
 

 
 

 

2020 A MEGVALÓSÍTÁS ÉVE 

Fotó: Ken Owen 

Évértékelő összejövetelt tartott Kovács Zsolt Vil-
mos polgármester úr december hónapban. Be-
szélt a 2019. év eredményeiről, a rövid- és hosszú 
távú tervekről: 
 

- Számos beruházás kezdődött és valósult 
meg a 2019. esztendőben. Nagy hangsúlyt kapott 
a pályázatokból adódó 
feladatok végrehajtása. 
Az előkészítések, szerző-
dések és dokumentációk 
sok munkát adtak az ön-
kormányzati dolgozók-
nak. Szerencsére a terv-
szerű munkavégzésnek 
köszönhetően kijelent-
hetjük, hogy egy tevé-
keny és hasznos év áll 
mögöttünk.  
 

Régóta dédelgetett 
„álmaink” a  

megvalósítás  
szakaszába  értek.  

 

Jó évet zártunk.  
 
 
 

 
 
 

Kezdem a legutolsó megvalósult projektünkkel, 
mely nagyon jó érzéssel tölt el.  

 

Építettünk egy új utat!  
 

Költségvetése: 127 Millió forint. Ez még egy vá-
rosnak is nagy szó; ezer fős település esetében 
pedig elmondhatjuk, hogy kiugró teljesítmény.  
Főleg, hogy nagy összeget kellett előteremte-
nünk: Mozsgó községnek 30 Millió Ft saját forrást 
kellett biztosítania. Ugyan a pályázat beadásakor 
10 Millió forint önrészt vállaltunk be, azonban a 
három évvel ezelőtti építési költségek megnöve-
kedtek, ezt nekünk kellett előteremteni.  
 

Miért volt fontos az út elkészülte? Alsóhegy 
Mozsgó része, így tudtuk a lakosságot integrálni 
az anyatelepüléshez. Elmondhatjuk, hogy nem 
félóra alatt megközelíthető a településrész 22 km 
úthosszal, hanem 1,7 km távolságra lévő, 5 perc 
alatt elérhető "új utca”. Nagy a különbség. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotó: Drón Video 
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Eredménye még, hogy az ingatlanok felértéke-
lődnek. Új távlatok nyílnak meg az ott élők előtt, 
a kerékpár- és lovas turizmusba is bekapcsolód-
hatnak.  
  
Sok pályázatot nyertünk ezen kívül is, összegyűj-
töttem egy csokorba a legnagyobbakat, időrend-
ben visszafelé haladva: 

 

- a legutolsó nyertes pályázattal: új hűtőautó 
beszerzése vált lehetővé december hónap-
ban, 13 Millió Ft értékben, 100 %-os finanszí-
rozás mellett, önrész nélkül. A régi folyama-
tosan, napi rendszerességgel szállított, le-
amortizálódott, egyre többet kellett a fenn-
tartására költenünk. 

- Magyar Falu programban nyertünk: óvodai 
játékok beszerzésére, kommunális traktor 
vásárlására és két kolumbárium építésére 
16,308 Millió Ft támogatást. 

- Szeptember hónapban befejeződött a 
Jedinka-szőlőhegyi út felújítása. A beruházás 
során a földútra vastag rétegben tégladarálék 
került, így esős időben is járható vált az út. Az 
elnyert pályázat összértéke 9,6 Millió Ft.   

 
Többször beszámoltam már a kápolna és a jegyző 
lakás felújítására megnyert pályázatról. A két in-
gatlanra 96 Millió Ft pályázati forrás áll rendelke-
zésünkre. Ezt a két projektet, mint már sokszor el-
mondtam, három évvel ezelőtt dolgoztuk ki az ak-
kori építési költséggel. Azóta az alapanyagárak és 
a munkadíjak is jelentős mértékben emelkedtek.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Sajnos a pályázat nem teszi lehetővé a korrekciót,  
az akkori árakkal számol. Érthető Önök számára is, 
hogy mekkora terhet ró ez az önkormányzatra, na-
gyon nagy összeggel, közel 20 Millió forinttal kell 
kipótolnunk. Szerencsére az elmúlt 9 év gazdálko-
dásának köszönhetően az önrész rendelkezé-
sünkre áll. Nem csak pénzügyileg nagy kihívás a 
felújítás, hanem szakembereket is nehéz találni. A 
vállalkozók számára ez nem gyorsan, hatalmas 
nyereséggel megtérülő építkezés. De úgy gondo-
lom, hogy nagyon sok MOZSGÓI ember régóta dé-
delgetett álma fog beteljesülni a kápolna felújítá-
sával.  
 

Érezhető, hogy az elmúlt 9 év során Mozsgón le-
tettük az alapokat. Mikor arra volt szükség, mert 
nem voltak munkahelyek, munkalehetőséget ad-
tunk. Nem volt beruházás, vágópontot, üzemeket, 
sertéshizlaldát építettünk, ingatlanokat vásárol-
tunk, országos hírű rendezvényt tartunk.  
A közfoglalkoztatásban rejlő minden lehetőséget 
kihasználtunk. Mozsgó fejlődött, az itt élők életkö-
rülményeit javítottuk. Eddig a közfoglalkoztatás 
határozta meg elsődlegesen Mozsgó gazdaságát.  
 

Ez a gazdaság most átalakulóban van, az építő-
iparban, a szolgáltatásokban sokan tudtak elhe-
lyezkedni. A kormány szándéka, hogy csökkentse 
a közfoglalkoztatást, helyette a gazdaság munka-
erő-felvevő képességét növeli, a fiatalok elhe-
lyezkedését támogatja, a vállalkozások terheit 
csökkenti.  
 

Fejlesztéseinket, elért eredményeinket látva be-
kerültünk az első 50 gazdaságilag fejlesz-
tendő település közé. Baranya megyéből 3 
település részesül kiemelt támogatásban, 
Mozsgó ezek egyike. A minisztériumból már 
megkerestek, a tárgyalásokat elkezdtük; 
200-250 Milliós beruházásról beszélünk. Az 
előzetes egyeztetések és tervek alapján a 
gazdaságfejlesztés lesz az első lépés.  
A vágópont feletti területen felépül egy 500 
m2 alapterületű ingatlan, u.n. inkubátorház.  
Ennek egyik részében a vágóponton levágott 
sertések feldolgozása folyna. A támogatás 
során munkahelyeket hozunk létre, piaci 
alapú vállalkozást indítunk.  

 
 

Fotó: Ken Owen 
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A többi ingatlant az önkormányzat bérbe adná, 
ezzel is segítve a vállalkozni szándékozókat és a 
munkahely-teremtést. Reméljük, a tervek meg-
valósulnak! 
Még egy gazdaságfejlesztési területet emelnék 
ki, a turisztikát. Úgy gondolom, Mozsgó gyönyörű 
természeti környezetben fekszik, rendezett, szá-
mos értékkel büszkélkedhet, jó itt élni. Ennek 
hátteret megteremtette az önkormányzat. Me-
gyei és országos szinten elismerik munkánkat, 
tudják, hogy Mozsgó élhető település. Számos 
rendezvényünk (kakasfesztivál, kápolnakoncer-
tek, nemzetközi szintű íjász- és futóverseny) is-
mert és közkedvelt, rengetegen látogatnak el 
hozzánk. A megépült Alsóhegyi úttal bekapcso-
lódhatunk Szigetvár Zsibóti-szőlőhegy turisztikai 
vonzerejéhez.  
 

Így egy másik kitűzött hosszú távú célunkra is 
koncentrálhatunk: szálláshelyeket szeretnénk ki-
alakítani. Több megkeresés érkezik hozzánk szál-
lás ügyben. Sajnos eddig mindenkit el kellett uta-
sítanunk. Az önkormányzat igyekszik élen járni 
ebben is.  
 

A volt takarék épületéből apartmant kívánunk ki-
alakítani. A lebonyolításra, 
megvalósításra felkértük a 
Mozsgóért Egyesületet. Ők 
lesznek azok, akik az enge-
délyeket kijárják, az első ta-
pasztalatot megszerzik és a  

 
 

lakosság részére segítséget nyújtanak. Turisztikai 
célzatú pályázaton való részvételre kapott lehe-
tőséget az egyesület. Előadókat hívnak falusi tu-
rizmus kialakítása témakörben, ahol szakembe-
rek adnak tanácsokat. Erről folyamatosan tájé-
koztatjuk Önöket az újság hasábjain keresztül.  

 

A falusi turizmus, a szálláshelyek működtetése 
olyan szegmens, mely még nálunk nincs kihasz-
nálva. Lesznek, akik megélnek ebből, és lesz, aki 
kiegészítő jövedelemre tehet szert. Mindenkép-
pen lépnünk kell. Várjuk a lakosság ezzel kapcso-
latos észrevételeit!  
 

Elmondható, hogy az itt élők büszkék arra, hogy 
Mozsgóiak, szeretnek ebben a faluban élni. Tenni 
akaró, ambiciózus emberek dolgoznak falunkért, 
működik a közösségi élet. Jó érzés, hogy az ad-
venti gyertyagyújtásokra minden hétvégén so-
kan eljöttek. Jól működnek civil szervezeteink, 
van sportélet. Büszke vagyok, hogy meg tudjuk 
mozgatni az embereket.  
 

Szeretném, ha még többen bekapcsolódnának a 
közösségi életbe, ha éreznék, hogy szükség van a 
véleményükre. A következő nyílt fórumra, ahol a 
falu központi terének a kialakítása lesz a téma, 
várom Önöket nagy-nagy szeretettel.  
 
 

 

Észrevételeikkel, javaslataikkal keres-
hetnek bármikor engem és a testület 
tagjait. Szívesen állunk az Önök rendel-
kezésére.  
 

Köszönöm a figyelmet!  

 

Lejegyezte Puskásné H. É.  
 

Fotó: Drón Video 
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MEGÚJULT A MOZSGÓI TEMPLOM  

A VP 6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatá-

rozó épületetek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés c. pályázati felhívás alapján a Pécsi 

Egyházmegye sikeresen pályázott a MOZSGÓI RÓ-

MAI KATOLIKUS TEMPLOM KÜLSŐ FELÚJÍTÁ-

SÁRA 2017. évben.  

Már régóta fennálló problémára talált pályázati lehe-

tőséget a Pécsi Egyházmegye. A pályázatot még az 

akkori plébános Benchea Celestin kezdeményezte. 

A templom megsüllyedt, az északi fal hosszirányban 

megnyílt, a statikai megerősítés elengedhetetlenné 

vált. A pályázaton megnyert összeg 42 millió forint 

volt, ehhez kellett még a 10 % önrészt a beadáskor 

vállalni.  

A beruházási összeg, az építési költségek drasztikus 

emelkedése végett a megvalósításhoz a tervezett 

összeg nem volt elegendő, ezért a helyi lakosok, 

szervezetek adományain kívül a Pécsi Egyházmegye 

nagymértékű támogatására is szükség volt.  

A kivitelezés összértéke 77,5 millió forint volt. 

A helyi gyűjtés eredménye 785.600 Ft, a 

Pécsi Egyházmegye támogatása 34 millió Ft. 

A felújítási munkálatok több mint egy évig tartottak. 

A legszükségesebb a torony és az épület statikai 

megerősítése volt. A falakat és a harangtornyot be-

ton és acél szerkezettel minden irányból megerősí-

tették. A tetőszerkezetben kicserélték a szükséges 

elemeket, a megerősített tető új cserép héjazatot ka-

pott. A homlokzati vakolatot eltávolították, újravakol-

ták. A homlokzat teljesen újra lett festve, belül csak 

a szükséges helyeken. Új lépcsőt készítettek. Csa-

padékvíz elvezetést és a falak szellőzését is megol-

dották. A templom körül térburkolatot készítettek. A 

műemlék nyílászárókat kicserélték, a törött ólom-

üveg ablakokat eltávolították. Sajnos a költséges fel-

újítás (8 Millió Ft) miatt az ablakokat még nem tudták 

vissza helyezni, ahhoz újabb forrást kell keresni. 

A felújítást Király József mozsgói plébános 

koordinálta. 
 

A megújult templom újraszentelését 2019. 

december 8-án tartották, melyen a Pécsi Püspökség 

elöljárói is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

Király József plébános köszönetét fejezte ki 

mindazoknak, akik hozzájárultak a templom 

felújításához. Külön köszönetét fejezte ki Udvardy 

György érsek úrnak, hiszen a Pécsi 

Egyházmegyének kellett a legtöbb anyagi forrást 

biztosítania.  

 

 

Kérte a híveket, hogy a felújított templomban minél 

többen vegyenek részt a szentmiséken!  

 

Mozsgó Község Önkormányzata, a lakosság és a 

hívek nevében köszönetét fejezi ki mindazoknak, aki 

ilyen nagy energiát fordítottak a falu templomának 

megmentéséért és ezáltal az egyházközség 

fennmaradásáért.  

Puskásné H. É.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fotók: Ken Owen 
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A KOSZORÚ 4. GYERTYÁJA 

 
„Negyedik gyertya tündököl, 
fénye mindenkit elbűvöl, 
a Remény vagyok, ki még él, 
nélkülem bizony elvesznél, 
de most életre kelthetek, 
Békét, Hitet, Szeretetet, 
és leszáll a sötét földre, 
az ünnep csöndes öröme.” 
(Kristófné Vidók Margit) 
 
A község adventi koszorújának gyertyáján is felgyúlt a re-

ményt jelképező, 4. izzósor. Aranyvasárnap is sokan számol-

tunk vissza a gyertyagyújtáshoz. A tea és forralt bor, a pogá-

csa és mézeskalács fogyasztásával, halkan énekelt karácso-

nyi dalokkal közösen hangolódtunk az ünnepre.  

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az ünnepvárás körülmé-

nyeinek és kellékeinek megteremtéséért a Mozsgóért Egye-

sület tagjainak, a mindvégig puha mézeskalácsért és recep-

túrákért Sánta Róbertné Bege Amáliának és Kántor Évának. 

Képviselő-testület  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Varga Józsefné Kékes Anna emlékére 
 

 

Gaál Rikárdó Barnabás 2019. november 09-én 

megszületett. Születési súlya 2400 g, hossza 47 

cm. Anyukája Orsós Melinda, apukája Gaál Bar-

nabás. (Mozsgó, Pozsonyi utca 13.) 

 

Tóth Gábor 2019. december 03-án megszüle-

tett. Születési súlya 1280 g, hossza 36 cm. 

Anyukája Szabó Ágnes, apukája Tóth Gábor. 

(Mozsgó, Árpád utca 42.)  

 
Katona Máté 2019. december 15-én megszüle-

tett. Születési súlya 3500 g, hossza 54 cm. 

Anyukája Somogyi Barbara, apukája Katona 

Barnabás. (Mozsgó, Árpád utca 6.) 

 

Schmeizer Alina 2019. december 29-én meg-

született. Születési súlya 3720 g, hossza 52 cm. 

Anyukája Francsik Brigitta, apukája Schmeizer 

András. (Mozsgó, Kolozsvári utca 1/a.) 

 

Gratulálunk! Kívánunk erőt, egészséget! 

 

 

 

Bálint Árpádné Árpád u. 

Bartha Józsefné Batthyány u. 

Bihari Andrásné Mátyás k. u. 

De Boer Henderika Geertruida Alsóhegy 

Gulyás Józsefné Kolozsvári u. 

Horváth Ferencné Alsóhegy 

Horváth Ferenc Alsóhegy 

Ihász Józsefné Mátyás k. u. 

Marosi Lajosné Batthyány u. 

Modenszieder János Mátyás k. u. 

Nagy Sándorné Mátyás k. u. 

Osztopányi Jánosné Alsóhegy 

Povolni Józsefné Árpád u. 

Szubotics György Pozsonyi u. 

 

Fotó: Kántor Éva 
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Örömmel tölt el bennünket, hogy úgy léphettünk át 

a 2020-as évbe, hogy az elmúlt néhány hónap sok-

sok élménnyel tette gazdagabbá a gyerekeket, 

ugyanakkor igyekeztünk mi is a gyerekekkel közö-

sen élményekkel színesíteni a körülöttünk élő embe-

reket. 

Tiszteljük, ápoljuk a hagyományainkat, de azért min-

dig belecsempészünk új dolgokat is. 

Hogy a hagyományoknál maradjunk: 
 

Gyermekeink számára még mindig a közösen készí-

tett savanyúság a legfinomabb, így természetesen a 

szülőkkel közösen összegyűjtött zöldségekből, hoz-

závalókból finom csalamádét készítettünk télire. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy ismét felléphettek 

a gyerekek Csertőn az Idősek Napján. Láthatták a 

„Mozsgói Katicák táncát”, valamint a gyerekek da-

los, verses műsorát. Mindig nagy szeretettel fogad-

nak bennünket. 

Ugyanakkor néhány héttel később Mozsgón egy 

másik megtisztelő feladat várt ránk, a gyerekek ré-

szesei lehettek a Generációk Napján egy másik kor-

osztály köszöntésének az Életfa-ültetés alkalmából. 

A fellépő gyerekek közül többen is büszkélkedhet-

nek fával az Életfa-ligetben. 

Az ünnepségek sora folytatódott októberben az Ok-

tóber 23-i megemlékezése a Művelődési házban, 

ahol korhű öltözékbe bújt gyerekek és felnőttek vet-

ték körül fellépő nagycsoportosainkat. 

„Búcsú az Ősztől” 
 

Október végén újra szülőkkel népesült be az óvoda, 

szorgos kezek készítették a lámpások alapját, volt 

aki már profi módon a sokadik lámpását készítette, 

volt aki izgalommal, félve állt neki az új feladatnak. 

Nagyon örülünk, hogy minden alkalommal apukák is 

részt vesznek ebben a „nemes” feladatban. Köszö-

net azoknak a szülőknek, akik addig nem mentek 

haza, amíg minden kisgyereknek el nem készült a 

lámpása, ugyanis még mindig vannak szülők, akik 

nem kapcsolódnak be ebbe a tevékenységbe. A 

gyerekek nagyon büszkék arra, hogy szüleik részt 

vesznek a lámpások elkészítésében. 

November 14-én rengeteg színes lámpással népe-

sült be a falu főutcája. Hatalmas izgalom előzte meg 

ezt a napot. Készültek a „Liba fejdíszek”, sültek a 

liba formájú sütemények és mindenki drukkolt, hogy 

ne essen az eső, mert addig a napig minden nap 

esett. De valami csoda folytán ezen a napon nem 

esett, gyönyörű időben búcsúztunk az Ősztől. Ren-

geteg tököt hoztak a szülők, melyeket kollégáim 

nagy műgonddal faragtak. A gyerekek örömére volt 

két olyan hatalmas töklámpásunk, amilyet még nem 

is nagyon láttunk. 

A „Libasütinek” persze most is nagy sikere volt, is-

mét emelni kell az adagot az idén és annak is nagyon 

örültünk, hogy iskolás gyerekek is visszatérnek az 

óvodások közé ezen a napon. 

Szegedi Látvány Színház 
 

Az őszt úgy zártuk, hogy a gyerekeket is megjutal-

maztuk egy előadással, a sok-sok fellépés és sze-

replés jutalmaként, ismét ellátogatott óvodánkba, 

rendszeres visszatérőként kedvenc utazó színhá-

zunk. 

Adventi Készülődés 
 

És egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy 

megérkezett a Mikulás Bácsi rengeteg ajándékkal 

megrakodva. Az ajándékokat az Óvoda és a Roma 

Kisebbségi Önkormányzat varázsolta a Mikulás Bá-

csi kosaraiba a gyerekek legnagyobb örömére. 

Még egy meglepetés várta másnap a gyerekeket, a 

Művelődési házban, a Mozsgói Önkormányzatnak 

köszönhetően a nyáron már megismert Bibuczi Ze-

nés Színház örvendeztette meg az óvodásokat és az 

alsó tagozatos iskolásokat egy humoros Mikulásos 

történettel. 

Mindeközben pedig folyamatosan szépült az óvoda, 

díszbe öltözött Mikulásra, majd pedig Karácsonyra 

készülődve. Mindenki lelkesen munkálkodott, gyer-

mek és felnőtt egyaránt. Készültek az Adventi ko-

szorúk, ablakdíszek, asztali díszek, szépültek a ter-

mek, gyúltak a gyertyák az adventi koszorúkon, re-

pült az angyalka az adventi naptár egyik ablakából a 

másikba, melyekből szívmelengető adventi mesék 

bújtak elő. A szülők ámulva örvendeztek a sok-sok 

ajándéknak, melyeket a gyerekek készítettek a kéz-

műves délelőttökön ajándékba Családjuknak.
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Az ajándékok készítésébe az idei évben is, már ha-

gyománnyá válva bekapcsolódott a Biztos Kezdet 

Gyerekház, a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a 

Községi Könyvtár dolgozói közössége. 

Természetesen nem maradhatott el a mézes süte-

mények sütése és a Luca-búza vetése sem. 

A gyerekek örömére a Falu Karácsonyfája ismét az 

óvoda udvarát díszítette, a gyerekek megállapítot-

ták, hogy természetesen a Mozsgói Karácsonyfa a 

legszebb! Ha a szél lefújta valamelyik díszt, rögtön 

jelezték, hogy vissza kellene tenni. 

A meglepetések nem fogytak el. Az utolsó héten 

egyszer csak megérkeztek az 1. osztályosok, kará-

csonyi köszöntővel és ajándékkal megrakodva. 

Cserébe megvendégeltük a gyerekeket, tanító néni-

ket, a gyerekek pedig úgy belemerültek a játékba, 

hogy észre sem vették és már ebédhez kellett ké-

szülődni. Óvodások, iskolások egyaránt megállapí-

tották: ez egy jó délelőtt volt. 

„Szálljatok le Karácsonyi Angyalok” 
 

Nagy izgalommal köszöntött be az utolsó nap. A fiúk 

elegáns „nagyfiús ingekben”, a lányok kopogós ci-

pőben és „pörgős szoknyákban” sürögtek-forogtak, 

nem találták igazán a helyüket. A kisebbek azért iz-

gultak, hogy mi fog ma történni, a nagyok pedig 

azért, hogy az ünnepi műsor jól sikerüljön. A Lepke 

csoportban két kisfiú és két kislány meg is fogal-

mazta érzéseit: ez a nap nagyon jó lesz, a legszebb 

lesz az évben, a mi napunk lesz, mindenkinek örö-

met fogunk szerezni és reméljük, nem fogunk sem-

mit elrontani. Olyan titok övezte műsorukat, melyet 

Cziberéné Marika tanított a gyerekeknek, hogy sem-

mit nem árultak el abból mire készültek, mert ez 

„Meglepetés”. 

 
 

Szokásunkhoz híven Karácsonyt Köszöntöttünk a 

Polgármesteri Hivatalban, ahol a dolgozók már 

együtt énekelnek velünk, és ez nagyon jóleső érzés. 

Ezután következett a Nagycsoportosok Ünnepi Kö-

szöntője: Gyönyörű volt, valóban látszott, hogy be-

letették szívüket, lelküket, melyből természetesen 

nem maradt ki Lola óvó néni hegedűjátéka sem. 

Ilyenkor érezzük leginkább, hogy beérett munkánk 

gyümölcse, az ilyen különleges napokon. 
 

És egyszer csak megjelent a Polgármester Bácsi és 

Puskás Éva néni ajándékokkal megrakodva, annyi 

mindent hoztak, hogy még három kísérőre is szük-

ségük volt a könyvtárból a két Éva néni és Amál néni 

személyében. Mindenki névre szóló ajándékot ka-

pott, valamint az óvoda két csoportja sok-sok játék-

kal gazdagodott a Mozsgói Önkormányzat jóvoltá-

ból. 

Gyúltak a gyertyák, csillagszórók és a Kiskarácsonyt 

énekelve kívántunk szép ünnepet mindenkinek. 

A finom, ünnepi ebédet jóízűen fogyasztották az iz-

galmak után, a desszertekkel együtt. 

Tényleg szép volt ez a nap! 

„Zárszó” 
 

Egy érdekességet szeretnék megosztani végezetül, 

egy különös véletlen, amely már másodszor történik: 

Hópihék táncával kezdődött a gyerekek ünnepi mű-

sora, ezek után délután, amikor már az iskolások Ka-

rácsonyi Műsorát néztem, egyszer csak hasonló hó-

pihék repültek a színpadra és ők is előadták a hópi-

hék táncát, mintha összebeszéltünk volna. Különös 

érzés volt, mintha az óvodások műsorát folytatták 

volna. Ekkor eszembe jutott, hogy mintha már meg-

éltem volna ezt az érzést, hát igen a Márc. 15-i ün-

nepségen történt, az óvodások a Tavaszi szél vizet 

áraszt című dallal zárták műsorukat, az iskolások 

pedig azzal kezdték, az sem volt megbeszélve. Szá-

momra ezek a véletlenek nagyon szívmelengetőek 

voltak, mintha egy láthatatlan kéz összekötötte 

volna az óvodát az iskolával. 

Ezzel a gondolattal zárom soraimat, Kívánok az 

Óvoda összes Gyermeke és Dolgozója nevében Jó 

Egészséget és Eredményekben Gazdag Boldog Új 

Esztendőt Mindenkinek! 

Gulyás Csabáné  

óvodavezető 
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Ünnepvárás 
„Tudod, az én ajándékom nem kapható boltban. 

Kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam. 
Karácsonyig őrizgetem szívem közepében, 

ám addig is csöpögtetem, osztogatom szépen.” 

 
   Kinézek az ablakon, és már alig látni néhány fát, me-
lyen szépséges bordó, sárga árnyalatú levelek himbá-
lóznának, többnyire már csupaszok. Előkerült a madár-
etető is, és a télikabát, no meg a meleg, pihe-puha 

szarvasos zoknik is. Már szinte minden bolt roskad a 

csoki mikulásoktól, szaloncukroktól, szóval, kimond-

hatjuk, elkezdhetünk készülődni a karácsonyi ünne-
pekre! 
Így volt ez nálunk is. Hogy mi, milyen szemmel tettük 

ezt olvassa mindenki: 
   A karácsony nem fog csak úgy a semmiből bekopog-
tatni és ránk köszönteni, nekünk kell tennünk azért, 

hogy megteremtsük magunkban is az ünnepi hangula-
tot: 

 
- Családi Alkotóműhely 

 2019.12.06-án, a Mikulás érkezését várva, családi-
lag összegyűltünk egy kis alkotásra. A második év-

ben sikerült megrendeznie a szülői munkaközös-

ségnek, az önkormányzat támogatásával és a pe-

dagógusok aktív közreműködésével ezt a nagy si-
kerű készülődést.  

 Adventi hangulatban több mint tízféle alkotásba 
foghattak gyerekek, szülők, nagyszülők, az otthon 

lakói, bárki a falu lakosságából.  

 Készült fából kisfenyő, textilhulladékból manó, pa-
pírcsíkokból fenyő, asztaldísz élő fenyőből és tobo-

zokból, spatula angyal és rénszarvas. A könyvtár 
dolgozóival filc karácsonyfadíszeket és papírfonat-
ból csillagot lehetett készíteni. Hitoktatói támoga-

tással készült a tortapapír angyal és az üveg mé-

cses tartó. Hogy mindezt a sok apróságot haza is 
lehessen szállítani épségben, ajándék tasakot is 

tudtak hajtogatni az ügyeskedők.  A konyhában 

sült az illatos mézeskalács, gőzölgött a tea és a fi-
nom libazsíros „hagymás süti”, a zsíros kenyér 
uzsonna. Pattogott a kukorica, mert még a Mikulás 

mozi is csak azzal az igazi. A Mikulással fotózkodni 
nyolcadikban sem ciki (még szerencsére), így bárki 
pózol hatott a nagyszakállúval.  

 

 
 
 

 

 
 

Hisszük, hogy ezek olyan élmények, amik örökre 
megmaradnak. Reméljük a jó hangulat a következő 
évben is összehozza a barkácsoló készülődőket ad-
ventkor. 

 

- Karácsony 
 A karácsony nem csak Jézus születésének, a keresz-
ténységnek, hanem a családnak, a békességnek, az 

örömnek és a szeretetnek az ünnepe is. 
Műsorunkat ennek megfelelően több szempont szerint 

állítottuk össze.  

Szempontjaink a következők voltak: 

 minden műsorrész más oldalról közelítette 

meg az ünnepet: a vallás, a szeretet, a család 

 minden fő műsor elem önállóan is teljes egé-
szet alkosson, hiszen a vonzáskörzetünkbe tar-

tozó településeken az osztályok külön-külön 
adtak műsort 

 minden évben kicsit más tartalmú, felépítésű 
legyen az ünnepség 

 a gyerekek a próbákon és az előadás alatt is jól 
érezzék magukat 

Ezeknek a szempontoknak megfelelően olyan eleme-
ket válogattunk össze, ami elnyerte tetszését is. 
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Célunk: 

 a karácsony méltó, hangulatos, minden kor-
osztály számára élvezhető megünneplése 

 az ünnepkör mindenkit megérintsen 

 szerettük volna megmutatni, mire képesek a 
gyerekek 

Úgy érezzük, hogy ezen céljainkat sikerült elérni. 
„Kívánjuk, hogy ebben az évben felejtsünk el minden 

bajt, gondot, bánatot, szeressünk, öleljünk és nagyon 
örüljünk, hogy az angyalaink még láthatatlanok!” 
 

 

 
- Jaj, de jó a habos sütemény… 

 Mogyoró is volt valamelyik tetején. Habcsók és 
krémek fűszeres illata járta át a Kultúrház előterét, 

míg a teremben folyt a karácsonyi műsor. Második 

alkalommal szervezte meg a szülői munkaközösség 
a gyerekeknek a jótékonysági süti vásárt.  

 Nagyon sok anyuka, apuka, nagymama és az iskola 
konyhája támogatta a gyerekek kényeztetését. Fi-

nomabbnál finomabb édességek várták őket a mű-

sor után.  

A Mozsgóért Egyesület hozzájárulásával igazi kará-

csonyi punccsal is meg tudtuk kínálni még a felnőt-
teket is. Az órányi forgatagban mindenki jól lakha-
tott, és méretes, szép csomagokban vihették haza 

is a csemegéket.  
 

A jótékony adakozás eredményeképpen 72 000,- 
Ft bevétel keletkezett. Az összeget az iskolai Far-
sangi bál megszervezéséhez fogjuk felhasználni. 

- Öröm 
Egész lényünket átható derűs, vidám és kellemes 
érzés, az általa keltett lelkiállapot.  
Öröm adni --- öröm kapni. És ez az ünnep erről 
szólt. Örömöt szerezni gyere-

keknek, látva a csillogó arcu-
kat. És a mi iskolánk tanulói-
nak idén lehetett is ebben ré-
sze. Olyan ajándékot kaptak 

az Önkormányzatoktól, ami a 
közös együttélést, közös ösz-

szetartozást mutatja. 
Minden tanulónk pólót, és „Givova” márkájú me-

legítő garnitúrát kapott. 
Köszönjük az Önkormányzatoknak ezt a csodás 
ajándékot. 

 

- Mertünk nagyot álmodni… 
 Tavaly novemberben vette a szülői munkaközös-

ség a bátorságot, hogy egy kreatív ötlet megvalósí-
tásához pályázati forrást vegyen igénybe. Az Erő-

södő Civil Közösségek Dél-Dunántúli Szervezete 

olyan közösség fejlesztő és működést finanszírozó 

pályázatot írt ki, amelyen informális szervezetek is 
részt vehettek. Vissza nem térítendő, előre utalt, 
100 %-os intenzitású sikeres pályázatot nyújtot-

tunk be. A 6 hónap időtartamú, 2020.01.15-
2020.06.15-ig tartó projekt, az iskolakert közösségi 

pihenőkert részének kialakítását célozza meg. Az 

elnyert 500 000,- Ft összegből, Lengyeltóti János-
nak, iskolánk névadójának, méltó emlékhely, em-
lékpark kialakítását álmodtuk meg. A projekt rész-

leteiről, hamarosan tájékoztató szülői értekezletet 
fogunk tartani. A szülők támogatására, aktív közre-

működésére továbbra is számítunk. 

 

Ma már 2020. van. Reméljük, hogy ez az évünk is 
legalább ennyi jó és szép dolgot tartogat. 

 

Mi mindenről beszámolunk!!!! 
 

Mindenkinek boldog Új Évet kívánunk!!!! 

 

az iskola szülői, tanulói, tanárai 
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Varga Józsefné Kékes Anna emlékére 

(Mozsgó, 1939.01.28. -  Szigetvár, 2019. 11.04.) 

 

Varga Józsefné tősgyökeres mozsgói volt, itt szüle-

tett, ide járt általános iskolába. A szigetvári gimnázi-

umi évek után a Mozsgói Általános Iskolában kezdte 

1961-ben pedagógus pályafutását. A tanítóképzőt 

levelező tagozaton Baján végezte el. 7 év után 

Szentlászlóra került, majd 1974-től ismét Mozsgón 
dolgozott. Főleg alsó osztályokban tanított, de ha 

kellett magyart, történelmet és a testnevelést is ok-
tatta. Jó pedagógiai fel-

készültsége párosult hi-
vatástudattal és ambíci-
óval. A tanítás mellett 

sportolásra buzdította a 

gyerekeket, a kézilab-

dacsapattal járási baj-

nokságokat nyertek. A 
tanulók szabadidejét 

úttörővezetőként is ko-
ordinálta. 

Hamar bekapcsolódott 

a falu életébe is. Irányí-
totta az önkéntes tűzol-
tóságot, kirándulásokat 

szervezett gyerekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. 1977-ben felajánlották a kul-

túrház irányítását, melyet nagy örömmel fogadott 

el, augusztus 29-én nevezték ki a művelődési ház 

igazgatói tisztségére. Ettől kezdve a falu kulturális 

életének szervezése volt a feladata. Összefogta a fia-

talokat, vándortáboroztatott, szórakoztató progra-

mokat szervezett. Országosan ismert fellépők jártak 
Mozsgón: Zorán, Cserháti Zsuzsa, Máthé Péter, 

Ruttkai Éva, P. Mobil együttes, hogy csak néhányat 

említsünk.  

A kultúrház adott otthont az intézmények program-

jainak is: iskola évnyitója, farsangi bálok, irodalmi 

műsorok, műsoros estek. Külső szervezetek rendez-

vényeit is szervezte: tsz zárszámadása, vöröskereszt, 

ÁFÉSZ programjai. Klubokat vezetett, szakköröket 

fogadott, kirándulásokat szervezett, kiállításokat ko-

ordinált. Állandó mozgásban volt. Szerették, hallgat-

tak rá, szívesen szervezte a közösségi életet. Igyeke-
zett a családja mellett munkájában a maximumot 

nyújtani. Munkája mellett megszerezte a népműve-
lői végzettséget is a szombathelyi tanárképzőn.  

Két gyermeke született: Gabriella 1959-ben, József 

1963-ban.  

1994-ben vonult nyugdíjba. Az otthoni 
időt is tartalmasan töltötte gyerekei és 

unokái körében, Gabi lányával élt. Uno-
kái: Gabika, Dávid és Gergő. Dédunokái: 
Attila, Lackó és Rebeka. Már nagyon 

várta a következő dédunokát, Csengét, 
de ő már halála után született. Imádott 

velük lenni, felvidították, megszépítet-

ték mindennapjait.  

80 éves korában hunyt el. Mozsgón kí-
sértük utolsó útjára 2019. december 6-

én. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon bé-

kében!                                                   P. É 

A fotón legkisebb dédunokájával Rebekával 

 2018-ban. 

 

 

 

 

 

 

 

           

MOZSGÓN 

2020. január 25. szombat 16.00 óra 

Minden hónap 2. vasárnapján 11.15 óra-

kor, és minden 4. szombatján 16.00 órakor.  

      

5 elemes szobabútor eladó  

ár: 30.000 forint  

Telefon: 06-73/344-245 
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PÁLFY CÉZÁR (Szigetvár, 1927. 08. 13. – Szigetvár, 2019. 12. 09.) 

Szigetvár város volt egész életében az otthona, de Mozsgón is ismerték. Károlynak szólí-

tották, így is-

merték. Sze-

retett fényké-

pezni, barát-

jával, Dr. Var-

gha Károllyal 

járták a Zseli-

cet és renge-

teg fényképet készített a tájról, az épü-

letekről, az emberekről. Fényképeit 

rendszeresen kiállították. Mozsgón a 70-

es években láthattuk fotóit.  

A Szigetvári Várbaráti Kör oszlopos tagja 

volt.  

1953-ban fogadtak örök hűséget Kertész Julianna mozsgói lakossal. Mozsgón december 18-án helyezték örök nyu-

galomba.                                                        P. É. 

 

 
 

 

 

XIII. Porovica Kupa 

asztalitenisz verseny 
 

A verseny célja: Az asztalitenisz sportág népszerűsí-

tése, versenyzési lehetőség biztosítása. 

 

A verseny rendezője: Mozsgói „Csizik Mihály” Sport-

egyesület asztalitenisz szakosztálya. 

 

A verseny ideje és helye: 2020. január 25. (szombat)  

8.30 óra, Mozsgó, Kazaliczky Antal Művelődési Ház 

(Mátyás király utca 2/a.) 

 

Versenyszámok: 

1. Férfi páros megyei-városi versenyzők részére. 

Nem indulhat, aki jelen, vagy elmúlt bajnoki szezon-

ban szerepelt magasabb osztályban. 

2. Férfi páros amatőr versenyzők részére. Nem indul-

hat, aki jelen, vagy elmúlt bajnoki szezonban szere-

pelt magasabb osztályban. 

Nevezési díj:  2000 Ft / páros 

 

 

 

 

 

 

A versenyszámok lebonyolítása: csoportselejtezők 

után az 1-2. helyen végzett párosok körmérkőzéses 

formában döntik el az I-III.helyezéseket. (Megjegy-

zés: a versenyen résztvevő párosok számától füg-

gően változhat a döntőbe bejutó párosok száma.) 

 

Díjazás: Az I-III. helyezett párosok serleg, oklevél dí-

jazásban részesülnek. 

 

A nevezéseket az alábbi elérhetőségekre lehet le-

adni: Matus Attila  30/607-1631 telefonszámon, vagy  

a matusattila@freemail.hu  e-mail címen. 

 

Nevezési határidő: 2020. január 19.  ( A rendezőség 

kéri, hogy a részvételi szándékot előzetesen jelez-

zék, mert az étkezést mindenki számára biztosítani 

szeretnénk!) 

A versenyen mindenki a saját felelősségére indulhat! 

Az öltözőben hagyott tárgyakért nem vállal felelőssé-

get a rendezőség! 

 

Valamennyi résztvevőnek jó felkészülést kíván a 

Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület! 

 

Matus Attila 

asztalitenisz szakosztályvezető  

  

mailto:matusattila@freemail.hu
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Gondolatok az elnöki köszöntő kap-

csán net közelben 

Elmulasztottam élőben vagy is időben megnézni és meg-
hallgatni az ünnepi köszöntőt (hiszen sokadmagammal, 
igen jó hangulatban a kultúrban búcsúztattam az ó-, és 
köszöntöttem az újesztendőt) viszont több helyen 
szembe jött velem.  Kiemelt gondolatával, olyan álta-
lam kedvelt tartalmú facebook oldalon találkoztam, hogy 
igen csak felkeltette az érdeklődésemet, abszolút politi-
kamentesen. Milyen jó, hogy most már ezt is megtehe-
tem. Csak rákerestem a neten és írásos formában is 
megtaláltam. Elolvastam. Hosszasan méláztam a soro-
kon. 

Mivel nem láttam a tv-ben a Himnuszt, és az 
alatta folyó vetítést, az olvasás saját képeket hívott elő, a 
saját archívumomból. Valós képeket, amelyeket láthat-
tam, hiszen mindegyik említett helyen, jellegzetes ma-
gyar tájon jártam már. Voltam a fenséges Dunakanyarban 
egy előző munkahelyemmel csapatépítőn.  A badacsonyi 
bazaltorgonákat diákként osztálykiránduláson meg is 
másztuk, már amennyire lehetett. A pusztát, a rónaságot, 
a nyájakat, árvalányhajjal, ördögszekérrel, a kilenclyukú 
híddal együtt, csodáltam családdal és barátok társaságá-
ban is, a Hortobágyon. A Balatonhoz szinte minden évben 
eljutottam, kevés az a hely, ahol még nem lógattam a lá-
bam a vízbe. Sétáltam a szőke Tisza partján. A 
tiszavirágzás az egyetlen említett dolog, amelyet nem ta-
pasztalhattam meg idáig, de bakancslistás. Hazánk jelleg-
zetes helyeiből már sokat bejártam. Feltett szándékom, 
hogy a még járatlanokat is felkeresem, ha lehetőségem 
adódik.  

A következőkben idézett Szabó Zoltán, Szerelmes 
földrajz című könyve nem volt ismerős. Ezért megint a 
nethez fordultam és rákerestem.   (Ajánlom mások fi-
gyelmébe is, kicsit elvont ugyan, de jól érthető.) Pont a 
haza szót, mint kifejezést járja körül. Mit is jelent nekünk, 
legfőképpen neki, a szó. A kiragadott mondat a könyv 
olyan fejezetéből való, amelyben az általános magyar tör-
ténelmi emlékképek helyett, a szó földrajzi mondanivaló-
jára mutat rá.     „… a tájak pompás együtteséről, hazai 
levegőről, az ételről, mellyel a föld mássá neveli a testet, 
a borról, mellyel a föld mássá formálja a kedélyt, mint 
más tájak fiaiét.”  Milyen igaz ez! „Az ember… a táj szü-
löttje is… egy sajátos és másutt a világon fel nem talál-
ható fénytörés gyermeke.”    Valóban. Egyértelműen hoz-
zánk tartozik a táj, és mi is része vagyunk a tájnak. Ha jó 
helyen vagyunk, szívünkkel élünk a lakhelyen. Nem itt rin-
gattak pólyában, mert édesapám, sőt már nagyszüleim is 
elköltöztek a faluból születésemkor, mégis bizton állítha-
tom, hogy Mozsgó a szülőföldem, ez a közvetlen hazám.  

A beszédben idézett Radnóti vers az egyik ked-
venc versem. Elérzékenyülök tőle mindig. Valahányszor 
szavaltam, idéztem, gondolataimban ennek a tájnak 
szépségei jelentek meg. Lábamhoz térdeplő bokor e tájról 
való, és most már nevét is, virágát is tudom. Ez a belső 

késztetés indított el városi panelgyerekként a mezőgaz-
dasági pálya felé. Most már, 10 év távlatából azt is tudom, 
hogy kik mennek, s merre mennek az úton. Félig-meddig 
gyüttmentként befogadott a közösség, amiért nagyon há-
lás vagyok. Azért csak félig, mert 8 éves koromtól renge-
teg időt töltöttem Jedinkán. Minden hétvégét, sok-sok 
nyarat. Szüleim elbeszéléséből ismerős legelője, rétje, er-
deje, patakja. Sok mindenre emlékszem a régebbi Mozs-
góról, persze jobbára a gyönyörű tájra, a szentgáli 
legelőre, ahova még kihajtották a teheneket. Te jó ég, 
hogy féltem tőlük! Az óriás bükk és gyertyánfákra. A föl-
dig nyúló ágaikon hintáztunk. Még állt a gémeskút is. A 
községerdőben rengeteg volt a gomba, temérdek ehető 
fajta. Kaszálni lehetett a hóvirágot, az ibolyát, a gyöngyvi-
rágot. Két út is volt, és nem volt ilyen meredek a horhó. 
Volt kút, jó mély, kerekes. És minden pincét gondoztak. 
Jöttek, mentek az emberek, lovaskocsival és gyalog. Se-
rénykedtek minden parcellán. Eleinte áram sem volt. Az 
oszlopok helyén, a hatalmas fákon termett a dió. Szept-
embertől októberig folyt a szüret, a pincéknél hangos da-
lolással préselődött a must. Hozták a kóstolókat. A kék-
túra útvonal átvezetett Almamellék felé, sok hátizsákos 
turista pihent fáink alatt.  

A faluból a Juniális maradt meg a legjobban és a 
búcsú. Az utolsó igazi kakasütésről is van még egy halo-
vány képem. Jól emlékszem viszont Lengyeltóti János bá-
csira, édesapám tanítójára, akik Takács Józsi bátyámmal, 
a fotó krónikással, rendszeres vendégeink voltak. Egyszó-
val itt vagyok otthon, a 42 évnyi pécsi élet után. Nekem 
itt van a varázslat, a mágneses erő ide vonz. Bár a táj szép-
sége megfakult, megváltozott, elhanyagolódott, elnépte-
lenedett. Ám még így megváltozva is gyönyörű, igazi ék-
szerdoboz. Szabó Magda figyelmeztető szavai: „A világ 
olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség ember-
nek lenni” , rám, ránk is vonatkozik. Betegeskedő tájon 
nem lehet egészséges életet teremteni, kilátástalan küz-
delem. Az utánunk jövő nemzedék egész mást keres eb-
ben a környezetben. Míg elődeinknek megélhetést, élel-
met, magát az életet jelentette a föld, erdő és mező, utó-
daink pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést, más minő-
ségű életet várnak az érintetlen természettől. Nekünk pe-
dig feladatunk megőrizni, megtartani, s ha lehet javítani. 
Nem pedig magára hagyni, vagy hasznot húzva rombolni, 
kivágni, letarolni. A környezeti változások itt is, a faluban 
is érezhetőek, száradt ki patak, tűntek el növények, de je-
lentek is meg eddig nem látható rovarok és más fajok. Az 
ékszerdobozkánk fedele nem záródik jól, díszei kicsit 
megfakultak, csorba is van köztük talán. Tartalma viszont 
megmaradt, valódi kincseket rejt. Értékes kincseket, a mi 
közös kincseinket.  

Őrizzük hát, fényesítsük ki, ne azért mert ez egy 
felülről jövő, trendi kihívás, újabb hóbortos callange. Ne-
künk sem a természetet, hanem önmagunkat kell legyőz-
nünk!  Győzedelmeskedni együtt, hazánkban, a mi há-
zunk táján, közmegegyezéssel! Boldogan az új évben is! 
 

Horváth Bernadette 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 

Nem lenne hiteles a sorozat, ha nem írnék pár sort a 

kiegyezés pozitív hatásairól. A kiegyezés azonban nem 
az osztrák császár kegye és jószívűsége okán jött létre. 
A tizenkilencedik század közepi háborúkban az osztrák 
Habsburg-ház vereséget szenvedett, kiszorult a német 
egységből így birodalmát keleti és déli irányban igyeke-

zett megszilárdítani. Magyar részről Kossuth-ék és 
Klapka tárgyalásai is elkéstek a császári udvarral szem-
ben álló felekkel. Talán nem is olyan nagyon késtek el, 
inkább a háború két döntő csatában gyorsan dőlt el. 

A kiegyezés, mint minden politikai folyamat nem egy 

dátumhoz, hanem egy időszakhoz kötött folyamat. A fo-

lyamat kézzel fogható kezdete talán 1865. decemberi 
országgyűlés, amikor a Deák szóhasználata szerinti 

„konzervatív-liberálisok” kerülnek többségbe. Elkezdő-
dik az a folyamat, amikor az udvar (Ferenc József) az öt-
venes, hatvanas évek követeléseit elfogadja.  Nagyban 
segítette a kiegyezés létrejöttét, hogy Ferenc József 

február 17.-én kinevezi magyar miniszterelnöknek And-
rássy Gyulát. Visszaállítják a vármegyék autonómiáját, 
május 29-én megszavazzák Ausztria és Magyarország 

közös uralkodó alatti egyesítését. Talán, ha dátumhoz 
akarnánk kötni a kiegyezés befejezését, akkor az 1867. 

június 8.-án nagy pompával megkoronázzák Ferenc Jó-
zsefet. Lehetővé teszi az emigránsok hazatérését is.  

Meglehetősen furcsa, tarkabarka államalakulat(ok) 

jönnek létre. Decemberre megszületik az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia közös uralkodó uralma alatt közös ud-

vartartással, de két önálló törvényhozással, kormány-
nyal, államapparátussal, igazságszolgáltatással. Az ural-

kodó országa egyik felében Ausztria császára volt, másik 

felében apostoli magyar király. Az osztrák oldalt még 

tarkította, hogy az Ausztriai császárság a két névadó tar-
tományon (Alsóausztria, Felsőausztria) kívül további né-

met lakta (Stivia, Karintia, Tirol, Veralberg, Salzburg), 
valamint a cseh koronához tartozó (Csehország, Morva-
ország, Szilézia), az itáliai (Görz-Gradiska, Isztria, Tri-

eszt), a lengyel (Galícia-Lodoméria) tartományokat, sőt 
Bukovinát és Dalmáciát is magába foglalta. Így az oszt-
rák oldal megnevezése: Birodalmi Tanácsban képviselt 
királyságok és országok.  

Magyar részről rendezték a Horváth-Szlavón-Dalmát 

viszonyt, a korábbinál nagyobb önállóságot adva ezen 

országrészeknek. Horváth-Szlavónország igényt tartott 

volna még a magyar Tengermellékre is, ez azonban a 
monarchia megszűnéséig vitatéma maradt. A magyar 
törvényhozás rendezi a magyar felségterületeken élő 
nemzetiségek kérdését is. Idézném az 1868. évi 44. tör-
vénycikk kivonatait pár sorban.  

„Minthogy Magyarország összes honpolgárai az al-
kotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy 
nemzetet képeznek, az osztatlan egységet, magyar 

nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely 

nemzetiséghez tartozzék is egyenjogú tagja… a honpol-
gárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat 

illetőleg épségben maradván, a különféle nyelvek hiva-
talos használatára nézve a következő szabályok fognak 
zsinórmértékül szolgálni.” Ezt követi az a huszonkilenc 

paragrafus, amely részletesen szabályozza az anyanyelv 
szabad használatát, az államélet legkülönbözőbb jel-
legű intézményeiben és fórumain. Ez a törvény a máso-

dik ilyen a világon a svájci nemzeti egyenjogúságot biz-
tosító törvény után. (Mi vagyunk a kirekesztők, a nacio-

nalisták. Ajánlom 150 éves törvényünket tanulmá-
nyozni pl. az ukrán, szlovák, román törvényhozásnak.)  

A magyar államférfiakat a kiegyezéssel jórészt meg-

valósuló 48-as törvények és az egyre terjedő iparosítás, 

társadalomban a polgárosodás egyre inkább az ország 
fejlesztésére inspirálta. A gazdasági fellendülést segí-

tette a népesség növekedése. 1850-től 1890-ig. (negy-
ven év) 11,5 millióról 15,2 millióra növekedett, ez közel 

négy millió. 
(Száz évvel később (1950-90) a Rákosi- és Kádár-

rendszerben 5 millió magzatot öltek meg.) Csodálko-

zunk, hogy arányaiban nem érjük utol a több mint száz 

évvel ezelőtti állapotokat. 
A magyar nemzeti jövedelem növekedés 2%, ami 

Európa államai közt második helyezés akkoriban. Az or-

szág termelése 60%-ban még mezőgazdaság, de termé-
keink keresettek Európa-szerte. Az ipar fejlesztésére hi-

telt biztosítottak. Egyre iparosodott az ország. A városi 
polgárságnak egyre nőtt a létszáma. Kézzel foghatóak 

ma is az akkori épületek, főleg Budapesten. Utak, hidak, 
csatornák, vasutak épültek. Az 1867-es 2160 kilométer 

vonathálózat 1890-re 11246 km hosszú. Ötszörös növe-
kedés. 1914-re még megduplázódik. A vasútfejlesztés 

nagyrészt hazai gyártású sínek és mozdonyokból folyik. 

 
Egyszóval elkezdődik már ekkor az ország kapitalizá-

lódása. A szocialista történetírás ezt a világháborúk kö-
rüli időszakra tette az én diákkoromban. Nem tudom, 
most mit tanítanak, de érdemes lenne átnézni statiszti-

kai adatokat, vagy olvasni egy kicsit Széchenyi „Hitel” 
könyvét. 

Győri Sándor 
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HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL 

Január hónap 
 

Pálnak fordulása 

Fél tél elmúlása 

Piroska napján fagy 

Negyven napig el nem hagy. 

Ha fénylik a Vince, 

Megtelik a pince. 

A ködös január 

Nedves tavasszal jár. 
 

Január 1  

- 1989.01.01. Magyarországon bevezették a munka-

nélküli segélyt.  

- 1934.01.01. Az Alcatraz-sziget hivatalosan Kalifor-

nia állami börtöne lett. 

- 1880.01.01. Megkezdődött a Panama-csatorna 

építése. A munkálatokhoz toborzott munkaerő lét-

száma 1888-ra meghaladta a 20 000 főt. 1885-re ki-

derült, hogy nem tudják a csatornát a világóceán 

szintjére mélyíteni, ezért a terveket megváltoztatták. 

Az új tervek szerint a csatorna két végét zsilipek-

kel zárták le. 1913 szeptemberében a Panama-csa-

tornát próbaüzemre késszé nyilvánították. Eredeti-

leg három zsilip épült fel a csatornán, ezek a zsilipek 

33,53 méter szélesek, 320,04 méter hosszúak és 

12,56 méter mélyek, ez korlátozta a csatornán átha-

ladó hajók méretét. 2016. június 26-án adták át az új 

zsilipcsatornát, amely az eddigieknél nagyobb hajók 

áthaladását tette lehetővé. Évente 14 ezer (naponta 

átlagosan 35-40) jármű halad át. Az egymilliomodik 

hajó, a kínai Fortune Plum, 2010. szeptember 4-én 

hajózott át rajta.  
 

 
 

Január 4 

-  1885.01.04. – Először végeztek sikeresen vakbél-

műtétet. 
 

Január 6  

- 1983.01.06. „A televízióban megkezdődött a 

„Krónika” című filmsorozat vetítése. A sorozat ren-

dezője Sára Sándor kétszeres Kossuth-díjas film-

rendező, aki a II. magyar hadseregnek a doni ka-

tasztrófáját örökítette meg a visszaemlékezők be-

számolói alapján. A filmnek három mozsgói  szerep-

lője van: Lengyeltóti János iskolaigazgató, aki sza-

kaszparancsnokként a 8/III. géppuskaszázadnál 

szolgált. Ugyanitt volt beosztott Reiner József. A 

harmadik szereplő a krónikaíró, Péteri Ferenc, aki 

tartalékos főhadnagyként a IV/1 tábori kórháznál tel-

jesített szolgálatot.”  
 

Január 10  

- 1839.01.10. Először érkezett Indiából tea a Brit 

Szigetekre.  
 

Január 11 

- 1922.01.11. Először használtak inzulint a cukor-

betegség kezelésére. Kanadában, a Torontói Köz-

ponti Kórházban egy haldokló 14 éves fiú esett át a 

történelem első inzulinkezelésén, és életét ez men-

tette meg. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórhá-

zat, de az inzulint később is használnia kellett. 
 

Január 19 

- 1901.01.19. Megalakult a Magyar Labdarúgó 

Szövetség az MLSZ, István főherceg Szálló külön-

termében. 
 

Január 22  

- A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 

meg, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-

ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat-

csomag részeként, és jelölte meg dátummal Cse-

kén a Himnusz kéziratát. 
 

Január 24 

- 1966.01.24. A légi közlekedés addigi legsúlyo-

sabb katasztrófája történt az Alpokban. Az Air India 

Boeing 707-es gépe 177 utassal a Mont Blanc hegy-

nek ütközött és lezuhant. 
 

Január 31 

- 1964.01.31 Először került adásba a Delta című is-

meretterjesztő műsor. A műsor több mint 30 éven 

keresztül, 1965 decemberétől 1996-ig Kudlik Júlia 

nevéhez kapcsolódott.   
 

Rio de Janeiro város nevének jelentése portugál 

nyelven „januári folyó”.  
 
 

 

Január virága a hóvirág. A hóvirág az amarilliszfélék 

legismertebb növénynemzetsége. Huszonegy fajuk 

él, Magyarországon négy fajjal találkozhatunk. A ki-

keleti hóvirág 2005 augusztusában, az uniós jogsza-

bályváltozásoknak köszönhetően lett védett növény 

Magyarországon is. Természetvédelmi eszmei ér-

téke 10 000 FT, egyetlen szál letépését is birsággal 

büntetik. 
Forrás: ezenanapon.hu, wikipédia, Mozsgó 1983. évi króni-

kája 

                                         Összeállította: Kántor Éva 
 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Panama-csatorna_zsiliprendszere&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Panama-csatorna_zsiliprendszere&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Panama-csatorna_zsiliprendszere&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1823
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1rcseke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1rcseke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_himnusza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portug%C3%A1l_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Portug%C3%A1l_nyelv
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Függőleges: 1. 

Milyen tésztá-

ból készül a 

lángos? 2. Ki 

volt az Árvízi 

hajós? 3. Me-

lyik magyar vá-

ros jelképe a 

Tűztorony? 4. A 

Vénusz bolygó 

másik elneve-

zése? 5. Kis 

rágcsáló. 6. Ki 

énekelte a Tita-

nic betétdalát?  

7. Periódusos 

rendszer első 

eleme. 8. Or-

gona színű. 9. 

Hol készül a 

Mozsgói faluúj-

ság? 10. Híres-

ség. 11. Melyik 

a föld leghosz-

szabb folyója? 

12. Melyik Ma-

gyarország má-

sodik legna-

gyobb tava? 

13. Mit jelent magyarul Buenos Aires? 14. Hogy hívják Aladár kutyáját a Mézga családban?  

Vízszintes:  15. Mi a tiramisu szó jelentése? 16. …. rózsát terem. 17. Mi volt az Orient expressz? 18. 

Tehetős. 19. Melyik együttes dala a Holnap hajnalig? 20. Hány dl bor kell a nagyfröccshöz? 21. Mi a neve 

a kaposvári színháznak? 22. Kelmét méretre vág. 23. Hogy hívták Mátyás királyt? 24. Mit tud a kockásfülű 

nyúl a rajzfilmben? 25. Robbanó anyag? 26. Melyik együttes dala a Ha volna két életem? 27. USA tagál-

lama? 28. Hol található a Grassalkovich-kastély? 

_ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _  
1     2         3    4    5    6         7    8    9        10   11  12   13  14  15  16  17  18  19       20  21       22  23   24  25  26  27  28  29 

_ _ _ _ _  _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _ _ _    
30  31  32  33  34     35   36  37       38  39   40  41  42  43       44  45  46  47  48  49       50       51  52  53   54  55  56  57  58  59      

  

Novemberben megjelent rejtvény helyes megfejtése: Jönnek még szép napok! A helyes megfejtést 

18-an küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyertek Orgyán Achilles, Reszli János, Götzné Len-

gyel Mónika. Gratulálunk! 
 

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

 

Decemberben megjelent rejtvény helyes megfejtése: Boldog karácsonyt kívánunk! A helyes megfej-

tést 18-an küldték be, közülük sorsoltunk. Ajándékot nyert Grósz Józsefné. Gratulálunk! 
 

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

leadható a községi könyvtárban január 24-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk. K. É. 
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Az én virágom - az én világom 

Liliomok 

Itt a tél. A rövidülő napok, a ködös, esős hideg hozza ma-
gával a depresszió gyorsan csírázó magocskáit. Ha hagy-
juk, ki is fognak kelni, hogy fojtogató indáikkal megkeserít-
sék az életünket. Itt az idő, felvenni a kesztyűt, és küzdeni 
ellene! A legnagyobb szövetségeseink ebben a harcban a 
színek! Ezért a mostani cikkem a liliomokról szól, egy cso-
daszép színes társaságról, a nyár üde, színpompás, ele-
gáns gyermekeiről! Már a neve is nőies, lágyan dallamos.  

 

 

Ha kiosztanák a virágok közt az Oscar díjat, szerintem az 
orchideák, és a liliomok felváltva nyernék a "legszebb szí-
nésznő" díjat minden évben.  
 

Ha egy igazán különleges, évről-évre szebben, gazdagab-
ban nyíló évelő virágot szeretnénk, ami ráadásul teljesen 
gondozásmentes, csak az elnyílt szárat kell levágni róla, 
hát válasszunk liliomot!  
 

Ősszel, és tavasszal is ültethető a hagyma, a cserepesen 
vásárolt pedig egész évben, tél kivételével. Léteznek az 
egyszerű sásliliomok. A sásliliom megvastagodott gyökér-
részeivel, az úgyn. "rizómákkal" könnyedén szaporítható. 
Dús bokorrá növő, keskeny zöld leveleiről kapta a nevét, 
és ma már hófehértől a mélyliláig terjed a kapható színek 
listája, több mint 270 faj, törpétől a majd 2 m magasra nö-
vőig. A virágforma pedig a szerény szimplától a sokszoro-
san teltig. Érdekessége, hogy ehető a virága, és a világ sok 
táján, még éttermekben is felszolgálják.  
 

 
 
 
 
 
 

De jöjjön a királynő! A hófehér, nyár eleji szépség, a Ma-
donna Liliom, a templomok, és menyasszonyi csokrok va-
lahai legbecsesebb éke! Réges-régen a legtöbb porta vé-
dett kincsének számított, ha sikerült szerezni egy hagy-
mát, büszkén mutogatták. Mikor a kinyílt virág édes, bó-
dító illata esténként belengte az udvart.  
 

Királyliliom, tigrisliliom, a 20 éve megjelent óriás "lili-
omfa", pókliliom, törpe liliom... 
A nemesítőknek köszönhetően már a liliomokból is szívfáj-
dítón hatalmas választékkal találkozhatunk, minden elkép-
zelhető színben, és színkombinációban. A tavalyi év slá-
gere a zöld volt. Nekem az üde napsárga, a finom rózsa-
szín, a pöttyös törpe hófehérke, a piros, az óriás, a lángvö-
rös, a narancssárga… meg mindegyik a kedvencem, amit 
már sikerült beszerezni!  
 

A liliomot bátran megvehetjük cserepesen is a boltokban, 
nagy túlélők. Március, és október vége közt mielőbb ültes-
sük ki a kertbe, ha mód van rá! Ha nincs, akkor ültessük át 
egy legalább 3x akkora cserépbe, mint amiben árulták, így 
tartós marad a virág, kinyílnak a még zárt bimbók is, és kö-
vetkező évben jó eséllyel újra nyílni fog! Színes csodák, 
csodás színek!   
 
 

Figyeljük, keressük a színeket a világban, tárjuk ki a lel-
künk, és lássuk meg azokat az apró csodákat, amiktől a leg-
borongósabb nap is élhetővé válik! Ne hagyjuk, hogy győz-
zön felettünk a sötétség!  

Tamasicsné Rigó Tünde 
 
 

 

 
 

Álláslehetőség 
 

Mozsgó Önkormányzata  
temetőgondnoki állást hirdet. 

 
Napi 4 órás munkavégzés,  
megbízási jogviszonyban. 

 
Jelentkezni a polgármesteri  

hivatalban lehet! 
 

 


