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A másik sportág, mely végigkísérte a napot, a labdarúgás volt. Végigdrukkolhattuk a Mozsgó-Drávaszabolcs U19 mérkőzést, de volt kispályás foci a
gyerekeknek, melyet a Bódi Focisuli koordinálta. A
Bódi Focisulival szintén egy megállapodás van előkészítő fázisban a sportegyesülettel. A legjobban
várt meccs a Nőtlen-Nős elleni küzdelem ígérkezett.
Sokan drukkoltak, a tapasztalat meghozta gyümölcsét, hiszen a Nősök csapata nyert.

MOZSGÓI SPORTNAP - 2019. MÁJUS 18.
Új szakosztállyal, a futással bővült a Mozsgói „Csizik
Mihály” Sportegyesület. „Ez jó döntés volt, hiszen
nagyon sok sportszerető versenyző érkezett Mozsgóra” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Kovács Zsolt Vilmos polgármester, az egyesület elnöke.
I. Ezüst Erdő Trail elnevezésű terepfutó versenyre
több megyéből érkeztek: Baranya, Somogy, Tolna,
Pest, de volt résztvevő, aki Németországból utazott
haza a versenyre. Rekordszámú, 75 futó nevezett.
A versenyzők három távon tehették próbára magukat 8+km, 11+km, 20+km. Szukits-Major Bettina főszervező úgy alakította ki a pályát, hogy a versenyzőknek igyekezett bemutatni a Zselici táj jellegzetességeit és szépségét. A versenyt a BiotechUSA, a
Chilion és Strong Paramedic Paracord is támogatta.
Mind a három távon nemenként díjazták az első három helyezettet értékes szponzori ajándékokkal, valamint minden sikeres teljesítő egyedi, a versenyre
készített befutóérmet vehetett át.

A verseny dobogósai
20+km férfi
I. helyezett Dittrich András
II. helyezett Kontár Zsolt
III. helyetett Farkas Ádám
20+km női
I. helyezett Illés Judit
II. helyezett Nagy Rita
III. helyezett Csernák Gabriella
Fotó: Kántor Éva, Ken Owen

11+km férfi
I. helyezett Sipos János
II. helyezett Hotz Tibor
III. helyezettTollas Zsolt

A délelőtti órákban a sakk szerelmesei is kipróbálhatták a szimultán sakkot. Jeszenszky József több
ellenféllel játszott egyszerre több táblán. A Vektor
Íjász Klub is a helyszínre érkezett, akiknél az érdeklődők kipróbálhatták az íjászkodást. Több programmal várták a gyerekeket, hiszen volt lovaskocsizás,
légvárazás, quadozhattak, sőt az egyik quadot egy
kijelölt pályán még vezethették is a gyerekek, ezzel
ízelítőt kapva az Off-Road világából.

11+km női
I. helyezett Makovics Dóra
II. helyezett Veréb Krisztina
III. helyezett Szomor Czakó Judit
8+km férfi
I. helyezett Fridrich Soma
II. helyezett Pallai Gábor
III. helyezett Hornyák Kálmán

A versenyzőket, szervezőket pörkölttel várták, de a
gyerekeknek lehetősége volt fagyizni is. A résztvevők és a futók piknikezhettek is.

8+km női
I. helyezett Micek-Angyal Adrienn
II. helyezett Pintér Emese
III. helyezett Dr. Szűtsné Tóth Mónika

Igazán kellemes napot tölthetett el, aki kilátogatott a
helyszínre!
MERT MOZSGÓN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI
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SZEMÉTLERAKÁS TILOS!
Kedves Mozsgóiak!
A vágóhídnál lévő szemétlerakót megszűntettük. Hulladékot, szemetet lerakni TILOS!
Kérem, hogy a horhóba se rakják le a hulladékot!

Csizik Mihályné Árpád u.
Fekete István Mátyás k. u.
Janssen Jacoba Catharina Kolozsvári u.
Kocsis Istvánné Árpád u.
Kopunec Ferencné Zrínyi u.
Marosi Lajos Batthyány u.
Módenszieder Istvánné Batthyány u.
Paksi Károlyné Kassai u.
Pap Józsefné Zrínyi u.
Pásztó Sándorné Árpád u.
Schaub Jánosné Árpád u.
Takács József Alsóhegy
Viljovácz István Mátyás k. u.

Kedves Lakosok! A nagy eső kimosta, lehordta a
szemetet a horhókból az utcákba. A háztartásokban keletkezett elektromos hulladékot, a megjelölt
időben elszállítjuk. A kidobásra szánt háztartási
berendezéseket, feleslegessé vált bútorokat, szőnyegeket, megunt használati tárgyakat a lomtalanításkor, augusztus 7-én elszállítják. A bel- és külterületeken keletkezett hulladékot összegyűjtöttük. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
tiszta, szép környezetben élhessünk!
Ne hordják ki a hulladékot a régi szemétlerakóba,
a külterületekre!
Kovács Zsolt Vilmos polgármester

Európai parlamenti képviselők választása
2019. május 26. Mozsgó
A névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma 694 fő. Megjelent 204 (29,39%)
Nem szavazott 490 (70,61%)

DIÁKMUNKA
Ismételten lehet diákmunkára jelentkezni július és augusztus hónapra.

Érvényes szavazatok száma (a leadott szavazatok
arányában)
FIDESZ-KDNP 117 (57,35%)
JOBBIK 25 (12,25%)
DK 20 (9,80%)
MSZP-PÁRBESZÉD 14 (6,86%)
MOMENTUM 11 (5,39%)
MI HAZÁNK 11 (5,39%)
LMP 4 (1,96%)
MKKP 2 (0,98%)
MUNKÁSPÁRT 0 (0,00%)
Forrás: valasztas.hu

(Támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti,
nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok.)
A munka időtartama három hét napi 6 órás
munkaidőben.
Jelentkezni lehet 2019. június 6-ig
Angyal Adriennél, az önkormányzatnál.
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9. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL
KAKASFŐZŐ-VERSENY

Sok szeretettel várjuk családok, baráti társaságok,
csapatok jelentkezését a kakasfőző-versenyre.
Nevezési díj: 2.500 forint. (helyszínen fizetendő)
Csapat kap egy kövér kakast.
Sörpad garnitúrát és tűzifát a helyszínen biztosítunk. A szükséges alapanyagokról, konyhai eszközökről, bográcsról a csapatoknak kell gondoskodniuk.

Jelentkezési határidő: 2019. június 21. péntek 12.00 óra
Információ munkaidőben: +36-30/865-3404 telefonszámon
FŐZZÜNK EGYÜTT EGY FINOMAT!

A kaposvári Kinizsi középsuli érdekes programot állított össze: kakas formájú sütemények kóstolása és
készítése, kukoris bemutatása és kóstolása, valamint a kukoris történetének ismertetése, kakascsibe
bemutatása és kóstolása, kakasrejtvény megoldását
követően szerencsekerék, puzzle kirakós játék.
A néptánc kedvelőinek igen színvonalas műsort állítottunk össze: a kozármislenyi Józsa Gergely
Néptánc Egyesület fellépését követően, a Mecsek
Táncegyüttes egy órás műsora következik. Élő zenei
kísérettel lépnek fel, a talpalávalót húzzák Darvas
Nikoletta és barátai. De a meglepetésnek még nincs
vége: a Fund Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges
növendékei eredeti, „vagány” cigányfolklórt mutatnak be. Ne feledjék néptánc vasárnap délután!
Visszakanyarodva a szombati napra, nem
hagyhatjuk ki a felsorolásból a hatalmas tűzijátékot. Érdemes várni
rá!

KEDVES FESZTIVÁLRAJONGÓK!
Február hónapban feltettük a kérdést, melyik fellépőt szeretnék Önök a 9. Mozsgói Kakasfesztivál színpadán látni. Egy-két órán belül több száz hozzászólás érkezett Mozsgó facebook oldalára. Most felfedjük a titkot és eláruljuk, hogy kik lesznek vendégeink. Reméljük, elnyeri tetszésüket.
De ne szaladjunk az „estébe”, akarom mondani, előre. A várva-várt programjainkat ismét megtalálhatják. A főzőversenyre már most nagyon sokan
jelentkeztek. A bátor és kreatív főzőink részére az
alapanyag és az ajándékkötény garantált. Aki nem
kívánja megméretni tudását, piknikezhet az Aranyosi-domb lábánál.
Kakasütés, melyről a fesztivált elneveztük, elmaradhatatlan. Kis-kakasok nyereménye
tablet, nagy kakasoké 50. ezer Ft.
Vannak új elemek is a gyerekek részére:
„boldog békeidők játékai” – a retro jegyében
ügyességi játékokkal és sok-sok meglepetéssel találkozhatnak. Kedves Felnőttek! Ne
szégyelljék, ha ott ragadnak.
llll

Jöjjenek és érezzék jól magukat!
A szórakozás garantált.
Szervezők
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átérzést, összekapcsolódást adnak ember és ember,
múlt és jelen, gondolat és érzés között.
Engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjak Győri
Sanyi bácsinak - többek között - egy mondatáért, amit
végre közönség előtt hangosan kimondva hallhattam
és személyes érintettségemnél fogva csendesen megkönnyezhettem: A bába nem vezeti, hanem kíséri a
szülést…
Értékadó és érték megtartó kötetet tarthat a
kezében minden Mozsgói lakos, hisz ezt az ajándékot
mindannyiunk számára biztosította Kovács Zsolt Vilmos polgármester és Puskásné Horváth Éva. Köszönet
Nekik és köszönet Bege Amália, Zsibrita Éva, Győri Zsuzsi igényes munkájáért, valamint a könyvben megjelent képek alkotóinak, hogy ilyen szép helyi kiadványt
tudhatunk magunkénak.
Bóni Tünde

MOZSGÓI EMLÉKEK
VERS ÉS PRÓZA
Különleges ünnepnapon gyűltünk össze a Mozsgói Kultúrházban 2019. május 11-én. Mozsgói Emlékek című
kiadványt jelentetett meg Mozsgó Önkormányzata, a
Szigetvári Térség Fejlődéséért Egyesület és a Mozsgóért Egyesület. A kötet olyan Mozsgón élő költők és prózaírók műveit gyűjtötte csokorba, akik köztünk éltek,
illetve élnek a mai napig is: Lengyeltóti János, Kiss János, Kovács József, Pap József, Tamasics János,
Tamasics Jánosné Rigó Tünde és Győri Sándor.
Polgármester úr megnyitó beszédében a kötetben megjelent szerzőkhöz fűződő személyes élményeit mesélte el. Kiemelte, hogy mennyire fontos, hogy
tiszteletben tartsuk e közösség értékeit. Ezért is szorgalmazta a beiktatásától kezdve, hogy a „Mozsgó” újságban is lehetőséget kapjanak a helyi alkotók. Most
hét alkotó verseit és elbeszéléseit olvashatjuk – folytatta, de biztatok mindenkit, hogy vegye a bátorságot
és mutassa meg magát, tegye közzé írásait. Megígérhetem, hogy továbbiakban is megkeressük az anyagi
forrást a művek megjelenéséhez.
Az ünnepi köszöntőben Nemes Krisztina, a
Nemzeti Művelődési Intézet Baranya megyei igazgatója, feltette azt a kérdést, hogy miért lehet Mozsgón
ennyi művészlelkű, kreatív ember. „Persze csak találgatni tudunk, de az tény, hogy Mozsgón olyan közösségi összefogás, kulturális élet van, volt és reméljük
lesz is, ami példaértékű. Amit biztosan tudunk, hogy iskolánk névadója, Lengyeltóti János munkássága nagy
hatással volt az akkori fiatalságra és ez a hatás napjainkig gyűrűzik.”
Engem személyesen több dolog fogott meg
ezen az ünnepi délelőttön. Meghatónak érzem azt a
tiszteletet, ami mindenkinek kijár, aki alkot, létrehoz
valamit - ezt bizonyítja ez a kiadvány. Megítélés, kritika
nélkül elfogadni és értékelni a másikban azt, amit bátran és hittel megoszt önmagáról, a gondolatairól, ezáltal összekapcsolni a múltat a jelennel és maradandóvá
tenni a jövő számára. Tisztelgés községünk alkotói
előtt, hogy összegyűltünk egy ünnepre, ahol jeles művésznők Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva - előadásban kaphattunk ízelítőt a kötetben megjelent alkotásokból, valamint Orbánné Matus Erzsébet tanárnő egy
mondát olvasott fel. Meghatott a valahová tartozás élményének ereje, hisz a kötetben megjelent művek alkotói ezáltal halhatatlanná váltak, elérhetőek lesznek a
jövő több generációja számára. Lengyeltóti János, Kiss
János, Kovács József, Pap József, Tamasics János,
Tamasics Jánosné Rigó Tünde, Győri Sándor írásain keresztül olyan világokba juthattunk el, amik megértést,
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Újra elsők lettünk

Anyák napja képekben

Sok éve már, hogy a szigetvári zeneiskolában május
hónapban megrendezik a Járási Népdaléneklési
Versenyt. Idén két tanulóval, Milichovszki Patrikkal
és Radák Grétával jelentkeztünk a megmérettetésre, ahol főként a szigetvári iskolák tanulói vettek
részt, valamint a környék diákjaiból páran. Nagyon
jól sikerült számunkra a népdaléneklési verseny.
Radák Gréta szépen szerepelt, Milichovszki Patrik
az 1-2.osztályosok között I. helyezést ért el.
Hegedüsné Szojkó Tünde

1-3. osztály

Matematikából különdíj
Takács Nimród 2. osztályos tanuló a Kétújfaluban megrendezésre kerülő kistérségi matematika versenyen, szoros küzdelemben különdíjat kapott. Felkészítette: Matusné Bakos Éva.

2. osztály

8. osztály
7
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Dicséret és köszönet illeti a főszervezőt Orbánné
Matus Erzsébet magyar tanárnőt és a szervezőket,
felkészítő tanárokat. Színvonalas, jó hangulatú
rendezvényt állítottak össze.

ISKOLA NÉVADÓJÁNAK NAPJA
A műsorban megelevenedett Lengyeltóti János
élete a hatodik osztályos gyerekek előadásában. A
tanulók számára is érthető módon, sok zenével és
énekkel kiegészítve, nyertünk betekintést e meghatározó személyiség életébe. A Néptanítók című
film képkockái segítségével hallhattuk Lengyeltóti
János visszaemlékezéseit katonai éveiről. A műsort az iskolai énekkar és Bóni Gergő hegedűjátéka
színesítette. Ismételten színvonalas, igényesen
összeállított megemlékezést láthattunk.
A műsort összeállította és betanította Hegedüsné
Szojkó Tünde.

A kistérségi iskolák közül a
Zselic Hangjai
Szavalóverseny
egyedülálló
a
maga nemében,
mindig nagyon
sok versenyzőt
és
hallgatót
vonz;
hatvan
kisiskolás jelentkezett 2019-ben.
Gratulálunk!

Fónai Korina

Doszpod Bálint

ZSELIC HANGJAI SZAVALÓVERSENY
Megtisztelő felkérést kaptam ismételten, felkértek
zsűri tagnak. Nagyon szeretem a program hangulatát, így mindig örömmel teszek eleget e kérésnek. Az idei évben is nagyon sok versszerető diák
érkezett, ezért négy korcsoportban, két helyszínen
hallhattuk a szavalókat. Elmondhatom, hogy nem
volt könnyű dolgunk az értékelésnél, jól felkészült, lelkes gyerekeket láthattunk, a 7-8. osztályos
korcsoportban már kész kis művészek szerepeltek. A mozsgói diákok is szépen szerepeltek. Különdíjban részesült Fónai Korina Zamfira 1. osztályos tanuló, az 5-6. osztályosok kategóriájában I.
helyezést ért el Doszpod Bálint Romhányi József
Kukacsors című versével. De különleges produkcióval készültek Rédai Jázmin és Tormási Miklós
8. osztályos tanulók, akik közösen adták elő Lackfi
János Lányok dala és Fiúk dala költeményét. Dicséret érte.
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EREDMÉNYEK
Testnevelés

Magyar nyelv
A Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános
Iskola 2019. május 27-én 14 órai kezdettel rendezte meg Szigetváron az 5.-6.-7.-8. évfolyam tanulói számára "Komplex Anyanyelvi versenyét ".
Iskolánkból 6 tanuló vett részt a versenyen és a
következő eredményt érte el:
Doszpod Bálint 5. osztályos tanuló 3. helyezés
Kelemen Rebeka 6. osztályos tanuló 3. helyezés
Kelemen Cintia 8. osztályos tanuló 3. helyezés
Radák Gréta 5. osztályos, Hirt Zsófia 6. osztályos
és Hegedüs Petra 7. osztályos tanuló emléklapot kaptak. Gratulálunk nekik!
Felkészítő tanáruk: Orbánné Matus Erzsébet

2019. 05. 20-án részt vettünk a Kis iskolák
atlétika megyei döntőn, ahol Katona Katinka
6. osztályos tanulónk 2. helyezést ért el. Így
tovább jutott az Országos döntőbe, ami
Debrecenben kerül megrendezésre.

PEDAGÓGUSNAPRA
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy.” Nagy László

Pedagógusnap alkalmából köszöntjük Önöket!

ARANYLAKODALOM
„Ötven éve kéz a kézben,
Sétáltok a napsütésben,
Ha vihar jő, összebujtok,
Jóban - rosszban együtt vagytok.”
Paga
Május hónapban ünnepelte aranylakodalmát Földi Józsefné
/Kovács Mária/ és Földi József, akik 1969. május 24-én kötöttek házasságot.
Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül legyenek egymásnak segítő, és szerető társai.
Gratulálunk!
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DOLGOS MINDENNAPOK

6
évvel
ezelőtt
kértek
fel
a
boldogasszonyfaiak, hogy tegyük próbára a borainkat – mondja Tibor. Én Szentlászlón születtem,
sokan ismernek, kóstolták a boromat. Már az első
megmérettetésen aranyérmet értem el a vörösborommal. Sokáig az volt a favorit, eddig hat alkalommal sikerült elhoznom az első helyet.

Borversenyen elért I. helyezésre figyeltem fel, melyet Véghné Kertész Teréz és Horváth Tibor
borosgazdák
nyertek
a
Hagyományos
boldogasszonyfai borversenyen. A megmérettetés kapcsán indultam el a szőlőbe, de a beszélgetéskor szóba kerültek a falusi élet adta lehetőségek, a mindennapok kihívásai, tenni akarás, örömök, az élet szeretete.
Terit mindenki ismeri Mozsgón, hiszen az önkormányzatnál dolgozott hosszú ideig vitte az információkat a falubelieknek, „hozta” a kéréseket,
javaslatokat. Párjával, Tiborral 7 éve vannak
együtt jóban-rosszban; egymásra hangolódtak ez
idő alatt, most már kitalálják egymás gondolatát
is. Közösen művelik a veteményest, a kerteket, a
szőlőt.

A mostani Oklevélen már Véghné Kertész
Terézia borosgazda neve is szerepel. Most akkor
fejtsük meg a rejtvényt: ki készíti a borokat?
Közösen készítjük, ezért is indultunk együtt
mindkettőnk nevét feltüntetve. A szőlőművelés
tennivalóit megosztjuk. Az enyém a kapálógépezés, permetezés, gyomirtás, de a metszést, zöldgallyazást Terivel csináljuk.
A borkészítésnél ott állok én is – folytatja
Teri. Megmérjük a cukorfokot, 18-as mustot feljavítjuk 23-asra. Keverem a cukrot, kóstoljuk a mustot, mérjük a cukorfokot.
Kémiai szereket nem használunk (élesztő,
forrást segítő) – veszi vissza a szót a gazda-, csak a
hagyományos kénezést alkalmazom.
Az idei versenyen először nyertünk a fehér
borunkkal. Talán ez annak is betudható, hogy
Pécsről is hoztunk szőlőt, és így kétfajta fehér bort
készítettünk. Más szőlőfajtákból állt össze a nyertes bor, mint az eddigiek. A vörösünk most bronzérmes lett.
Milyen fajta szőlőt termeltek és milyen
fajta borokkal nyertetek?
Vegyes, borszőlő és csemege szintén megtalálható benne. A tőkék 40 évesek, ugyan cseréltünk néhány tövet, de inkább a régi hagyományos
fajtáink vannak. Gyümölcsként sokat fogyasztunk,
adunk a családnak is belőle, sőt még télre is teszünk el. Karácsonyig kitartott a mostani gyümölcstermés.

Örömmel mutatják a birodalmukat Alsóhegyen.
400 saroköl a terület nagysága, a tulajdonosa Tibor. (A sors játéka, hogy a mellette lévő telek volt
a Kertész család birtoka.)
Az épület nyári laknak megfelelő, - van benne
konyha, szoba, mosdó -, jól felszerelt. Lehet főzni,
mosni, pihenni. A legújabb helyiség egy fedett terasz, melyről rálátás nyílik a csertői halastavakra,
az őket körülvevő természetre – jó itt elüldögélni.
Az épületben helyett kapott még egy lakrész,
melyben egy régi barát, Takács József él, aki itt lakik télen-nyáron. Figyel a portára, ha kell, besegít.

Van valami célotok, vagy csak kedvtelésből versenyezteted a boraitokat? Gondolok itt az
értékesítésre?
A kapott mennyiséggel együtt lett 600 l fehér és 120 l vörösborom. Fiam lányának volt az esküvője, arra tettünk félre. Barátoknak, családnak
adunk belőle, eladásra csak kevés jut.

Hogyan kezdődött, mikor és miért döntöttetek úgy, hogy a borotokat elkülditek versenyre?
10
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ami a háztartásban elfogy.
Kicsi a nyugdíjunk, jól jön a
kiegészítés. Tegnap már a
cukorborsót pirgáltuk, ma
megint lehet szedni és már a
szőlő gallyazása következik –
vezet körbe. - Amiből tudunk, magot fogunk, arra se
kelljen pénzt kiadni.
A gyümölcsből lekvár, befőtt vagy pálinka készül. Elteszem az uborkát,
paprikát savanyúságnak, készítek paradicsomlevet. Naponta főzök, kell az alapanyag.
A munkákat beosztjuk, a két férfi is besegít
a veteményes gondozásába, a megtermeltek feldolgozásába. A gyümölcsfák gondozása viszont kizárólag Tibor feladata. Szeretünk dolgozni, a természettel összhangban, tesszük a dolgunkat lépésről-lépésre, mint Alsóhegyen oly sokan.
Puskás Éva

Megtekintjük a gyönyörű pincét. Sorakoznak a
hordók, büszkén mesélik, melyikben milyen fajta
van, melyikből fogyott el a kiváló nedű, melyik
vár fejtésre. És hát csapra verik a legkisebb hordót, melyből nem bor, hanem pálinka csorog.
Mindent felhasználunk, ahogyan otthon
tanultuk – veszi át a szót a Teri. Én ebbe születtem
bele. A szőlő közé veteményt rakunk, mindent,

Tudta- e?
Apák napja

napja, de a hatóságok sajnos nem készültek, így június harmadik vasárnapján, 1910. június 19-én tartották meg Spokane-ben.
Még Woodrow Wilson, akkori amerikai elnök is részt vett az egyik apák napi rendezvényen
pár évvel később. Egy amerikai külügyminiszter volt
az, aki szélesebb körben is ismertté tette ezt az ünnepet, ő William Jennings Bryan. Aztán később a
30. amerikai elnök, Calvin Coolidge 1924-ben javaslatot tett, hogy az Apák napját nyilvánítsák szabadnappá. Az ünnepet hivatalosan a 37. elnök Richard
Nixon ismerte el 1972-ben.
Szinte az egész világon júniusban tartják ezt
az ünnepet. Magyarországon ez a harmadik vasárnapra esik. Van, ahol az első vasárnap tartják, mint
például Litvániában és vannak olyan országok is,
ahol szeptemberben. Thaiföldön december 5.-én
ünneplik az apákat.
Viljovácz Tünde

Az apák napján az Édesapákat és a Nagypapákat
ünnepeljük, az ő szeretetüknek fontosságát. Magyarországon június harmadik vasárnapján tartjuk,
mely 2019-ben június 16-ára esik.
De, mint minden másnak, ennek is története van,
ami egészen a 20. század elejéig nyúlik vissza.
Amikor is egy bizonyos Sonora Smart Dodd
nevű hölgy született, egészen pontosan 1882. február 18.-án. Hozzá kapcsolódik az Apák napja, hiszen ő indította útjára a kezdeményezést.
Édesapja a polgárháborús veterán, William
Jackson Smart 14 gyermeket nevelt fel. (Első házasságából született 4, majd a második házasságából
7 gyermek fogant, és rajtuk kívül volt még 3 mostoha gyermeke is.)
Miután lánya hallott az Anyák napjáról, amelyet Anna Jarvis alapított, megfogant benne a gondolat, hogy az édesapák is megérdemelnek egy saját napot. Szerette volna június 5.-én tartani az első
ünnepséget, hiszen aznap volt édesapja születés
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míg a nemzet hatósága szerint másként netán intézkednék, a nemzetgyűlés megbízásából eddig általunk gyakorlott polgári és katonai legfőbb kormányzási hatalmat ezennel Tábornok Úrra ruházom. Megvárom Tábornok Úrtól, s azért Isten, a nemzet és história előtt felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti status életének megmentésére, javára, s jövőjének biztosítására fordítandja.”
Kossuth már elhagyta az országot. Görgei, miként a hatalomátvételkor közölte, augusztus 13-án
Világosnál letette a fegyvert, mivel az oroszokkal
nem volt addig fegyveres vitája, nem kívánt feleslegesen újabb magyar vérontást. A fegyverletétel utózöngéje, hogy Arad augusztus 17-én, Munkács augusztus 26-án, Pétervárad szeptember 5-én, Komárom csak október 4-én adta meg magát, szabad elvonulás mellett. Kossuth már a biztos távolból nyílt
levélben árulással vádolta meg a felelősségteljesen
és az ő előzetes tudtával eljáró Görgeit.
Nem kizárólagosan, talán nem nagyrészt, de mindenképpen tanulsággal kell szemlélnünk a nagy
szónoki képességgel megáldott politikus és a tehetséges hadvezér – mindkettő igen fiatal – vetélkedésének a szabadságharc végkifejletére tett hatását.
Persze ennek objektív eldöntéséhez sok ezer oldal
levéltári anyag áttanulmányozása és egy élet munkája nem biztos, hogy elég lenne.
Tán eretnekségnek tűnnek az ehhez hasonló felvetések, tamáskodások, de az elmúlt – rendszerváltás után – pár évtized lehetőséget adott az újabb kutatások közzétételére. Persze ne higgyük azt, hogy
most minden rendben van azóta. (Én csak a történelemtudományt olvasom.)
Amit ígértem, Petőfit lássuk a fentiek tükrében is.
Lehet, hogy a kapott terjedelemben nem fér bele,
akkor a következő számban folytatom (remélem,
nem unják).
Nagy port kavart a kilencvenes évek elején, hogy
Morvai a kazánkovács Petőfit keresi Barguzinban.
Ettől belódult a médiától a Tudományos Akadémiáig
mindenki. Akkoriban a médiát és a sajtót figyeltem,
most megnéztem a világhálót – „magyarul” internet
– elképesztő vádaskodások, csúsztatások, hazugságok. Summázva a véleményeket: mit akar egy kazánkovács beleavatkozni a Tudományos Akadémia
történetírásába.
Morvai nem avatkozott a tudományba. Az akkoriban már kérdéses „pohárba akart tiszta vizet önteni”. Akkoriban gazdag embernek számító magyarként jövedelme egy részét ajánlotta fel. Megbízott
két egymástól független antropológust a kutatásra:
a magyar Kiszely Istvánt és egy angolt. Kiszelyről
csak annyit, akkoriban a magyar mellett angol és
amerikai egyetemeken adott elő, svéd és angol királyi családok kérték fel egy-egy ősük csontvázának
azonosítására.

Ami a történelemkönyvből kimaradt…
Folytatva a szabadságharc bukásának stációit. Perczel Mór vereséget szenvedett Turánál és Szeged
felé vonul vissza, nyomában Haynauval. Haynau előretörése miatt a kormány Aradra települ. Görgei átkel a Tiszán, és Arad felé vonul. Július 31-én Bem
erdélyi hadserege szenved vereséget Segesvár mellett. Itt tűnik el Petőfi is, amiről később lesz szó.
Dembinski is feladja Szegedet.
Mindennek láttán Kossuth augusztus 7-én az
orosz hadak főparancsnokához küldöttséget küld,
és felajánlja a szentkoronát a Romanov (orosz) cári
családnak. Ugyanakkor Görgeit megbízza, kezdjen
puhatolózó tárgyalásokat a közeli orosz hadakkal.
Görgei hadai élén augusztus 9.-én beérkezik Aradra,
de Kossuth most Bem tábornokot nevezi ki főparancsnoknak, aki még aznap megsemmisítő vereséget szenved. Gondolkodjunk józan ésszel! Van egy
tábornok, akinek tárgyalni kéne, de nem ő a főparancsnok. A főparancsnok éppen vereséget szenved. Úgy tűnik a nyári hadjárat kapkodásról – nagyrészt Kossuth részéről, – kudarcok sorozatáról szól.
Nem tudni mi történik, ha Görgei tervei szerint külön
veszik fel a harcot a két ellenséggel, ahogy majd
ezer évvel korábban Árpádék a háromszoros túlerő
két szárnyával szemben Pozsony mellett. Ők győztek. A hatalmas cári túlerő szinte biztosan felőrölte
volna a honvédsereget, de talán egy előnyösebb békét lehetett volna kötni.
Az augusztus 11-i kormánytanácskozás után
Kossuth lemond, és álruhában török területre távozik. Utána még évtizedekig ostorozza Görgeit. Maradjunk azonban még augusztus 11-nél.

Fotó: újkor.hu
Kossuth lemond minden tisztségről és egy okmányt juttat el Görgeihez. Az okmány kivonatosan:
„A jelen körülmények között a nemzet életének megmentése, a jövőjének biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes sikeres lépéseket tenni, … kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép, s addig,
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Az azonosítás előtt Kiszely több mint egy éves
kutatómunkát végez. Levéltárakat, visszaemlékezéseket olvas, a fellelhető hadifogolyjegyzékeket tanulmányozza. Kétévi előkészítő munka után mennek
Burjátiába, Barguzinba. Előtte már az 1849-es eseményeket is tanulmányozták.
A szabadságharc bukása után a császári udvar is
élénken érdeklődött Petőfi iránt: többeket kihallgattak. Az osztrák tiszt, aki a harcmezőt bejárta úgy nyilatkozik, látott egy elesettet papírokkal pár méterre.
A Tudományos Akadémia állásfoglalása: az osztrák
tiszt Petőfit látta Bem papírjaival (pár méterről ma
sem tudnánk még az újságot sem megkülönböztetni). Az osztrák tiszt második mondata: Petőfit nem
láttam. Ráadásul a csata előtt már Bem elbocsájtja
Petőfit. Nem volt-e vele megelégedve, vagy féltette?
Az orvos, aki állítólag látta a költőt, szintén kijelenti:
nem láttam Petőfit. A két „tanú” miért ne mondta
volna meg, ha látta elesetten. Nem ártott volna neki.

A korabeli visszaemlékezések leírásaiból viszont
kiderült, hogy az oroszok egyrészt a magyarokkal
szembeni lojalitásból, másrészt nekik is jobb volt a
több hadifogoly, hamisították a hadifogoly jegyzéket. A császár és a cár között olyan megállapodás
volt, hogy a magyar hadifoglyok a császári udvart illetik, a nemzetiségiek a cár hadifoglyai. A jegyzékekben ezért hamisították a neveket, így lehet, hogy Petőfiből újra Petrovics lett, mint ahogy sok székely katona, vagy délvidéki vagy Tót, vagy Szerb névvégződést kapott, így az osztrák halálos ítélet helyett
orosz hadifogoly státusz lett az osztályrészük. A később hazatért hadifoglyok egyike-másika is említette Petőfit, amiről írásos emlék maradt fenn.
Több éves előkészítő munka után indul útjára a
Petőfi sírt kereső expedíció, amiről a következő
számban írok.
Győri Sándor

Európai parlamenti képviselők választása
2019. május 26. Mozsgó

Humorral is lehet politizálni, csak tudják, komolyan
kell venni! Pénz híján így próbálták meggyőzni az
embereket. A párt és „passzivistái” figyelemkeltő
akciókat szerveztek. Befestették a régóta bokaficamító járdarészek környezetét. Igaz, inkább azok voltak viccesek, akik szerint ezzel rongálták a köztulajdont.
Kátyúztak az utakon. Persze ez is rongálás
volt, mert akadályozta az úttest felújítását! Sőt felháborító módon buszvárókat építettek a humort
nem ismerők bosszantására. Pénzszűke miatt nem
sikerült egy településen űrrakéta kilövő bázist építeni. Látva ugyan az óriási fejlődést, ez másoknak itt
még sikerülhet.
Egyszóval viccesek ők, de nem kamupárt,
mint azok a fűből kinövő pártok, akik a mai napig
nem számoltak el az országgyűlési választáskor felvett pénzzel. Azt, hogy ezzel a mai napig adósak,
egyáltalán nem vicces.
Tisztelt Választópolgárok! Engem nem vitt
kisbusszal a Kutyapárt szavazni. Nem vagyok a párt
tagja. Sőt még kutyám sincs!
A humorban viszont én sem ismerek tréfát!

Egyéni vélemény egy választópolgár tollából:
Tisztelt Választópolgárok!
Az uniós választásnak komoly tétje volt. Ezért hoszszas töprengés után úgy döntöttem, hogy a „viccpártra” fogok szavazni.
Igaz egyesek szerint komolytalanok és – finoman
kifejezve – azok is, akik rájuk ikszelnek.
Az abszurd humor híve vagyok /lásd Sándor György,
valamint Dolákék/, szerintem ebbe a kategóriába ők
is beletartoznak.
Nos, ezek után mellettük döntöttem. Latolgattam.
Az egyik párt ugyancsak vicces volt, csak számomra
azért nem szimpatikus, mert mindig egy „idős bácsi
ról” viccelődtek. Ez már a könyökömön jött ki. Szegény Gy. sem volt vicces, mikor éjjel-nappal hazudozott. Jóllehet ilyenek most is vannak, csak nem ismerik el. Voltak olyanok, akiknek nem volt humoruk,
ennek ellenére számomra nevetségessé váltak.
Voltak jók és még jobbak, de nem győztek meg. Akik
nekem bebizonyították, hogy lehet más a politika, az
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Üdvözlettel: Vau-Vau
/Gaják Sándor/
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Széchényi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja
be. A hagyomány szerint 1848. március 15-én Petőfi
Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a Nemzeti dalt.

Érdekességek a nagyvilágból
Június hónapban
1911. 06. 01 (108 éve) – Megalakult az első magyar
filmvállalat
Az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Biograph
Társaságot és filmgyárat, a Vígszínház melléküzemágaként hozták létre Budapesten, a mai Pannonia
utca és Radnóti Miklós utca kereszteződésénél. Az
első hazai mozgókép készítő üzem igen rövid ideig,
mindössze 1912-ig működött, az akkori Vígszínház
szereplőgárdájával. A Faludi Miklós által irányított
vállalat rövid pályafutása ellenére összesen 14, egykét tekercs hosszúságú filmet készítettek.
1927. 06. 06. (192 éve) – Megtartották az első lóversenyt Pesten
A lóversenyzés hagyományát Magyarországon Széchenyi István honosította meg angol mintára. Az
első versenynaphoz az új lovaglóiskola megnyitása
is kapcsolódott. 1828-ban megírta e szakma hazai
alapművét Lovakrul címmel. 1827. június 6-án 25
ezer néző előtt a Babieka nevű angol telivér - amelyet Széchenyi István nevelt - győzött az első lófuttatáson.

1959. 06. 30. (60 éve) – A Kossuth Rádióban elkezdődött A Szabó család című családregény sorozat
sugárzása.
A Szabó család 48 éven át a Magyar Rádióban hallható rádiós szappanopera volt. 2500 rész készült, 1959. június 30-tól 2007. május 21-ig; a Kossuth Rádió sugározta.
Forrás: ezenanapon.hu Kép: pixabay
Kántor Éva

1844. 06. 15. (175 éve) – Erkel Ferenc megnyerte a
Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot.
A 13 beérkezett pályamunka közül választotta ki a
zsűri, melynek tagjai voltak Vörösmarty Mihály és Szigligeti Ede. A versenyt Erkel Ferenc, a
Nemzeti Színház karmestere nyerte meg. Az első
bemutatók 1844. július 2-án és július 9-én voltak.
Első nyilvános, szabadtéri előadása az Óbudai Hajógyárban 1844. augusztus 10-én történt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán.

MOZSGÓ
06. 08. szombat 16.00 óra
SZULIMÁN
06. 10. hétfő 11.00 óra
SZENTLÁSZLÓ
Vasárnaponként 9.00 óra

1885. 06. 17. (134 éve) – Megérkezett New Yorkba
a Szabadság-szobor.
Az alkotás címe: A Szabadság Megvilágosítja a Világot, ismert nevén Szabadság-szobor. New York
előtt, a Liberty Islanden található, a Hudson folyó
torkolatánál. A rézből készült szobrot Franciaország
ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének százéves évfordulója alkalmából. A
szobrász Frédéric Auguste Bartholdi volt, a belső
szerkezet mérnöki munkáit Gustave Eiffel végezte. A
bal kezében tartott tábla felirata JULY IV
MDCCLXXVI – vagyis 1776. július 4., az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A korona hét
ága a hét tengert és a hét kontinenst jelképezi. A
szobor másolata látható Párizsban, a Szajna partján.

SZIGETVÁR
Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra

HALÁLOZÁS
Dr. Bóna Sándorné született Pirk Ida
(Németlad, 1931.12.01. an.: Sárdi Julianna)
volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
meghalt 2019. május 12. napján.

1837. 06. 22. (182 éve) – Elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését.
Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollack Mihály építész volt, alapítója pedig gróf

Nyugodjon békében!
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Kedves Színházkedvelők!
A következő szezonra már most meg lehet vásárolni a
bérleteket. Sajnos az árak megemelkedtek az előző
szezonhoz képest. Az „Ahogy tetszik” repertoár bérlet kedvezményes ára 11.880.- Ft, mely négy előadásra érvényes. Megvásárlására június 20-ig van lehetőségünk. (Ez magában foglal 10% kedvezményt.)

A Hankook Tire Magyarország Kft. Június 12-én
(jövő hét szerda) délelőtt 10 órakor a szigetvári
munkaügyi központban állástoborzót tart.
Elsősorban 18 és 45 év közötti, minimum 8 általános
iskolai osztállyal rendelkező férfiak jelentkezését várják a meghirdetett állásra.

A tervezett előadások:
Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN (vígjáték)
Lionel Bart: OLIVER (musical)
Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS SZERELEM
Vendégelőadás: ÉS RÓMEÓ ÉS JÚLIA Nagy-Kálózy
Eszter és Rudolf Péter előadásában

Amit kínálnak:
havi bruttó 300.000 Ft átlagkereset

Mivel drágább a bérlet, kitaláltunk egy másik lehetőséget: alkalmanként elmegyünk egy-egy előadást
megnézni.
Az előadások ára 3.500.- Ft + útiköltség.

-

INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló

-

A törvényi előírtnál 16 %-kal magasabb műszakpótlék

-

Választható cafeteria+étkezési támogatás

-

Bejárás támogatás

Önéletrajzát a munka@hankooktire.com e-mail címre,
vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre várják.

Kérjük a kedves színházlátogatókat, hogy jelezzék felénk június 14-ig, melyik lehetőséggel kívánnak élni!
(e-mail: mozsgokonyvtar02@gmail.com, tel.: 30 865
3404) Köszönjük!

További információ: Dömökné Ács Boglárka 25/556036

Májusi rejtvény megfejtése:
A májusban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Pityuka vagyok a
papagáj. A helyes megfejtést 20an küldték be, közülük 3 nyertest
sorsoltunk ki, akiket a könyvtárba
látogatók húztak ki. Könyvet nyertek: Kántor Eszter, Tormási Viktória, Tollár Istvánné. Gratulálunk!

Júniusi rejtvény:
A megfejtést továbbra is a
mozsgokonyvtar02@gmail.com email címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi könyvtárban június 14-ig. A beérkezett
megfejtők között ismét sorsolunk.
A két kép között mennyi különbség található? Várjuk a helyes megfejtéseket.
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MOZSGÓ

MEGYEI II. 2018/19. ÉVAD U19

2019. június

HELYOSZTÓ 9-12 mérkőzések

MÉRKŐZÉSEK

2. forduló 2019. 05. 11. szombat
Kétújfalu - Mozsgó 5 – 7
Góllövők: Csomós Zoltán (4), Kovács Péter, Panni László, Balog Gergő

4. forduló 2019. 05. 25. szombat
Mozsgó – Kétújfalu elmaradt
5. forduló 2019. 06. 01. szombat
Drávaszabolcs – Mozsgó 4 – 6
Gólllövők: Horváth Roland,
Csomós Zoltán (5)
6. forduló 2019. 06. 08. szombat 10.00 óra
Hosszúhetény - Mozsgó

3. forduló 2019. 05. 18. szombat
Mozsgó – Drávaszabolcs 3 – 2
Góllövők: Kovács Péter, Csomós Zoltán,
Balog Gergő

Kántor Éva
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