tapsolta meg 

gyermekek és tanáraik műsorát. Mindannyiunk számára óriási öröm és feltöltődés volt az együtt éneklés, együtt ze-

nélés. A műsor végén tanulóinkat megjutalmazták egy kiadvánnyal, melyben a koncerten előadott népdalokat gyűjtöt-

ték össze és melyeknek éneklése oly nagy örömöt jelentett számunkra. 

Végül gyermekeink nevében is köszönetet mondok a kiváló programért és lehetőségért Tölgyesi Ritának és Gersy 

Károlynak. A Mozsgói Önkormányzatnak köszönjük a szállítást és dalos kedvű gyermekeink családjának a támogatást. 
 

Első sor: Orbán József, Tóth Béla, Milichovszki Patrik, Heszeg Kíra  Második sor: Schludt Abigél, Patak Petronella, Kovács 

Evelin Harmadik sor: Tóth Klaudia Grósz Hanna, Radák Gréta Felkészítő tanár: Hegedüsné Szojkó Tünde 
 

Hegedüsné Szojkó Tünde 
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A  s ü t é s  ö r ö m e  
Nemrég hallot-

tam róla, hogy 

Drescher Dóra 

szebbnél szebb 

és finomabbnál 

finomabb süte-

ményeket, tortá-

kat süt. Kíváncsi 

lettem, honnan 

ez az elhivatott-

ság, hiszen nem 

ilyen iskolát vég-

zett.   

Honnan és mióta ez a szeretet a főzés-sütés iránt, 
hiszen tudom, hogy főzni is szeretsz? 
Igazából már kislánykoromban szerettem a konyhában 
segíteni. Emlékszem, hogy piros pöttyös kendőben po-
gácsát szaggatok a dédivel. Valójában a sütést dédnagy-
mamámtól tanultam. Később iskolásként, amikor 
stresszesebb időszak volt, rájöttem, hogy megnyugtat 
és oldja a feszültséget. Szünidőben még több időm lett 
sütni, folyamatosan gyakoroltam. Apukám süti imádó, 
ezért mindig volt kívánság és alkalom a sütésre. 
A főzés alapjait viszont nagymamámtól tanultam, majd 
az internetről. Mai napig szeretünk közösen főzni. 
 

Autodidakta módon tanultad a különleges techni-
kákat, vagy valaki segített? 
Ahogy említettem, a déditől sokat tanultam, mivel ő na-
gyon tudott sütni; még mindig megvannak a kis könyv-
ben a receptjei. A különleges technikákat, recepteket az 
internetről, YouTube-ról, Instagramról tanultam. Ez 
úgy jött, hogy szükségem volt nyelvvizsgára, ezért a ne-
ten angol nyelvű videókat néztem, hogy fejlesszem a 

szókincsem. A 
kellemest a 

hasznossal 
összekötve el-
kezdtem a sü-
tés tudomá-
nyát angol ol-
dalakról ta-
nulni. –  
- Persze, azért 
most is szíve-
sen sütöm a 
dédi receptjeit 
is, kalácsok, 
kelt rétes stb.  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Mit szeretsz a legjobban a sütésben, a kreativitást, 
az alkotás örömét vagy a csodálatos végered-
ményt? 
Mindegyiket szeretem, alkotni öröm; és ha még hozzá-
adom a saját személyiségemet is, akkor egy kicsit maga-
ménak érzem azt, amit alkottam, hiszen tettem bele egy 
kis pluszt. A hagyományos tortákat, sütiket szeretem 
felturbózni, egy picit átformálni, új köntösbe bújtatni, 
például a somlói galuskából tortát készítettem. Volt, 
hogy nem úgy sikerült a piskóta, ahogy kellett volna, de 
nem hagytam annyiban, addig kutakodtam, kísérletez-
tem, amíg meglett a megoldás. Egy olyan módszert ta-
láltam, hogy a sütőformát körbe kell tekerni vizes ruhá-
val, mint egy pánt, ezt bevonni alufóliával, és íme, a tö-
kéletes piskóta. Na persze a hozzávalók is és a sütés is 
fontos, de egy szép tortához tökéletes vastagságú és 
egyenletes lap kell. A díszítés még egy komoly kihívás, 
szeretek rózsákat készíteni fondant-ból, szeretem a kü-
lönleges dolgokat kipróbálni. 
 

Láttam néhány képet a tortáidról, sütikről, nagyon 
szépek, nem csoda, hogy behívtak egy versenyre. 
Mesélj egy kicsit erről! 
Az úgy történt, hogy a nyáron felhívtak egy tévé mű-
sorból, „Ide süss” a neve és a Viasat6-on megy. Behív-
tak egy előválogatóra, ugyanis az Instagramra feltöltött 
tortáim nagyon tetszettek nekik. Kértek egy majdnem 
kész általam készített tortát, amit ott kellett befejezni.  
Egy pisztáciás piskótát sütöttem, rajta epres vajkrém, 
fehér csokis gánázsos mascarpone krémmel és gránát-
alma darabokkal, közte gyümölcs zselével. Tetejére 
málna, pisztácia és csokis áfonya került. A zsűri kóstolt 
és véleményezett, megdicsérték a piskótámat és a krém 
is ízlett. Jó érzés volt, hogy elmehettem és bemutathat-
tam, hogy mit tudok és hogy egy vidéki lány is képes 
szép és jó dolgokra. Annak ellenére, hogy nem kerül-
tem be a következő fordulóba, jó élmény volt.  
 
Tervezed, 
hogy hosszú 
távon esetleg 
ezzel foglal-
kozz, vagy 
csak hobbi 
marad?  
Nem valószínű, 
hogy ezzel fo-
gom keresni a 
kenyerem, de 
hobbi szinten 
mindenképpen 
továbbra is fi-
nomakat sütök a családom és barátaim nagy-nagy örö-
mére. 

Bege Amália 
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LUCI VÍZREBOCSÁTÁSA  

 

 
 
Egy rövid hír jelent meg az újságban, ami tudósítja a 
falut az első Mozsgón elkészült hajó próba- vízrebo-
csátásáról. A kis cikkben a hajó végső kikötőjét téve-
sen Pincehelyben jelölték meg.  

A nagyobb út kezdete lett volna Pincehely, 
hisz ott születtem, majd Tolnanémedi, ahol gyerekes-
kedtem, végig a völgység - különösen Sárszentlőrinc -, 
ahonnan sok ősöm származott, Szekszárd, ahol tanul-
tam és családunk egy része él, majd a baranyai Duna 
szakasz. Mindebből egy rövidebb, de így is kb. 40 km-
es út sikerült az évszázad legnagyobb aszálya miatt.  
Ja kérem, víz nélkül nehéz hajózni! 

Verőfényes reggel indult kis csapatunk Tol-
nába. Pincehelyen a Kapost vizsgálva kiderült, hogy a 
vízszint ugyanolyan alacsony, mint amikor két hete 
vizsgáltuk, így a Tolnanémedi vasúti híd alatti köves 
zugón nem lehet áthajózni a hajó és személyzet koc-
káztatása nélkül. /Pedig milyen romantikus lett volna 
a születés helyén vízre szállni. / Maradt a Tolnané-
medi vízre szállás.   

„Az úr 2018. év újkenyér havában 23-án 11 
órakor Tolnanémedin a Pöcöktől (Kapos-Sió torkolat) 
közel egy kilométerre vízrebocsátottuk LUCI hajót. Ka-
pitány Győri Sándor, első tiszt Bencze Balázs. A vízre-
bocsátás után 8 km-re kikötöttünk a Simontornyai  
közúti hídnál ebédelni a közeli bolt és büfénél” (hajó-
napló). - Közel tíz évig éltünk Simontornyán, ott voltak 
kicsik a gyerekeink. Mennyi emlék is tolul fel egy ilyen 
egyórás visszatéréskor. - 

 „Könnyes búcsú után a hajóval vízre szálltunk 
15 órakor. 16.30-kor Pálfa határában levő közúti híd 
alatt a hajó köves zátonyra futott a folyó bal partja 
közelébe. Az első tiszt látva, hogy a hajó zátonyról 
való megmentésének nincs más módja;  végveszély-
ben a hajó mellé a habokba kiugorva és a hajót puszta 
kézzel a helyes irányba fordította” (hajónapló)  

A 80-as 90-es években szabályozták a Sió ed-
dig leírt szakaszát, de Pálfától már rég nem végeztek 

mederkotrást és töltés helyreállítást, így Pálfától vad-
regényes a folyó. Bedőlt füzek, nádas foltok, virágzó 
félcserjék borítják a partot. Számtalan vadkacsa, gé-
mek, néha egy-egy ragadozó – talán barnakánya - a 
vízben halak csapnak fel. A víz színén pár száz méte-
renként egy-egy kagyló, én nem is tudtam, hogy a víz 
színén is találni, nem csak a fenekén. Egyet megfogok: 
félig nyitva, egyetlen lába kicsit kilóg a héjak közül. Le-
hetne pár kilót összeszedni az út során. Kérdem Benc-
zét tud-e valami jó receptet, de nem, így békében 
hagyjuk őket. 

 
 
Délután 6 óra körül egy kis zápor esett, így megvolt az 
esti zuhany, csak törölközni kellett. Alkonyattal már 
igencsak kerestünk kikötőhelyet, de mindenhol csak 
meredek növényekkel benőtt part volt. Végül sötéte-
dés előtt a Sárszentlőrinci híd lába előtt találtunk ki-
kötésre úgy-ahogy alkalmas helyet. Mindenesetre 
szükség volt a hajó és a szálláshely között kifeszített 
kötélre a holmi szálláshelyre szállításához. Bencze ala-
posan megdolgozott vele. Tűzrakás és vacsora után 
hálózsákban nyugalomba vonultunk. 

Reggel 6 órai ébresztő, a hajóba visszapako-
lás, a hajófenék víztelenítése után 7 óra magasságá-
ban meglehetősen gyűrötten eveztünk tovább. Több-
szöri zátonyra futás és egyre fáradtabb személyzet és 
az egyre fogyó vízmélység miatt kikötésre alkalmas 
helyet kerestünk. „Pár óra után Medinánál megpil-
lantjuk az egyetlen stéget az út során. A kapitány kikö-
tést rendel el. Így 13 órakor Luci-val kikötünk a medi-
nai közúti hídnál. A medinai kikötés közelében lévő 
kocsmánál felhívtam a szárazföldi szállító egységet, 
ami bő két óra múlva 16 órakor megérkezett.  
Az eddigi gyakorlattal szembe a hátsótatnál fogva 
húzták a hajót a szállítójárműig, ami jobban bevált, 
mint az eddigi orral előre való vontatás.  
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Itt mondok köszönetet a szárazföldi egységnek a vízre 
tételnél és a visszaszállításnál végzett lelkiismeretes 
munkájáért. Név szerint ifj. Győri Sándornak és Gál Jó-
zsefnek (népszerűbb nevén Koki). 

Az első tiszt Bencze Balázs 16.45-kor megtette 
utolsó jelentését: „A hajó szállításra kész! Luci 2018. 
augusztus 24-én 19 órakor Mozsgón szárazdokkba ke-
rült.” (hajónapló) 
 
Pár nap pihenő után a nehézségek felejtődtek a szép 
élmények, a csend, a csendes folyón való utazás, a 
megfigyelt élővilág, a víz illata megmaradt. 
Reménységem vagyon az Istenben, hogy jövőre jobb 
vízállásnál sikerül a hosszabb utat is megtenni. 

Győri Sándor

 
 

  
   

  

Zrínyiek nyomában Csáktornyán 

Szeptember 29-én, szombaton részt vettünk azon a ki-

ránduláson, melyet a „Zrínyiek nyomában” című vetél-

kedőn nyertünk.  

Hajnalban indultunk két busszal Szigetvárról, és miu-

tán átértünk a határon megcéloztuk az első állomá-

sunkat Ozaljt. Négy óra utazás után végre feltűnt a vár, 

amely gyönyörű környezetben méltóságteljesen állt a 

domb tetején a Kulpa folyó mellett. Idegenvezetőnk-

től nagyon sok, érdekes és értékes információt meg-

tudtunk a korabeli viseletről, tárgyakról, valamint a 

családi viszonyokról. A várban ma a városi múzeum 

működik gazdag régészeti, kultúrtörténeti és néprajzi 

gyűjteménnyel.  

Következő úti célunk Dubovac vára, amely egy mester-

ségesen kialakított dombon található, és mint meg-

tudtuk négy folyó veszi körbe. A várban négy emele-

ten keresztül kerültek bemutatásra a korabeli haszná-

lati tárgyak, dokumentumok.  

Utolsó állomásunk Csáktornya volt, Szent Ilona pálos 

kolostor és a Zrínyiek nyughelye, valamint a vár.  

 

 

 

 

 

Sajnos a vármúzeumba nem tudtunk bemenni felújítási 

munkák miatt, de megnéztük Zrínyi szobrát a parkban, 

amely egy kicsit másképpen mutatja be a hadvezért, 

mint ahogy mi megszoktuk.  

Koszorút helyeztünk el a pálos kolostornál és a város-

ban is az emlékműnél. Kicsit fáradtan, de élményekkel 

dúsan tértünk haza. Köszönet a kiváló szervezésért 

Varga Zoltánnak és csapatának.  

B. A.  
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 

Nehéz a dolgom, hisz a Rákóczi szabadságharctól 

az 1848-49-es szabadságharc idejéig tartó bő év-

századot leíró történetírás nem oly részletes, nem 

oly izgalmas, hogy igazán jó írás sikeredjen belőle. 

Ráadásul az írások nagy része a Kádár-korszak 

műve, ahol alapkövetelmény volt a tizennyolcadiktól 

a huszadik századig a magyarságot minél rosszabb 

színbe feltüntetni.  

A Rákóczi-szabadságharc bukása után –

vagy azzal egy időben - igen változatos kép alakult 

ki az európai politikában, amit most nem részlete-

zek. Ami nekünk fontos 1722. június 30-án a magyar 

országgyűlés elfogadja: a Habsburg ház fiú ágának 

kihalása esetén a magyar rendek nem élhetnek a 

szabad királyválasztás jogával, hanem a Habsburg-

ház nőága örökli a trónt.  

Gondoljunk bele, Mátyás király két évszá-

zaddal korábban megállapodik, hogy fiú örököse hí-

ján a Habsburg házra száll a trón. Igazságos Mátyás 

nem gondolhatja, hogy első felesége pár napos cse-

csemőjével együtt véletlen - vagy nem is oly véletlen 

- folytán meghal, így a magyar hon osztrák kézbe 

kerül. A magyar rendeket vajon mi készteti arra, 

hogy osztrák lány örökös is Magyarország uralko-

dója lehessen. Isten bocsá’ nem a Foger bankház 

van valahol a függöny mögött? Az örökösödési rend 

az európai uralkodói körökben sem aratott osztatlan 

sikert. Kitörtek az örökösödési háborúk, amikben az 

osztrák udvar nagyban támaszkodott a magyar had-

erőre. A magyar huszárság ezekben a harcokban el-

évülhetetlen érdemeket szerzett. A magyar huszár – 

az ezeréves hagyománnyal rendelkező könnyűlovas 

- meghatározó tényező volt ezekben a háborúkban. 

 A kor jellegzetessége a török időkben és a szabad-

ságharcban megfogyatkozott lélekszámú országré-

szek sváb, tót, ruszin stb. népességgel való betele-

pítése. 

  A századfordulóra nemcsak a betelepítések 

miatt változott az ország képe. A művelt hazáját sze-

rető arisztokrácia tagjai egyre-másra mentek nyugati 

tanulmányutakra, hogy az ott szerzett tapasztalatok 

alapján alakítsák az ország arculatát. Persze a jó 

szándék sokszor kevésnek bizonyult, így a folyósza-

bályozásokkal valamikori hal és vágómarha nagyha-

talomból egy elsivatagosodott Alföld birtokosai és 

árvizek fenyegette tájék tulajdonosai lettünk. (A ma-

gyar szürke marhának szobra van Nürnbergben, 

mert a magyar hajdúk által hajtott alföldi 

szürkemarha mentette meg a várost az éhhaláltól.) 

Tessedik Sámuelék behozzák az akácot, ami szinte 

a nyárral együtt az egyetlen homokot tűrő fa és a mai 

méhészek öröme. Széchenyi egyéves jövedelmét kí-

nálja fel a kultúra és a Magyar Tudományos Akadé-

mia támogatására. (Később látva, hogy az Akadémia  

 

osztrák érdekeket 

szolgál, meg 

akarja szüntetni a 

tá mogatását, erre 

elmegyógyinté-

zetbe csukják.)  

Egyszóval a felvi-

lágosodás, mint 

minden más kor a 

történelemben el-

lentmondásokkal 

járnak, rossznak 

keveredésével 

tarkított. 

 

Mária Terézia és II. József uralkodása során az oszt-

rák vonalas, pragmatikus, tán szemellenzős politika 

valósult meg, ami a hétköznapokra is rányomta bé-

lyegét. Ebben az időben kezdett megszűnni a szeres 

építkezés, aminek nyomait az Őrségben fellelhetjük, 

ahol a ház a porta legmagasabb pontján volt (nem 

kellett vízszigetelés). Keleti irányba nézett a tiszta-

szoba, tulajdonképpen nem voltak igazi utcák. Mária 

Terézia és II. József idejében még a település szer-

kezetet is megváltoztatták.  

Erre jó példa Gerjen község. Őket annak ide-

jén tűzvész pusztította és úgy döntöttek a Dunához 

közelebb építik fel az új falut. Osztrák hadimérnökök 

jelölték ki a falu utcáit, tereit. (Voltam bajban, amikor 

kemencét építettem, és este a szállásomra kellett 

volna visszamenni. A sok mértanilag kimért utcák 

közül nem tudtam melyikbe kell bemennem a szál-

láshoz.)  

Ebben a korban a reformmozgalmaknak kö-

szönhetően kezdődött a magyar nyelv méltó hasz-

nálata. Az országgyűlési határozatokat is magyarul 

kellett megjeleníteni. Ebben az időben 1809 júniusá-

ban került sor a Napóleoni háborúkra, amiben az ud-

var és Magyarország vesztesként került ki. 

Egyre több ellentét alakult ki a királyi (Habs-

burg) udvar és a magyar nemesség közt. Ehhez já-

rult még az udvar (birodalom) pénzügyi válsága, 

1809-ben már 1060 millió forint fedezetlen papír-

pénz volt forgalomban. 

A századforduló politikai, gazdasági viszo-

nyaival nem kívánok foglalkozni. A kor történetéhez 

azonban hozzátartozik, hogy a monarchia alá tar-

tozó magyar huszárság nem egy bravúros haditettet 

hajtott végre. 

Az ellenfelek visszásságok törvényszerűen 

vezettek az 1848-49-es forradalmi és szabadság-

harchoz, amiről majd a következő számban írok.  

  

 Győri Sándor  
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Gondolatmorzsák 

„A barátomnak tartalak és az emberek nem véletlenül 
kerülnek egymás életébe. Talán meg kell tanulnom 
valamit, vagy talán neked. De bármi is az, rám számít-
hatsz.” (Szellemekkel suttogó c. film) 
 
Ritka szép kincs az ember életében, talán a legfonto-
sabb dolog, az együtt töltött idők, élmények, ebédek, 

a felejthetetlen kirándulások, együttlétek. Idén nyá-

ron volt bőven részem a barátok szeretetéből, oda-
adásából. Kezdődött azzal, hogy Izraelből megérkezett 
a barátnőm, aki már 29 éve a barátom. Közösen el-

mentünk Horvátországba, a tenger előtt kávéztunk, a 
hullámok előtt beszélgettünk, erdő közepén, hosszú 

ösvényeken sétáltunk.  Aztán Nagyváradról látogattak 

meg barátnőim egy hétre. Nagyon jó volt együtt lenni. 
Aztán én utaztam Nagyváradra, szülővárosomba; itt 
négy barátnőmmel is találkoztam, együtt szórakoz-

tunk a Kőrös-parton. Hattyúkat etettünk, beszélget-
tünk a naplementénél a napi dolgainkról, harcainkról, 
a régmúlt örömeiről. Aztán hazajöttem és milyen 

meglepő boldogságban lett részem, Hollandiából 

meglátogatott három éve nem látott barátnőm.  

Szóval nekem ez a nyár a habos torta volt, és a cse-
resznye rajta a barátnőim.  

A barátság olyan, mint a lélegzet, mert megeleveníti a 
lelket.   
Merjetek barátkozni, legyenek barátaitok, vagy sze-

rezzetek! A legjobb dolog a világon! 

Figura Éva 
 

 
 

KRIZANTÉM 

Szálas, cserepes krizantém és árvácska eladó. 

Érd.: Ságodi József Mátyás k. u. 45. 

Tel.: 30 247 1183, 30 324 4046 

 

 

 

 

 

 

 

Tamasics János  

Alkony… 
 

Kertemben neveltem 

két piros virágot. 

Akkor megismertem 

a boldogságot. 

 

Megöntöztem őket. 

könnyel, izzadsággal. 

Magasra növőket 

égnek harmatával. 

 

Gyönyörködve néztem 

a két szál virágot. 

Jelentették nékem 

az egész világot. 

 

Ne kérdezzétek! 

Nem kérek sokat 

Csak Ti érezzétek 

jól magatokat! 

 

Nem kell semmi nékem. 
Csak annyit kívánok: 

Viruljatok szépen 

vérpiros virágok. 

 

Hagyjatok a sarkon 

egy csendes helyet. 

Ha leszáll az alkony 

Hol, pihenni lehet. 

 

Ott oly kicsire 

összehúzódok, burok. 

Amilyen kicsire. 

kicsire csak tudok! 

 

 

MISEREND 

MOZSGÓ:  

Október 31. 14.00 óra Mozsgói teme-

tőben mindenszenteki imádság 

SZIGETVÁR:  

vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra  
 

https://www.citatum.hu/szerzo/Szellemekkel_suttogo
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Baranya MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI 

FELNŐTT  

2018/19. évad őszi forduló 
 

 

SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉS 
 

    4. forduló 2018. 09. 09.    

Magyarbóly - Mozsgó 4 – 2 

Góllövő: Lesnyik Zoltán 
 

    5. forduló 2018. 09. 15.  

                    Mozsgó – Diana 2 – 2 

Góllövők: Komár Zsolt Dániel, 

Szemmelrock Szabolcs 
 

    6. forduló 2018. 09. 23. vasárnap 

                  Lánycsók - Mozsgó 3 – 2  

Góllövők: Déri István, Horváth Benjamin 
 

  1. forduló 2018.09.26. szerda  

Mozsgó – Hosszúhetény 1 – 6  

Góllövő: Lesnyik Zoltán 
 

    7. forduló 2018. 09. 29. szombat  

                    Mozsgó – Somberek 2 – 2  

Góllövő: Horváth Benjamin (2) 
 

 

  OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

    8. forduló 2018. 10. 06. szombat  

                    Bicsérd – Mozsgó 3 – 3  

Góllövő: Horváth Benjamin (3)     
 

9. forduló 2018. 10. 14. vasárnap  

 Mozsgó – Himesháza 1 – 2 

Góllövő: Horváth Benjamin 
 

10. forduló 2018. 10. 21. vasárnap 14.30 

 Nagykozár – Mozsgó 
 

11. forduló 2018. 10. 27. szombat 13.30 

Mozsgó – Bogád 
 

NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

12. forduló 2018. 11. 04. vasárnap 13.30 

Kétújfalu – Mozsgó  

 

 

     

MEGYE II. OSZTÁLY. U19 A CSOPORT  

2018/19. évad őszi forduló 
 

 

SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉS 
 

    2. forduló 2018. 09. 16.   

Mozsgó – Vajszló 14 – 0  

Góllövők: Csomós Zoltán (6), Balog 

Gergő (2), Kismárton Milán Zsolt, 

Harmuth Patrik (3), Farkas László, 

Huber Márk Gábor 

 

    3. forduló 2018. 09. 22. szombat  

                    Bicsérd – Mozsgó 2 – 5  

Góllövők: Mates Dávid, Horváth Roland, 

Kismárton Milán Zsolt (2), Farkas 

László  
  

    4. forduló 2018. 09. 30. vasárnap  

                    Mozsgó – Bódi 3 – 2  

Góllövők: Horváth Roland, Csomós 

Zoltán, Mates Dávid   
 

OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

    5. forduló 2018. 10. 06. szombat  

                  Nagykozár – Mozsgó 3 – 1  

Góllövő: Horváth László 
 

    6. forduló 2018. 10. 14. vasárnap  

                   Diana – Mozsgó 2 – 9  

Góllövők: Kismárton Milán (4), Mates 

Dávid, Horváth Roland (2), Kovács 

Levente, Farkas László  
 

    7. forduló 2018. 10. 20. szombat 10.00 

                  Mozsgó – Pellérd   
 

    8. forduló 2018. 10. 27. szombat 10.00 

                   Bogád – Mozsgó  
 

  12. forduló 2018. 10. 31. szerda 14.00 

Mozsgó – Bicsérd   
 

NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

9. forduló 2018. 11. 03. szombat 10.00 

Mozsgó – Kétújfalu   

 

 


