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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK  

VÁLASZTÁSA 

 

                           2019. október 13.                        
 
        

Polgármester: Kovács Zsolt Vilmos 
   

    kapott érvényes szavazat   285 

 
 
 

MOZSGÓ 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA:  

 

MATUS ATTILA  kapott érvényes szavazat  145 KÉPVISELŐ 

MEGYERI KÁZMÉRNÉ kapott érvényes szavazat 133 KÉPVISELŐ 

MODENSZIEDER JÁNOS kapott érvényes szavazat   93 KÉPVISELŐ 

HAMRÁK TÜNDE  kapott érvényes szavazat   91 KÉPVISELŐ 

 
FARKAS LAJOS  kapott érvényes szavazat   88 

TARLAC ISTVÁNNÉ  kapott érvényes szavazat   84 

BENCZE BALÁZS  kapott érvényes szavazat   81 

HEGEDÜS JÁNOS  kapott érvényes szavazat   68 

TÓTH BÉLA   kapott érvényes szavazat   57 

BOGDÁN ATTILA  kapott érvényes szavazat   43 

KISS ISTVÁN   kapott érvényes szavazat   41 

 

ROMA NEMZETISÉGŰ ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI: 

 

ORSÓS LAJOS    kapott érvényes szavazat 8 

SÁRKÖZI ELEMÉR ISTVÁN  kapott érvényes szavazat 5 

TORMÁSI MELINDA  kapott érvényes szavazat 5  

www.valasztas.hu 
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NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁS –  

      ALSÓHEGYI ÚT ÉPÍTÉSE 
 
 

Feszített tempóban épül a Mozsgót Alsóheggyel 

összekötő majdnem 1,5 km-es szilárd burkolatú 

mezőgazdasági út. A szőlőhegy főutcája lesz elér-

hető általa, így megszűnik a több kilométeres fe-

leslegesen megtett kerülő útvonal Szigetvár irá-

nyában. 

 
1440 méter hosszú, 3,5 m burkolatszélességű 
út készül, mindkét oldalon 1 m széles járható 
útpadkával. 45 cm zúzottkő alapra, 15 cm ho-
mokos kavics kerül. A burkolatot 4 cm vas-
tag aszfalt zárja. 
  
A csapadékvíz elvezetését kiépített, 40 cm fenék-

szélességű, járdalappal burkolt árok és az út alatti 

beton átereszek fogják szolgálni. A földmunkákkal 

már a teljes hosszúságban elkészültek, megtörtént 

a kiszélesítés. A növényeket és a gyökérzetet is el-

távolították. Egyes szakaszokon a kavics és a zú-

zott kő terítését, az árkok kialakítását is megkezd-

ték.  

Kovács Zsolt Vilmos 
Polgármester 

 

 
Fotók: Kántor Éva 

 

 

TŰZIFA PÁLYÁZAT 
A Belügyminisztérium által meghirdetett szo-

ciális tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó köz-

ség ismételten nyert, de a tavalyi mennyiség-

nek sajnos mintegy felét. Annak érdekében, 

hogy minél több háztartásba tudjunk fát el-

juttatni, az önkormányzatnak nem kevés ön-

részt kell vállalnia. A tűzifa mennyisége miatt 

nem biztos, hogy minden igényt ki tudunk 

elégíteni.   

Az önkormányzatoknak saját rendeletben 

kell szabályozniuk, hogy a tüzelőanyagot mi-

lyen módon osztják szét. A rendelet megal-

kotásánál figyelembe kell venni a törvény ál-

tal előírt szabályokat: Az elbírálás során 

előnyben kell részesíteni azt, aki közfoglal-

koztatott, aki lakásfenntartási támogatásban 

részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevel, aki aktív korúak ellátásá-

ban részesül,  

 

 

ha munkanélküli ellátásban részesülő van a 

családban, ha alacsony a családban az egy 

főre eső jövedelem.  

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban 

jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igé-

nyüket!  Egy lakcímen élők közül csak egy 

személy adhatja be a kérelmet! 

 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is 

benyújtható.  

 

A kérelem benyújtásának végső időpontja:  

2019. október 30. 

 

Kovács Zsolt Vilmos 

Polgármester 
 

CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE  

TUDUNK REAGÁLNI! 
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KÖZFOGLALKOZTATOTTAK 

NAPJA MOZSGÓN 

 

Minden évben a közfoglalkozottak megvendégelésével 

egybekötött napot tartunk, ebben az évben szeptem-

ber 29-én volt ez a nap. A polgármester úr és a képvi-

selő-testület megjelent tagjai a dolgozóknak a faluért 

végzett tevékenységüket köszönték meg. Elismeréssel 

szóltak arról, hogy más falvakhoz képest mennyire sok-

rétű munkát végeznek; nélkülük sokkal kevesebb dol-

got lehetne megvalósítani a faluban. A csökkenő lét-

szám ellenére továbbra is működnek intézményeink – 

konyha, művelődési ház, könyvtár, bölcsőde, vágó-

pont, léüzem stb. Kiemelte, hogy Mozsgó változatlanul 

szép, tiszta és rendezett; köszönhetően dolgozóink-

nak. 

A közfoglalkoztatottak megbecsülését fejezte ki a kor-

mány azzal is, hogy minden érintett foglalkoztatást 

ösztönző támogatást kapott szeptember hónapban.  

 

Polgármester úr hangsúlyozta, hogy továbbra is számít 

a közfoglalkoztatásban résztvevők munkájára.  

 

 

 

P. É.  

 

 

        MEGHÍVÓ 
         

Mozsgó Község Önkormányzata és a  Mozsgóért 
Egyesület szeretettel meghívja Önöket 

 
2019. október 18-án, pénteken 15.00 órai kezdettel a 
Kazaliczky Antal Művelődési Házba az Idősek nap-
jára. 
16.00 órakor fellépnek Sólyom Katalin és Füsti 
Molnár Éva színművésznők Vidám percek című 
produkciójukkal.  
 
Az előadásra szeretettel várjuk az időseket, kísérőiket 
és az érdeklődő mozsgóiakat!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagyományosan minden évben életfát ültetünk a 
falu újszülötteinek, és a Mozsgóhoz kötődő fiatalok-
nak. 
2019. október 19-én, szombaton 15.00 órai kezdettel 
várunk minden mozsgói lakost a közösségi prog-
ramra az Életfa-ligetbe.  

  

 

GENERÁCIÓK EGYÜTT 
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      ARANYLAKODALOM 
 

Szeptember hónapban ünnepelte aranylakodal-

mát Bakonyi Ilona (Perecz Lászlóné) és Perecz 

László, akik 1969. szeptember 27-én kötöttek há-

zasságot.  
 

 
 

Gratulálunk! 
 

 

 

RÉGI SZOKÁSOK:  
 

ESKÜVŐ AZ ALFÖLDÖN 
 

Régen az esküvőket ősszel (betakarítás és szüret 

után) illetve farsangkor tartották. Esküvő reggelén 

ki kellett kérnie a vőlegénynek a menyasszonyt a 

szüleitől. Az arát a vőfély búcsúztatta a háztól. A 

násznép és a jegyes pár elment a templomba, ahol 

a pap összeadta őket. A vőlegény és a menyasz-

szony hazament ebédelni külön-külön a családjá-

hoz.  

Este került sor az esküvői vacsorára a lako-

dalmi sátorban (a sátrat gerendákból és ponyvák-

ból építették fel). Az étkezést a vendéglátó gazd-

asszony „kásatánca” zárta le. A gazdasszony egyik 

kezét bekötötték, másikba fakanalat adtak és így 

járta végig a vendégeket. A vőfély közben mondta, 

hogy megégette a kezét főzéskor és a gyógyítására 

kell a pénz.  

Éjfélkor került sor a menyasszony vagy me-

nyecske táncra. Menyasszonyként eltáncolta 

utolsó táncát, majd éjfélkor felvette a piros me-

nyecske ruhát, és abban is táncolt egyet, így mu-

tatva, hogy férjes asszonnyá vált.  

Az estét a „kontyolás” zárta le majd a 

„menyasszonyfektetés”. Kontyoláskor az idős asz-

szonyok kontyot fésültek a menyasszony hajából. 

Menyasszonyfektetés az ifjú párt elzárták egy külön 

helyiségbe (általában a padlásra), hogy megtörtén-

jen a nászéjszaka. A vendégek hangot adó tárgyat 

tettek az ágyba, hogy megakadályozzák…… és 

hogy jól mulatozzanak rajta.  

Vasárnap elment az ifjú pár a templomba, 

ahol a feleség az asszonyok közé ült le, míg a férje 

az apja mellé a családi padba. 

 

 

ESKÜVŐI HAGYOMÁNYOK 
 

Valami régi, valami új, valami kölcsön, valami kék, 

és egy ezüstpénzt a cipőben: 

- Valami régi: ez jelzi a menyasszony hajadon 

életét (gyökerek, hagyományok örökség) 

- Valami új: életében új fejezet kezdődik (tanulni, 

megújulni) 

- Valami kölcsön: egymásrautaltságot jelenti 

(egyedül semmi sem megy). 

- Valami kék: szimbolizálja a hűséget és a tiszta-

ságot. 

- Ezüstpénz: gazdagság, bőség.  

 

A lánykérés általában egy évvel az esküvő előtt tör-

tént. Régen a vendégeket a vőfély hívta meg, ma 

már esküvő meghívóval, a jegyes pár. A jegyespár-

nak jegyes oktatáson kellett részt vennie (pap, lel-

kész, rabbi). 
       

Régen az egész falu kivette részét az esküvő szer-

vezéséből, főzésből, előkészületekből. Ma a je-

gyespárok szervezik az esküvőjüket.  

Nem új keletű szokás, hogy a vőlegény nem 

láthatja meg a menyasszonyt az esküvő előtt a ru-

hájában, csak az oltár előtt. A fehér szín a tisztasá-

got, a szűziességet, az életet és a fényt jelenti. 

A rozmaring a pár egymás iránti hűségét jelképezi. 

A hagyomány szerint a menyasszonynak a koszo-

rújába fonják, a vőlegénynek pedig a kabátja hajtó-

kájába tűzik. 

     Kikérés alkalmával először a vőlegényt kérik ki. 

A vőfély elbúcsúztatja szüleitől-családjától. Majd 

átmennek a lányos házhoz, ahol először bebocsá-

tást kérnek. A vőfély megkéri az örömapát, hogy 

adja ki a lányát. Először kihoznak egy pici lányt, 

majd egy „öreglányt” (bolondmenyasszonyt), akit a 

fiú barát játszik el, végül a mennyasszonyt. A vőfély 

a menyasszony nevében is elköszön a családjától.  

     Gyalogosan vagy járművel elmennek az esküvő 

helyszínére, a zenekar kíséri a nászmenetet. Néze-

lődőket kaláccsal, borral szokták kínálni. 

 

Menyasszonytánc, vagy gyertyafénytánc: az es-

küvő egyik legmeghittebb pillanata mikor a gyer-

tyák fényében elbúcsúztatják a menyasszonyt. Ma 

ez a tánc egy korszak lezárását jelenti.  
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     A tortával kapcsolatosan is ismert néhány ba-

bona. A közös felvágás az összetartozást szimbo-

lizálja, a torta magassága a születendő gyerekekre 

utal. Akinek a keze felül van, az viseli a nadrágot. 

     Éjfélkor a vőfély egy nagy fazekat tart a kezé-

ben, fakanállal üti, és közben kiabálja: Eladó a 

menyasszony! Ilyenkor a vendégek sorban táncol-

nak a menyasszonnyal, a táncért pedig pénzt dob-

nak a fazékba. Miután elfogytak a vendégek, a férj 

következik, ő általában a pénztárcáját dobja bele, 

elveszi a fazekat, ölbe kapja feleségét és kiszalad 

vele. 

      Miután a menyasszony átöltözött, következett 

a menyecsketánc, először az édesapjával, majd ezt 

követően a násznéppel. 
 

Forrás: Régi szokások /weboldal/ 

Összeállította: Kántor Éva 

 

LAKODALOM SZÉKELY MÓDRA 
 
Régen általában mindig háznál tartották a lakodal-
mat, építettek egy nagy sátrat az udvarban és oda 
terítettek. Az esküvő hetében kedden már elkez-
dődtek az előkészületek. A közeli rokonok segí-
tettek a háziaknak a sütésben, disznóvágásban és 
feldolgozásban, tyúk kopasztásban. Kedden tész-
tát gyúrtak, mert természetesen házi friss tésztával 
főzték be a levest. A tésztát az összeadott lisztből 
és tojásból gyúrták, ugyanis minden rokon vitt tíz 
tojást, egy kg lisztet, és egy tyúkot. Ezzel járultak 
hozzá a lakodalomhoz. Szerdán sütötték azokat a 
süteményeket, amelyeknek állni és puhulni kellett, 
csütörtökön volt a disznóvágás, pénteken tyúk 
kopasztás, kürtőskalács sütés. Ezeket kalákába 
csinálták, mindig sok dolgos kéz segített.  

Szombaton a szakácsnő a segítségeivel már 
reggel nekiállt levest felrakni, és így tovább egy-
más után az ételeket elkészíteni, hogy estére finom 
lakoma legyen.  

A lakodalom délután kettőkor kezdődött, 
a vendégeket kaláccsal és pálinkával fogadták. A 
fiús házból úgy indultak el, hogy legyen idő kikérni 
a menyasszonyt, és négyre a templomba érjenek. 
A kikérő általában úgy történt, mint itt, csak a 
menyasszonyt nem a vőfély búcsúztatta, hanem ő 
maga mondta el a beszédét. A templomba menet 
volt számomra a legszebb, mivel végig mondóká-
kat és verseket kiabáltak (vicces, pikáns), és erre 
az egész falu kicsődült menyasszonyt nézni. 
(„Minden asszony jöjjön ki, lásson csodát ideki”, 
vagy „Ez a legény igen jó, csak a leány legyen jó”) 
Kaptak kürtőskalácsot és pálinkát a bámészko-
dók. Hogy ne legyen olyan könnyű eljutni a temp-
lomba, legalább két helyen maskarába öltözött 
emberek elkötötték az utat, és természetesen csak 
busás fizetség után engedték tovább a násznépet. 
A templomban a menyasszonyt a násznagy ve-
zette be és kifelé jött a férjével.  

Este vacsoránál is volt néhány szép szokás, 
minden fogásnál énekeltek egyet, és úgy vitték be 
az ételeket. Vacsora után volt az ajándékozás, 
mindenkihez odament a násznagy és násznagyné, 
és ezzel a mondattal hangosan bemondta, hogy 
„X Y ezzel a szép ajándékkal kedveskedik az ifjú 
párnak” és felmutatta a pénzt vagy az ajándékot. 
Aztán meg is köszönte az ifjú pár nevében. Ná-
lunk is éjfélkor menyecske ruhába átöltözött a 
menyasszony, jött a tánc, de régen ott csak apró-
pénzt tettek a kalapba a menyecsketáncért. Még 
egy érdekes szokás volt arrafelé, hogy másnap dél-
után mikor már mindenki kipihente magát, visz-
szamentek morzsára és a megmaradt ételeket el-
fogyasztották. 

B. A. 

 

 

 

 

 
 

 MOZSGÓ  

      

     10. 26. szombat   17.00 óra  
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MEGHÍVÓ 
TISZTELET A HŐSÖKNEK 

 

Mozsgó Község Önkormányzata és a Mozsgóért Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és Kedves családját a  

Világháborús hősök emlékművéhez ünnepi megemlékezésre! 
 

Hajtsunk fejet a hősök előtt! 
 
 

Időpont: 2019. október 25. péntek 14.00 óra 
 

A műsort követően a megemlékezés gyertyáit helyezzük el 
 a temetőben a község díszpolgárai, volt képviselői, igazgatói,  

plébánosai nyughelyénél.  

  

METEOROLÓGIAI MÉRŐÁLLOMÁS MOZSGÓN 

Újabb megjelenés a világhálón 

Kevés település büszkélkedhet élő kamerás meteorológiai állomással. A Mozsgóra kihelyezett mérőállo-

más a Pringli-völgy időjárási adatait rögzíti és aktuális élő képet mutat. 

Az rögzített adatok és a kamera élő képe megtekinthető az alábbi linkre kattintva: 

http://www.mozsgo.hu/mozsgo-idokep 

 MEGHÍVÓ 

1956-os forradalom ünnepe 
 
A Mozsgói Lengyeltóti János Tagiskola meghívja Önt és Kedves családját az 1956-os for-
radalom és szabadságharc alkalmából rendezett műsorra, melyet  
2019. október 22-én 11.00 órai kezdettel tartanak.  

 
HELYSZÍN: KAZALICZKY ANTAL MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

A megemlékezés és a tisztelet koszorúit az intézmények és szervezetek  

a programot követően helyezik el a kopjafánál. 

 

http://www.mozsgo.hu/mozsgo-idokep
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Szeptember a Biztos Kezdet Gyerekházban 
 

Ahogy az iskolásoknak és óvodásoknak megkez-

dődik a tanév, úgy mi is új gyerekekkel indulunk 

minden szeptemberben. Rengeteg hozzánk járó 

család legkisebb tagja ebben a hónapban kezdi el 

a bölcsödét, óvodát. A toborzás, a bevonzás idő-

szaka ez számunkra. Számba vesszük a 0 és 3 

éves közötti gyermekeket, és felkeressük őket, 

meghívjuk, hogy látogassanak el hozzánk Alsó-

hegyre a Biztos Kezdet Gyerekházba. Továbbra is 

él a lehetőség, hogy kedden és szerdán a falubusz 

segítségével feljöjjenek hozzánk. 8 órakor indul a 

hivatal elől Hegedűs János, 12 óra körül pedig visz-

sza is lehet jönni vele. 
 

 
 

Nagyon várjuk a Mozsgói gyerekeket és anyuká-

kat! Minden program ingyenes! Tízórait is biztosí-

tunk ingyen! 
 

Nem csak a gyermekek számára, hanem a szülők-

nek is szervezünk programokat. Sokszor közösen 

az édesanyákkal találjuk ki, hogy mi legyen a kö-

vetkező közösségi rendezvényünk, mit süssünk, 

mit készítsünk a kreatív foglalkozásokon. 
 

Programjaink a szülőknek: 

 Gyermekorvosi tanácsadás 

 Pszichológusi beszélgetés  

 Korai fejlesztő szakember előadása 

 Sütő- főző klub  

 Öko klub és varrás 

 Hurcibaba Klub 
 

Fejlesztő programok gyerekeknek: 

 Éneklős- mondókás foglalkozás 

 Mozgásfejlesztő játékok 

 Kézműves tevékenységek 

 

 
 

Két közösségi programunk is volt a hónapban:  
 

Nyárbúcsúztató szalonnasütés: Őszi mécseseket 

készítettünk, kisállat bemutató volt és szalonnasü-

tésen kívül grilleztünk is. 
 

Mese nap: A magyar népmese napja alkalmából 

mesés akadálypályát kellett leküzdeniük. Kis ba-

tyuval indultak útnak, amelyben volt hamuban sült 

pogácsa és a csillagköveiket gyűjthették. Járhattak 

hétmérföldes csizmában, felvidíthatták a szomorú 

királylányt, kóstolhattak a Terülj-terülj asztalkám-

ból, rafinált találós kérdésekre kereshették meg a 

válaszokat. A gyűjtött köveket, pedig a Jótündérnél 

szép füzetekre, radírokra, matricákra, édességre 

cserélhették. Muffint is sütöttünk és díszítettünk a 

gyerekekkel. 
 

Októberi programjainkat folyamatosan hirdetjük a 

facebook oldalunkon! ( Kakas a profilképünk) 

 
 

 
Baka Dorisz  
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Az agyunkkal együtt mi magunk is változunk, ez tu-

dományosan bizonyított tény. Az azonban még ennél 

is fontosabb tény, hogy ha a szívünk változik, minden 

megváltozik vele együtt. 

És ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy hogyan 

látjuk a világot, de abban is, hogy a világ hogyan lát 

minket, és hogyan reagál a tetteinkre. 
 
 

ÍME, A MOZSGÓI ISKOLA SZEPTEMBERBEN 

Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a baráta-

ink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná. 

 

Hogy ez így van-e: Hirt Zsófi talán most már tudja.  

Az idei tanévben ugyanis már szeptemberben folyta-

tódott a PSZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakközép-

iskolája és Szakiskolája által szervezett Eppingen-i 

cserediák program. Ennek keretében Hirt Zsófi 7. 

osztályos tanulónk és családja egy hétig vendégül lát-

tak egy német diáklányt.  

„ Alina – így hívják a lányt, aki hozzánk jött – szeptem-

ber 12-én, csütörtökön éjjel érkezett a csoporttal. Én 

egy hétig nem jártam iskolába, mert a nálunk vendé-

geskedő kislánnyal vettem részt minden programon. 

Mindennap szuper helyeken jártunk. 

 

 
 

Másnap strandon voltunk, de (az első két tanórát) a 

Mozsgói iskolában töltöttük. A hétvégén minden ven-

déglátó család külön programot szervezett. Mi szom-

baton ellátogattunk Almáskeresztúrra, a Falunapra, 

vasárnap pedig Balatonbogláron boboztunk. Hétfőtől 

a gimnázium által szervezett közös programokon vet-

tünk részt: első nap Tihanyba mentünk, ahol megnéz-

tük az Apátságot. Kedden Pécsre utaztunk. Megmu-

tattuk a németeknek a híresebb helyeket. Ezután 

Szekszárdra mentünk, ahol megnéztünk a Német 

Színházban egy darabot. Szerdán Szigetváron ma-

radtunk, és a várat tekintettük meg. Csütörtökön a 

Bőszénfai szarvas farmon voltunk, ahol a farm bejá-

rása után ebédet is kaptunk. Pénteken reggel voltunk 

a Zrínyiben egy óralátogatáson, de előtte a Polgár-

mester Úr is fogadott minket a Városházán. Aztán 

ebéd után, 2 órakor indultak haza a vendégeink.  

És hogy mit éreztem? 

Bár először féltem németül megszólalni, nagyon jó 

volt ez a hét. Jövő tavasszal pedig szeretnék el-

utazni Eppingenbe az ÚJ BARÁTOMHOZ!!!!!!!” 

 

SENKI SEM NYERT MÉG VERSENYT,  

AKI NEM NEVEZETT BE. 

 
 

Iskolánk hagyományszerűen az idei tanévben is je-

lentkezett – immár 13. alkalommal - a 2019. szeptem-

ber 27-én megrendezésre kerülő, napjainkra európa-

ivá vált Diáksport Napja elnevezésű programra, mivel 

fontosnak tartjuk az egészséget, életszemléletünk 

formálását, a sport, a játék közösség alakító szerepét. 

Programunk egy rövid megnyitóval indult, majd zenés 

bemelegítéssel, ZUMBÁVAL folytatódott, melyen a 

tantestület tagjai, az iskola összes tanulója és egy 

anyuka is részt vett.  

Ezt követte a 2019 m-es futótáv teljesítése, melyet a 

Mátyás király utcából indulva, a Batthyány utcán fu-

tottunk végig, célállomása pedig a település határá-

ban található faüzem volt. Mindezt rendőri forgalom-

irányítással tettük, tanulóink biztonsága érdekében. A 

futóversenyt ügyességi játékok követték, szabad vá-

lasztás szerint (lehetőség nyílt ugrókötelezésre, célba 

dobásra, hullahoppozásra, kosarazásra). 

A gyerekek ezt követően két helyszínen folytatták a 

mozgást, sportolást. 

A kicsik – az alsósok- kölyökatlétikai versenyeken, és 

tűzharc mérkőzéseken vettek részt, míg a felsősök bi-

ciklitúrára indultak, a szomszédos faluba. 

A biciklisek visszaérkezése után még sor került lab-

darúgó mérkőzésekre, valamint biciklis ügyességi 

versenyre is. 

Programunk az eredményhirdetéssel zárult. 

 
E nappal kapcsolatos véleményéről, érzéseiről kérdeztük 
Kelemen Rebeka 7. osztályos tanulót, iskolánk diákön-
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kormányzatának egyik elnökjelöltjét, valamint osztály-
társát, Katona Katinkát, a futóverseny 3. korcsoportjának 
leány győztesét. 
 
- Milyennek találtátok a programokat, hogy éreztétek 
magatokat? 
- Nagyon jól. Egyrészt nem kellett a padokban ülnünk, 
bár így is hasznos dolgokat tanultunk, másrészt jók voltak 
a programok.(R) 
- Jó érzés volt, hogy én is lehetek sikeres.(K) 
- Melyik program nyerte el leginkább a tetszéseteket? 
- Nekem a futás, és nem (csak) azért, mert nyertem, ha-
nem mert nagyon szeretek futni.(K) 
- Szerintem a biciklitúra volt a legjobb. Jó volt kicsit eltá-
volodni az iskolától. Olyan felszabadító érzés volt, hogy 
közben nem kellett semmi másra gondolni, csak szaba-
don, nyugodtan tekerni.(R) 

 
- Hogy értetted azt, hogy hasznos dolgokat tanultatok?  
-A sport rengeteg dolgot megtanít. A futást is tanulni kell. 
Azt, hogy hogyan emeld a lábad, mekkorákat lépj, ho-
gyan vedd a levegőt.(K) 
- Emellett be kell osztanod az erődet, energiádat. Oda 
kell figyelned a társaidra, főként a kicsikre. Nagyon ara-
nyos volt a Zsófi anyukája, a Gabi néni, ahogy támogatta, 
bátorította, kísérte őket.(R) 
- A kerékpáros közlekedési szabályokat is feleleveníthet-
tük. Nagyon jól esett, hogy Peti bácsi megbízott ben-
nünk, és vállalta ezt a túrát.(K) 
- A focimeccseken csapatban kellett dolgoznunk, odafi-
gyelve egymásra. (R) 
- Szoktatok ennyit mozogni? Nem fáradtatok el? 
- De, ez nekem érdekes módon jól esett.(K) 
- Én is kellemesen elfáradtam.(R) 
- Van még valami, amit el szeretnétek mondani? 
- Tetszettek a díjak, meg az újrahasznosítható zsákok. Az-
óta ebbe csomagolom a tízórait, nem használok műanya-
got. Eddig eszembe sem jutott, hányat dobok el. Most 
nem szennyezem a környezetemet.(K) 
- Én meg szeretném köszönni ezt a napot mindenkinek, 
aki azért dolgozott, hogy ez ilyen jó legyen. Orsi nénit 
már megtapsoltuk, de az az igazság, hogy mindenkit meg 
kellett volna. Szóval: Köszönöm! (R) 
 

Mindannyiunk célja legjobbnak lenni a legjobbak 

között!!!!!!!!!!! 

Ugye mozsgói iskolások??? Mert mi a legjobbak 

vagyunk!!! 

Diákönkormányzat 

 

Megnyertük, hát elköltöttük 
 

A tavalyi tanévben nyújtottunk be sikeres pályamunkát, 
a Fenntarthatósági témahét keretein belül, Fogadj 
örökbe egy vizes élőhelyet címmel kiírt pályázatra.  Az 

országos második helyezés, 80 000,- Ft pénzbeli támo-
gatást jelentett, amelyet egy környezetvédelemmel, 
természetvédelemmel kapcsolatos élményprogramra 
költhettünk el. Pályázatunkkal a Pozsonyi utcában, a 

Kada-kert felöl található kis tavacskát fogadtuk örökbe. 
Ennek a néhány négyzetméternyi vízfelületnek a tájba, 

a falu életébe illesztéséről szőttünk terveket. 

Kirándulásunk 2019.09.27-én az aktuális kör-
nyezeti problémák köré szerveződött. Utazásunk első ál-
lomása a Magyar Természettudományi Múzeum volt. A 

múzeum látogatás a biodiverzitással kapcsolatban épült 
fel. A gyerekek olyan fajokat kerestek, amelyek mára el-

tűntek, vagy a kihalás veszélye fenyegeti őket. 
Kirándulásunk második állomásának az Ország-

ház, a Kossuth tér megtekintését tettük. Mivel erre a 

napra volt meghirdetve a III. Globális Klímasztrájk, Bu-
dapestre, a Kossuth térre. A gyerekek testközelből érez-

hették meg a fiatalok vélemény nyilvánítását, ahol nem 

valami ellen, hanem valami mellett emelték fel a hang-

jukat, tüntettek. Halhatták a skandáló tömeget:  „Mit 

akarunk? Klímavédelmet! Mikor akarjuk? Most!“  Tágra 

nyílt szemmel sétáltunk át a téren.  Az élmény feldolgo-
zása az elkövetkező szakkörökön beszélgetések formá-

jában fog zajlani. 
A harmadik állomás, az élményprogram csúcs-

pontja a Csodák Palotája volt. A természettudományok 
minden területe érintett ezen a varázslatos szórakozó 

helyen.  A gyerekek még egy ajándék Öveges termi elő-
adáson is részt vehettek a nap lezárásaképpen.  

Mindannyian fantasztikus élményekkel gazda-
godtunk. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Kovács Zsolt 

Vilmos polgármester úrnak, Mozsgó község képviselő 
testületének, akik utazásunk költségeihez a Szigetvárra 

történő buszos szállításon kívül még anyagilag is hozzá-
járultak, és Fleckistánné Csöme Edit Csertő polgármes-
ter asszonyának, hogy a szállítást Szigetvárra szintén biz-

tosította.  
 

Matus Attila szakkörvezető és Horváth Bernadett a szü-
lői munkaközösség vezetője.  
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Nálatok, laknak-e állatok?  Nálunk, 

felénk bizony szép számmal. 

 

Szeptember végén, október elején több jeles nap kap-
csolódik az állatokhoz. Szent Mihály napja után, amikor 
már állítólag a fű sem nő, hazafelé menet kezdtem be-
szélgetésbe az egyik nagyobb füves területen Czagányi 
Imrével, a falu juh tartójával. Vele csak ebben a környe-
zetben lehet hosszabban beszélgetni. Neki csak így al-
kalmas. 

Imre, sajátkészítésű pásztorbotjára támaszkodva álldo-
gált és természetesen nem volt egyedül, lába mellett 
hűséges társa, körülötte pedig juhai, 80 egynéhányan.  

 

Imre, mióta tart juhokat? - Régóta, nagyon régóta. Mi-
kor Mozsgóra költöztünk a családommal, először még 
csak egy pár volt, aztán lett még három, mire nyugdíjba 
mentem a Meliostart-tól, már 17-en voltak. Na, ebből 
lett ez az állomány, most 90-en vannak.  

Honnét költöztek ide? – Nyugotszenterzsébetről. Ott 
született, Erzsébeten? – Nem. Az Alföldről költöztek 
erre a vidékre édesapámék, egy volt katonatársa hívá-
sára. Mi végett? -  Munka után. Erzsébeten, a juhászat-
ban helyezkedett el, a TSZ-ben. Akkor már értem. Tra-
dicionális az elköteleződés a juhok mellett?  – Tulajdon-
képpen, igen, de nem csak juhok voltak otthon, voltak 
tehenek, lovak is szép számban. Nagy volt a gazdaság. 

Miközben beszélgettünk, a juhok szétszéledtek, vagyis 
kicsit távolabb mentek. Imre felnézett, három erőteljes 
kiáltással visszafordította a nyájat. Engedelmesen visz-
szajöttek a közelünkbe. Kerekre nyílt a szemem. Én is 
tartok állatokat, de azok ennyire nem fegyelmezettek. 

Imre, hát ezt, hogy csinálja? – Tudják ezek, mi a dolguk.  
 

 

 

 

A kutyát sem kell küldeni? - Nem, tudják, hogy bármi-
kor jöhet a kutya; tartanak tőle. A hangot, a vezénylést 
már ismerik. A kutya oda csíp, azt csak akkor kell, ha 
nem hallgatnak a szóra.  Látom, nagyon ismeri a jószá-
got. – Muszáj. Apám mindig azt mondta, hogy aki nem 
ismeri a birkát, ne is tartson, azzal teszi neki a legjobbat, 
hogyha a közelébe sem megy.  

Miért, nehéz tartani őket? – Nem könnyű. Érzékenyek. 
Főleg a lábuk. Ha belemegy a sár a körmük közé, ráfek-
szenek, mindjárt bepállik. Aztán lesántul; meg van a sán-
taság is, ami főként a birkát betegíti. Időben kell kör-
mölni, kétszer egy évben.  De a legeltetésre is kényes. 
Nem bírja a nedves füvet, könnyen felfúvódik. Jön a máj-
métely, meg a tüdőféreg, ami a nedves legelőben tanyá-
zik. Meg kell várni, míg felszárad a harmat, csak utána 
ráengedni.  

Mit tesz még, Imre? – Figyelek rájuk, mindent észre kell 
venni, mielőtt még megbetegednének. Ha lassabban kel 
fel, kicsit bágyadt, nem legel, vagy valami más látszik 
rajta. Akkor, hívja az állatorvost? – Általában magam 
kezelem a jószágot, igyekszem mindent megelőzni 
évente kétszer, vagy is négyszer féreghajtózom őket. 
Azon kívül nem nagyon kell orvost hívni, utoljára a kék-
nyelv betegség megelőzésére lettek vakcinázva. Amúgy 
egészségesek.  

Az egészséghez a megfelelő takarmány is elengedhe-
tetlen, hogy takarmányozza őket? – Legelnek, minden 
nap, ez a fő. Azon kívül szénát kapnak. Abrakot nem 
szükséges, csak jó széna legyen. 

Hogy tudja ezt megoldani? – Lent a völgyben, a Maradt-
völgyben van a hodály körül nagy elkerített terület. Az-
tán kihajtok, ide a régi temetőhöz, föl Jedinkára, meg a 
villanyoszlopok alá. Legalább 4-5 ha területet legeltetek 
velük. Ennyiről jön le a széna is. Ezek mind megfelelő 
legelők? Oda kell figyelni a területekre, mert felveri a 
gaz. A póré, a kutyatej, meg az ebszőlő - ez mindegyik 
mérgező a birkára. Még a szénába sem kerülhet bele. Ha 
sokat eszik belőle a jószág, menthetetlen, bele is pusz-
tul. Ezt a fekete bogyósat alig tudtam kiirtani innen a 
domboldalból, hiába kaszáltam, mindig kihajtott, úgy 
kellett kiásni gyökerestől. Lent a völgyben a kutyatejet 
kell kaszálnom, még a virágzás előtt szoktam, még is fel-
veri a területet. Szóval nem lehet csak úgy oda hajtani 
az állatokat akárhova, mindig be kell járni a területet 
előtte, mert ha nem nagy lehet belőle a baj.  

Látom, több fajta birkája van, milyen fajtákat tart? – 
Német fekete fejű, Texel, Cigája, Lacaune. Különböző 
hasznosítású fajták ezek, van húshasznú, ilyenek a ko-
sok, és vannak a tejhasznú anyák A keresztezésből jobb 
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a szaporulat. A tejelő anyák jól nevelnek a sok tejjel. Szé-
pen fejlődnek a húshasznú bárányok, előbb érik el a 
megfelelő súlyt.  

Most csak egy kicsit látok, mi lett a többivel? – Elszállí-
tották őket. Ez a haszon. Pecsenye bárányként adom el 
őket. Úgy 25- 28 kg súllyal. Már csak két fiatal maradt 
egy cseperedő kos, meg ez az egy késői. És mind egy-

szerre megy? – Igen. Ezt a külön tartással tudom elérni. 
Látja, most nincsenek itt a kosok, azok lent vannak el-
zárva. Október végén, november elején szoktam ráen-
gedni őket az anyákra, ekkor teszik a dolgukat, és közel 
egy időben áprilisban kezdődik az ellés. Akkor már van 
zsenge fű, amitől jól tejelnek az anyák, a tejtől pedig szé-
pen fejlődnek a bárányok.  

Gondolom, ez az időszak még nagyobb odafigyelést 
igényel. – Természetesen. Akkor még többet vagyok ve-
lük. Figyelem az ellésre készülődőket. Hál’ Istennek, szé-
pen megoldják az anyák, maguk. Igen kevés esetben kell 
besegítenem, pedig gyakori az iker ellés ezeknél a fajták-
nál. A friss anyákat néhány napig bezárom, aztán 4-5 
nap múlva, amikor már tudják követni az anyjukat, men-
nek a legelőre ők is a nyájjal együtt.  

Ezt szoktam látni, mikor tavasszal egyik napról a má-
sikra hirtelen sok kisbárány szaladgál a nagyok között, 
és nagy lesz a bégetés. – Akkor sokkal hangosabbak, fo-
lyamatosan keresik a bárányt, meg egymást. Most is be-
szélgetnek, de tavasszal nagy lesz a hangzavar.  

 

Más oka is van a zsivajnak? Nem lehet, hogy melegük 
van? – Hmm, de az is lehet, bár a nyírással kora nyárig 
szoktunk várni. Ugyan lassan felesleges lesz. Csak a bir-
kák miatt kell. Mert a gyapjú éppen nem kell senkinek. 
Vagy is csak nagyon alacsony áron. Pedig akár 4-5 kg 
gyapjú is lekerül egyről-egyről. Az ideit sem tudtam még 
eladni, 130,- Ft/kg kínáltak volna érte. Már nincs itt a 
környéken felvásárló, csak kupecek. Azok meg…  

A gyapjú nyersen nem használható, ha legalább kár-
tolva lenne, kézműveskedni lehetne belőle. Akkor a 
gyapjú nem kifejezett bevételi forrás, ugye? – Nem az. 
Nehéz túladni rajta. Akkor mi a haszon a juhászatból? – 
Ennyi jószágból nem lehetne megélni. Akkor legalább 
300 birka kellene, az már hozna megfelelő hasznot, bá-
rányból, gyapjúból, esetleg tejből. Annyit el lehet látni 

egyedül is. Jó segítővel, jó pásztorkutyával, mudival, pu-
lival; mint az enyémek. De ahhoz nagy legelők kellené-
nek. Itt az véges. Erzsébeten is azért kellett felhagyni a 
juhokkal, mert a rendszerváltáskor azok kaptak legelőt, 
akiknek nem voltak állataik. Nekem nem sikerült szert 
tenni rá. Így hagytuk a teheneket, hátha a tej még hoz 
valamit a konyhára. Mint tudjuk nem lett így sokáig.  

Akkor sem mondanám ezt hobbinak, még ha nem is le-
het belőle megélni. – Ez valóban nem hobbi, ez egy élet-
forma. Aki megszokta a jószágot, az nehezen tud meg-
lenni nélküle. Mit is csinálnék így nyugdíjasként, otthon 
ülni, tv-t nézni nem tudnék. Meg azért ez egy jó kiegé-
szítés a nyugdíjhoz. Mi tagadás, munkás, de én nagyon 
szeretem. Közben, egy újabb példáját láttam a kutya 
nélküli szóbeli terelésnek. Hiszen még mi beszélgettünk 
a fű fogyott, messzebb, viszont találtak valami érdeke-
set vagy valami ehetőt. Rövid vezényszavak és már meg 
is álltak aztán szépen fordultak vissza. 

Türelmetlenek? Megértem, hosszasan beszélgettünk, 
az állattartás témája kimeríthetetlen. Még mindig ma-
radtak bennem kérdések, pedig én is gyakorló állat-
tartó vagyok, de hozzám fordult Imre. – Mennünk kell, 
most már nem akarnak egyhelyben maradni. még lesé-
tálunk itt a dombon, aztán behajtok. Mára elég lesz. Ad-
jon Isten további szép, jó napot! 

Elköszöntünk egymástól, hazáig, míg a saját jószágaim-
hoz értem, az állatok világnapja kapcsán Rónay György 
verséről is morfondíroztam.     

 

 

Mondd, szereted az állatokat, 
s figyelted őket néhanap: 

hogy mit csinálnak, hogyan élnek, 
s a maguk nyelvén mit mesélnek, 

vagy miről hallgatnak, mikor komor 
csöndjükbe burkolódzva ülnek, 

és titokzatos, hallgatag 
külön világukba merülnek? 

 
Én szeretem az állatokat, 

Elnézem őket, 
ha játszanak, alszanak vagy tűnődnek 

titkaikon és a világon. 
Hidd meg, barátom, 

nekik is vannak titkaik, 
s csak annál nehezebb talán 

számukra ez a sok talány, mert nincsenek rá szavaik. 
 

H.b.B. 

 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                 2019. október 

   12 

 

Az én virágom - az én világom 

Sziklakertiek, talajtakarók 
 

Szeretettel köszöntök mindenkit, aki még kitart, és olvassa, 
amit írok!  
E havi cik-
kemben a 
sziklakerti 
és talajta-
karó növé-
nyek egy ré-
sze kerül te-
rítékre, mi-
vel elkezdő-
dött az őszi 
ültetési sze-
zon. Né-
hány igény-
telen, köny-
nyen besze-
rezhető, és könnyen kezelhető növényt fogok ajánlani, 
amikkel bárki biztos sikert érhet el, kevés ráfordított mun-
kával. Csak a sedum/varjúhájfélékből közel 500 fajtából vá-
logathatunk, melyekből levél formára, színre, habitusra, vi-
rágszínre is nagyon nagy választékból szemezgethetünk. 
Nagy többségük igénytelen, alacsony növésű, és könnyen, 
jól virágzó növény. A pompás varjúhájak akár 50 cm-re is 
megnőhetnek, a borsos varjúháj viszont csak pár cm. Nagy-
részt örökzöldek, néhány fajta levelei télre pirosra színeződ-
nek. Már 4-5 fajtát kiválasztva hónapokra színes virágsző-
nyeggé változtathatunk olyan területeket, ahol más virág 
nem igazán akar életben maradni, vagy a magasabb virágok 
alatti területre is ültethetjük, ezáltal megoldva a talaj árnyé-
kolását, javíthatjuk a vízháztartását, és megszabadulhatunk 
a kapálás, gyomtalanítás nyűgétől, mivel az árnyékolás mi-
att nem kelnek ki a magok. A varjúhájak nagy túlélők, és a 
fűnyíró sem ellenségük. Az őszi telepítés következő tavaszra 
már szépen terjed, és gazdagon virágzik. Elnyílás után a vi-
rágszárakat eltávolítva a levélzet is dekoratív marad, cél-
szerű több levélformából választani összeültetésekhez.  
A borostyánok, meténgek és kúszó kecskerágók nagyobb 
területek befuttatására alkalmasak, szintén változatos le-
vélzettel, tarka fajtákkal, és néhányan látványos virágokkal 
csábítanak vásárlásra, egy részük árnyékkedvelő. De kalku-
láljuk be, hogy területigényesek, ha betelepítjük őket. Mel-
léképületek, kerítések töve, fák alja tökéletes nekik. Kicsit 
olyan, mintha a vad természet beosonna a kertbe velük. 
Igénytelenek, ha sikerült nekik megeredni ültetés után, on-
nantól már kiirtani is nehéz. De ugye aki a virágot szereti, az 
miért is akarna pusztítani?!  
Egy különlegesség, a Tanacetum Densum ssp. Amani- az 
ezüstös tollvirág egy nálunk még kevéssé ismert pehelytoll 
szerű, ezüstös levelű szépség. Bár apró sárga gomb virága 
nem számít különlegesnek, puha szeldelt levelei teljesen 
egyedi látványt nyújtanak,  érdemes több tövet emelt talaj-
szinttel ültetni, mert a pangó víz ellensége. 

Télálló kőrózsák- egyre több fajta kapható már nálunk is, 
látványosak, igénytelenek, célszerű csoportosan ültetni. 
Lewisia- változékony dohánygyökér. Egyre több helyen kap-
ható, bár még nem számít olcsónak. A kövirózsára emlékez-
tető rozettás növényke szépséges színű légies virágaival na-
gyon feldobja a nyár eleji sziklakertet. Nála is az emelt talaj-
szintre figyeljünk nagyon, a pangó víztől tönkre megy, csak 
akkor szabad öntözni, ha nagyon sokáig nincs eső. Télre fel-
szedve védett, világos helyen, öntözés nélkül telel, vagy he-
lyén letakarva egy átlátszó műanyag edénnyel, hogy a csa-
padéktól védve legyen.  
Ibolyák kontra önvetős árvácskák- sziklakertbe óvatosan vá-
lasszunk ibolya féléket, mert sok fajta agresszíven terjed, de 
a kis virágú önvetős árvácskát tudom ajánlani mindenkinek. 
Változatos színek, és jól kordában tartható. Ibolyát járdák 
mellé szegélyként bátran ültethetünk, pl a fehér-kék nagy-
virágú Viola sosoriát, ami nagyon hosszú ideig nyílik, és iga-
zán látványos.  
Léteznek télálló kaktuszok, amik segítségével egyedi hangu-
latot tudunk elérni, de esetükben is feltétel az emelt talaj-
szint, a fölös csapadék szabad elfolyása miatt. Vegyük előre 
számításba a majdani helyigényüket! Néhány fajta felfelé 
növekszik, mint a cserjék, de nagy többségük lustán elterül.  
A molyhos madárhúr ezüstös leveleivel, májusban nyíló hó-
fehér virágaival szintén helyigényes, jó talajtakaró, és na-
gyon látványos, picit igényesebb, mint a többiek, szüksége 
van öntözésre. 
Indás ínfű- májusban nyíló fürtös kék virágai szinte viríta-
nak, örökzöld levelei jól bírják a telet. Indákkal szaporodik, 
szeret csoportosan lenni, de könnyen kordában tarható, 
nem kényes.  
Pénzlevelű lizinka. Érdekes, fényes zöld leveleivel, üde sárga 
apró virágaival nagyon jó választás, ha nincs nagy helyünk. 
Nagyon alacsony futós növény, az ágai legyökereznek. Picit 
szűrt fényben szebb, mint teljes napon, félárnyékban is vi-
rágzik. 
Árlevelű lángvirág- örökzöld, alacsony, szegfűre emlékez-
tető kis szépség, több színben létezik, párnásan terül, jól vi-
rágzó. 
A télálló kristályvirág - Delosperma Coperii szintén tökéletes 
sziklakerti, jól bírja a szárazságot, és szereti az állandó teljes 
napot augusztusban is, csak napsütésben nyílnak nagy fé-
nyes lila virágai, amik szinte teljesen eltakarják a növény le-
veleit.  
 

Hagymások 
Fürtösgyöngyike- na ez egy erősen megosztó kis szépség, 
korai, igénytelen, brutál szapora hagymáról is, de rengeteg 
magot is nevel. Sziklakertben gyorsan egyeduralkodó lehet, 
agyonnyomva minden mást. Inkább az ibolyákkal együtt jár-
daszegélyre javaslom, vagy  külön hagymás ágyásokba, 
amik időnként fel vannak szedve, és ritkítva. A jácint, a kis-
virágú tulipán, a krókusz, a törpe írisz jó választás. 
Mini rózsák- sziklakertbe ültetve fokozott gondoskodást 
igényelnek, öntözést és tápoldatozást, de látványukkal 
meghálálják a plusz törődést! Ugyanígy a törpe örökzöldek 
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is, pl. a cukorsüveg fenyő. Figyeljünk mikor válogatunk köz-
tük, sajnos gyakran törpeként adják el azt is, ami csak kicsi, 
de majd nagyra nő meg.  
 
 

Levendula- napos helyre való, de sziklakertbe ültetve rend-
szeresen kell öntözni, célszerű minden évben visszavágni el-
nyílás után, akkor szépen bokrosodik, megtartja a formáját.  
A tűzeső, vagy tűzgyöngyvirág szintén változatos, tarka le-
velű fajták is kaphatóak, hálás, szép virág, érdemes ültetni. 
A zsályák közül az alacsonyabb növésűeket válasszuk. 
Rozmaring- erőteljes növekedésű, szép és hasznos növény, 
rendszeres metszést igényel, hogy megtartsa a formáját, de 
az egyik legjobb fűszerünk, így semmi nem vész kárba be-
lőle. Levágott ágai levegő illatosítóként is használhatóak, de 
régen lakodalmi díszítésként is nagyon fontos szerepe volt, 
Erdélyben sok helyen még ma is kis rozmaring csokrocskát 
viselnek a férfiak a hajtókájukon a lagzikban.  
A csarab, és hanga félék bár előszeretettel ültetik őket szik-
lakertbe, ott ritkán hosszú életűek. Inkább egy jó talajú 
ágyást készítsünk nekik, tőzeg bekeverésével.  
Szegfűből a törpe fajtákat válasszuk, a futósakat esetleg a 
szegély befuttatására.  
A kőmagcserje, a kőtörőfű, és a keserűlevélke is jó válasz-
tás. 
Egy- és kétnyáriakból ültethetünk százszorszépet, törpe 
lináriát, díszlent, törpe őszirózsát. Szépen beleilleszkednek 
a környezetbe. Ha nagyobb területet sikerült sziklakertnek 
kijelölnünk, a komplex látványért, és teljes helykihasználá-
sért ültethetünk néhány magasabb növényt is, pl télálló tör-
zses pálmaliliomot, formára nyírt szárazságtűrő örökzöldet, 
törzses rózsát, nyárra kihelyezhetünk közéjük olyan csere-
pes növényeket, leándert, törzses aloékat, agavékat, amik 
jól bírják szoktatás után a teljes napot.   
Dekorációként használhatunk nagyobb köveket, kavicsokat, 
fatuskókat, faágakat. Kerüljük a zúzottkő és fenyőmulcs te-
rítést, amilyen nyaraink vannak, ezek a művi talajtakarások 
erőteljesen felmelegítik a növényeket, szenvednek miattuk. 
Inkább nagyon alacsonyra növő talajtakarót válasszunk ár-
nyékolónak, és a gyomosodás csökkentésére. Természetes, 
szép, és jó hatással van a mikroklímára. Ahová csak lehet, 
ültessünk növényeket! A talajtakarók nagy része remekül 
bírja a fűnyírózást is.  
 
Próbáljunk öko-logikusan gondolkodni, főleg ha ezzel saját 
dolgunkat is megkönnyítjük, és szebbé, élhetőbbé tehetjük 
a környezetünket. A növényzettel fedett területek kevésbé 
melegszenek fel nyáron, és kevésbé hűlnek le télen, mint a 
környezetük. 
 
Köszönöm a figyelmet! A fész profilomon, és a -"Virágok a 
kis birodalmunkból" csoportban további virágokkal kapcso-
latos infók, képek, tanácsok, ötletek az ültetéshez, gondo-
záshoz. 

Tamasicsné Rigó Tünde 

 

Az otthon íze… 
 

Az utazás indulása is eleve döccenősen indult, a lefoglalt 
hely a buszon az idővel együtt szállt el, pedig órákat vártam 
a busz indulásáig. Amúgy semmi se véletlen, mert így leg-
alább belefért egy Rúzsa Magdolna koncert, egy szüret és 
egy szülinap is az újratervezésig! Hiába várt Nagyvárad, ba-
rátok, testvérek, hiába voltam ráhangolódva az útra két hét 
múlva újabb foglalás és indulás. Az utazás hosszú volt, hét 
órás út, de a legjobb érzés, hogy tudod, az út végén ott van 
Ő, a szeretett városod, aki felnevelt, melengetett, tanított. 
Nagyon jó volt találkozni a barátokkal, testvérekkel; felke-
resni a kedvenc cukrászdát, játszótereket, ahol gyerekko-
runkban játszottunk, a temetőt, ahol őseink nyugszanak, 
körbejárni az iskolát, ahol egytől-négyig tanultunk, a Bazili-
kát, ahol kiskorunkba hittant tanultunk.  Feleleveníteni a 
régmúltat, és elidőzni a jelenben, ígéretet tenni, hogy a jö-
vőben találkozunk. Ez mind lélekemelő, mert új frissesség-
gel érsz haza. De nemcsak az emlékekkel, érintésekkel ér-
keztünk.  
      Erdélynek igen finom hagyományos étele a zakuszka. Ez 
egy közkedvelt étel, sokak nagy kedvence, még a 
határontúliakat is leveszi a lábáról. Alapeleme a padlizsán. 
Képes voltam hozni onnan több kilogramm alapanyagot, 
(padlizsánt és pritamin paprikát), hogy visszakapjuk azokat 
az ízeket, amelyeket ott megszoktunk.  
 
Íme, a recept: 3 kg padlizsán, 3 kg pritamin paprika, 1 kg 
hagyma 1 liter étolaj, 1 liter paradicsomlé, ízlés szerint só, 
bors néhány babér-
levél és nátrium-
benzoát. A padli-
zsánt első sorban 
meg kell sütni, de 
legjobb a szabad sü-
tés, mert ilyenkor 
füstöltebb az ízvilág. 
A padlizsánt megpu-
coljuk a héjától, összetörjük fakanállal /késsel azért nem jó, 
mert megfeketedik a padlizsán színe/. Az egy kiló apróra vá-
gott hagymát megdinszteljük; amikor üvegesre pirult, rá-
tesszük a megmosott, apróra vágott vagy darált pritamin 
paprikát. Amikor ez összepuhult, mehet bele a három kilo 
pépesített padlizsán. Sózzuk, borsozzuk és beletesszük a ba-
bérleveleket, ízlés szerint majd beleöntjük a paradicsomle-
vet, és az olaj többi részét. Jól összerottyantjuk, ekkor jön 
bele két mokkáskanál nátrium-benzoát, még öt-tíz percig 
rottyantjuk, és elzárjuk a tűzhelyet. Tepsibe meleg vizet ön-
tünk, beleállítjuk a kimosott befőttesüvegeket, kimérjük a 
zakuszkát, légmentesen lezárjuk.  Száraz dunsztba tartjuk 
kihűlésig, aztán mehet a polcra téli csemege gyanánt.  
      Amikor két nemzet receptet cserél, olyan mintha szívet 
cserélne, és mint tudjuk a szeretet végtelen. 

                                                                 F. É. 
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Érdekességek a nagyvilágból 

október hónapban 
 

1957.10.04. (62 éve) – A Szovjetunió Föld körüli pá-

lyára bocsátotta a Szuptnyik-1 első mesterséges hol-

dat. 

96 perc alatt kerülte meg a Földet. Az 58 kg-os gömb 

nagyjából 3 hónapig üzemelt, majd a légkörbe érve 

elégett. 1 W-os rádióadójával bip-bip-bip jeleket 

adott, melyet rádióamatőrök is fogtak.   
 

1851.10.04. (168 éve) – Letették a budapesti Szent 

István-templom, a későbbi Bazilika alapkövét.  

A bazilika megépítésére az 1838-as nagy árvíz szol-

gáltatott indokot. A mai Szent István tér közepén egy 

kis domb volt, amelyen több száz lakos talált mene-

déket a víz sodrása elől, amíg csónakokkal kimentet-

ték őket. Az árvíz túlélői adományokkal támogatták, 

hogy a megmenekülésük helyszínén templom épül-

jön. 1845-ben Hild József kapott megbízást a tervek 

elkészítésére. Az alapkőletételre 1851. október 4-én 

került sor. Az építkezés lassan folyt, csak 1858-ban 

gyorsult fel, amikor Ferenc József évi 40 ezer forintot 

ajánlott fel, azzal a feltétellel, hogy a város is ugyan-

annyit ad.  Az elkészült templomot 1905. november 

9-én szentelték fel, a zárókő elhelyezésére pedig 

1906. december 8-án került sor.  
 

1868.10.08. (123 éve) – Magyarok Nagyasszonyának 

ünnepe. 

A hagyomány szerint Szent István király halála előtt, 

Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. 

Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék 

is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, 

és XII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélye-

zett, Szent X. Piusz pápa az ünnepet október 8-ára 

tette át. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon 

szentelte fel a Szent Péter bazilika altemplomában az 

új magyar kápolnát, a Magyarok Nagyasszonya tisz-

teletére. 
 

Mozsgói plébániát 1756-ban alapították. Anyaköny-

veit 1757-től vezetik. A római katolikus templom épí-

tését Kollárovics plébános leírása szerint 1737-ben 

kezdték meg, az építés 9 évig tartott. Barokk stílus-

ban épült, Paolai Szent Ferenc volt a védőszentje, a 

templom oltárán az ő képe látható. 1876-ban neoro-

mán stílusban átalakították, és Magyarok Nagyasszo-

nya tiszteletére szentelték fel. Orgonája 1820-as 

években készült, melyet 1896-ban Lesnyik József, 

majd 1949-ben  az Angster gyár átépített. 
 

1750.10.15. (269 éve) – Megindult a menetrendszerű 

postakocsi járat Bécs és Buda között. 

A kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért te-

hette meg az utas. 

Forrás: ezenanapon.hu 

Kántor Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALÁLOZÁS 

Ochsenhoffer János (Szigetvár, 1974.07.01.) volt 
Mozsgó, Alsóhegy 828/4. sz. alatti lakos meghalt 
2019. augusztus 11. napján. 
 
Horváth János (Mesztegnyő, 1949.03.04.) volt 
Mozsgó, Mátyás király u. 40. sz. alatti lakos meg-
halt 2019. szeptember 27. napján. 
 
Fülöp Margit (Szigetvár, 1952.03.11. an.: Gáspár 
Mária) volt Mozsgó, Mátyás király u. 1. sz. alatti la-
kos meghalt 2019. szeptember 29. napján. 
 

Schaub Jánosné (Almamellék, 1926. 06. 18.) volt 
Mozsgó, Árpás u. 27. sz. alatti lakos meghalt 
2019. október 5. napján.  
 
Nyugodjanak békében! 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Schaub Jánosné a mozsgói szociális otthon lakója volt 

az utolsó egy hónapban. A család ezúton is köszönetét 

fejezi ki az otthon dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes 

munkájukért.  

  

 

    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. 

   Vizi István Mátyás k. u. 
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Szeptemberben megjelent rejtvény helyes megfejtése: Generációk napja! A helyes megfejtést 17-en 

küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyertek Micek-Angyal Adrienn, Megyeri Kázmérné, Pap Zsu-

zsa. Gratulálunk! 
 

OKTÓBERI REJTVÉNY:  
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen lead-

ható a községi könyvtárban október 24-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk.  
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megmaradt betűkből olvasható ki a megfejtés.  

ad, alma, Amál, asztal, bál, barát, barátság, bátor, cukor, cseresznye, csók, esküvő, Éva, fodrász, hagyo-

mány, haza, holnap, honlap, ige, jó,  jövő, kápolna, kék, keksz, kevés, ló, logó, mák, meg, nahát, pára, 

sok, út, vágy, vágy, válna,  

_ _ _    _ _ _ _ _    _ _    _  _  _  _  _ ! 
1    2   3        4    5   6   7   8        9  10      11   12   13   14   15 
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Cicák gazdit keresnek 
Hat kiscica ingyen elvihető. 

Grósz József, Kassai utca 30. 

Érdeklődni az esti órákban lehet. 

 

Saját termesztésű, őstermelői fokhagyma eladó:  

1200 Ft/kg 

Érdeklődni telefonon: 30/612 9218, 30/250 6140 

 

 

KRIZANTÉM 

Szálas, cserepes krizantém és árvácska eladó. 

Érd.: Ságodi József, Mátyás király utca 45. 

Tel.: 30 247 1183,    30 324 4046 

 

 
 

MEGYE III. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2019/20. évad tavaszi forduló  

 

NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK  
 

 11. forduló 2019. 11. 03. vasárnap 13.30 

               Szabadszentkirály SE - Mozsgó 

Bódi FC 
 

 12. forduló 2019. 11. 10. vasárnap 13.30 

       Mozsgó Bódi FC – Hetvehelyi KSE 

 

OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK  
 

 7. forduló 2019. 10. 06. vasárnap  

             Baksa - Mozsgó Bódi FC 1 – 2 
 

Góllövők: Pintér Patrik Márió, Kele-

men Dominik Csaba 
 

 8. forduló 2019. 10. 13. vasárnap 15.00 

Mozsgó Bódi FC – Pellérd 1951 
  

   9. forduló 2019. 10. 20. vasárnap 14.30 

          Lakócsa KSE – Mozsgó Bódi FC 
 

 10. forduló 2019. 10. 27. vasárnap 14.00 

          Mozsgó Bódi FC – Patapoklosi SE 

 

SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉSEK  
 

4. forduló 2019. 09. 15. vasárnap  

    Mozsgó Bódi FC – Nagydobsza 7 – 

2 
 

Góllövők: Komár Zsolt Dániel, Pintér 

Patrik Márió (2), Panni László (2), Ke-

lemen Krisztián, Rigler István 
 

  5. forduló 2019. 09. 22. vasárnap  

            Szentegát – Mozsgó Bódi FC 1 – 4  
 

 Góllövők: Balog Gergő, Rigler István, 

Balogh Szilveszter, Kelemen Krisztián 
 

  6. forduló 2019. 09. 29. vasárnap 

              Mozsgó Bódi FC – Hobol 1 – 3  
 

  Góllövő: Micek Zsolt 

 

 


