
 

 
 

 

 

Reményik Sándor: Mi mindíg búcsuzunk  
 

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.  

Az éjtől reggel, a nappaltól este,  

A színektől, ha szürke por belepte,  

A csöndtől, mikor hang zavarta fel,  

A hangtól, mikor csendbe halkul el,  

Minden szótól, amit kimond a szánk,  

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,  

Minden sebtől, mely fájt és égetett,  

Minden képtől, mely belénk mélyedett,  

Az álmainktól, mik nem teljesültek,  

A lángjainktól, mik lassan kihűltek,  

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,  

A kemény rögtől, min megállt a lábunk.  

   

 

 

 
 

 
 

 

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,  

Mert minden csönd más, - minden könny, 

 - vigasz,  

Elfut a perc, az örök Idő várja,  

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,  

Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.  

Hidegen hagy az elhagyott táj, -  

Hogy eltemettük: róla nem tudunk.  

És mégis mondom néktek:  

Valamitől mi mindíg búcsuzunk.  

      

 

TISZTELETADÁS AZ ELHUNYTAK  

EMLÉKE ELŐTT 
 

Mozsgó község szervezeteinek képviselői tiszteletük 

jeleként lerótták kegyeletüket a világháborúkban el-

hunytak emlékműve előtt október 26-án.  
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Ezután a temetőben folytatódott a program. Hagyo-

mányteremtő céllal az intézmények és a civil szerve-

zetek vezetői és tagjai, az iskola tanárai és tanulói el-

helyezték az emlékezés mécseseit Mozsgóért, a kö-

zösségért tevékenykedő, köztiszteletben álló szemé-

lyek nyughelyénél.  Megemlékeztek a község díszpol-

gárairól, iskolaigazgatókról, tanítókról, plébánosokról, 

alpolgármesterről, jegyzőkről, körzeti orvosról, tsz- és 

tanácselnökről, erdőmesterről, civil szervezetek veze-

tőiről.  

 

 

 
Fotók: Kántor Éva, Viljovácz Tünde 

 

Az I. világháború évfordulójára emlékezve a jelenlé-

vők felkeresték Kovács János mozsgói fiatalember sír-

emlékét a régi temetőben, aki 26 évesen, 1918. június 

24-én halt hősi halált a fronton.  A sírkövet szülei állít-

tatták. A kő előtt állva megérthettük, hogy milyen 

veszteséget jelenthetett a családoknak, az otthon 

maradottaknak a háború.  

 

 P. É. 

 

GONDOLATOK A HALÁLRÓL 

November elején megemlékezünk a halottainkról. Kö-

zelebb kerülünk az érzéseinkhez, ami részben a hiá-

nyukból fakad, másrészt a halál témája hoz elő. Sokáig 

tabuként kezelte társadalmunk ezt a témát. Nehéz be-

szélni róla, annyira intim és félelmetes egyben. Polcz 

Alen és Singer Magdolna sokat tettek azért, hogy a ha-

lál témája ne kerüljön a szőnyeg alá, megkapja méltó-

ságát, emberi léptékét. Mindannyian megszületünk és 

meghalunk egyszer - összesen ennyi bizonyosság van 

a halálban. Talán a bizonytalansága a legfélelmetesebb 

- mikor történik majd, hogyan, milyen lesz és mi lesz 

azután. Nem tudjuk hova kerülnek Szeretteink, és talál-

kozhatunk-e majd Velük a túlvilágon. Sokféle hitrend-

szer lehet a segítségünkre, de egészen biztosat nem 

tudhatunk. A halál megmaradt a Jóisten hatókörének, 

ebbe még – szerencsére - nem vagyunk képesek bele-

szólni. Azért azonban sokat tehetünk, hogy a halál felé 

közeledő szeretteink ne elzártan, magányosan, a félel-

meikkel egyedül hagyva hagyják itt a földi világot. A 

hospice mozgalom arra hivatott, hogy megőrizze a hal-

doklók emberi méltóságát, szeretethez, törődéshez 

való jogát. Hazánkban is vannak hospice házak, ahol 

nem a halál ellen küzdenek, hanem azt elfogadva, alá-

zattal ápolják a haldoklókat, minél szebbé és embe-

ribbé téve számukra az utolsó heteket, napokat. Szi-

getváron is elérhető hospice nővér, aki a házi hospice 

ellátáshoz ad nagyon fontos, használható tanácsokat. 

Édesanyám 3 éve hunyt el. Biztosan tudtam, hogy mel-

lette szeretnék lenni, mint ahogy Ő tette mindig amíg 

Nekem volt szükségem Rá. Volt időnk felkészülni, tud-

tuk, hogy beteg, tudtuk, hogy el fog menni. Sokat ol-

vastam, beszélgettem hozzáértőkkel, hogy hogyan 

tudnék a legjobban segítségére lenni és miként igye-

kezzek nem terhelni az én fájdalmammal, gyászommal. 

Az élet úgy hozta, hogy mellette lehettem az utolsó he-

tekben és percekben. Életem nagy ajándéka ez az em-

lék, örülök, hogy volt erőm hozzá. Mivel előtte már sok 

háborítatlan szülésnél voltam jelen, az utolsó perceiben 

felismertem azt a méltóságos, mindent átható, szere-

tetteli erőt, ami a születendő körül is mindig megjelenik. 

Ott ültem mellette, fogtam a kezét, imádkoztam és 

minden olyan magától értetődő, könnyű volt - pedig 

előtte hányszor elképzeltem és milyen nehéznek vél-

tem. Teljesen megszűnt körülöttünk a külvilág, szinte 

tapintható volt a levegő, minden nesz, a csend. Belém 

ívódott az utolsó közös utunk és összekapcsolódott az 

elsővel, amikor születtem és Ő szült. Körbeértünk 

együtt. Ez egyszerre nemes, szép és fájdalmas - min-

den érzés része az életünknek és jól megférnek egy-

más mellett. Sok minden átértékelődött bennem. Ami 

maradt, az alázat és tisztelet minden érkező és távozó 

felé. Gyertyalánggal hajtok fejet minden élet előtt, ami 

bevégeztetett. 

Bóni Tünde 
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Emlékeztünk 

1956. október 23.-ára 
 

Különleges módon hívták fel a figyelmet az iskola ta-

nárai és a tanulók az október 19-én megtartott meg-

emlékezésre: magyar zászlót lengető motoros és 

egy gyerekzsivajtól hangos oldtimer gépjármű vo-

nult végig az utcákon korhű öltözékben. Lendülete-

sen hirdették a megemlékezés ünnepét a hazánk 

szabadságáért vívott forradalomról. Az ötlet és meg-

valósítás Puskás Péter pedagógustól származott.  

 

Az emlékezés a kopjafánál folytatódott, melyet Or-

bánné Matus Erzsébet koordinált. Az ovisok kedves 

műsorát nézhettük meg elsőként, amit nagy kon-

centrációval adtak elő. Mozsgó nyugdíjasai énekük-

kel színesítették az ünnepet. A nyolcadikos diákok 

színvonalas műsora érzelmekkel átitatva tárta elénk 

1956 őszének eseményeit; betanító Orbánné Matus 

Erzsébet. A prózai és zenei részek összhangja el-

gondolkodtatóvá és élményszerűvé tette a megem-

lékezést. Külön csodaként értékeltem, hogy amint a 

diákok a földre rogytak - felelevenítvén a harcban el-

esettek áldozatát - eleredt az eső.  

A műsort követően főhajtással ás koszorúk elhelye-

zésével tisztelegtek a forradalomban elhunytakról 

Mozsgó és Almáskeresztúr község vezetői, Mozsgó 

község intézményeinek és civil szervezeteinek kép-

viselői. 

Családilag egyetértettünk abban, hogy egy valódi 

ünnepnek, megemlékezésnek lehettünk szemtanúi. 

Hazaérve Gergő fiunk elővette „Nemzetünk nagy 

csatái” című könyvét, amiből olvasva tovább beszél-

gettünk ’56-ról, az ezt megelőző és követő időszak-

ról, arról, hogy ez egyes családok életében és társa-

dalmilag mit jelentett. Az ünnepség elindított ben-

nünket a megemlékezés belső útján. Köszönjük! 

Bóni Tünde 
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ŐSZBE CSAVARODOTT A TERMÉSZET FEJE 

 

Fotó: Szijártó Erik 

Őszbe csavarodott a természet feje,  

Dérré vált a harmat, hull a fák levele, 

Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, 

És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. 

Megpihen legszélén az égi határnak 

S int az öregeknek: „benneteket várlak!” 

Megrezdül a feje sok öregnek erre: 

Egymás után mégis mennek a nyughelyre. 

(Arany János: Toldi estéje) 

Szebben nem is lehetne leírni az őszt. Az október végén 

beköszöntő skorpió időszakát. Akit, amit a skorpió 

megszúr, halálra van ítélve. Halálra ítélt a sok levél, az 

egynyári virágok, a zümmögő rovarok nagyrésze, 

mind-mind a halálos szúrás áldozata. Aki, ami reméli a 

túlélést, visszahúzódik vackába, próbál minél kevesebb 

energiát fogyasztani. A növények látványos részei el-

halnak, de az életet őrzik gyöktörzsekben, tarackok-

ban, hagymákban és a csodában: a magban. A magban, 

amiben a teljes növény genetikai kódja van, és tavasz-

szal új növény fejlődik belőle.  

Miből? Az elhalt növényi, állati részekből képződött ta-

lajon, tehát a levél sem hiába hal el. A halál nem pusz-

tulás, az elhaltból új élet sarjad. Arany János azonban 

finoman az emberi lét felé viszi tovább a gondolatot. A 

nap megpihen az égi határon, s int az öregeknek, ben-

neteket várlak. Itt már nem csak az őszi lombhullásról 

van szó. A régi ember hitében a nap a teremtőt szemé-

lyesíti meg. (Hívő ember ma is harangszókor vagy a ha-

rang, vagy a nap felé fordul imádkozni.) Persze min-

denki a maga módján éli meg mások és képzeli a maga 

halálát így „Megrezdül a feje sok öregnek erre: „de az 

élet rendjét senki nem másíthatja meg.” Egymás után 

mégis mennek „a nyughelyre”. 

Nem várom el olvasóimtól, hogy betéve tudják Toldi 

estéjét, így emlékeztetőül hadd írjam: 

A szóban forgó első énekben pár versszakkal később 

Toldi a saját sírját ássa. Ő is úgy érzi megszúrta a skor-

pió. Összezördül a királlyal, évek óta nem volt az udvar-

ban, mellőzöttnek, feleslegesnek érzi magát. Úgy érzi, 

hamarosan átlép abba a másik világba, megy a csendes 

nyughelyre.  

Megjön a király követe, aki új viadalra kéri Toldit, és 

Toldi átlép a nyilas önfeláldozó szerepébe és felvállalja 

a küzdelmet. Az őszi skorpió időszakon is túl lehet 

lépni, ha van feladat. Át lehet lépni a nyilas önfeláldozó 

szerepébe. Akkor van újjászületés.  

Amire valamikori magyar tanárom hívta fel a figyel-

mem idén tavasszal, hogy Arany János, amikor megírta 

a Toldi estéjét alig több mint 30 éves. Egy egész élet 

bölcsességét feltételezi a költemény, amit egy élete 

delén lévő költő írt.  

Olvasóim – főleg az idősebbek – tegyék magukévá 
Arany János sorait és tavasszal vagy nyáron amikor „Ég 
a nap melegtől a kopár szik sarja”, találkozzunk egy-
mással és Arany Jánossal.  

Győri Sándor  

Fotó: Szijártó Erik 

Fotó: Pap Zsuzsi 
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MEGHÍVÓ 

Szeretettel várjuk Önöket az Adventi 

gyertyagyújtásra! 
 

 

1 .  gyer tyagyújtás  2018. december 2.   

vasárnap 16.00 óra 

2. gyer tyagyújtás 2018. december 10. 

vasárnap 16.00 óra 

3. gyer tyagyújtás 2018. december 17. 

vasárnap 16.00 óra 

 

Az advent lehetőség arra, hogy ráhangolódjunk 

a karácsonyra, elcsendesedjünk, egymásra fi-

gyeljünk. Szeretnénk az ünnepet bensőségessé 

és emlékezetessé tenni. Gyújtsuk meg a gyer-

tyákat az adventi koszorún! Beszélgessünk, fi-

gyeljünk közösségünk tagjaira!  Várjuk Önöket! 

 
 

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA PÁLYÁZAT 

CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE TUDUNK REAGÁLNI! 
 

Mozsgó község ismételten rekord mennyiségű 

400 m3 tűzifát nyert, melyet a szociálisan rászoru-

lók részére oszt ki Mozsgó Község Képviselő-tes-

tülete.  

A tűzifa iránti igényt kérvényezni kell!  

A kérelem benyújtásának végső időpontja:  

2018. november 30.  

 

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban je-

lezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket! 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is be-

nyújtható. Egy lakcímen élők közül csak egy sze-

mély adhatja be a kérelmet! 

KOVÁCS ZSOLT VILMOS POLGÁRMESTER 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bogdán Attila Árpád u. 

 Gulyás József Kolozsvári u. 

 Léránt Kálmánné Árpád u. 

 Perecz László Árpád u. 

 

HALÁLOZÁS 
Marócsai Zsolt (Siklós, 1975.10.23. an.: Müller Anna) 
volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 
2018. október 20. napján. 
Nyugodjon békében! 
 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel várjuk Önöket az Adventi gyertyagyújtásra! 
 

1 .  gyer tyagyújtás  2018. december 2. vasárnap 16.00 óra 

2. gyer tyagyújtás 2018. december 9 .  vasárnap 16.00 óra 

3. gyer tyagyújtás 2018. december 16 . vasárnap 16.00 óra  

4. gyer tyagyújtás 2018. december 23. vasárnap 16.00 óra  
 

Az advent lehetőség arra, hogy ráhangolódjunk a karácsonyra, elcsendesedjünk, egymásra figyel-

jünk. Szeretnénk az ünnepet bensőségessé és emlékezetessé tenni. Gyújtsuk meg a gyertyákat az 

adventi koszorún! Beszélgessünk, figyeljünk közösségünk tagjaira!   

Várjuk Önöket! Legyen vendégünk! 
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SZENVEDÉLYE A HORGÁSZAT 

Néhány éve amikor Erdélyben kirándultunk, Herczeg 

Laci volt a sofőrünk. A panziónál volt egy tó, ott lát-

tam és hallottam először, hogy milyen lelkesen be-

szélt a pecázásról. Természetesen ott is kipróbálta 

és bemutatta a horgásztudományát, botot szerzett 

és minden szabad percét a tó mellett töltötte. A kö-

zösségi oldalon láttam néhány horgászos fotóját és 

hallottam a falubeliektől, hogy versenyeken is részt 

vesz, ezért gondoltam, hadd ismerjék meg mások is. 

 

 
 

 

Mióta és honnan ez a szenvedély, ki volt az, aki elő-

ször elvitt horgászni?  

Arra emlékszem, hogy kisiskolás koromban have-

rokkal, kerékpárral jártunk az Almás-patakra és az 

otthon parkjában lévő tóra; mogyoró és bambusz 

botokkal, parafa dugóval horgásztam. Később 

1986-ban megalakult Magyarlukafán a Horgász 

Egyesület, (a mozsgói tsz dolgozók járhattak csak 

oda) és a bátyámmal mentem néhányszor, mivel ő 

ott dolgozott a tsz-ben. 1987-ben, mint családtag én 

is lehetőséget kaptam és megszereztem az első or-

szágos horgász engedélyemet. Hajnalban keltünk, 

hazaérkezéskor pedig nagy örömmel meséltem szü-

leimnek az eseményeket. Ennek az évnek karácso-

nyára szüleimtől megkaptam első komolyabb hor-

gászbotomat. Mai napig őrzöm, bár már nem hasz-

nálom. 1989-től, amikor megszereztem a jogosítvá-

nyomat, már egyedül is el tudtam járni. 

 

Azt mondják, hogy a csendes őrültek sportja, de 

tény, hogy sok türelem és kitartás kell hozzá. Neked 

milyen tapasztalataid vannak? 

Tény, hogy jó ott a vízparton. A horgászat sok rész-

ből áll össze. Vannak „békés” hal és ragadozó hal 

horgászok. Én a békés, finomszerelékes horgászok 

táborába tartozom, békés típus vagyok. Már az elő-

készületeknél, giliszta szedés, kukorica darálás, ete-

tőanyag készítés, ráhangolódom arra a napra. Nem 

horgászom kimondottan nagy halra, egy apró ke-

szegnek épp úgy örülök, mint egy 3 kg-os pontynak. 

Apró horoggal, vékony zsinórral kifogni egy 3 kg-os 

pontyot, az igazi élmény. A halfogásért tenni kell. 

Egy igazi horgász esőben, hidegben kint van a par-

ton. Nem igazán kellemes időben bizony kitartás 

kell. Szeretek a vízparton lenni, ha nem is fogok 

semmit. Ha a Balatonon járok, a horgászokat mindig 

megnézem. 

 

Apropó hány botod van?  

Gyerekkoromban ugye mogyoró botokkal horgász-

tunk és azzal fogtunk halat. Most már próbálom a 

számomra legjobbat megvásárolni, ami belefér a ke-

retbe, mert ugye a technika fejlődésével minden év-

ben jelennek meg jobbnál jobbak. Az én készletem 

2 spiccbotból, 6 feederbotból, 2 matchbotból és 2 

rakósbotból áll. De hát mindig van olyan, ami meg-

tetszik… 

 

Mikor és hova szeretsz járni horgászni? 

1987-2000-ig a magyarlukafai Horgász Egyesületnél 

voltam, 2000-től az Almamelléki Zselic Horgász 

Egyesület tagja vagyok, ezért legtöbbet ide járok. 

Drávára is szívesen megyek, de az egy teljesen más 

horgászatot igényel. Ott sokkal jobban meg kell 

„dolgozni” a sikerért. Oda azért szeretek járni, mert 

ott aztán tényleg csend van. Hetente több napot töl-

tök a parton, vannak napok, amikor csak a kikap-

csolódás miatt megyek ki, próbálom elfelejteni a 

napi gondokat, problémákat, feladatokat, de ha ka-

pás van, akkor megszűnik minden, csak a hal és te 

vagy. Ez egy nagyon jó érzés. Most, hogy verseny-

zek is, nagyobb versenyekre elmegyek csupán né-

zőnek, hogy elleshessek némi praktikát. Legutóbb a 

Desedán rendeztek egy országos versenyt, ahol a 

legjobbak vettek részt, köztük európa- és világbaj-

nokok, volt mit ellesni tőlük…   

 

Van egy nagy álmom, hogy Mozsgón az otthon park-

jában lévő tóból horgásztó lehessen. Ilyen gyönyörű 

környezetben levő víz kevés helyen van. Kár, hogy 

nincs kihasználva. Szabályok betartatása mellett ta-

lán megoldható lenne!   

 

 

 

Mekkora volt a legnagyobb hal, amit fogtál? 

Talán nem is a legnagyobb hal a lényeg, inkább a 

halfogás öröme. Persze azért sikerült szép nagy ha-
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lakat is horogra keríteni. Párat említenék: Dráván fo-

gott amúr 17.10 kg és 15.70 kg, Magyarlukafán 

10,70 kg-os ponty, Almamelléken 12 kg-os ponty és 

amúr.   

 

Amit kifogsz, azt visszadobod, vagy hazaviszed. 

Hogy működik ez, mi a szabály? 

Fogásaim nagy részét visszaengedem. Sporthor-

gásznak mondanám magam, nekem a halfogás 

öröme, élménye a lényeg. Persze vannak szabályok, 

amik az elvihető halak mennyiségét szabályozzák. 

Ez alatt értem a méret- és súly korlátozásokat. Van-

nak vizeinkben védett halfajok is. Azt gondolom, 

nem kell minden kifogott halnak a tepsiben végezni. 

A halak visszaengedésében is örömöt látok, talán 

lesz egyszer olyan világ is, amikor mindenki így látja. 

 

Horgászversenyeken milyen eredményeket értél el? 

Tavaly ősszel versenyeztem először Domoloson, 

amelyet megnyertem. Foglalkoztatott a gondolat 

előtte is, de nem volt elég önbizalmam. Aztán, hogy 

sikerült megnyerni az első versenyt, ráéreztem az 

ízére, és adott egy lökést, hogy érdemes folytatni. A 

versenyek tavasztól őszig vannak. A következő Em-

lékverseny Almamelléken volt (az egyesület néhai el-

nökének tiszteletére), és azt is megnyertem. Az a jó 

még, hogy lehet ismerkedni, kapcsolatokat építeni. 

Ez történt idén tavasszal Kaposváron, ahol megis-

merkedtem egy sporttárssal, aki Inkén lakik. Vele in-

dultam párosban, 30 órás verseny volt Mernyén (So-

mogy megye) és elsők lettünk. Természetesen nem 

mindig így alakul, de mindenütt lehet tanulni. Szinte 

minden hétvégén megyek. Legutóbb Kaposszerda-

helyen a Tókaji Parkerdőben volt egy komolyabb 

küzdelem, ahol 5 óra alatt 34,76 kg fogással meg-

nyertem a versenyt, 35 kitűnő horgász között. Ez 

nagy öröm volt számomra. 
 

 

 
 

Mi a kedvenc halételed? Gondolom, szereted a ha-

lat! 

Természetesen szeretem a halételeket, halászlé, sült 

süllő, harcsa; - mostanában az egyik kedvencem a 

paprikás lisztbe forgatott keszeg. Ha külföldön járok, 

ami ritkán esik meg, megkóstolom a helyi halétele-

ket is. 

 

Szerinted, milyen ma Magyarországon ennek a 

sportnak a megítélése? 

Sokan nem tudják, de a magyar horgászsport a világ 

élén van. Ebbe a sportágban is van női és férfi válo-

gatott csapat, akik Európa és világbajnokok, mind 

csapat, mind egyéni kategóriában. Szerintem a hor-

gász egyesületeknek sokkal többet kellene az után-

pótlás nevelésébe fektetni. Biztosan kis horgászok 

között is van, akiből remek horgász lehet. Több hor-

gásztábort kellene rendezni, amivel ki lehetne csalni 

a gyerekeket a vízpartra. 

  

Olyan szenvedéllyel beszélt, úgy csillogott a szeme 

az interjú alatt, hogy élmény volt hallgatni.  

Köszönöm, hogy beavattál egy kicsit a részletekbe, 

és remélem sokan kedvet kaptak, hogy kipróbálják 

ezt a sportot. 

 

Bege Amália 
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Az elmúlt időszakunk legjelentősebb eseménye, 

hogy gyerekházunkat bemutatják az Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) éves 

konferenciáján, amelyre 2018. november 19-én 

Budapesten kerül sor a Bálna Centrumban. Fotó-

kat készítettek az intézményünkről, riportok ké-

szültek édesanyákkal, gyerekekkel és velem is. 

 

 

 

Továbbra is várjuk a faluból a kisgyermekes csalá-

dokat, kedden és pénteken. A falubusz segítségét 

is igénybe lehet venni a feljutáshoz. 

 

Novemberi kiemelt programjaink: 

9: Zene Bölcső, zenés mondókás foglalkozás 

10: Márton napi közösségi nap 

13: Mesékről beszélgetünk, mit meséljünk gyere-

künknek? 

20: Hogyan csökkentsük a háztartási hulladékot? 

Mosipelus bemutató. 

22: Hurcibaba Klub 

27: Anya mesék, mesékről beszélgetés folytatása. 

30: Zene Bölcső 

Programjainkat hirdetjük a facebook oldalunkon 

is: Biztos Kezdet Gyerekház Mozsgó. 

Baka Dorisz
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ÚTRAVALÓ 

A Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola fon-

tosnak tartja tanulóinak motiválását, segítését, a hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulók végzettségi 

szintjének növelését, valamint a minőségi oktatás-

hoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biz-

tosítását. E cél elérése érdekében iskolánk több éve 

nyújt be pályázatokat az EMET által kiemelt projekt-

ként kezelt „Útravaló ösztöndíjprogramba”, amely 

egy összetett támogató, segítő, tanulást motiváló 

rendszer. A benyújtott pályázatok központi elbírálá-

sát követően a nyertesek vehetnek részt a program-

ban.  

A projekt 10 hónapra nyújt ösztöndíjat az „Út a kö-

zépiskolába” alprogramon keresztül a bevont hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, mely-

nek összege tanulmányi eredménytől függően, 

egyénileg kerül elbírálásra, általában havi 9000-

15000 Ft között. Emellett heti gyakoriságú, mentori 

tanulást segítő támogatást is nyújt, amely hozzájárul 

a tanuló minél eredményesebb munkájához, haladá-

sához. 

A jelentkezés feltételei a következők: A jelentkező 

tanuló Magyarország területén működő, nappali 

rendszerű iskolai oktatásban, tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanuló/diák legyen, aki halmozottan hát-

rányos helyzetű, vagy védelembe vett, családba fo-

gadott, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett, tanul-

mányi eredménye 3,00 felett legyen, érettségit adó 

középfokú oktatási intézménybe adja be jelentkezé-

sét, és az adott tanévben 7. vagy 8. évfolyamon foly-

tasson tanulmányokat. 

Tanulóink támogatása, segítése egy előre kidolgo-

zott, részletes, a szülővel egyeztetett egyéni fejlesz-

tési terv alapján történik. Ennek segítségével a prog-

ramban részt vevő diákjaink tanulmányi eredményeit 

a hátrányok ellenére is sikerült eddig minden eset-

ben szinten tartani, sőt, javítani is.  

 

 

 
 

 

 

 

A 2016/17-es tanévben Cseh Bernadett és Huszár 

Krisztián, 2017/18-as tanévben Szabó Attila és Cseh 

Bernadett vett részt a programban. 2018/19- ben 

Sánta Nikolett felelt meg a pályázati kiírás feltételei-

nek, jelentkezését formailag már jóváhagyták, jelen-

leg a pályázat elbírálására várunk. 

Sánta Nikolettel beszélgettem az ösztöndíj program-

ról: 

Niki, mikor és kitől hallottál az Útravalóról? – Cseh 

Bernitől hallottam tavaly, amikor éppen Mónika néni 

hívta megbeszélésre. Megkérdeztem, hova megy. 

Akkor mesélte, hogy mi is ez az egész. Mit mesélt 

Berni? - A pályázat fő elemeit. Hogy kell hozzá hát-

rányos helyzet, meg jó tanulmányi eredmény és ezt 

meg is kell tartani, és akkor ösztöndíjat fizetnek egy 

éven keresztül. És ez egy jó dolog? - Hát persze. 

Igazán nem kis összeggel ösztönöznek, a több és 

jobb tanulásra. Meg a családomnak is jól jön ez a 

pénzbeli kiegészítés. Mit tudsz a pályázat további 

menetéről? – Mónika néni folyamatosan figyelemmel 

kíséri a tanulmányi átlagomat, segít, ha valami nem 

megy. Pótoljuk a hiányzások lemaradásait. Segít ab-

ban, hogy megtarthassam, vagy éppen javítsam a 

jegyeimet. Ez ebben az évben fog így történni, ha el 

nyerem az ösztöndíjat. 8. osztályban is folytathatom, 

mert a program a középiskolába vezet. Már kinéz-

tem magamnak két továbbtanulási lehetőséget, Ka-

posváron vagy Pécsen. Szakács, vagy cukrász sze-

retnék lenni. Azt is hallottam, hogy még a középis-

kolában is részt vehetek ilyen programban, mert az 

Útravalónak van ilyen része is, ahol az érettségiig le-

het eljutni támogatással. 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető 
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NAGYMAMASZEREPBEN 
Várdai Ferencné, Juszti mesél az 

unokákról  
Emlékszem, amikor még Evelin, az unokája itt dolgo-
zott nálunk, majdnem minden nap jött, megnézte, 
hogy jól van-e, meleg ételt hozott neki, mindig szá-
míthatott rá. Azóta eltelt néhány év, még jobban 
megismertem őt, látom, hogy életében nagyon fon-
tos helyet foglalnak el az unokái. 

Amikor még kicsik voltak mennyire vettél részt az 

életükben? Mesélj, azokról az időkről! 

Evelin a legidősebb unokám, az ő születése életem 
egyik legszebb élménye. Aztán jöttek a többiek 
sorra: Peti, Adri, Bencze, Dominik. Nagyon sok szép 
emlékem van velük kapcsolatban. Peti és Adri na-
gyon sokat voltak nálunk, mivel ők is Mozsgón lak-
nak. Ha a szüleik dolgoztak, mi ott voltunk. Evelin is 
nagyon sokat volt nálunk, sőt egy időben itt is lakott. 
Olyan sok minden jut eszembe: bunker a diófán, 
csúzli, íjak, festőállvány, amelyeket a papa csinált 
nekik, - ezeket mind a mai napig őrzöm. Szerettek 
számháborúzni a Kada-kertben; varrtam nekik ruhát 
és számokat a fejre, liánnal hintáztak (rám a frászt 
hozták), - ezek mind a mai napig ott vannak a legked-
vesebb emlékek között. Amikor helyettesítettem a 
szulimáni postást, mindig vittem magammal őket. 
Voltak nagy biciklitúrák Almáskeresztúrra, nagyon 
élveztük. Amikor nagyon unták magukat, mondtam, 
rajzoljanak le minket a papával (hát voltak is port-
rék), természetesen azt is megőriztem.  Bencze és 
Dominik ritkábban volt itt, mivel ők nem szeretik az 
ilyen fára mászást meg bunki-építést, a szabadban 
való játékot; a számítógép sokkal jobban érdekelte 
őket kiskoruktól kezdve. Ők ebben jeleskedtek és 
versenyeket nyertek. Peti unokám íjász versenyeket 
nyert, Adri táncversenyt, Evelin rajzban jeleskedett.  
 

Olyan kis beszólások jutnak eszemben, mint amikor 
Evelin repülőt látott és azt mondta:  
- Mama ott a kopikóka! Ő így hívta a repülőt. 
Peti unokám, ötéves lehetett, felmászott a körtefára 
a zuhogó esőben, mert azt találtam mondani, hogy 
elvisz bennünket a víz. 
Adri, amikor azt kérdezte tőlem: 
- Mama neked nem fáj a szád? 
- Nem kislányom, miért? 
- Mert annyit beszélsz. 
 
 
 
 

Még egy felejthetetlen emlék jut eszembe: Szigetvá-
ron várünnepély volt. Mivel nem tudtunk bemenni, 
ezért elhatároztuk, hogy felmegyünk a szőlőhegybe 
és onnan nézzük a tűzijátékot. Felszerelkeztünk 
enni- és innivalóval, lámpákkal és elindultunk. Talán 
50 métert mehettünk, amikor úgy döntöttek, fordul-
junk vissza. Leültünk a focipályán, megettük, amit 
vittünk, és szépen hazasétáltunk. Mai napig emlege-
tik ezt a tűzijáték-nézést és a bátorságot. 
 

Most, hogy már felnőttek az unokák, hogyan válto-
zott a viszonyotok, ha változott egyáltalán? 
Még mindig nagyon jó a viszonyom mindegyik uno-
kámmal. A három legidősebb már megtalálta a pár-
ját, a két kisebb még egyedül van, de élik a saját éle-
tüket. Amennyire lehet, még mindig szeretnék az 
életük része maradni.  

Milyen gyakran találkoztok? 
Mostanában ritkábbak a találkozások, mivel Evelin 
és Bencze Pesten élnek. Adrival és Petivel gyakrab-
ban találkozom, de meglátogattam Evelint is Pesten. 
Ha nagyon hiányoznak, akkor bemegyek Adrihoz a 
munkahelyére. Tudom, hogy mindegyik elfoglalt, 
mivel én jobban ráérek, próbálok alkalmazkodni. 
Azért ünnepekkor mindig összejön a család. Mind-
egyiktől sok-sok szeretetet kapok és hálát adok az Is-
tennek, hogy ilyen családot adott nekem. 
És várom a dédunokákat!                            Bege Amália 

 
 
 
 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                    2018. november 

11 
 

 

 

Szentegáti kápolna 

 

A Szentegáti Mária kápolnát Báró Biedermann Rudolf 

építtette 1896-ban a család mauzóleumaként. -  

Ugyanaz a tervező Kristein Ágoston tervezte Schlauch 

Imrével, aki a mozsgói kápolnát is. - A kápolna a bárói 

család 1949-es „elköltözése” óta lényegi javítási mun-

kálatok híján folyamatosan pusztult.  

Az épület, a 2013-ban megalakult Szentegát Községért 

Alapítvány révén pályázati forrásból és adományokból 

újult meg több mint 85 millió forintból. 2018. október 

27-én szentelték fel.  

Az épület, jelentős építészeti értékének teljes megőr-

zése érdekében szigorúan ragaszkodtak az eredeti álla-

pot legteljesebb visszaállításához. Az épületet restau-

rálták, új külső vakolatot kapott, pótolták a díszítőele-

meket, nyílászárókat cseréltek, belső terében felújítot-

ták a világhírű Angster orgonát, a freskókat konzervál-

ták, a díszítő festéseket pótolták.  

Bizonyára többen tudják, hogy a szentegáti kápolnából 

az ott lévő sírokat elhozták a mozsgói temetőbe a már-

ványból készült sírkövekkel együtt még a 80-as évek-

ben. Most a kápolna felújításakor a sírköveket visszaál-

lították eredeti helyükre, így Mozsgóról a temetőből 

elvitték a sírköveket. Helyükre természetesen újakat 

készíttettek.  

 

 

A felújított sírkápolnát nem kívánják mauzóleumként 

használni, hanem egy élő, katolikus, kulturális intéz-

ményként szeretnék működtetni.  

Forrás: www.szentegat.hu 

P. É.  

 
A képen láthatóak a sírkövek 

 

 

 

 

Fotók: Pap Zsuzsi  
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Almaháború, avagy a zokni és a lyuk 
esete… 

Hetek óta tart az árháború, médiában, írott sajtóban. 
Megszólalt benne ágazati érdekképviselettől gazda-
körök és gazdaszövetkezetek elnökén keresztül a 
miniszterig mindenki, csak gazdából kevés. Minek is 

szólaltatták volna meg, hisz a gazda csak a terme-
léshez ért - ha jó tanácsokkal segítik - a magasabb 
gazdaságtanhoz, politikához túlságosan alulművelt, 
„földhözragadt” szegény (lsd. XX századi beidegző-
dés). Azért én a dilettánsok közül egy, aki 18 éve sa-

ját telepítésű almával és annak értékesítésével fog-
lalkozom, hadd tegyek néhány megjegyzést és te-
hessek fel kérdéseket.  

Mivel az elmúlt időszakban jórészt ágyhoz 
kötött voltam, - és a hajnali rádióműsort még egész-
ségesen is hallgatom, valamint hosszú évek óta já-

ratom a Szabad föld újságot, több termelővel és fel-
vásárlóval, ill. konzervgyárral van kapcsolatom, - így 
az alapadatokat tőlük és a médiában megszólaló 
fent említett emberektől vettem. Az én írásom, gon-
dolataim az alapadatok másfajta szemléletében kü-
lönbözik az övéktől, így másban látom a megoldást 

is.  
Sehol nem hallottam: mi a léalma. A köztu-

datban a hibás, nagyrészt lehullott, kórokozóval vagy 
kártevővel fertőzött, apró alma. Nem! A léalma fáról 
szedett, egészséges, 40 mm-nél nagyobb méretű 
alma. Küldtek már vissza varasodással enyhén fer-

tőzött almát, mondván a lévásárló üveglap közé szo-
rított lében nagyítóval keresi a gombostűhegynyi 
(nem fejnyi) fekete pontokat, - így sem a varas, sem 
a” kukacos” alma nem felel meg. - Erről az almáról 
beszélünk. 

 
Ennek az almának az előállítása 25-35 Ft/kg, 

a szedése +10 Ft, szállítása +5 Ft/kg. A tavalyi 50 Ft 
feletti áron, ha vékonyan 40 Ft önköltséggel számo-
lok, egy 20-25%-os nyereségre lehetett szert tenni, 

amivel elégedett lehetett a termelő, bár ebből még 
újratelepítésre félrerakni, egy következő esetleg ter-
mészeti károkkal tarkított évet átvészelni még nem 
lehet. Azért fogadjuk el, az 50 Ft-os árral már rentá-
bilis a termesztés. 

Mi történik 13 Ft-nál? 10 Ft a szedés, ha én 
szállítok, a maradék 3 Ft-ból 5-öt kifizetek fuvarra. 
Tulajdonképpen kifizetek 15 Ft-ot és majd hónapok 
múlva kapok 13-at. Ehhez hozzá jön pár forint támo-
gatás. 

Ez már sok volt a nyírségieknek: fellázadtak. 
Miért nem terjesztették ki az érdekképviseletek ezt 
az egész országra? Nem volt, aki merte volna szer-
vezni? Hol voltak a termelők pénzéből pénzelt érdek-
képviseletek? Hol voltak a TÉSZ-ek? Kik, hol, meny-
nyi pénzért hallgattak és nem tettek semmit? Vét-

kezni mulasztással is lehet! Elfogadom, hogy a mi-
nisztérium nem szervezhet ellenállást. Az ellenállás 
helyett a kötelező szerződéskötést kívánja beve-
zetni. No, akkor mi van? A szerződésben ugyanúgy 
ki lehet kötni alsó árat. Ha rajta kívülálló ok, vagy egy 

hibás növényvédelem miatt nem sikerül leszállítani a 
teljes mennyiséget, akkor az amúgy is veszteséges 
gazda még fedezeti vásárlásra lesz ítélve. A gazda-
körök megint nem szervezhetnek, hiszen több mint 
egy évtizede beépült vezetőivel a kormányba és a 
parlamentbe. Így ha kormánypártba van ugyan, hogy 

szólhatna, ha ellenzékbe kerülne, ki hallgatja meg? 
Helyette ad tanácsot: csináljunk közös gazdák tulaj-
donába lévő feldolgozót. No, akkor mi van? A vesz-
teségből építsünk feldolgozót? Mekkora kapacitás-
sal? Mikorra? Ha isteni csoda folytán sikerülne, mivel 
a jelenlegiek kezében van a piac, ők segítenek majd 

nekünk az értékesítésben? Szerintem közelébe sem 
engednek a piacnak. A jelenlegi felvásárló lobbi kö-
nyörtelen. 
 
Most következik a zokni és a lyuk este: 
Kilyukad a zokni és egyre terjed a lyuk. 

- Ne egyél meg lyuk megférünk mindketten a cipő-
ben. 
- Megeszlek, mert nekem az egész cipő kell a 
benne lévő lábbal. 
- Ne egyél meg legyél könyörületes! 
- Megeszlek, mert megtehetem. 

- Ne bánts, már alig van belőlem, ha elfogyok Te is 
elpusztulsz. 
- Ha, ha, ha! – és utolsó harapással elnyelni a zok-
nit 
- Jajj! 
- Jajj! 

Ahogy elfogyott a zokni megszűnt a lyuk is, mert 
lyuk csak addig létezik, ameddig van körülötte 
zokni. 
 
Hát valahogy ez most a helyzet; a felvásárló lobbi a 

legmagasabb extraprofitra törekszik akár az ültetvé-
nyek és gazdájuk tönkretétele árán is. Sokan csak 
azért nem fognak láncfűrészt, mert tart még egy évig 
a támogatási szerződésük.  

Megoldás keresése címén a megoldás lehet 
a közvetlen fogyasztó felé értékesítés, ami logiszti-

kailag csak pár hektáros méretig működik. Az orszá-
gos méretű megoldást hosszú évekre elodázta a „20 
Ft-os megállapodás”. Nézzük a már médiában el-
hangzott adatok tükrében. A magyar alma több mint 
kétharmada lének van feldolgozva. Ez a lengyelek-
nél egyharmad, máshol még kisebb arányú. Az unió 

igényének egyharmada magyar léalmából kerül ki-
elégítésre. A kínai termés idén egyharmaddal lesz 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                    2018. november 

13 
 

kevesebb, ami annyi, mint az uniós igény. A tavalyi 
gyenge termés után nem valószínű, hogy nagy rak-
tárkészletek lennének. Ezek tükrében miért kellett 
egy rossz alkut kötni. Ráadásul az alma nem „napi 
érő” nyugodtan elvan pár hetet a fán, (legfeljebb va-
lamennyi kis veszteséggel). Az alkuval a közel 30 Ft-

os veszteséget lehetett 20 Ft-ra mérsékelni. 
Vállalnunk kellett volna fán hagyni az almát, 

egy legalább 35-40 Ft feletti árig. (Múlt évbe ki tudták 
érte fizetni az +50 Ft felettit úgy, hogy még bőven 
nyereségük volt?) 

Úgy gondolom szeptember második felétől 
már keresték volna a léalmát, ha mi gazdák összefo-
gunk és addig nem értékesítjük. Persze nem csak a 

Nyírségben, de az Alföldön és a Dunántúlon is. Há-
rom egymásra húzott zokni nehezebben lyukad. Ha 
nem járt volna sikerrel az akció, legfeljebb földön ma-
rad a termés és a 20 Ft veszteségből lesz 26-28 FT. 
Az ottmaradt alma tápértéke, lehet, hogy ennél több, 
tehát a tápanyag visszapótlásnál megtérült volna. 

Elszalasztottuk úgy tűnik a lehetőséget, nem való-
színű, hogy mostanában lesz kedvező helyzet: előző 
évi gyenge termés, kínai terméskiesés, uniós 
igény… 

Nem tudom meddig lehet tűrni, hogy egy liter több 
mint 300 Ft-os almalében 30 Ft-ot sem éri el az alma 
ára! 

Lehet, hogy eső után köpönyeg az írásom, de meg-
írtam, mert: Vétkezni mulasztással is lehet! 

Győri Sándor 

A fenti írás másfél hónapja született. Felkerült a vi-

lághálóra és még pár hirdetés és megosztás. Köszö-
nöm mindenkinek, aki közreműködött benne. Külön 
köszönöm annak a ma már több, mint 500 vásárló-
nak, aki segített rajtunk – remélem kölcsönös meg-
elégedésre – és vásárolta az almát.  
Úgy látszik, ha elég sokan stoppolják a lyukat, akkor 
a stoppolók és a zokni győz, nem a lyuk! 

 

 

Tudta-e? 

Poloska vagy 

büdösbogár? 

Mindegy hogy hív-

juk őket, a lényeg, 

hogy nagyon so-

kan vannak, és 

mindenhova be-

férkőznek, büdö-

sek, zümmögnek 

és gusztustalanok. 

Védekezni nem tudunk ellenük, legfeljebb meg lehet 

próbálni rovarirtóval távol tartani, de nem sok siker-

rel.  Minden évben találkozunk velük, de ekkora invá-

zióra nem emlékszem. Olvastam a Pécsi hírekben, 

hogy idén a kedvező meleg és párás időjárásnak kö-

szönhetően túl korán indultak fejlődésnek, ráadásul a 

folyamat fel is gyorsult. Úgy néz ki egyhamar nincs rá 

esély, hogy megszabaduljunk tőlük. Valóságos invázió 

van. Az a legnagyobb baj velük, hogy mivel lassan jön 

a hidegebb időjárás, próbálnak beférkőzni a melegre 

a lakásba… Volt egy év, amikor a katicákkal is ugyanez 

volt a helyzet, na nem mintha most nem lennének. A 

cikk szerint hogy így elszaporodtak közrejátszik az, 

hogyan vészelik át a fagyokat (egyre jobban) és hogy 

a tavasszal lerakott tojásokból mennyi tud kikelni. Ha 

jövőre is ilyen időjárás lesz, akkor marad az invázió, 

főleg ha a tél is enyhe lesz. 

 B. A.  

 

 

MISEREND 

    
MOZSGÓ  
12.15. szombat 16.00 óra 

12. 26. Karácsonyi szentmise 

   szerda 11.00 óra 
 

SZULIMÁN 

11.11. vasárnap 15.00 óra 

12.15. szombat 14.45 óra 

12. 26. Karácsonyi szentmise 

   szerda 10.00 óra 
    

SZENTLÁSZLÓ  

11. 11. vasárnap 9.00 óra 

11. 18. vasárnap 9.00 óra 

11. 24. szombat  17.00 óra 
    

SZIGETVÁR  

11.11. vasárnap 10.30 és 18.00 óra  

11.18. vasárnap 10.30 és 18.00 óra  

12.02. vasárnap 10.30 és 18.00 óra  

 

                               Király József plébános 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 
Egy hónapja azt ígértem a mostani számban eljutunk 

a szabadságharchoz. Most este, amikor a lámpa-

fénynél folytatom a sorozatot, igen rövidre kell fog-

nom, ami még a forradalom előtti időkből kimaradt 

a történelemkönyvből. Márpedig én azt ígértem, 

hogy a kimaradt történéseket, epizódokat írom le, 

azokat, amik nem voltak (vannak) a közoktatásban. 

Lehetnének! 

 Minden téren mozgalmak indulnak, illetve 

magán emberek keresik, kutatják – akár csak napja-

inkban – kik vagyunk, honnan jöttünk, mi a múltunk, 

hagyományunk? Sokan vallják, valljuk, hogy múl-

tunk nem mögöttünk van, mint eldobható holmi, ha-

nem alattunk, mint fának a gyökere. A fát az táplálja. 

Vedd el egy nép múltját és azt csinálsz vele, amit 

akarsz – mondta Napóleon-. A Habsburg házban jó 

tanulónak bizonyultak. Az előző évszázadban már 

támogatásukkal Sajnovics János és Heil Miksa már 

a magyarok finnugor eredetének bizonyításán dol-

gozik. „Adjunk a magyaroknak a dicső Szkita–Hun 

ősök helyett – egy amúgy nagyon tisztességes – ha-

lászó, bogyószedő népet eredetnek. Ez annyira jól 

sikerült, hogy napjainkban rányomja bélyegét a ma-

gyar oktatásra. 

 Akkor a tizennyolcadik század végén 1784. 

vagy 87-ben (a történészek a mai napig kutatják), a 

mai Csomakőrösön születik, szegény kisnemesi 

családba egy székely-magyar fiú, aki felcseperedve 

nem tudja elfogadni a hivatalos eredet történetet, 

hisz kisgyermekkorától a hun Csaba királyfi eredet-

mondákon nőtt fel. Elhatározza a magyar eredet ku-

tatásnak szenteli életét. Tervét elsősorban anyagi 

okok miatt nem tudja teljesen megvalósítani, de 

munkássága így is a mai napig nagy jelentőségű. Ha 

vázlatosan is, de ismerkedjünk meg pályájával. 

 1799-ben apjával felgyalogolnak Nagy-

enyedre a kollégiumba. Itt a tizenéves fiú szolga-di-

áknak szegődik, a végzett munkájáért kapott pénz-

ből fizeti tandíját. Nagyenyed után már tanulmányai 

a keletkutatás szellemében folynak. Bécsbe, majd 

Heidelbergbe, később Göttingenbe megy. A Göttin-

geni egyetem angol szakát végzi és orientalisztikával 

(keletkutatás) foglalkozik. Amikor hazatér már 13 

nyelven ír, olvas. 

 1819. novemberében hagyja el szülőföldjét 

meglehetősen kalandos körülmények között, hisz a 

monarchiától nem volt útlevele. (Nem is kérte az el-

utasítástól tartva, vagy kért, de nem kapott, nem tu-

dom.)  Áthalad az arab világon Belső Ázsia felé veszi 

útját. Szűkös anyagi helyzetén sokat segít, amikor az 

angolok megbízzák egy tibeti-angol szótár megírá-

sával. Reméli, hogy a több ezer tibeti könyv tanul-

mányozása során a magyarok eredetére is talál for-

rást. 

  Nekiül és sokszor sanyarú körülmények kö-

zött megírja a tibeti-angol szótárt, ami mai napig 

alapmű. A szótár 30.000 szócikkes, amin akkor cso-

dálkozunk el, ha tudjuk, egy átlag magyar a mi gaz-

dag szókincsünkből is csak 2-5000 szót használ. 

1827-től Kanamban dolgozik, feldolgozza a tibeti 

buddhista kanon több mint kétszáz kötetét. Olvas a 

jugarok (újgurok) országáról, ahonnan a mai kutatá-

sok is eredeztetik a magyarokat. „Tökéletesen meg 

vagyok győződve, hogy a mi eleink ezekről a vidé-

kekről szállottak le, mint kultusznemzetek a Krisztus 

előtt több évszázadokkal.” –írja. 

 1842-ben Lhászába Tibet fővárosába kíván 

eljutni a maga szokott gyalogos módján, de a mo-

csaras területen maláriát kap. Dardzsilingig jut el, 

ahol április 11.-én véget ér nagy kutatónk földi pá-

lyafutása. Életéről, munkásságáról többet kellene a 

magyar oktatásban és köztudatformálásban szól-

nunk. Munkássága helyszíneinek nagy részén, mint 

Szkander béget ismerik. Sírja (emlékműve) Dardzsi-

lingben található. Mind a mai napig buddhista zarán-

dokhely. A mai csonka – Magyarországon nem bő-

velkedünk szobraival. Balatonfüreden van szobra, 

és ami minket érinthet, Pécsen a Szigeti vámtól nem 

messze a Körösi Csoma Sándor út elején van a 

szobra, ahol egy jak hátán ül. A jak univerzális házi-

állat, ott ahol Körösi Csoma Sándor munkálkodott. 

A jaknak minden porcikáját felhasználják, míg él a 

tejét isszák, a jak a Himalája hátas állata, mert sokkal 

biztonságosabban közlekedik a sziklákon, mint az 

ember. Körösi Csoma Sándor tibeti tartózkodása 

alatt fő tápláléka a jak vajas tea. 

 A 2000-es évek elején Gazda József Erdély-

ben Kovásznán Körösi Csoma Sándor emlékkonfe-

renciát rendezett. Nagyon megható volt, ahogy 

Kovásznán már nyíltak a tavaszi virágok, távolban a 

Kárpátok bérceit még hó födte. Kiváló helyszín és 

időpontválasztás. Az ember megborzongott. Mi 

késztette ezt az erdélyi fiatalembert, hogy az erdélyi 

virágos rétekről a Himalája hófödte hágóin át eljus-

son a magyar őshazáig. Úgy szerette népét és hazá-

ját, hogy elinduljon hosszú évekre, hasznára lenni 

hazájának. A sors fintora, hogy újguriába (kínai nagy 

faltól északra) nem érkezett meg. Közel tíz éve 

Máthé Lajos – tán nevezhetem barátomnak – féltu-

catnyi társával megszerezte a kínai engedélyeket, és 

ott végzett kutatásokat. Megdöbbentem, amikor a 

magyarországi sárközi menyasszonyra hajszálra ha-

sonlító újgur képet mutatott. Csajághy György kelet-

kutató zenetanár a népzenei hasonlóságot bizonyí-

totta.  

 Az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc kirobbanásához, ha csak kicsi részben is köze 

lehetett a császári udvar múltunk tagadásának. 

Győri Sándor 
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Az online vásárlás előnyei és hátrányai  

Az online vásárlás-
nak számos előnye 
van, hiszen nem kell 
elmennünk a szom-
széd városba vagy a 

megyeszékhelyre, 
hogy megvegyünk 
egy ruhát, egy tás-
kát vagy valamit, 

amire éppen szükségünk van. Manapság már nagyon so-
kan élnek ezzel a lehetőséggel. 

Az utóbbi években megnőtt a külföldi vásárlások száma. 
Így már nem csak belföldről, de külföldről is lehet ren-
delni, csupán pár kattintással. Néhány információt szeret-
nék a saját tapasztalatomból megosztani: Fontos, hogy 
csak megbízható helyről rendeljünk. Mindig meg kell 
nézni a vásárlók visszajelzéseit, valamint a hozzászóláso-
kat, mert ebből kiderül, hogy mennyire megbízható, mi-
lyen minőségű termékeket forgalmaznak. Az is fontos, 
milyen feltételekkel lehet visszaküldeni, ha nem megfe-
lelő a termék. Habár sok helyen található már mérettáb-
lázat, melynek a segítségével könnyebben igazodhatunk 
el a méretek között.  

Én rengetegszer rendelek online, és nagyon egyszerű, hi-
szen még a fizetési módon sem kell gondolkodnom, mert 
leveszi a bankkártyámról az adott összeget és házhoz 
szállítják a csomagom. A nyáron kezdtem én is rendelni, 
mert több barátom biztatott, vásároljak külföldről nyu-
godtan, ők sem bánták meg. És valóban nem bántam meg 
én sem. Eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Több megbízható internetes oldal is található, ezek közül 
a leghíresebbek az ebay, az amazon, az aliexpress vagy a 
wish. Vannak ezek közt angol nyelvű oldalak is, de egy kis 
segítséggel innen is lehet rendelni és sokkal olcsóbban, 
mint itthonról.  

A rendelés menete nagyon egyszerű, hiszen amikor rákat-
tintunk a vásárlás gombra, már be is rakta a tárgyat a vir-
tuális kosarunkba, ahol majd befejezhetjük a vásárlást, és 
fizethetünk. A fizetés csak megfelelő bankkártyával lehet-
séges, ugyanis nem minden bank bocsájt ki ilyen kártyát. 
Ezután feldolgozzák a rendelésünk, és elküldik postán. 
Van, amikor két hét alatt itt a csomag, de van, amikor egy 
hónapot is várni kell rá, ez a külföldről rendelt áruk ese-
tében van.   

Nagyon fontos megemlíteni, hogy ha esetleg egy 
szerettünknek szeretnénk ajándékot rendelni kará-
csonyra vagy esetleg a születésnapjára, akkor azt időben 
tegyük meg, hiszen karácsony és húsvét előtt nagyon so-
kan rendelnek világszerte, így kicsúszhatnak a 30 munka-
napos szállítási időből.  

 

 

 
 

Mindezek ellenére a mai napig lehet hallani olyan dolgok-
ról, amikor valaki nem kapta meg az árut, de a pénzt le-
vették, vagy, hogy megjött egy áru, de nem azt kapta, 
amire számított. Ám a legtöbb esetben ilyenkor az ügyfél-
szolgálaton keresztül lehet bejelenteni a hibát, ők pedig 
visszautalják a pénzt. Sőt, előfordult olyan eset is, egy is-
merősünknél, aki reklamáció után visszakapta a pénzt és 
az árut is megtarthatta, miután a wish-ről rendelt. 

Viljovácz Tünde 

 

 

Kedves Leendő Internetes Vásárlók! 

2018. november 20-án, kedden, 15 órai kezdettel 

segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik in-

terneten szeretnének vásárolni.  

Várjuk azokat, akik még nem vásároltak hazai ol-

dalakról (jófogás, hádawebshop, könyrendelés 

menete), bemutatjuk, hogyan lehet árusítani 

megunt tárgyainkat. (Mik a szabályai a hirdetés-

nek, hol érdemes feladni amit küldünk, milyen 

helyeken érdemes hirdetni.) 

Várjuk azokat is, akik külföldi – a cikkben emlí-

tett – netes felületen szeretnének eligazodni. 

Könyvtár dolgozói 

  Sok szeretettel várjuk Önöket! 

   

  wish kezdőoldala  
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Baranya MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI 

FELNŐTT  

2018/19. évad őszi forduló 
 

 

  OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

     

10. forduló 2018. 10. 21.  

 Nagykozár – Mozsgó 2 – 1 

Góllövő: Horváth Benjamin 
 

11. forduló 2018. 10. 27.  

Mozsgó – Bogád 2 – 4  

Góllövők: Horváth Benjamin, Tirk András 
 

 
 
NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

12. forduló 2018. 11. 04.  

Kétújfalu – Mozsgó 3 – 1  

Góllövő: Déri István 
 

13. forduló 2018. 11. 11. vasárnap 13.30 

Mozsgó – Drávaszabolcs  
 

14. forduló 2018. 11. 18. vasárnap 13.00 

K. Ócsárd – Mozsgó 
 

15. forduló 2018. 11. 24. szombat 13.00 

Mozsgó – Palotabozsok 

 

Megye II. felnőtt tabella 
 

1. hely: Palotabozsok 31 pont 

2. hely: Véménd 31 pont 

3. hely: K. Ócsárd 28 pont 

15. hely: Mozsgó 6 pont 
 

Góllövőlista 
 

2. hely: Horváth Benjamin 15 gól 

 

 

 

     

MEGYE II. OSZTÁLY. U19 A CSOPORT  

2018/19. évad őszi forduló 
 

 

OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

 

    7. forduló 2018. 10. 20. 

                  Mozsgó – Pellérd 2 – 1 

Góllövő: Balog Gergő (2) 
 

    8. forduló 2018. 10. 27. 

                   Bogád – Mozsgó 1 – 0  
 

  12. forduló 2018. 10. 31. 

Mozsgó – Bicsérd   
elmaradt 

 
 

 
 

NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK 
 

9. forduló 2018. 11. 03.  

Mozsgó – Kétújfalu 14 – 0 

Góllövők: Csomós Zoltán (7), Balog 

Gergő (3), Mates Dávid, Horváth László, Hu-

ber Márk Gábor, Farkas László  
 

10. forduló 2018. 11. 10. szombat 10.00 

Mozsgó – Egerág 
 

11. forduló 2018. 11. 17. szombat 10.00 

Vajszló - Mozsgó  

 

 
Megye II. U19. A csoport tabella 

 

1. hely: Bogád 25 pont 

2. hely: Nagykozár 21 pont 

3. hely: Mozsgó 18 pont 
 

Góllövőlista 
 

 1. hely: Csomós Zoltán 14 gól 

 
Összeállította: Kántor Éva 


