
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Új programokkal készülünk, megfűszerezzük a jól 
bevált, kedvelt elemeket. Igyekszünk még különle-
gesebbé tenni ezt a napot.  
 

A kakasos ételek versenye kiemelt szerepet kap. Új 
helyszín, még több szereplő. Jön Kovács Lázár 
chef, együtt zsűriznek Kaba Laminnal. E két nagy-
mester beavat bennünket a kakasfőzés rejtelmeibe 
is. Kíváncsian várjuk.  
De mi Mozsgóiak sem vallhatunk szényent! Készít-
sük el a méltán híres Mozsgói Kakaspörköltet. Vár-
juk a bátor jelentkezőket!  

 

Lesz kakasos futás jelmezben, kakasos pólóban!  
Játszunk együtt! 
 

Őrizzük a régi játékunkat, a kakasütést! Még mindig 
tudjuk, hogyan kell kedvencünket a győzelemre se-
gíteni. Mindkét napon lesz kakasütés felnőtteknek, 
gyerekeknek egyaránt! 

Az előadókat lefoglaltuk, a koncertműsor összeállt.  
Válogassanak, szemezgessenek!  
 
Meglepetés: MILLIOMOSSÁ TESSZÜK! – részle-
tekről később… 
 
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a szer-
vezői gárdához, és ötleteikkel, javaslataikkal hozzá-
járulnának a fesztivál sikeréhez!  
 

MEGHÍVJUK ÖNÖKET 
EGY BESZÉLGETÉSRE! 

 
A találkozó ideje: február 13. csütörtök  
17.00 óra. Helyszín: kultúrház 
 
Várunk minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel! 

 

10 ÉV. Kilenc alkalommal már bizonyítottunk. Jön a 10.  
A legnagyobb, legszínesebb, a „világraszóló”. 
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ÉLETKÉPEK 
 

„Esik a hó, az első hó, 

s az egész udvar csupa porcukor. 

Pici öröm ez a szíveknek, de mint a hófelhő,  

ez is gyorsan tovább vándorol,” 

                                               Pierot 
 

    
 
 

„Porhavat zúdít a fergeteg, minden utat, ösvényt eltemet. Útközben a friss szél elaludt; hó lepi az erdőt, a falut.” 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiss Dóra Cseh Lorin Villő 

2020. február 4.  

 

Több helyen 90-100, Sopronban 114, Fonyódon 

123 km/órás széllökéseket hozott a hidegfront. A 

67-es számú főút, mozsgói elágazásánál egy 20 

méteres fa kidőlt. Teljes útzár alakult ki, ami miatt 

egy mentőautó nem tudott tovább haladni. 

     Forrás: BAMA 

Budai Léna Szilber Luca 
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MÚLT, JELEN, JÖVŐ… 
 

Megyeri Kázmérnével, Ica nénivel beszélgettem, 

mint ismételten megválasztott képviselővel, ered-

ményekről, tervekről és a jövőről.  

 
 

 

 

 65 éves és nyugdíjas vagyok. A 42 éves 

munkaviszonyomból 32 évet töltöttem közigazga-

tási területen (önkormányzatoknál könyvelőként). Az 

időm egy részét a 92 éves édesanyámról való gon-

doskodással töltöm. Férjem Megyeri Kázmér, aki 

szintén nyugdíjas. Két gyermekem van: Ágnes lá-

nyom kormánytisztviselőként dolgozik, József fiam 

tíz éve él külföldön.  

2006-tól 2010-ig, majd 2014-től 2019-ig önkor-

mányzati képviselő voltam. A 2019-es választáson 

ismét bizalmat kaptam a lakosságtól, hogy folytat-

hassam a képviselői munkámat.  

 

Hogyan értékeli az elmúlt 5 évet? 

 2014-óta segítem képviselőtársaimmal 

együtt a polgármestert a sikeres munkájában. Cél-

tudatosan nagyon sok pályázatot nyújtottunk be, 

hogy a falunk fejlődhessen.  

 A község vagyona gyarapodott épületekkel 

(bölcsőde, vágópont, kápolna, „taka-

rék” épülete, sertéshizlalda). A köz-

épületek tetőszerkezetei felújításra 

kerültek: művelődési ház, bölcsőde, 

napközi, sportöltöző, közös hivatal. A 

templom felújításhoz is adott támoga-

tást az önkormányzat.  

 2 db busszal rendelkezünk, 

mellyel az óvodásokat és az iskoláso-

kat is szállítjuk. A buszt a nyugdíjasok, 

a sportolók és a lakosság is igénybe 

veheti. 

 Tavalyi évben a centrumban lévő bérlaká-

sokban kiépítették a vízhálózatot, a lakóházak rákö-

tése folyamatban van.  

A falu szépítésében nagy és felelősségteljes szere-

pet vállaltak a közmunkások. A kulturális téren 

eredményes és színvonalas munkát tudhat maga 

mögött a Mozsgóért Egyesület, a Nyugdíjas klub, 

az óvodások és nem utolsósorban az iskolások. 

Köszönet a munkájukért. Egyúttal köszönet a BM 

Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Mozsgói 

Otthona lakóinak, akik ugyanúgy részt vesznek a 

rendezvényeinken és színvonalas műsoraikkal eme-

lik azok fényét. Nagyon jó, hogy itt élnek közöttünk, 

tisztelettudóak, segítőkészek és szeretjük őket. 

Természetesen az otthon dolgozói nélkül nem 

lenne együttműködés, köszönet érte. Összességé-

ben én úgy érzem egy nagyon sikeres időszakot 

zártunk. 

Miért indult újra a képviselő választáson? 

 Visszatekintve az elmúlt időszakra, úgy ér-

zem, hogy a képviselői megbízatásomat felelősség-

gel teljesítettem, és továbbra is érzek magamban 

erőt és szorgalmat arra, hogy továbbra is képvisel-

jem a lakosok érdekeit, elősegítsem a falu fejlődését 

és gyarapodását.  

 Úgy érzem, hogy helyem és dolgom van még 

ebben a közösségben, és ezúton is köszönöm a bi-

zalmat.  

 

Bízott benne, hogy újra megválasztják?  

 Nagyon optimista voltam és bíztam benne, 

hogy jól végeztem a munkámat és szeretnek az em-

berek. 

 Bárki jöhet hozzám segítségért az ajtóm 

mindenki előtt nyitva áll. Ha nem tudok segíteni, 

egyeztetek polgármester úrral és a testületi tagokkal 

közösen próbálunk megoldást találni. 

 

Mit jelent képviselőnek lenni? 

 

 

 Ha egy mondattal 

kellene rá válaszolni, akkor 

szolgálni a falut és a benne élő 

embereket.  

 

Mi a feladata egy képviselő-

nek? 

 A polgármester mun-

kájának segítése és felelős 

döntések meghozatala, a la-

kosság és a falu érdekeinek a 

szem előtt tartása.  
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Mennyire van rálátása az önkormányzati dolgokra? 

 Az önkormányzati szférában eltöltött élet ho-

zadéka, hogy teljeskörűen ismerem az önkormány-

zatok működését, a költségvetés felépítését és tar-

talmát. Szinte napi kapcsolatban vagyok a polgár-

mester úrral, így a napi dolgokkal is nagyrészt tisz-

tában vagyok. Úgy érzem, hogy felelős és megala-

pozott döntéseket tudok hozni a testületi üléseken.  

 

Van-e olyan az elmúlt 5 évből, ami az ön javaslata 

után valósult meg? 

 Minden döntésben tevékenyen részt vettem, 

de van egy, amire külön büszke vagyok. Volt egy na-

gyon régi Önkormányzati rendeletünk, amely a lete-

lepedéssel kapcsolatos, minden 40 év alatti házas-

párt, aki a faluba költözik, itt vesz házat és itt is sze-

retne élni, támogattuk 50.000,- forinttal, a támoga-

tást a javaslatomra megdupláztunk, melyet az elkö-

vetkezendő időszakban bővíteni szeretnénk. 

 

Mik, azok a tervek, amiket szeretne, ha megvaló-

sulna a következő öt évben?  

 A szőlőhegyi út elkészült, az idei évben át-

adásra kerül és használhatjuk. Az egyetlen „nem jár-

ható út” Mozsgón a Kolozsvári és az Árpád utcát 

összekötő felsőszakasz, aminek a kövezése és fel-

újítása terveim között szerepel. Valamint a Pozsonyi 

utca rendbetétele. 

 Nagy vágyam, hogy a falunknak legyen egy 

150 férőhelyes sportcsarnoka, mely tehermentesí-

tené a művelődési házat, és teret adna az ifjúság 

sporttevékenységének, tornaóráknak és versenyek-

nek, lakodalmaknak, rendezvényeknek.  

 Polgármester Úr előző havi számban megje-

lent cikkében említette, hogy a 2020-as év a megva-

lósítás éve. Baranya megyéből 3 település részesül 

kiemelt támogatásban, Mozsgó ezek egyike, amely 

keretében 200-250 milliós beruházás várható. Vár-

juk az ötleteket a támogatás minél hatékonyabb és 

a falu fejlődését elősegítő felhasználására.  

 Inkubátor házat is szeretnék. Valamint hús-

feldolgozót, hogy ne csak félsertést, hanem a feldol-

gozott húst is tudjuk értékesíteni.  

 Az idei évben megkezdődik a kápolna és a 

régi jegyzőlakás felújítása. A posta melletti részen ki-

alakításra kerül egy központi tér, ahová szökőkutat 

tervezünk. 

 

Ha megszűnik a közmunkaprogram Ön szerint utána 

mi lesz a faluban? 

 A kormány nem fogja teljesen kivonni a köz-

munkaprogramot. Ha mégis, akkor igyekszünk 

olyan megoldást találni, hogy a közmunka program-

ból kikerülőknek legyen munkahelye, mert szükség 

van a munkájukra.  
 

 

 

 

Amikor döntést hoznak a testületi ülésen akkor az 

emberek vagy inkább a falu érdekei vannak előtér-

ben? 

 A falu érdeke megegyezik az itt élő emberek 

érdekeivel és az itt élő emberek érdekei adja a falu 

érdekét. A falu az itt élő emberekért van.  
 

 

Milyennek látja most Mozsgót? 

 Településünk rendelkezik a kistelepülések 

minden előnyével, csendes, barátságos és figyelünk 

egymásra. Gyönyörű a környezet, itt felnőni ajándék. 

Az infrastruktúra is széleskörű, elérhető a gyógy-

szertár, orvosi rendelő, védőnői, bölcsőde, óvoda, 

iskola és posta. Minden intézménnyel rendelkezünk, 

ami egy falut élhetőbbé tesz. 

 

Milyennek látja 5 év múlva a falut? 

 Ha a célkitűzéseink megvalósulnak, akkor 

egy élhetőbb település leszünk és hamarosan „vá-

ros” szintű településsé fejlődhetünk.  

 

Milyennek látja a faluban élő embereket (zárkózott, 

segítségre szorulnak, jó szomszédok)? 

 Nagyon közvetlennek és barátságosnak lá-

tom a községünkben élő embereket.  

 

Mint tősgyökeres Mozsgói. Ön szerint elmennek az 

emberek vagy inkább maradnak a településen? 

 Én úgy látom, hogy innen nem elmennek, ha-

nem maradnak, és ide jönnek az emberek. Az utolsó 

két évben nagyon sokan letelepedtek, sok fiatal csa-

lád kezdi itt az életét. Ha jól tudom most csak egy 

eladó ház van a faluban. Az utóbbi időszakban több 

gyermek is született és reméljük még születni is fog, 

így talán több gyermek kezdi meg községünkben az 

óvodai és iskolai nevelést-oktatást. 

 

Milyenek látja a falu összetételét (nyugdíjas, fiatal 

aktív dolgozó).  

 Jelenleg a falu nagy része nyugdíjas, de 

egyre több az ide költöző fiatal család; és ezzel re-

méljük, hogy a gyerekek száma is tovább növekszik, 

fiatalodik a falunk.  

 

Nyugdíj mellett dolgozik még? 

 Jelenleg nem dolgozok, de nyugdíjba vonu-

lásom után több önkormányzatnál dolgoztam, köny-

velőként. 2016-2019 májusáig a Szigetvári Kórház 

pénzügyi osztályán dolgoztam. 

 

Van olyan álma, amit szeretne még megvalósítani a 

magán életében?  

 Minden álmom megvalósult, van két szép 

gyermekem, és édesanyám is köztünk él még. Ennél 

több most nem kell. Szokták mondani, ha egészség 

van, akkor minden megvan. 
 

Kántor Éva 
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 Jót tenni, jó a léleknek 

Beszélgetés Hamrák Tünde képviselővel 

 Amikor mondtam Tündének, hogy szeretnék egy in-

terjút készíteni vele, szabadkozott, hogy ő nem szeret 

szerepelni, kitárulkozni, és beszélni önmagáról. Aztán 

mégis kötélnek át, miután mondtam, hogy mint képvi-

selőt szeretném bemutatni, azoknak, akik esetleg nem 

ismerik.  

 

Tudom róla, hogy tősgyökeres Alsóhegyi, mindig ott 

élt, jelenleg is ott lakik az édesanyjával. Jól ismeri az 

ottani embereket, tudja mik a problémáik, és ahogy a 

kis bemutatkozójában le írta, szeretne tenni a faluért 

és a benne élőkért. A tavaly októberi választáson az ott 

lakók szavazatukkal támogatták, ezzel kinyilvánítva, 

hogy szeretnék, ha ő képviselné őket.  Tudták mit vár-

hatnak el tőle, hiszen már volt képviselő 2000-2010 

közt. 

Mit gondolsz, milyen lesz együtt dolgozni a mostani 

képviselő testülettel és a polgármesterrel? 

Először is szeretném elmondani, nagyon örültem, hogy 

megválasztottak. Mivel én már voltam képviselő két 

polgármester mellett, tudok párhuzamot vonni. Egyér-

telmű, hogy az utóbbi években nagyon sokat fejlődött 

a falu és a szőlőhegy. Mivel a munkám során már jól 

ismertem a polgármestert, tudtam, hogy vele jó lesz a 

közös munka; Icával és Attilával már dolgoztam együtt. 

Fontosnak tartom, hogy jól tudjak együtt dolgozni kép-

viselő társaimmal és bizalommal legyünk egymás iránt, 

hiszen mindnyájan a faluért és a benne élő emberekért 

vagyunk. Úgy látom, hogy megvan egymás iránt a biza-

lom, mint a polgármester úrral, mint a testület tagjai-

val. Nem mondom, hogy nincsenek, vagy nem lesznek 

viták, de mindig közös nevezőre jutunk. Mindenki el-

mondhatja a véleményét, és ez jó. Nem mindig értek 

egyet teljes mértékben a döntésekkel, de a jó cél érde-

kében meggyőzhető vagyok.  

 Milyen volt lejönni a faluba dolgozni? Hiszen más 

emberek, más körülmények vannak itt, azonkívül rád 

bíztak egy csapatot, akiket irányítani kell.  

Nagyon más volt. Kicsi hazám mindig is a Szőlőhegy 

volt és az is marad. Nagy érvágás volt, hiszen ott szü-

lettem és nevelkedtem, mondhatnám, hogy féltem, 

nem tudok bele csiszolódni, de segített az a csapat, 

akikkel akkor kezdtem. Most, hogy egy éve itt lent va-

gyok, már ismerem az embereket, ők is ismernek en-

gem. Nem szeretném, ha dicsekvésnek tűnne, de én 

olyan vagyok, hogyha kérnek tőlem valamit, azon va-

gyok, hogy segítsek. Most még inkább fontosnak tar-

tom ezt képviselőként.  

 Köztudott, hogy közmunkásként dolgozol, és most, 

hogy képviselő lettél ugyanúgy teszed a dolgod, lehet 

számítani rád, nem változott semmi. Csak körbe kell 

nézni a faluban és mindenhol látszik a te és csapatod 

keze munkája. Tavasztól őszig virágok kavalkádja szí-

nesíti a falut. Többek közt ez is a közmunkásoknak kö-

szönhető. 

Szeretek közmunkás lenni. A munkám során ismertem 

meg az embereket itt lenn a faluban. Most, hogy kép-

viselő is lettem, sokkal többet tudok segíteni. A polgár-

mesterrel is kétféle viszony van, ha beülök az ülésekre 

ott egyenrangú fél vagyok és nem beosztott. Szét tu-

dom választani a munkámat és a képviselői feladatot. 

Sokat dolgoztam, hogy idáig el jussak, de megérte. Jót 

tenni, jó a léleknek is. Én szeretek jót tenni és remélem 

ezután is lesz alkalmam.  

Mik a terveid az elkövetkező 5 évre? 

Az elkövetkező évek nagyon sok munkával fognak 

telni. Szeretném támogatni a polgármester urat, hogy 

megvalósítsa azokat a terveket, amelyeket kitűzött. 

Persze reális keretek között. Szeretném, ha a kápolna 

felújításra kerülne, gyönyörű lenne. Engem is nagyon 

irritál az iskola felső épülete, hiszen talán negyven év 

óta ott semmi nem volt csinálva. Kívülről ráférne egy 

homlokzatfestés, ajtó és ablak csere is. Azért mondom, 

mert körülötte minden épület nagyon szépen rendbe 
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van téve és ez valahogy kilóg a sorból.  Aztán még ott 

van a buszmegállóban az a bolt, amely kicsit azért vall-

juk, be ront a faluképen, ahogy a kastély kerítése is.  

 

A beszélgetésből kiderült, hogy a Szőlőhegy a szíved 

csücske és elsősorban ott szeretnél tenni az embere-

kért. Milyen ott élni ma? 

A szőlőhegyen 82-ben lett köves út, aztán 2004-ben ve-

zetékes víz, ami lássuk be nagyon nagy dolog volt.  

Majd jött a vezetékes telefon. Fejlődtünk, de a rend-

szerváltástól el kellett telni 30 évnek, hogy végre asz-

faltos utunk legyen. Voltak próbálkozások, de lássuk 

be, hogy ezt is a polgármesternek köszönhetjük. Ott 

van a gyermekház és van a falubusz is, 

vagyis nincsenek magukra hagyva az ott 

élő emberek. Jelenleg a szőlőhegyen is 

koordinálom a villanyvezeték felújítását, 

valamint az izzók cseréjét. (Leveszik az 

erdő melletti lámpákat és át teszik oda, 

ahol szükség van rá.) Folyamatosan van 

munka itt lenn a faluban és fenn a hegyen 

is. 

Rákérdeztem, hogy mivel jár le a faluba? 

Mondja: gyalog, bár hozzátette, hogy az 

új úton azért autóval is fog járni. Beszél-

getésünk során kiderült, hogy bárhol és 

bármilyen munkát végzett, azt szívből csi-

nálta.  

Néha elkanyarodtunk és ő kérdezett engem, de na-

gyon jó volt vele beszélgetni. 

Köszönöm az interjút, az idődet, amit rám szántál, és 

kívánok sok sikert és kitartást a munkádhoz. 

Bege Amália 

 

JOGOSKODÓ 
 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ  
E-RECEPTRŐL 2020.01.01 -TŐL 
 
Január elsejétől lépett életbe az új e-re-
cept, melyet elektronikus úton megrendeli 
az orvos és a beteg papír nélkül is ki tudja 
váltani a gyógyszertárban.. 
 
Ha az orvos a gyógyszert elektronikus 
úton rendeli (úgynevezett e-receptet ír), 
akkor, nem köteles automatikusan papír 
alapú vényt nyomtatni a betegek részére. 
Viszont továbbra is köteles papír alapú fel-
írási igazolást nyomtatni! 
 
14 éven aluliak számára kiállított e-recept 
esetén továbbra is kötelező a felírási iga-
zolás nyomtatása. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Papír alapú felírási igazolás nélkül a gyógyszer-
tárban mindenki csak a saját részére kiállított e-
recepteket válthatja ki. A nem papír alapú recept 
kiváltásához személyi igazolvány és TAJ kártya 
szükséges (vagy e-személyi, és a pin kód isme-
rete).  
 
A mozsgói gyógyszertárban csak új típusú sze-
mélyivel és pin kóddal lehet kiváltani az e-recep-
tet. Szigetváron viszont elég a taj kártya és bár-
milyen személyi igazolvány. 
 
A jogszabály lehetőséget biztosít olyan meghatal-
mazás adására, amellyel a meghatalmazó ne-
vére felírt vényeket a meghatalmazott is ki tudja 
váltani papír alapú felírási igazolás nélkül is. 

  
A meghatalmazás adása sajnos még a gyakorlat-
ban nem működik.  

                                       B. A   
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KINEK SZÓL A BIZONYÍTVÁNY????? 
 

 Ha január, akkor minden iskola – gyerek – szülő 

életében fontos nap a félévi bizonyítvány kiosz-

tása – értékelése. 

A mai kor, világ sokat foglalkozik a kérdéssel: 

„Osztályzat – tudás – élet – öröm – bánat – bűntu-

dat – mit érdekel engem?– életre valóság” kifeje-

zésekkel. 

Egy biztos: ezek a szavak, kifejezések biztos, 

hogy elhangoznak így félév körül. 

   Kicsi, kék vagy közepes és sárga vagy papírlap, 

van, hogy örülünk, van, hogy kicsit szomorkodunk 

miatta. Mi az? Az iskolai félévi bizonyítvány. Első, 

második osztályban (év végén már nem) szöveges 

értékelést adnak a tanárok a csemetékről: van, 

ahol sablon szövegben húzzák alá a megfelelő 

részt, van, ahol egyénre szabott a jellemzés. Bár-

hogy is van, ezek a jellemzések még csak inkább 

simogatják a szülők és a gyerekek lelkét, a hibákra 

való figyelmeztetések kedvesen, finoman burkol-

tan, a lényegre koncentráltan jelennek csak meg. 

Később, különösen felső tagozatban ez a helyzet 

megváltozik: a jegy a tanár-diák kommunikációs 

csatornájává válik, a tanár ezen keresztül próbál 

üzenni. 

Mégis miért meglepetés a félévi bizonyítvány?  

   Az év közbeni jegyeket nyomon követve nagy-

részt sejthető, milyen jegyeket visz haza a gyerek 

majd félévkor. Épp ezért már év közben is érde-

mes utánanézni, mi okozza, hogy nem igazán mu-

zsikál jól egy tárgyból: nem érti az anyagot, vagy 

esetleg nem jön ki jól a tanárral, esetleg valami-

lyen tanulási zavar állhat a háttérben vagy otthon 

van valamilyen probléma? 

   A büntetés, szidás ritkán éri el a célját: ráadásul 

aligha lesz motivált a gyerek a tanulásban, ha el-

tiltjuk. A sporttól különösen nem érdemes távol 

tartani, hiszen a fizikai aktivitás jó hatással van az 

egészségére, ráadásul a szellemi teljesítményt is 

javítja. Sokkal többet ér vele, ha egy óra szalad-

gálás után ül le tanulni a gyerek, mint ha egész 

délután a szobában görnyed a könyvek felett. Én 

pont ezt írnám fel receptnek. 

 

 

 

 

 

A tiltás pedig egyetlen dolog lenne: tanulás alatt 

nem lehet ott a mobiltelefon!!!! 

A másik fontos lépés lenne: kötelező mindennap 

az iskoláról, a leckéről beszélgetni otthon. 

  Fontos, hogy ne önmagukban a jegyeket értékel-

jük, hanem az azok mögött álló munkát. Lehet, 

hogy egy nehezen kiküzdött hármasban több erő-

feszítés van, mint egy kegyelemötösben... Ha a 

gyerek megteszi, amit tud, akkor azt mindenkép-

pen értékelnünk kell. Ha viszont itt van a hiba, ak-

kor azt kell megbeszélnünk, és szükség esetén 

akár ellenőriznünk. 

És hogy látják ezt a gyerekek???? 

A kérdés: Mit szóltál/szóltak a félévi bizonyítvá-

nyodnak? 

1.- Jó lett. Megnézte anyukám. Többet nem be-

széltünk róla. 

2.- Elégedett vagyok. Leültünk együtt otthon, és a 

nagyobb tesók is megnézték. 

3.- Szerintem jó lett. Azt mondták otthon: „Csak 

így tovább!” 

4.- Nekem ennyi elég. Nem baj, ha vannak benne 

rosszabb jegyek is. Otthon sem szóltak miatta.  

5.- Nem ért meglepetés. Erre számítottam. A szü-

leim is erre számítottak. 

6.- Már az iskolában megnéztem. Örültem. Otthon 

is örültek. 

De mi van azokkal, akik nem tudnak így 

örülni???? Ők vajon szégyenkeznek? És kinek a 

szégyene? Rájuk ki figyel? Vajon elég, ha csak az 

iskola? 

És lehet jobb? Mitől lesz jobb? 

Voltak válaszok: 

1.- Majd jobban figyelek. 

2.- Többet fogok tanulni. 

3.- Ha nem értem, kérek segítséget. 

És otthon mit beszéltetek meg? 

1.- Majd jobban figyelek. 

2.- Többet fogok tanulni. 
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3.- Ha nem értem, kérek segítséget. 

És ettől tud jobb lenni? Mi kell, hogy jobb legyen? 

Kell-e, hogy jobb legyen? Kinek fontos, hogy jobb 

legyen? 

Mi tanárok szeretnénk, hogy jobb legyen. Mi taná-

rok, átbeszéltük a tanulókkal a második félév ta-

nulási lehetőségeit. 

Hajrá kedves Szülők!!!! Fontos!!! Még nem késő – 

soha nem késő!!!!! 
 
 

A gyerekünk a tét! 
 

 

Naiv vagyok? Lehet, de én a bizalmat tartom az 

emberi kapcsolatok egyik legalapvetőbb fokmé-

rőjének, és igenis hiszek abban, hogy a tanárokat 

a jegyek meghatározásakor nem a kicsinyesség, 

hanem az ösztönzés vezérli. 

 
Írta: a tanár 

 

 

 

 

 
„Szeressük egymást gyerekek…” 
 
A mozsgói nyugdíjas klub tagjai rendszeresen talál-
koznak, részt vesznek más klubok rendezvényein, so-
kat tesznek a magány ellen, tartalmas együttlétekért.  

 Minden év májusában fogadják a mikrotérség te-
lepüléseit. Kapcsolataik olyan szerteágazóak, hogy 
nem tudnak mindenkit fogadni, ezért a 2020. évben 
két alkalommal rendezik meg a találkozót, az elsőt ja-
nuár 18-án. 

  „Mozsgóra imádnak jönni a vendégek. „- mondta  el 
a nyugdíjas klub vezetője, Gajákné Peszmeg Mária 
köszöntőjében. Köszöntötte a vendégeket, a nyugdí-
jas klubok tagjait (Hobol, Somogyapáti, Somogyhár-
ságy, Somogyviszló, Vásárosbéc). A rendezvényt 
megtisztelte a Nyugdíjasok Baranya Megyei Képvise-
letének vezetője Bimbó István elnök.  Matis Géza ko-
rábbi elnök emléke előtt egy perces néma felállással 
tisztelegtünk.  

A megjelenteket Kovács Zsolt Vilmos polgármester is 
köszöntötte. Örül, hogy Mozsgón a nyugdíjasok mi-
lyen aktív közösségi életet élnek, ha körbenéz, mo-
solygós, vidám arcokat lát. Gratulált a klub tagjainak 
a szervezésért. Külön gratulált Gajákné Peszmeg Má-
riának, aki 15 éve koordinálja a klub életét: „Marika, 
a nyugdíjas klub fénykorát éli az irányításod alatt. Kö-
szönet érte.”  

 

 

 

 

Ezt követően Bimbó István gratulált a mozsgóiaknak 
az aktív klubéletért. Megígérte, hogy minden segítsé-
get megad a megyei szervezet.  

A köszöntők után megható érzés volt együtt, egymás 
kezét fogva, elénekelni a „Szeressük egymást, gyere-
kek” című dalt.  

A vacsorát ismételten az iskola konyháján készítet-
ték, a jóféle nedűk Horváth Tibor és Végh Teri pincé-
jéből kerültek az asztalra. Zenélt Bozsányi Gyula.  

Ezen a téli, fázós estén felmelegített bennünket a 
zene, a tánc, az együttlét öröme.  

Gratulálunk! Kívánunk erőt, egészséget a nyugdíjas 
klub tagjainak.       P. É.  
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Ami a történelemkönyvből kimaradt 
 

A kiegyezés utáni Magyarországról még pár gon-

dolattal próbálom bemutatni a kort, persze a tel-

jesség igénye nélkül. A kiegyezéstől az I. világhá-

borúig igen változatossá válik mind a bel-, mind a 

külpolitika. Bevallom az én memóriám sem alkal-

mas arra, hogy megjegyezzem, a kor miniszterel-

nökeit és programjaikat és az olvasóim sem biz-

tos, hogy sokat profitálnának belőle, ha a könyv-

táramból idemásolnám programjaikat, pályafutá-

sukat. Megpróbálom a nagy áramlatokat felidézni. 

 A Magyar Királyság, mint sok nemzetiségű 

államalakulat mindig is küzdött a nemzetiségi 

problémákkal. Ezeket nem akkori, hanem mai 

szemmel is mintaszerűen oldotta meg. Nézzük az 

1868-as népiskolai törvényt. A 6-12 éves gyerme-

kek számára, hat osztályban, majd 15 éves korig 

ismétlőosztályban tankötelezettséget, állami fel-

ügyeletet, tanfelügyelői szervezet felállítását, taní-

tóképzők felállítását határozta meg. De még két 

további határozatot is idézni kell: „minden növen-

dék, anyanyelvén nyerje el az oktatást” továbbá 

„olyan tanítót alkalmazzanak, aki a községben di-

vatozó nyelveken tanítani képes”. Tegyük ehhez 

még hozzá a magyar nyelv még tantárgyként sem 

volt kötelező a népiskolában. 

Fennállt az állami iskola állítási kötelezettség, ha 

harminc vagy több más anyanyelvű diák volt a sa-

ját anyanyelvű oktatásra. Mindez több mint másfél 

évszázada a Kárpát-medencében, a Szentkorona 

országában. Másfél évszázaddal később szent-

ségtörésnek számít, az EU. szemet huny az erdé-

lyi, felvidéki, délvidéki, ukrajnai, stb. oktatás feletti 

magyar felszólalásoknak. 

 Az 1869 és 1890 közötti időben a tanítók 

száma 17794-ről 24908-ra emelkedik. A tiszta 

magyar nyelvű elemi iskolák száma 5218-ról 

8994-re (majdnem duplája), a vegyes anyanyel-

vűek száma 3223-ról 5754-re nőtt. A törvény ha-

tására a magyar anyanyelvű lakosság alapművelt-

sége 53,9%-ról 85,6 %-ra, a németnél 68,5%-ról 

90,8%-ra nőtt. Száraz számok, de még egyszer 

nézzük meg és gondolkodjunk el rajta, több mint 

150 évvel ezelőtt milyen oktatási reformot ért el a 

nemzet. Ha valaki matekozni akar, ossza el a ta-

nárok számát az iskolásokéval: megtudja iskolán-

ként hány tanár tanította meg a nebulókat az alap-

műveltségre 150 évvel ezelőtt. Ehhez még csak 

egy mondat: három egyetemen 1980-ban 166 ta-

nár 4756 hallgatót oktatott. 

 Közben a világpolitika malomkövei tovább 

őröltek. Különböző szövetségek jöttek létre, vagy 

fél tucat háborús konfliktus zajlott, amik rövidebb-

hosszabb ideig tartottak. A harcokban a Habs-

burg monarchia szívesen használta fel a magyar 

könnyű lovasságot. Nem egy huszár tiszt, huszár-

ezred lett világhírű ezekben a harcokban. (Nem té-

vedés a – világi és nem európai – kifejezés, hisz 

az amerikai háborúkba is kitűntek valamikori 48-

as huszártisztek, úgy a csatákban, mint az ameri-

kai lovasság megszervezésében.) 

           Európában és Magyarországon is felszínre 

kerültek bal és szélsőbal oldali pártok. Ez volt az-

az időszak, amikor a magyar lakosság először 

szembesült azzal, hogy az 1867-es törvény (poli-

tikai és polgári egyenjogúság) hatására jelentős 

Galícia felőli zsidó bevándorlás indul meg. Létszá-

muk rövidesen mintegy háromnegyed milliónyi. 

(Százötven évvel később – napjainkban – minket 

kiáltanak ki antiszemitának.) 

  Közben Európa biztosan halad a világvál-

ság felé. Ez alól nem kivétel az Osztrák-Magyar 

monarchia sem. Persze a gazdasági problémák 

felszínre hozzák a politikaiakat is. Minden nem-

zetbe erősödik a baloldal befolyása. A Marx, En-

gels és a kommunista internacionálé tanai, ideo-

lógiája „hitvallása”: „a múltat végképp eltörölni”. 

Ne törődj a múltaddal, őseiddel, a múltad mögöt-

ted van. Világváltoztató eszméik nem veszik figye-

lembe, hogy a múltunkból kell táplálkoznunk, mert 

nem mögöttünk, hanem alattunk van, mint fának 

a gyökere. A jelen törzse csak ebből tud a jövőnek 

ágakat, lombot nevelni. 

 Egyre élénkebbek a nemzetiségek moz-

galmai.  

1913-ban Tisza István kerül a magyar mi-

niszterelnöki székbe, tárgyalássorozatba kezd, 

újabb engedményeket ad a peremvidéken élő, 

nem magyar anyanyelvű népeknek. Addig míg a 

horvátokkal például eredményt ér el, az oláhok 

mind újabb engedményeket követelnek. 

Ferenc Ferdinánd: „nem titkolja a magya-

rok iránti ellenszenvét és a szláv népek iránti elő-

szeretetét.”  (Írják korabeli politikusok.) 

1914-ben eldördült az a pisztoly, amely ki-

oltotta a trónörökös életét. 

Ez a számos országban, és sok kormány-

körben várt pisztolylövés volt a jeladás, a nagyha-

talmi ellentétek fegyveres megoldási kísérletére.  

Kitört a „nagy háború”. 

 

2020, fergeteg hava 

Győri Sándor 
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„Mindennapi kenyerünket…” 
 

Ilonka néni hajnalban kelt. Tegnap már lekovászolta 
a kenyérnek valót. A liszt közepén kis mélyedésben da-
gad az este berakott kovász, az élesztő. A langyos víztől 
minden beindult még az este. Most csak keverni, 
gyúrni, dagasztani kell, abban meg nincs hiány. Szépen 
alakul a tészta. 

Már felkelt a nap. (Milyen csoda nyelvünkben: a 
Nap is kel és kel a kenyér, meg az ember is reggel.) 

- Kelj fel, Zsuzsi: rázza gyengéden a tizenegy éves 
kislányt: ma kenyérsütés van. Én megyek a boltba dol-
gozni, félóra múlva szakítani kell a kenyereket, ne aludj 
vissza! A kislány még „tollászkodik” az ágyban, de visz-
sza nem aludna. Felkel, megmosdik, összekészíti az is-
kolatáskát, közben megkel a tészta. Bemegy a szobába, 
felkelti az öccsét (bátyja gimnáziumi kollégista). Kelj, 
nemsoká indulni kell, ma kenyeret is viszünk. (Hetente 
egyszer.) Az öccse is tápászkodik, mosdik, összekészül, 
tízórai ma nem kell, talán kisült a péknél a kifli, ahol 
sütik a kenyeret. 

Előkerül a nagykés, a kislány kettévágja a tésztát, 
átgyúrja, megformázza a két kenyeret. Hosszúkás ke-
nyérkosarakba kerül a két cipó. Lépked a két gyerek az 
úton, egyik kézbe az iskolatáska, másikba a kenyeres-
kosár, benne a tészta, amiből majd délutánra kenyér 
lesz az Élet. 

Az utca eleje közelében van az Eke Imre háza (kis 
parasztház), mellette valamivel kisebb a pékség, tete-
jén a vaskos kemencekémény. A kutya kötve, hisz ma 
péntek van, ma sütik a falusi kenyereket is, jönnek-
mennek az emberek az udvarba. A két gyerek bemegy 
az öreg ajtón, gyorsan behúzzák maguk mögött, (már 
megtanulták, hogy a pékműhely melegére vigyázni 
kell, megfázik a kenyér).  

- Csókolom, - köszön a két gyerek. 

- Meghoztátok a kenyereket? 

Az asszony megsimogatja a két gyereket, kezét rá-
teszi a kenyértésztára: jó lesz, mire felfűt a kemence, 
ha túlkelne, majd átdolgozzuk. Tudja, hogy Ilonka – a 
gyerekek anyja – már hajnalban dagasztott, a gyerekek 
szakítottak, formáztak, (mai szóval virgolnak). Ilonka 
már több mint egy órája a Szövetkezeti boltba dolgozik 
az ura mellett az utca elején. Az a két-három tucat 
öregasszony meg a pár otthon lévő menyecske tudja 
hozni pontosan, de a gyerekeknek úgy kell, hogy még 
odaérjenek az iskolába. Az Ilonkának meg szívesen át-
dolgozza az Imre azt a két kenyeret. A kenyér meg an-
nál jobb, minél többször átgyúrják.  

Az udvaron hatalmas kazal kévébe kötött rőzse, té-
len az erdőn gyűjtötték pár napszámossal. Most hóna 
alatt két kévét behoz a pék. Bedugja a kemencébe az 
élő parázsra, a fa nagy lobot vetve begyullad. A két gye-
rek bámulja a kemencét csillogó szemekkel, a tűz 
lángja csillagot varázsol szemükbe. Hát ebbe születik a 
kenyér, az Élet? Látták már sokszor, de mindig meg-
igézi őket a tűz, az Ős. 

- Gyerekek, menjetek, mert elkéstek az iskolából. 

- Szóljatok apátoknak a boltba: jöhet a pékáruért, 
ezt a kiflit meg vigyétek, jó lesz tízóraira. A gyerekek 
elsietnek. 

- Kedves, elmegyek az Imréhez, áthordjuk a frissen 
sütöttet. 

Fogja a harmad köbméternyi hántolt fűzvesszőből 
font hatalmas kosarat és elindul százötven méternyire 
lévő pékség felé. 

- Jó reggelt! 

- Jó reggelt Pistám! Akkor visszük? 

- Mint évek óta minden reggel.  

A kenyérrel kezdik. Kettesével, a fenekével össze-
fordítva teszik a nagy szögletes kosárba. Megtelt. A két 
ember fogja a kosár két fülét, (egyenként is van 30-40 
kiló) és a járdán viszik a kenyeret azoknak, akik önhibá-
jukból, önhibájukon kívül, vagy csak azért mert a „pék-
Imre” jó kenyeret süt, a boltban vesznek. Hármat for-
dulnak, a polcokon katonás rendben sorakoznak a ke-
nyerek. Negyedik forduló a kifli, zsemlye. Gyakorlott 
kezekkel számolják, bár soha nem csapná be egyik a 
másikat, inkább azért számol a pék, hátha ő tévesztett 
öttel, nehogy becsapja a szövetkezetet, vagy a leltár-
kor Pistának legyen baja. Egyik kézben kettő a másik-
ban három zsömle, vagy kifli, az öt. Megy a számolás 5, 
10, 15 … tele a kosár. Elviszik a boltba. Marad a ko-
sárba, estig elfogy, másnap megint üres a kosár.  

Végre vége a délutáni napközinek, katonás sora-
kozó. 

- Viszontlátásra gyerekek!  

- Viszontlátásra! Harsogja a sok gyerek és kizúdul-
nak a kapun.  

A két gyerek is elindul hazafelé. Előbb a bolt, lássák 
a szülők, hogy semmilyük nem tört. Fel kell venni a ke-
nyérsütés árát is. Az sem utolsó szempont, hátha kap-
nak két keksz közt kemény lekvárt. A bolt után irány az 
Imre bácsi. Mint már annyiszor rácsodálkoznak az 
egyenes tartású öregasszonyokra, akikkel néha reggel 
is találkoznak, amikor kerek szakajtóban hozzák a tész-
tát a fejük tetején. A kendőjükből kerek fejrevalót so-
dortak, ezen hozták reggel a szakajtó kosárba a tésztát. 
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Most a kenyeret tették rá, a szakajtót a kezükben vit-
ték. Még sose látta a két gyerek, hogy leesett volna fe-
jük tetejéről a kenyér. A két gyerek nem képes ilyen 
mutatványokra.  

- Imre bácsi megjöttünk a kenyerekért. 

- Gyertek be! 

Mérlegre kerül a két kenyér (évek óta annyi, de rend a 
lelke mindennek). 

- Négy forint lesz. A gyerekek ennyit kaptak a bolt-
ban. 

- Csókolom, a jövő héten jövünk.  

A pék elmosolyodik, esze ágába nem jutott, hogy a 
sütés árához hozzászámolja a 40 filléres kiflit, amit reg-
gel a gyerekeknek adott. 

Este kacsazsír vagy kimelegített töpörtyű és friss, 
puha, finom kenyér a vacsora. 

 

Pár évvel később a pék már csak bérsütésből, egyre 
kevesebből, fűszerpaprika szárításból tengeti napjait. 
A szocializmus építésébe nem fér be a maszek pékmes-
ter. A boltba a szomszéd nagyobb faluból hozzák az ál-
lami sütödéből a kenyeret.  

- Ilonkám, vissza hoztam a tegnapi kenyeret: látod 
benn a közepében a zsákmadzag. Mért nem az Imrétől 
hozzátok azt a régi jó kenyeret? 

- Juli néni adok helyette másikat. Ne haragudjon, 
nem mi döntjük el, ki szállítja. Megtörli a szemét, nem 
tud vitatkozni az öregasszonnyal, akik döntöttek azok-
kal meg nem akar: az-az állásába kerülne.  

Pár év múlva korszerűsítés és centralizáció jegyé-
ben a járásközpontba építenek kenyérgyárat. (Nem 
pékséget: gyárat.) Gyári portéka lesz az órabérbe beta-
nított munkások által gyártott kenyér. Ha a kenyeres 
kis Csepel teherautóba téli reggel beledermed a gáz-
olaj, akkor a faluban csak délután van kenyér. Ja, ké-
rem a szocializmus építése áldozatokat követel! 

 

Közlemúlt és napjaink. Az öreg pékség omladozik, 
ablaka is ajtaja is nyitva tárva, vagy hiányzik. Az egyik 
fal is ledőlt már, belátni az öreg kemence maradékára. 
Hová lett a sok-sok „élet”, ami benne született. Hová 
lett a pék, s a felesége, akik simogatták a kelő tésztát. 
Akiknek volt egy kedves szava a hozzájuk fordulókhoz. 
Akik ködös novemberi reggel meleg kiflit nyomtak a 
gyerekek kezébe. Hova tűntek az öregasszonyok, akik 
fejükön hordták a kenyeret. Akik a bolt felé ketten fog-
ták a nagy kosár fülét, eltávoztak ebből a világból. Ros-

kadozó tető felett csak a kémény viaskodik még a kó-
bor széllel.  Eke Imre pékmester két fogadott, nevelt fia 
a szomszéd városban kenyeret, péksüteményt süt és 
boltot üzemeltet. Próbálják felvenni a versenyt a mul-
tikkal. Multi áruházláncok kínálják a tucatnyi fajta ke-
nyeret. Van benne magos, fehér, félbarna, barna, ro-
zsos, teljes kiőrlésű lisztből. Van mindnyájában állo-
mányjavító, penészgátló, ízfokozó, fél tucat E-…, meg 
amit csak akarsz. 

Emlékszem a régire: liszt, só, kovász, élesztő, víz, 
esetleg krumpli volt benne, mert akkor egy hétig is 
puha maradt. 

Bocsánat majd elfeledtem: benne volt Ilonka, Zsu-
zsika, az öccse, Eke Imre, a felesége lelke. Talán a rő-
zséje is, ölelkezve a kemence építőjével? 

2019., Újkenyér hava 

Győri Sándor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZSGÓ 

Minden hónap 2. vasárnapján 11.15 óra-
kor, és minden 4. szombatján 16.00 óra-
kor.  

2020. február 22. szombat 16.00  
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Az én világom - az én virágom 
 

Február. A télutó 
hava. Szürke, hideg, 
unalmas, de már 
érezni a levegőben, 
hogy valami történni 
fog. A természet már 
mocorog, ébredni ké-
szül, a magok lassan 

csírázni kezdenek. A nap egyre hosszabb ideig erőlködik, 
hogy visszafoglalja a sötétségtől a földet, és felébressze 
csókjával a tetszhalotti állapotból. Az ember lelke vágyik a 
tavaszra, várja, reméli, és próbálja becsempészni az ottho-
nába az üzletekben kapható színes virágokkal. Primulák, 
jácintok, nárciszok, tulipánok, és ciklámenek vidám csa-
pata áll lesben mindenütt, hogy elcsábítsa érzékeinket, és 
rávegyen, hozzuk haza! Hisz nélkülük nem is lehet élni! Bár 
lehetne… de azért ha néha elcsábulunk, rosszat nem te-
szünk vele. Csak legyünk tisztában azzal, hogy ezen szép-
ségek egy része "egyutas". A ciklámen például gyorsan le-
lankad, sárgul, nagyon ritkán marad életben. Gumós, visz-
szahúzódás után pihennie kéne, mielőtt újrahajt, de ritkán 
egészséges a gumója. A nem neki való talaj, a túl sok táp-
oldat a pusztulásához vezet. A világos, hűvös helyet sze-
reti, a fűtött szoba ellensége. Örülhetünk neki, amíg szép, 

aztán önvád nélkül en-
gedjük el, nem a mi hi-
bánk, ha örök álomra 
hajtja a fejét.  A primu-
lák/kankalinok mesés 
virágaikkal igazi gaz 
csábítók, én a kékek-
nek, és a bordóknak 
nem tudok ellenállni, 
Jani a rózsaszínt, sár-
gát választja ki mindig. 
Nekik nagy ellenségük 

a gombásodás. Nagyon vízigényesek, és gyakran már az 
üzletben észrevehetjük rajtuk a gomba nyomait. Gyors át-
ültetés, az alsó, valamint sérült levelektől való megszaba-
dítása nagyban javítja a túlélési képességét. Ha több da-
rabra csábultunk el, akár egy néhányszáz forintos gomba-
ölőt is vehetünk rájuk, akkor akár évekig is hálás lakói le-
hetnek kertünknek, ha eltaláljuk, hol szeret lenni, szépen 
bokrosodik majd. Picit emelt talajszinttel ültessük ki ta-
vasszal, hogy a közepükben ne álljon meg a víz. A hagymás 
virág, mint a nárcisz, jácint, krókusz, tulipán, mindig jó vá-
lasztás, elnyílás után, a fagyok elmúltával bátran ki lehet 
ültetni a kertbe, jó eséllyel megmaradnak, és következő 
tavasszal  új virágokkal ajándékoznak meg minket. Ha szo-
banövényt, fokföldi ibolyát, orchideát vesz valaki, vigyáz-
zon, szállítás közben ne fázzanak meg a növénykék! A bolt-
ból kihozva a nagy hőmérséklet különbség úgyn. 

"hősokkot" okoz, ami miatt bimbóhullás, levélsárgulás, 
néha a teljes növény pusztulása is bekövetkezhet. Helyez-

zük egy megfelelő mé-
retű tasakba, szatyorba 
a szállítani kívánt virá-
gokat.  
Kellenek a léleknek a 
színek, az eleven növé-
nyek, az élet igenlése. 
Ne hagyjuk, hogy a sö-
tétség győzzön!  

Jövő hónapban egy kicsit színesebb írással jövök.  
Köszönöm mindenkinek a figyelmet és a türelmet!   
 

Tamasicsné Rigó Tünde 
 

Digitális Jóléti Program (DJP) 

 

2018 augusztusától a mozsgói könyvtár egyben 

DJP pont is. Több pályázatban is részt vettünk, 

így laptopok, tablettek állnak vendégeink rendel-

kezésére.  

Februárban újabb meglepetés érkezik hozzánk:  

 

Testközelbe kerül a digitális technológia 

 

Olyan új digitális eszközzel ismerkedhetünk meg, 

melyet a hétköznapi életben még nem haszná-

lunk.  

 
 

3D  nyomtató a könyvtárban 

 

Mozsgói DJP ponton 1 hétig /február 14 – 21./ 

lesz lehetőség megismerkedni és kipróbálni a di-

gitális nyomtatót. Segítséget nyújt Kántor Éva djp 

mentor. A könyvtár nyitvatartási idejében vagy 

megfelelő számú érdeklődő esetén febr. 15-én 

9.00-11.00 óra között bárki megtekintheti a nyom-

tatást. Tel.: +36 30 577 9129 

 

A mai világban már ott tartunk, hogy a 3D-s nyom-

tatást kibővítették és már nemcsak műanyaggal, 

hanem betonnal, fémmel, ételekkel is lehet nyom-

tatni.   

 

A rendezvény ingyenes. 

Mindenkit sok szeretet-

tel várunk. A 3D-s nyom-

tatóval készült munkákat 

haza is lehet vinni. 
Kántor Éva 
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HATÁRON INNEN ÉS HATÁRON TÚL 

Február hónap 
 

„Gyertyaszentelő melege 

Sok hó s jegének előjele, 

Gyertyaszentelő hidege 

Kora tavasznak előhírnöke. 

Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál, 

S ha nem talál, akkor bizony csinál. 

Ha derűs Román napja, 

Ég áldását bőven adja.” 
 

Február az év második hónapja a Gergely naptár-

ban, szabályos években 28 napos, szökőévekben 

pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a történelem-

ben február 30-a. 
 

február 1 

- 1941.02.01. A Duna-Tisza közén vörös hó esett a 

korabeli újságok híradásai szerint. „Budapesten és 

közvetlen környékén szombaton délután, valószínű-

leg afrikai eredetű, színes porral vegyes hó hullott. 

Cegléden és környékén a déli órákban a havazás 

megszűntével az égalja vörös színt öltött, mint nyári 

viharok előtt szokott lenni, majd sötét felhőkből köd-

szerűen vörös-barna por hullott a friss hóra.” Pesti 

Hírlap 
 

február 2 

- Időjósoló nap: a hideg idő, a kora tavasz hírnöke 

a jó idő azonban hosszú telet ígér.  
 

február 3 

- 1963.02.03. Békéscsabán regisztrálták az addigi 

leggyorsabb felmelegedést 26,7 fokot emelkedett a 

hőmérséklet 18 óra alatt. 
 

február 4 

- 2004.02.04. Megkezdte működését a Facebook, 

az amerikai alapítású közösségi hálózat. Eredtileg 

Thefacebook-nak hívták. Az alapító Mark 

Zuckerberg hasznosnak találta egyetemi előkészítő 

iskolájának fényképes, nyomtatott könyv alakú kiad-

ványát ezt akarta megvalósítani az interneten. Nép-

szerűsége gyorsan növekedett, mára a Facebook a 

világ leggyakrabban használt közösségi hálózata. 
 

február 7 

- 1983. 02. 07. „Eredményes erdőgazdálkodás 

Mozsgón” Az 1981. évi 4000 köbméterrel szemben 

1983-ban 7500-at termeltek ki, melyet részben az 

erdőből értékesítettek, részben a TSZ faüzemébe 

dolgoztak fel. Ez az ágazat 11,5 millió ft bevételt 

eredményezett./Péteri Ferenc: Falukrónika/ 
 

február 10 

- 1862.02.10. Szabadalmaztatták a tűzoltó készü-

léket. 
 

február 11 

- 1966.02.11. Először repülte át a Malév gép az 

Egyenlítőt magyar idő szerint 8 óra 5 perckor 

Addisz-Abeba–Nairobi útvonalon. Fedélzetén har-

minctagú kormánydelegációval haladt át a láthatat-

lan vonalon, amely két részre osztja a földet. 
 

 
 

február 13 

- 1948.02.13. A magyar kormányzat megalapította 

a Kossuth díjat, a kiemelkedő kulturális és művészi 

teljesítmények elismerésére. A díjat először 1948. 

március 15-én adták át. 

- 1866.02.13. Először került sor Bécsben a Kék 

Duna keringő bemutatására. Eredeti címe An der 

Schönen blauen Donau, ifj. Johann Strauss 1866-

ban komponált leghíresebb műve. Ma már a mű ré-

sze a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjének, a hi-

vatalos programnak nem volt része sohasem mindig 

ráadásként játszották el. 
 

február 15 

- 1768.02.15. Először készíttettek és reklámoztak 

mustárt. 

- 1982.02.15. Egy vihar során elsüllyedt az Ocean 

Ranger nevű tengeri olaj fúrótorony Új-Fundland 

partjainál. 

- 1903.02.15. Bemutatták az első Teddy mackót, 

amit Morris és Rose Michtom készített. 

- 1990.02.15. Sopronban 151 km/órás széllökést 

mértek. 
 

február 16 

- 1940.02.16. Ekkor mérték Magyarországon a va-

laha mért legalacsonyabb hőmérsékletet Miskolc 

külterületén Görömbölytapolán - 35oC. 
 

február 19 

- 1947.02.19. Kőszegen 151 cm-es hó vastagsá-

got mértek. Ez az eddigi legnagyobb hó vastagság 

hazánkban, ami természetes úton és nem hófúvás 

következtében jött létre. 
 

Az Arvisurák szerint Jégbontó hava. Ha ebben a hó-

napban mennydörög, akkor áprilisban még fagyni 

fog. Ha februárban sok a hó, akkor csapadékos lesz 

a nyár. 
 

Forrás: ezenanapon.hu, wikipédia, Mozsgó 1983 évi 

krónikája 

Kántor Éva
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Januárban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Az élet egy labirintus, de valahogy senki sem keresi 

belőle a kijáratot. A helyes megfejtést 17-en küldték be, közülük sorsoltunk. Ajándékot nyert Földi Jó-

zsefné, Molnár Márta, Boros Bernadett. Gratulálunk!  

 

FEBRUÁRI REJTVÉNY:  

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

ható a községi könyvtárban február 20-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk. 

 

A szavak minden irányból kereshetőek. A megmaradt betűkből folyamatosan összeolvasva kapjuk meg 

a helyes megfejtést.  

álom, álomvilág, balett, barack, bátorság, bázis, Benjamin, büszkeség, cinege, cukor, cukorborsó, 

Csertő, csiperke, csoki, csónak, datolya, delfin, előadás, eper, feltaláló, fesztivál, folyam, gánica, gondola, 

hasonló, hétfő, hó, ígéret, illat, ital, kakas, kedély, kenyér, kosár, malom, olyan, szép, zöld 
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XIII. POROVICA KUPA 
 

2020. január 25-én már a 13. alkalommal rendeztük meg a Porovica Kupát. Mint minden évben így idén 

is a Csizik Mihály Sportegyesület szervezte. A versenyen 2 kategóriában összesen 20 páros indult. A 

csoportkörök után továbbjutott 4-4 páros a rájátszásban döntötte el a helyezéseket. A végig izgalmas 

versenyen az alábbi eredmények születtek: 

 

AMATŐR KATEGÓRIA: 

1. Heisz József – Hucker Péter (Mágocs) 

2. Péterfai Vince – Tamás László (Nagybajom) 

3. Cserti Tibor – Kiss Zsolt (Nagykorpád) 

 

MEGYEI-VÁROSI KATEGÓRIA: 

1. Csomor Ferenc – Csomor Szabolcs (Harkány) 

2. Köpösdi Erik – Orbán Ferenc (Harkány) 

3. Pataki János – Matus Attila (Mozsgó) 

 

A szervezők nevében köszönöm a verseny sikeres lebonyolításában és az egész napos vendéglátásban 

résztvevők segítségét, valamint községünk önkormányzatának és sportegyesületünknek az anyagi támo-

gatást! Nélkületek nem sikerülhetett volna! Remélem, hogy jövőre legalább ilyen színvonalon tudjuk majd 

megrendezni a XIV. Porovica Kupát! 

 

      
 

Mozsgó, 2020.01.28.                                                             

                                            Matus Attila   

                                                                                                            asztalitenisz szakosztályvezető 

 

 


