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IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 

Október 1-én ünnepeljük az Idősek napját. Egy 

település életében az egyik legfontosabb ese-

mény idős lakóinak köszöntése, hiszen ők őrzik 

azokat az életeseményeket, melyek meghatároz-

zák községünk jelenét. Ők azok, akik munkájuk-

kal hozzájárultak Mozsgó fejlődéséhez. Köszöne-

tünket és hálánkat minden évben az idősek ré-

szére szervezett rendezvénnyel fejezzük ki.  

A járvány második hulláma miatt még körültekin-

tőbben figyelünk a védekezésre és kiemelten a 

legveszélyeztetettebb korosztályra. A sorsot nem 

kísértjük, ezért, a legnagyobb sajnálatunkra, az 

idei évben nem tartjuk meg a rendezvényt.   

Tisztelet és köszönet Mozsgó idős lakóinak! 

Kovács Zsolt Vilmos  

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mazza József Árpád u. 

 Nagy Sándorné Mátyás k. u. 

 Nyulasi Károlyné Árpád u. 

 Perecz Lászlóné Árpád u. 

 Pintér Jánosné Mátyás k. u. 

 Stájer Gyula Árpád u. 

 Stájer Gyuláné Árpád u. 

 Szabados Zoltánné Erdészház 

 Tamasics János Mátyás k. u. 

 Vatulik Józsefné Kassai u. 

 Vizi István Mátyás k. u 
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TŰZIFA PÁLYÁZAT 

 

 

 

 

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális 

tüzelőanyag-pályázaton Mozsgó község ismétel-

ten nyert, de jóval kevesebb köbmétert, mint 

tavaly. Tudvalévő, hogy a mennyiség a közfog-

lalkoztatottak számának függvénye.  
 

Annak érdekében, hogy minél több háztartásba 

tudjunk fát eljuttatni, az önkormányzatnak nem 

kevés önrészt kell vállalnia.  
 

Az elbírálás során előnyben fogjuk részesíteni 

azt, aki közfoglalkoztatott, aki lakásfenntartási 

támogatásban részesül, aki halmozottan hátrá-

nyos helyzetű gyermeket nevel, aki aktív korúak 

ellátásában részesül, ha munkanélküli ellátásban 

részesülő van a családban, ha alacsony a csa-

ládban az egy főre eső jövedelem.  
 

A tűzifa mennyisége miatt nem tudunk minden 

igényt kielégíteni. Kérem, csak azok adják be a 

kérelmet, akik rászorulnak! 

 

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban 

jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igényü-

ket!  Egy lakcímen élők közül csak egy személy 

adhatja be a kérelmet! 
 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is be-

nyújtható. A kérelem benyújtásának végső idő-

pontja: 2020. október 30. 
 

CSAK A BEADOTT IGÉNYEKRE TUDUNK REAGÁLNI! 

 

 

MEGHÍVÓ 

HOGYAN VÁLHATUNK FALUSI VENDÉGLÁ-
TÓVÁ ÉS HELYI TERMELŐVÉ 

Ezekkel a témakörökkel foglalkozunk a novemberben 
induló tanfolyamon. Alapvető szakmai, jogi, pénzügyi 
és marketing információkkal leszünk gazdagabbak. 
Tájékozódhatunk a turisztikai trendekről itthon és a 
nagyvilágban. Megismerkedhetünk jó gyakorlatokkal, 
választ kaphatunk kérdéseinkre.  

A falusi turizmus Mozsgón még gyerekcipőben jár. 
Sok családról tudunk, akik valamilyen formában kap-
csolódni akarnak, sokan már az első lépéseket is 
megtették. Úgy gondoljuk, hogy kell nekik a bátorítás, 
a segítség. Előadásainkkal ezt szeretnénk szolgálni. 

A téma szakértője Hegyi Zsuzsanna turisztikai mene-
dzser fog interaktív előadásokat tartani, a felmerülő 
kérdésekre válaszolni. 

Az első két workshop időpontja:  

- 2020. november 14. szombat 8.00 – 12.00 óra 

- 2020. november 28. szombat 8.00 – 12.00 óra 

A téma iránt érdeklődők információt kaphatnak Pus-
kásné Horváth Évától személyesen, telefonon (20 329 
0590) vagy e-mailben (mozsgokonyvtar@gmail.com). 

Várjuk mindazokat, akik nyitottak a turisztikai szolgál-
tatások felé, falusi szálláshelyet üzemeltetnének vagy 
helyi termékeket szeretnének előállítani.  

Puskásné Horváth Éva 
Mozsgóért Egyesület 

 

 

 

 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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HÁZASSÁGKÖTÉS 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a házaspároknak, 

sok boldogságot kívánunk!

 

2020. Szeptember 11-én házasságot kötött 

Orsós Mária mozsgói és Lajtmann Gábor 

Zoltán helesfai lakos. 

 

 

2020. Szeptember 26-án házasságot kötött 

Márton Ivett almáskeresztúri és Tarlac Gergő 

Richárd mozsgói lakos. 

 

 

2020. október 10-én házasságot kötött 

Ács Adrienn és Kiss Péter mozsgói la-

kosok. 
 

2020. Szeptember 19-én házasságot kötött 

Vank Viktória szigetvári és Sánta Endre 

mozsgói lakos. 
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LAKODALOM VÍRUS IDEJÉN! 
 

Amikor eltervezték a gyerekek, hogy összeházasod-

nak, még híre sem volt a vírusnak. Sőt sosem gondol-

tam volna, hogy a mi és gyermekeink generációja átél 

majd egy világjárványt. Kora tavasszal vagy inkább tél 

végén kezdtük a szervezést: Egyszerű vidéki esküvőt 

akartak a fiatalok, ezért minden szervezés, megvalósí-

tás a miénk volt.  

 

 
Fotó: Kántor Éva 

 

A díszítés, a terítés, a töltött káposzta, és még sorol-

hatnám, azt mind-mind a családunk vállalta, a szor-

gos kezeinket dicséri a végeredmény.  

Aztán megjelent a vírus, de mi nem gondol-

tunk semmi hosszadalmas dologra. Szépen haladtunk 

előre, összeírtuk, kiket szeretnénk, hogy jelen legye-

nek ezen a szép napon. Mindenképpen Mozsgón 

akartuk megtartani a lakodalmat, olyan igazi hagyo-

mányos falusiba gondolkodtunk. Első körben arról 

volt szó, hogy a kápolna előtt lesz a ceremónia, de 

volt B terv is, mert tudtuk, hogy küszöbön a felújítás. 

Az első karantén idején még bizakodtunk, hogy a 

nagyon kedves erdélyi rokonok el tudnak jönni, hiszen 

azt rebesgették, hogy a melegben kifárad a vírus. A 

nyár azt mutatta, hogy így lesz. Tévedtünk!  Éppen 

akkor bukkant fel másodszor, amikor mi már javában 

benne voltunk a szervezésben, készülődésben.  

 Bár nem ez az első lakodalom, amelyet itt 

helyben tartottunk, mégis úgy tűnt, hogy hétről-hétre 

problémák, gondok, nehézségek adódnak. Nem volt 

szakácsunk, keresni kellett felszolgálókat, konyhalá-

nyokat és még sorolhatnám. Olyan emberekre volt 

szükség, akik vállalják, hogy a konyhában megfőzik a 

húslevest, a mártásokat és a töltött káposztát. A többi 

főételt Szigetvárról rendeltük. Szépen lassan kialakult 

minden, hála a nagyon segítőkész és kedves mozsgói 

ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak. Hálásan 

köszönöm nekik a sok munkát, a két Évának és 

Bettynek, a finom süteményeket Gyöngyinek, Andinak 

és Marikának, a rengeteg segítséget P. Évának. Kel-

lett a lelki segítség is, mert néha az ember magába 

zuhan és elkeseredik. Ebben is maximálisan mellet-

tem álltak a munkatársaim és a legkedvesebb főnök-

asszonyom.  

 

 

 

 

A nyár némi reményre adott okot. Azt hittük 

megúsztuk, eltűnt az életünkből a vírus. Nem így tör-

tént. Amikor, úgymond a célegyenesbe értünk és már  

nem lehetett lemondani egy-két dolgot, félni kellett 

újra, hogy nem lehet rendezvényeket tartani. Egy per-

cig sem gondolkodtunk azon, hogy lemondjuk az 

esküvőt, lesz, ami lesz alapon meneteltünk szépen 

előre. Bár sokan mondták, hogy halasszuk el, mert 

azért van ez a sok akadály, hogy figyelmeztessen 

bennünket, nem most kell megtartani. Teltek a hetek, 

napok és mi számolgattuk, hogy hány fő jelenik meg, 

beleférünk-e abba a keretbe, amelyet odafent eldön-

tenek. De, az egész család mellénk állt és tette a dol-

gát. Az utolsó héten felpörögtek az események, min-

denki ott volt, aki él és mozog, beleértve a 79 éves 

édesanyámat, aki olyan hévvel dolgozott, mint egy 

húsz éves. A díszítés a lányom keze munkáját dicséri 

(csodálatos lett), a töltött káposzta koprodukcióban 

készült (menyasszony, anyu, menyem és én), boldog-

ságkapu készült a fiuk jóvoltából. Akkor már tudtuk, 

hogy ez a lakodalom meg lesz tartva, bármilyen korlá-

tok lesznek bevezetve. 

 

 
Fotó: Kovács Gábor 

Csodás volt az idő, gyönyörű szertartás (kö-

szönet érte Timinek), kellemes hangulat, finom ételek, 

italok jellemezték a nagy napot. A vőfélynek köszön-

hetően sok érdekes és vicces játékban, szórakozás-

ban volt részünk. Az itteni hagyományoknak megfele-

lően ellopták a menyasszony cipőjét, a vőlegény bará-

tai beöltözős táncot adtak elő, mintegy ajándékként, 

volt hagyományos gyertyafény keringő, köszöntések 

az ifjú pár részéről, csokor és harisnyakötő dobás, és 

még sorolhatnám. Halkan megjegyzem, hogy a meny-

asszonyi csokrot a Gábor fiam kedvese kapta el. Le-

het, kinéz jövőre is egy lakodalom?     

 Most így visszagondolva, elfeledve a sok ne-

hézséget, hálát adok a sorsnak, hogy egy felejthetet-

len napot tölthettünk együtt rokonokkal, barátokkal, 

ismerősökkel. A sok szép „creative” fotó, mely Gábor 

fiam keze munkáját dicséri, és a többi fotó melyet 

Kántor Éva készített, mindig csodás emlék marad 

számunkra. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen 

formában hozzájárult ennek a napnak a sikeréhez. Ez 

az esküvő olyan volt, amilyennek elterveztük.  

 B.A.
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COVID-19 

Koronavírus: kezd igazán beindulni a járvány 
a világon 

Egyre csak gyorsul a koronavírus-járvány terjedése a 
világon, a Johns Hopkins Egyetem reggeli adatai szerint a 
vírussal fertőzöttek hivatalos esetszáma 37 476 666 fő, 
míg összesen eddig 1 076 764 fő vesztette életét a koro-
navírussal összefüggésben. 
A legtöbb esetszámot eddig az Egyesült Államokban 
regisztrálták 7,7 millió fővel, őket India követi több mint 
7,1 millió fővel, majd Brazília több mint 5 millió fertőzöt-
tel. 
A legtöbb haláleset is az USA-ban volt eddig a koronaví-
russal összefüggésben, itt közel 215 ezren vesztették 
már életüket. Brazília áll a második helyen közel 151 
ezer fővel, India pedig a harmadik több mint 109 ezerrel. 

 
Hazánkban 1173 újabb magyar állampolgárnál mutat-
ták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel  38 
837 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek 
száma. Az elhunytak száma 968 fő.  
 
Kötelező a maszk használata szeptember 21-től az üzle-
tek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, 
színházakban, a bevásárló központok területén, az 
egészségügyi és szociális intézményekben, valamint 
ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhe-
lyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.   

 

 

 

 

 

TISZTELT SZÜLŐK!  

 

A Magyar Államkincstár 2020. november 03. 9.30 - 

12.00. között a mozsgói Önkormányzati Hivatalban 

(Mozsgó, Batthyány utca 15.) az életkezdési támo-

gatással, a Babakötvénnyel és a Kincstári Start ér-

tékpapír-számlával kapcsolatos tájékoztatás, ügyin-

tézés céljából kitelepülést szervez, melynek során a 

szülőknek lehetőségük lesz a Start-számla megnyi-

tására, illetve az ehhez kacsolódó ügyintézésre. 

 
 
ÜNNEPI TISZTELETADÁS, 
KOSZORÚZÁS MOZSGÓN 

 

 

 
 

A járványhelyzet miatt az 
1956-os forradalom és szabadságharc tisztele-
tére rendezett ünnepséget az iskola zárt közös-
ségében rendezi meg online módon.  
 

 

Koszorúzás a kopjafánál:  

2020. október 22. 11 óra. 
 
A világháború áldozatainak tiszteletére rende-
zett műsor elmarad.  

A hősök iránti tiszteletünket koszorú-

zással és gyertyagyújtással fejezzük ki 

az emlékműnél, melynek időpontja: 

2020. október 30. 10. óra. 
 
Hajtsunk fejet a hősök előtt!  

 

 

 

GYÜMÖLCSLÉ FELDOLGOZÁS 

A feldolgozáshoz bejelentkezés szükséges: 

Elérhetőség, megrendelés:  

hétköznap 8.00-14.00 

Buzás Erzsébet tel.: +36 30 188 6373 
 

Minimum feldolgozható mennyiség 60 kg. 

Árak: 

 100 Ft/liter a préselés 

 3 literes tasak 175 Ft/db 

 5 literes tasak 210 Ft/db 

A költségeket az önkormányzaton utólagosan 
kell számla ellenében befizetni.  
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ISKOLÁSOK LETTÜNK  -   

AZ ELSŐSÖK EGY HÓNAPJA 

 

   A szeptemberi iskolakezdés óta egy hónap telt el. 

A kicsik iskolásokká, nyüzsgő csapatuk lassan osz-

tállyá alakult. 

   Az igazat megvallva rengeteg kétely, bizonytalan-

ság volt bennem a tanévkezdéssel kapcsolatban. 

Bárhogy is próbáltam, nem tudtam elképzelni, hogy 

fog alakulni az életünk, a közös munkánk ebben a 

megváltozott helyzetben. Terveim persze voltak, de 

nem tudtam, működnek-e majd… Hogyan tudunk 

majd közösen dolgozni és közben jól érezni ma-

gunkat, ennyi szigorú szabály közepette? Azon 

gondolkodtam, hány síró gyereket kell majd bekí-

sérni az iskolába, aki nehezen tud elszakadni az 

anyukájától, apukájától, akiktől már a kapuban bú-

csút kell vennie? 

   Nos, egyet sem kellett. A tanév első napján öt 

mosolygós kislány és öt bátor kisfiú érkezett a fel-

sős tanulók segítő kíséretével a járványügyi proto-

koll előírásai alapján már berendezett tanterembe. 

   Minden gyereknek lett a folyosón saját fogasa, 

amit az óvodai jele alapján 

könnyedén megtalálhat, ahol 

elhelyezheti a tornazsákját és 

a váltócipőjét, és mindenki-

nek lett egy saját padja, ami 

csak az övé, senkivel nem kell 

megosztania, és ez lett a he-

lye a tanulás alatt, valamint a 

délelőtti, délutáni étkezések 

alkalmával is. A padokra fel-

kerültek a papírzsebkendők 

számára elhelyezett doboz-

kák, a padokba az étkezések 

során használandó asztalkendők. Pap Zsuzsa néni 

kedves ajándékként aranyos, mintás maszkokat 

varrt az iskolába újonnan érkező gyerekeknek, amit 

ez úton is szeretnénk megköszönni neki. 

    A terem ajtaja mellett a polcon persze ott a kéz-

fertőtlenítő, a folyosón és a közösségi terekben 

maszkokat viselünk, de számomra meglepően 

könnyedén vették a gyerekek ezeket az akadályo-

kat. Tudomásul vették a biztonságuk érdekében 

bevezetett szigorú szabályokat, gyorsan alkalmaz-

kodtak a helyzethez, ügyesen elsajátították a helyes 

kézmosási szokásokat, a köhögési, tüsszentési 

etikett előírásait, és tudtak igazi, őszinte, vidám 

gyerekek maradni. 

   A polcokon helyeztük el az iskolától évkezdő 

ajándékként kapott divatos, praktikus tárolókat, 

amik mára megteltek a gyerekek apró felszerelései-

vel. Ebben a dobozban kaptak helyet a tartalék 

füzetek, írólapok, korongosdobozok, pálcikák, logi-

kai készletek, papír mérőszalagok, betűtartók, 

vázolólapok. Az első napon elkészítettük közös 

órarendünket, ami a gyerekek számára is „olvasha-

tó” módon íródott, a tanórákat rajzokkal jelenítve 

meg. Az olvasást az olvasókönyv, az éneket hang-

jegyek, az írást ceruza, a matematikát dobókocka 

jelöli, és így tovább, ecset, olló, német zászló….  

   Kialakult a napirendünk is. Természetesen az 

egyes tanulóknak eltérő hosszúságú időre volt 

szükségük, amíg megtanulták ezt, de bátran kér-

deztek, és kedvesen segítettek egymásnak. Lassan 

berendezkedtünk, belerázkódtunk az iskolai életbe. 

   A tantermünk vált leghamarabb 'otthonná'. Ezt 

segítették a közösen elkészített dekorációk, a saját 

készítésű, papírból hajtogatott falevelek, a 

falidíszek, az ajtó és az ablakdíszek.   

   A megváltozott körülmények hozták magukkal a 

megváltoztatott játékokat, a gyerekektől származó, 

vagy közösen kialakított ötleteket, amiket minden 

nap újabbakkal bővítünk, és használunk. Megoszt-

juk egymással az érzéseinket, gondolatainkat. 

   Hetente megbeszéljük, mi 

tetszett a legjobban, melyik 

játék, melyik tanóra volt a ked-

venc, mit csináljunk sokszor, 

mit a lehető legkevesebbszer. 

   Az elmúlt hét nagy kedvence 

persze az ének és a testnevelés 

volt (mint írtam, igazi gyerekek), 

de helyet kapott a matematika 

is, sőt, volt olyan vélemény, 

hogy az összes tantárgyban van 

olyan, ami nagyon jó. 

   Szeretettel írtam ezeket a sorokat: 

Móni néni, az elsős tanító néni   
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A 2014-es év Dél-Zselic Kakasának 
pályafutása 

 

Egy sportolóról, a 2014-es év Dél-Zselic Kakasáról 
kaptunk híreket a Facebookon. A dobogón álló, férfi-
as, kemény alkatú fiatalembert, ha közelebbről szem-
ügyre vesszük, látni, hogy van benne valami megnyug-
tató, biztonságot sugalló. Ez a fiatalember Gulyás 
Balázs; vele beszélgettem szeptember 26-án a könyv-
tárban.   

- A beszélgetésünk egyeztetésekor, a Facebook olda-
ladon találtam egy E. Hemingway idézetet: „A sport 
megtanít győzni, vagy emelt fővel veszíteni. Tehát a 
sport mindenre megtanít.” Gondolom neked is szim-
patikus ez az idézet, azért posztoltad? 

- Igen, azért.  

- Milyen sporteseményen vettél részt néhány nappal 
ezelőtt? 

- Szeptember 12-13-án, egy országos versenyen vol-
tam Baján, K 1 Magyar bajnokságon. 

- Mit jelent a K 1?  

- Kick-box, Thai-box, Muay-thai, küzdősportokat ma-
gába foglaló amatőr országos verseny. Tavasszal lett 
volna ez a verseny, nemzetközi rendezésben, de a 
korona vírus miatt elmaradt. E helyett volt most Ba-
ján. 

- Milyen helyezést értél el? 

- Egy második és egy harmadik helyezést. Full kon-
taktban bronzérem sikerült, light kontaktban ezüst. A 
ringben megsérült a bokám, light kontaktban azért 
nem vállalhattam a döntőt.  

- Beszéljük meg sorban mi is ez pontosan? Hol ver-
senyzel, és mit? Hogy is épül fel ez a sportág? 

- Tavaly szeptemberben úgy gondoltam, hogy valamit 
kéne sportolni. Van egy mozsgói származású kolléga-
nőm a kórházban, vele beszélgettem erről. Ő mondta, 
hogy jár kick-boxolni Szigetvárra a Miavecz Csabához. 
Hívott, hogy próbáljam ki.  

Nekem a boksz lett volna a cél, de ez megtetszett, így 
maradtam a Szigetvári Dozsó Sport Egyesületben, 
kick-box szakágban, nehézsúlyú felnőtt kategóriában. 

- Jól értettem, az egészségügyben dolgozol? 

- Igen.  

- Hogy kerültél te az egészségügybe? 

- Mindig tetszettek a mentősök. Így mentőápolóit 
végeztem, de elhelyezkedni nem tudtam, csak az idő-
sek otthonában, Szigetváron a Raksányiban, egy évig. 
Onnét jelentkeztem a szigetvári kórházba a sebészet-
re, ott ápoló vagyok.  

- Mennyire szokatlan a betegeknek, ha belép a kórte-
rembe egy mosolygós szemű, kivarrt, nagydarab fia-
talember, az ápoló? Hogy fogadnak?  

- A sebészeten ketten vagyunk férfiak szakápolóként, 
és két segédápoló is. Így nem szokatlan, a betegek 
örülnek nekünk. Természetesen a kolléganők is. Mert 
fizikailag többet bírunk. 

- A családban van más egészségügyi dolgozó is? 

Igen, édesanyám öccse és az édesapám húga is. A 
párom pedig a szülészeten dolgozik a kórházban. 

- Hogy jön össze az egészségügy a küzdősporttal? 

- Az egészségügyi munka elég stresszes. Jó stressz 
levezetésnek.   

- Miben más, az írásmódon kívül kick-box, mint a 
boksz, az ökölvívás? 

- Hasonlít, de itt a lábat is lehet használni a küzdelem-
nél. Az alapja lényegében a boksz. A kick-box a 70-es 
években alakult ki, az USA-ban, egy verseny centrikus 
küzdősportként. Ötvözi a távol-keleti harcművészetek 
(karate, taekwon-do, kung-fu, muay-thai) mozgás-
anyagát a boksztechnikákkal. Van két ág, a full kon-
takt, és a light kontakt. 

- Mi a kettő között a különbség? 

- A light kontakt páston zajlik, 2 x 2 perc a játék idő, a 
technikára, pontszerzésre, gyorsaságra kell törekedni. 
Védekezés, visszatámadás. Nem cél kiütni az ellenfe-
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let. A full kontakt boksz ringben zajlik, 3 x 2 percben. 
Vannak kötött szabályok, de ki is lehet ütni az ellenfe-
let. 

- Ez a KO, mint a boksznál?  

- Persze. A boksz az alap. Ezzel kell kezdeni, a kéz 
technikákat kell begyakorolni, utána rá a lábtechniká-
kat.  

- Mivel fogott meg, a hasonlósággal? 

- Nekem tetszik, hogy nagyon kell küzdeni, a jó ered-
ményekért. Az edzéseket komolyan és keményen kell 
csinálni, és fejben is ott kell lenni. Főleg egy mérkőzé-
sen. Lehet valaki olyan erős és izmos versenyző, aki 
három ütéssel kiüti az ellenfelét, de ha fejben nincs 
összerakva, akkor még is veszíteni fog. Hiába kerül 
össze egy fizikailag gyengébb ellenféllel, még is alul 
marad. Most is láttunk ilyent a versenyen.   

- Ez az összpontosítást jelenti? 

- Igen, egy mérkőzés előtt összerakod a fejedben, 
hogy mit fogsz csinálni. Milyen technikákat, kombiná-
ciókat fogsz alkalmazni, kézzel, lábbal. 

- Hogy lehet erre edzeni? Miből áll egy edzés? 

- Nyújtás minden izomzaton, bemelegítve kezet, lá-
bat, törzset, mindent. Aztán gyakorlás, ütések, rúgá-
sok. Edzéseken egymással küzdünk. Felvesszük videó-
ra és kielemezzük. Sok más testedzés, hogy szokjuk a 
testütéseket, rúgásokat.  

- És mennyire fejlesztitek az összpontosítást? 

- Azt nagyon fontos fejleszteni, fokoznunk kell a fájda-
lom tűrést is. 

- Hogyan? 

- Arra koncentrálunk, hogy nem fáj. Majd ráér az a 
mérkőzés után, de közben nem szabad, hogy érezz. Ez 
nem csak az adrenalin, ezt fejben is el kell dönteni. Ha 
nagyon akarok nyerni, akkor csak megyek előre, nem 
érzem, hogy fáj. Mindenképp én legyek a jobb. 

- A küzdelemhez be vagytok öltözve ugye? Mi van 
rajtatok pontosan? 

- Amatőr szinten a felszerelések kötelezőek. Van láb-
fej és lábszárvédő, ágyékvédő, bokszkesztyű bandázs-
zsal, fogvédő, és fejvédő. Nőknél még van mellvédő. 
Meg a versenynadrág. 

- Hogy tudod összeegyeztetni a műszakozással a spor-
tot, az edzéseket? 

- Nehéz, de az edző nagyon rugalmas, hiszen ő is dol-
gozik. A heti 3-4-5 edzés, az össze szokott jönni. Van, 
amikor este, van, amikor reggel. Egy 12 órás műszak 
után edzeni, kifejezetten jól esik.  

- Tudod a 12 órás műszak után még gyúrni magad? 

 –  A kórházban inkább mentálisan fárad el az ember.  

Az edzésen fizikai igénybevétellel kiegyenlítődik, és 

teljesen kikapcsol. 

- Nem félsz attól, hogy megsérülsz?  

- Nem, mert mindig pozitívan állok hozzá. Az van ben-
nem, hogy én többet üssek, mint az ellenfelem. Az 
amatőr versenyeken van kötelező védőfelszerelés is. 
A profiknál nincs. Egyelőre, maradok amatőr, termé-
szetesen. 

- Van példaképed? 

- Igen, Mike Tyson, amerikai nehézsúlyú ökölvívó. 
Magyar pedig az Erdei Zsolt. 

- Miért Madár? 

- Gyerekkoromban ő a csúcson volt, a legnagyobb 
névvel. De leginkább a stílusa miatt, ahogy bokszolt.  
Nem volt nagy mellénye, még ha meg is nyert egy 
versenyt. Tudomásul vette örömmel a győzelmet, 
aztán már is készült a következő versenyére. Tyson a 
pályája elején volt hasonló küzdőszellem. A ringen 
belüli stílusa viszont még mindig példa számomra. 
Erdei Zsoltnak pedig az emberi oldala, alázattal, tiszte-
lettel, de maximális kitartással küzd. 

- És követőd? Mennyire fertőzöd a családodat a 
boksszal? 

- A kislányomat érdekli, neki nagyon tetszik. Rábízzuk, 
nem fogom neki azt mondani, hogy nem, azt sem 
hogy csinálja. Majd eldönti saját maga. Óvodás kor-
ban, vagy kisiskolás korban kell elkezdeni, akkor a 
legfogékonyabbak a gyerekek. 

- Ki szurkol neked egy versenyen?  

- Édesapám eljött a párommal. Ők ott lesznek minden 
alkalommal, amikor tudnak, ha munkájuk engedi.  
Édesanyám nem tudta volna végigülni a versenyt. Az 
anyukák egészen máshogy állnak ezekhez a dolgok-
hoz. Büszkék, de ha a gyereküket verik, az igazán elvi-
selhetetlen. Pláne, ha meg is sérül, akkor meg aztán 
készen vannak. 

(Ezt maximálisan megértem ) 

-  Mik a terveid a sporton belül? 

- Idén még lesz egy Muay-thai verseny Pécsváradon, 
erre most kezdünk készülni.  Jövő évtől csak a boksz 
lesz, a hagyományos, sima boksz. Abban fogok elin-
dulni versenyszerűen. Ehhez van megfelelő ütőerőm.  

- Az eredményed, alig egy év leforgása alatt született 
meg. Országos szintű nagyon jó versenyeredmény. Ez 
egy nagyon jó teljesítmény. 

Szigetvárnak neve van a küzdő sportok területén Ma-
gas szintű sportolók indultak innét. Kívánom a te in-
dulásod is egy ilyen siker sztori legyen.  

Úgy érzem, hogy az a Hemingway idézet nagyon rád 
illik, majdnem mindent megtanított neked a sport…  A 
többi jót is volt kitől tanulnod. 

Köszönöm a beszélgetést.                                H.b.B
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Ho-ho-hohorgász 
 

 

Pirbus Dániel 2. osztályos mozsgói tanulóval be-

szélgettem. Dani az idei évben már kétszer ért el 

eredményt horgászversenyen. 
 

Mióta horgászol 

Dani? 

Dani: Április óta. 
 

Honnan jön a hor-

gászat szeretete?   

Dani: Apukám, 

Szentpál papáék, 

apukám öccsei és 

anyukám bátyja is 

szeret horgászni. 
 

Milyen eredmé-

nyeket értél el versenyeken? 

Dani: Az első versenyemen II. helyezett lettem. 

Összesen 5,65 kg-ot fogtam, ebből 2,56 kg ponty, 

a többi kárász. A 2. versenyen III. helyezett lettem. 
 

Hová szoktatok járni horgász? 

Dani: Somogyhatvanba, a felső tóra. 
 

Van horgászengedélyed? (Mi szükséges, hogy hor-

gász engedélyt kapjál?) 

Dani: Igen van. Apukám horgász kártyájára igényel-

tük a gyerek horgászengedélyt. (Egy horgászenge-

déllyel rendelkező felnőtt kell hozzá.) 
 

Kivel szoktál horgászni? 

Dani: Apukámmal, anyukámmal általában.  
 

Visszaengeditek a halakat vagy az összeset haza-

viszitek? 

Dani: Legtöbbször visszaengedjük. 
 

A horgászat családi program? 

Dani: Igen 
 

Mi a kedvenc halból készült ételed? 

Dani: Rántott hal, burgonyasaláta. 
 

A horgászathoz nagy 

türelem és hosszú 

kitartás kell, ilyen fiata-

lon is van türelme vé-

gigülni, amíg lesz ka-

pása? – kérdezem az 

anyukát. 

Annamária: Nem min-

dig, de kitartásra pró-

báljuk tanítani. Azt 

szoktuk neki mondani, 

hogy a halat ki kell 

várni. Általában meg is 

szokott lenni az ered-

ménye.         Kántor Éva 

 

Országos Könyvtári napok 
 

 

Mozsgó község könyvtára is 

csatlakozott az Országos 

Könyvtári Napokhoz. 

Az egyik programon Pus-

kásné Horváth Éva mutatta 

be az érdeklődőknek a 

Hungaricum adatbázist, a 

járványügyi előírásokat be-

tartva.  

A másik programon Mozsgó Község facebook ol-

dalán online, könyvekkel kapcsolatos rejtvényt le-

hetett megfejteni. Készítője Kántor Éva.  

A helyes megfejtők között könyvcsomagokat sor-

soltunk ki.  

Nyertesek:  Gulyás Csaba és Tormási Viky 

mozsgói, Szökendy Tamás szigetvári lakosok.  

Gratulálunk!                P. É.  

 

Szülőföldem a Zselic 

 Az Országos Könyvtári napok keretében Somogyhár-

ságyon került megrendezésre, az immár hagyomány-

nyá vált helytörténeti vetélkedő. Bár Mozsgó volt, aki 

kitalálta és többször megrendezte ezt a vetélkedőt, de 

egy olyan szabályt állítottunk fel, hogy mindig a nyer-

tes csapaté a megrendezés joga.  Az idén nyolc csapat 

vett részt (Szigetvár, Paptapoklosi, Somogyapáti, So-

mogyviszló, Somogyhárságy, Magyarlukafa, Vásáros-

béc és Mozsgó) a vetélkedőn. Mozsgó csapatát képvi-

selte Horváth Betty, Kántor Éva, Pap Zsuzsi és jóma-

gam. Kellemes, jó hangulatú versenyben volt részünk. 

Mindegyik csapat nagyon felkészült volt, ez látszott a 

pontszámokon is, de a mi csapatunk bizonyult a leg-

jobbnak. Jövőre tehát megnyertük a rendezés jogát, 

mivel elsők lettünk. Jó volt Mozsgóinak lenni!  

Bege Amália 
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Az én virágom - az én világom 

Most, az igazi ősz beköszöntével, Mabon ünnepé-

nek utolsó napjain a tél közeledésére készülődik a 

természet, a növények. A virágoknak ilyenkor is 

szükségük van a gondoskodásra. Némely fajta nem 

télálló virágnak az igényeiknek megfelelő teleltetés-

re van szükségük ahhoz, hogy jövőre is szépek 

legyenek. Alapismeret, hogy ami hideg és sötét 

helyen van teleltetve, azokat egyáltalán nem, vagy 

csak alig kell öntözni. Kevés fénnyel és akár fagy-

pont közeli hőmérséklettel is beérik: a leánderek; 

néhány kevésbé kényes citrus-féle; muskátlik; 

yukka; szerelemvirág, a nem télálló pozsgások 

nagy része. 4-5 fokon áttelel az évelős csili; sétány-

rózsa; mexikói lángfutó; tamarillo. Szintén 5-8 fok 

környékén, de öntözés nélkül a kaktuszok és 

pozsgások nagy része; a mesevirág, gumós kálák; 

tubarózsa és egyéb visszahúzódó gumós, rizómás 

és hagymás növények nagy része, de a virág meg-

jelenéséig a klívia is. Amelyek melegebb és világos 

helyen is jól telelnek, azok viszont néha ugyanannyi 

vizet is igényelhetnek, mint nyáron. Nagyon világos 

helyen és 15 fok felett, kicsit visszafogott (igény 

szerinti) öntözéssel: tölcsérjázmin; szobai hibiszku-

szok; hoyák; ceropegiák; az orchideák majdnem 

minden faja; bolyhos napfénykóró.  

Néhány szó arról, hogy mi meddig marad-

hat kint- bár a fentiek már ehhez is adnak némi 

támpontot. Nekem még (szept. 28.) minden kivitt 

virágom kint van, de egy részük már tető alatt. Jel-

lemzően akkor kell elkezdeni a behordást, ha az 

éjszakai hőmérséklet 8 fok alá esik, de ami a hideg 

telelőbe megy, azok közül néhány fajta az enyhe 

első fagyokra kint is maradhat, mint pl. a leander. 

Nagyon fontos a növények és cserepek letisztítása, 

kártevőmentesítése, ha szükséges, akkor vala-

mennyi visszavágás is megejthető ilyenkor.  

Némely fajta virágnak szüksége van hideg-

hatásra (+5-8 fok) a rendes virágzáshoz, a teljesség 

igénye nélkül megemlítek párat: cambria orchideák, 

dendrobium orchidea, klívia. De a közkedvelt lepke 

orchidea is jobban virágzik, ha időnként kicsit ki-

rakjuk a hűvösebbe, neki már 12-15 fok is elég 

hozzá. Ha szerencsénk van, akkor száraz talajjal 

hordjuk be, ami több szempontból is előnyös:  

1. nem annyira nehezek, 2. könnyebben viselik a 

hely-, és klímaváltoztatást, főleg, ha csak becipelés 

után 2 nappal vannak megöntözve.  

Jellemzően az őszi-téli hónapokban sokkal 

jobban viselik az enyhe kiszáradást, mint a túlöntö-

zést. Lehetőség szerint ne a már este lehűlt nö-

vénnyel szaladjunk be a 25 fokosra fűtött szobába, 

mert hősokkot kap és ledobja a leveleit. Ha valami 

kint maradt, akkor inkább egy fűtetlen helyiségbe 

legyen betéve másnapig.  

Ha sok növényünk van, akkor ajánlott a 

vegyszeres kezelés, lehetőleg felszívódó, hosszabb 

hatású szerrel, rovarölő+atkaölő kombival. Főleg 

azért, mert nagy eséllyel sikerül nem csak a flórát, 

de a faunát is beköltöztetnünk, és pont addigra lesz 

népességrobbanás a virágainkon, amikor már nem 

tudjuk kivinni őket a hideg miatt. Bent a lakótérben 

mindig rizikósabb helyesen és biztonságosan 

vegyszerezni. A két fajta szer többnyire jól keverhe-

tő (kérdezzünk rá a boltban!), és elegendő ugyan-

abba a 10 liter vízbe bekeverni mindkettőt egyszer-

re. A felszívódó szerek egy része gyökéren keresz-

tül is hat, vagyis permetezést követően a maradék-

kal öntözzük is meg a fertőzésre hajlamosabb faj-

tákat, mint a hibiszkusz és a leánder.  

Hát, azt hiszem sajnos be kell fejeznem, 

pedig még nagyon sokat tudnék írni… Mindenkinek 

jó teleltetést és szép virágokat kívánok télen is! 

 

Tamasicsné Rigó Tünde 

 

 

MISEREND 

10.24. szombat 17.00 hir-

detik a halottak napi meg-

emlékezés rendjét 

11.05 vasárnap 11.15 

11.28. szombat 16.00 

Plébános urak várják a 

híveket! 
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Búcsú 

Hol volt, hol nem volt…. 
Tizenöt-húsz évvel ezelőtt 
még a templombúcsúk igen 
népszerű ünnepek voltak a 
települések életében. Mi 
lehet az oka, hogy a falvak 
egykori nagy ünnepei így 
kikoptak? 

 Mi is az a búcsú?  A 
búcsú (lat. indulgentia): el-
engedés, a bűnbánat szent-
ségében már föloldozást nyert bűnért járó, bizo-
nyos ideig tartó büntetés elengedése. 
 A templombúcsú a templom címének vagy 
védőszentjének ünnepe. A magyar búcsú kifejezés 
arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró bün-
tetéstől. Ez nyerhető a búcsú napján a templom-
ban, búcsúra való zarándoklattal, a pápa urbi et 
orbi áldásával. A búcsújárás: katolikus hívők zarán-
doklata. Alkalom az elmélyedésre, imádságra, bűn-
bánatra, ájtatos cselekedetekre és beszélgetésekre. 
Erőpróbája a testnek és a léleknek a gyaloglás, uta-
zás, éjszakai virrasztás, böjtölés és más fáradalmak 
által. Indítéka lehet: vezeklés, hálaadás, kérés (gyó-
gyulás, nyomorúságtól való szabadulás), közösségi 
élmény utáni vágy, világjárás, világlátás, idegen 
tájak és emberek megismerése, kereskedés, ismer-
kedés (leányvásár). Az első útleírások (itinerárium) 
a búcsújárás útvonaláról, a szálláslehetőségekről, a 
kórházak helyéről és a távoli népek életéről is tudó-
sítottak. Kialakult a jellegzetes zarándoköltözet: 
köpeny, rajta kagyló, széles karimájú kalap, zarán-
dokbot, búcsús tarisznya. A templombúcsúnak fon-
tos közösségszervező, összetartó ereje volt, hiszen 
erre az alkalomra illett hazalátogatni a településről 
elszármazottaknak, egy-egy háznál összegyűlt az 
egész rokonság. A mai kor emberének sem vallás-
gyakorlási szokásai, sem család modellje, sem uta-
zási gyakorlata nem teszi ezt az ünnepet fő hely  re. 
Mégis azt mondhatjuk, hogy a valamikori búcsújá-
rás az őse a mai turizmusnak.  

Érdekes módon a zarándoklat ma reneszán-
szát éli. Nyugati hatásra Magyarországon is egyre 
többen indulnak útnak vallási, vagy önismereti cé-
lokkal. Sőt, köszönhetően a reklámoknak és az uta-
zási irodáknak a zarándoklat és a turizmus közötti 
határok egyre inkább elmosódnak. 

Miért van így? A szocializmus éveinek 
zártsága után, a rendszerváltás felszabadult-
sága vallásgyakorlati és utazási szempontból 
egyaránt mást hozott. Ma már elérhetőek a 
leglátogatottabb szent helyek is, Izrael, Róma, 
Lourdes-ban, Spanyolországban vagy akár 
Mexikóban. 

Nem egyházi indíttatással, hanem Pau-
lo Coelho „A zarándoklat” című könyve által 
vált újra ismertté az El Camino, Szent Jakab 
útja. Egyre divatosabbá is vált a szó jó és rossz 
értelmében egyaránt. Spanyolországban eze-
ket az útvonalakat bejáró, magukat kagylóval 
jelölő zarándokokat tiszteletben tartják és 

segítik. A vándorokat gyümölccsel kínálják a helyi-
ek, több ingyenes vagy olcsó szállás várja őket az út 
teljes hosszában, épen és biztonságosan végigjár-
hatják a 800 kilométert. Legyen bármi is az ok, aki 
végigjárja az utat - ha a divat vagy a média befolyá-
sára indult is el - megkapja azt az élményt, ami ere-
detileg a zarándoklás célja: az elmélyülést. 

A valamikori búcsúk hangulatából mára már 
nem sok minden maradt. Vásár viszont még van. A 
szokás fennmaradásához nagyon elszánt búcsúsok, 
vásározók Mozsgón az október 11-ei vasárnapon 
két sátor felállításával is hozzájárultak. Nem volt 
kapható celli zarándokbot, mézesbáb, tükrös szív, 
szentkép, imakönyv, csak gyermekjáték. Fából, mű-
anyagból, ezeknek pedig mindig akad vásárlója. Ha 
még maga a búcsú oly nagyon meg is kopott.   

  H.b.B.  

 

Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 

Egyre ingatagabb történelmi talajon járunk.  

Az első többpárti országgyűlési választások 1990-ben 

megtörténtek, a rendszerváltás viszont folyamat, még 

ma is tart- ki tudja még meddig-, ha így megy tovább. 

Mindezt azért írom, mert mi öregek a Kádári-rendszer 

oktatási rendszerében nőttünk fel és egy rendszer 

változtatással még egy csapásra nem cserélődnek ki 

a tankönyvek. Tán 15 éve tartottam előadást őstörté-

neti, származási, magyarságtudati témában. (Szkíta- 

Hun, Finnugor, kettős honfoglalás, stb.) Kérdeztem 

előadás után egy történelem tanárnőt, van-e ezekről 

szó a tanórákon?  

- Majd ha benne lesz a történelemkönyvben. 

Mondta. A történelemkönyv meg késik. Van új, azt 

nem akkreditálták az 5.6.7. osztály után a 8. meg sem 

jelent.  

Ha ennyire félünk megismerni az ezer évvel ezelőtti 

történelmünket, akkor hogy várható el, hogy a husza-

dik századival megpróbáljunk tisztába lenni. A „Ma-

gyar történelmi kronológia” tankönyv is magán viseli a 
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kora ideológiai jeleit, így csak a 

konkrét dátumokat használom, az 

értelmezést már a napjainkban 

megjelent forrásmunkákból, régiek 

elbeszéléseiből és a paraszti ész 

következtetéseiből szűröm össze.  

A „Magyar történelmi kronoló-

gia” (Egyetemi nyomda 1987). Ak-

kor még nem volt Hun származá-

sunk, ’56 ellenforradalom volt. Rá-

adásul ez már a hatodik kiadás, 

tehát az első úgy a hatvanas években íródott. Ígértem 

pár sort a tanácsköztársaság idejéről. 1919 tavaszáról 

– pontos napi dátumokat mellőzve-. 

Pécs már jugoszláv megszállás alatt. Nem találtam 

helyi idézhető forrást, az országos történelemírás meg 

annyira nem részletes – legalább is, ami rendelkezé-

semre áll -, de úgy tudom a határ a Porovicza-patak. 

Száz évvel ezelőtt. Ezt azoknak írom, akik ellensége-

sek az elcsatolt nemzettársainkkal. A véletlenen, meg 

ebben az írásban foglalt eseményeknek köszönhetik, 

hogy nem szerb-horvátul tanulták a matematikát és 

Jugoszlávia történelmét. A Jugoszláv megszállás alatt 

lévő Pécsről a bányászok nagy számban szöktek át a 

Vörös Hadseregbe katonának. A román csapatok 

elfoglalják Debrecent. Itt azután újra nehéz a különbö-

ző források közt eligazodni. Egyik forrás szerint a szé-

kely hadtest parancsnoka letette a fegyvert a romá-

nok előtt, a másik szerint a tanácsköztársaság alaku-

latai is hátba támadták a székelyeket, ezért voltak 

kénytelenek letenni a fegyvert.  

A csehszlovák csapatok is támadást kezdtek, el-

foglalták Csapot. A jugoszláv csapatok megszállják 

Makót, Nagylakot. A cseh – szlovák csapatok elfoglal-

ják Miskolcot.  

Mégis írok egy dátumot, 1919. május 14: A Ta-

nácsköztársaság Kormányzótanácsa „- részben pa-

pírhiány miatt” betiltotta a polgári lapokat. Gondol-

kodjunk rajta, amikor „nagy felháborodás” kíséri egy 

ellenzéki lap „meg sem” szűnését, pedig csak a tulaj-

donos került anyagi bajba, napjainkban.  

Vissza a háborúhoz, mert az volt, ha csak nem 

pontosabb az intervenció kifejezés. Mi is történik? Két 

számmal korábban írtam, hogy a világháború utolsó 

lövése megtörtént. Azóta eltelt több mint fél év és 

Magyarországra törnek cseh – szlovákok, románok, 

jugoszlávok, területeket foglalva el. A Magyar Vörös 

Hadsereg több-kevesebb sikerrel próbálja felvenni a 

harcot. A tanácsköztársaság nagyhatalmakkal történt 

tárgyalásai sem vezetnek eredményre. Közben forra-

dalmak törnek ki, (Devecser, Ajka, Csorna, Szeged, 

stb.) – a korábban említett tankönyvben ellenforra-

dalmak.  

„Szegeden újjáalakult (1919. máj. 20.) az ellenfor-

radalmi kormány, mely Aradról költözött át. A hadse-

reg szervezését Horthy Miklósra bízták.”  

  Elérkeztünk az egyik legkényesebb részhez, Horthy 

szerepéhez a magyar történelemben és személyének 

megítéléséhez az utóbbi nyolcvan-száz esztendőben. 

55 éve a tanítónő betegsége 

miatt a tornatanár helyettesítette, 

ideje sem volt felkészülni, de a 

kor szokása szerint megoldotta. 

Úgy döntött, azzal nem mond 

rosszat, ha Horthyt szidja, gúnyo-

san beállítva „lovas tengernagy-

nak”. Tudta-e az igazságot, vagy 

sem, nem tudom, tudatlan volt-e, 

vagy az elvárásnak akart megfe-

lelni. Horthy szerepét a magyar 

történelemben a Kádár rendszerben annyira sikerült 

elhazudni, hogy a rendszerváltoztatás után húsz évvel 

jelenhetnek meg róla hiteles dokumentumok, megem-

lékezések és tények is, vannak bőven.  

Horthy az Ontarói csata győztese (korábban már 

írtam). Túlerővel szemben, sebesülten megnyeri a 

csatát. A csatát mai napig tanítják azoknál, akiknek 

még van hadiflottája. A háború – úgymond - végén 

visszavonul Kenderesi birtokára.  

A külföldi intervenció, bolsevik diktatúra, a válaszul 

adott fehérterror leverésére kérik fel Nemzeti hadse-

reg szervezésére. Elvállalja. Szegeden kezdi a Nemze-

ti Hadsereg szervezését. A déli országrészen végig-

vonulva, a Dunántúlon Siófokig vonulva a zavaros 

viszonyok közt, nemcsak a vörös terroristákat, de a 

fehéreket is felszámolva nyugalmat teremt a vidéken. 

Ekkor a románok már elfoglalták Pestet. A Kádári 

történetírás Horthy Siófoki bevonulásával datálja a 

fehérterror elhatalmasodását, holott ő, aki azt is 

igyekszik visszaszorítani.  

Siófokon már ütőképes a Nemzeti hadsereg, Hor-

thy annyira nem fehérterrorista, hogy a Vörös Hadse-

reg tisztjeit is alkalmazza a Nemzeti hadseregben, 

mert a hadvezetés nem politika, hanem képzés dolga.  

Siófokról harmadmagával, egy sofőrrel és a 

szárnysegédével felutazik Pestre, a Pesti román vá-

rosparancsnokhoz. 

  - Hagyják el a fővárost és vonuljanak vissza Szeged 

alá! 

  - És ha nem? 

  - Akkor kiverjük Önöket. 

Két hét múlva a románok kivonulnak, de ekkor már 

’19 novemberét írjuk, egy évvel vagyunk túl az ősziró-

zsás forradalmon. 

Az uralkodónak IV. Károlynak, Károlyinak, Kun Bé-

lának, stb. köszönhetően van egy lerabolt ország. 

Kolozsvári vasúti tiszttől tudom (akkor volt nyolcvan 

éves, amikor találkoztunk), hogy a magyar vasúti tisz-

tek megtagadták a szolgálatot, románokkal váltották 

le őket, hogy irányítsák a tehervonatokat. Leszerelték 

szinte az egész nehézipart és a könnyűipar jó részét. 

A Kossuth Rádió pár hónappal ezelőtti adásában 

hangzott el, mintegy kétezer vasúti vagon gépet, fel-

szerelést vittek ki az országból. 

Azért vigasztaló, hogy azért vitték ki, mert gondol-

ták, ha csonkán is, miénk marad ez a Haza. 

 

Mozsgó 2020. Magvető hava                                                                                                 

Győri Sándor
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HATÁRON INNEN HATÁRON TÚL 

OKTÓBER 
 

„Leodegár hogyha lombhullató, 

Örülj! A jövő év páratlan jó. 

Orsolyakor takarítsd be káposztádat, 

Simon-Juda hóval tömi be a szádat. 

Ha megdurvul a nyúl szőre, 

Siess fáért az erdőbe.” 
 

Október 1. 

1958.10.01. Megkezdte működését a NASA (Natio-

nal Aeronautics and Space Administration – Nem-

zeti Légügyi és Űrhajózási Igazgatóság). 1658. júli-

us 29-én jött létre, amikor Eisenhower, a 34. ameri-

kai elnök aláírta a „National Aeronautics and Space 

Act” törvényt. Eredeti célja a világűr és űreszközök 

békés felhasználása volt. 
 

Október 2. 

1956.10.02. Üzembe állították az első atommeghaj-

tású órát, az „Overseas Press Club” épületében 

New York City-ben. Közel 50 ezer dollárba került a 

2 méter magas szerkezet, amelynek működési 

alapját a cézium atom állandó rezgési frekvenciája 

határozta meg. Egy olyan óra, ami 300 év alatt leg-

feljebb 1 másodpercet késik.  
 

Október 4.  

1883.10.04. Először ment végig az Orient Expressz 

a teljes útvonalán. Párizsból indult a Gare de l’Est 

pályaudvarról, Müchent és Bécset érintve érkezett 

Giurgiuba, Romániába az akkori végállomásra. Az 

Orient Expresszt Georges Nagelmackers belga 

üzletember indította, aki 1883-ban maga is végig-

utazta a távot az első szerelvénnyel. Első útjára 

1883. június 5-én indult Párizsból Konstantinápoly 

felé. Ekkor még csak a Bukarest-Ruszcsok-Várna 

vasútvonal készült el. Várnától Konstantinápolyig az 

utat hajóval kellett megtenni. A 3186 km-es utat 83 

óra és 30 perc alatt tette meg, ebből 15 óra hajóút 

volt. Az első utasoknak 457 aranyfrankot kellett 

fizetniük.   
 

Október 8. 

1896.10.08. Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. 

A római katolikus templom építését Kollárovics 

plébános leírása szerint 1737-ben kezdték meg, az 

építés 9 évig tartott (1946). A plébániát ezt követő-

en 1756-ban alapították. Anyakönyveit 1757-től 

vezetik. A templomot gróf Batthyány Károly építtet-

te barokk stílusban. Paolai Szent Ferenc volt az 

első védőszentje, a templom oltárán az ő képe lát-

ható. 1876-ban neoromán stílusban átalakították, 

és a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentel-

ték fel. 1969-ben került fel a templomba a kastély-

parkban álló Biedermann sírkápolna carrarai már-

vány oltára. Harangjait 1928-ban: 70 és 46 cm át-

mérővel, Szlezák László Budapesten öntötte. A 

templom műemléki védelem alatt áll, 2018-2019. 

évben felújították. Október 8. naphoz legközelebbi 

vasárnapon tartjuk a településen a búcsút. 

2020.10.05 és 2020.10.11.-én A Kossuth Rádióban 

volt hallható a mozsgói templomból a déli harang-

szó. 
 

1902.10.08. Átadták a Steindl Imre által tervezett 

Országházat. Steindl Imre legfőbb műve, az Or-

szágház, azaz a Magyar Köztársaság parlamentjé-

nek épülete, amely tervei alapján 1885-1904-ben 

épült. Az épület teljes befejezését a művész már 

nem érhette meg. Az Országház a Magyar Ország-

gyűlés és egyes intézményeinek a székhelye. Maga 

az épület 268 m hosszú, 123 m széles és 96 m 

magas, alapterülete 17 745 négyzetméter. Központi 

eleme a kupola, amelynek két oldalán emelkedik a 

képviselőház és a volt főrendiház ülésterme. Az 

épületnek 27 kapuja van, belül 29 lépcsőház és 13 

személy- és teherlift szolgálja a közlekedést és a 

szállítást. Az épületben valamivel több, mint 200 

irodahelyiség található. Kívül 90, belül 152, össze-

sen 242 szobor van a falakon, amik jeles alkotók 

freskói, festményei. A díszítéseknél felhasznált 22-

23 karátos arany összmennyisége hozzávetőleg 40 

kilogramm. 
 

 
 

Október 25. 

Téli időszámítás kezdete. Magyarországon 1980 

óta október utolsó vasárnapján hajnali 3-ról 2-re 

állítjuk az órákat. Az óraátállítás célja az volt, hogy 

a nappalok minél jobban egybeessenek az embe-

rek megszokott ébrenléti idejével. Az óraátállítást 

először 1976-ban, három évvel az első olajárrobba-

nás után vezették be Franciaországban. A lépést 

azzal indokolták, hogy az akcióval 300 ezer tonna 

kőolajnak megfelelő energia megtakarítás érhető el. 

A nyári-téli időszámítást jelenleg egy kormányren-

delet szabályozza, amelyet az Unió tagállamaiban 

érvényes szabályhoz igazítottak. A legújabb számí-

tások szerint már nem lehet az óraátállítással ener-

giát megtakarítani. 

Forrás: ezenanapon.hu, wikipédia 

Kántor Éva



MOZSGÓ                                                                                                     2020. október 
. 

 

 

 

 
 

Szeptemberen megjelent rejtvény helyes megfejtése: Egy álom csak egy álom egészen addig, amíg igazzá 

nem teszed. Könyvet nyertek Kupuszné Keszeg Réka és Megyeri Ágnes. Gratulálunk!  
 

OKTÓBERI REJTVÉNY  

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: októ-

ber 23.                       Kántor Éva 
 

 

 

 

 

 

FELNŐTT REJTVÉNY 

 

A szavak minden irányból keres-

hetőek. A megmaradt betűkből 

folyamatosan összeolvasva kap-

juk meg a helyes megfejtést. 
 

 

akarat, alma, autó, baba, 

csend, csoki, cukor, dió, 

elem, élet, eper, esküvő, 

farmer, fehér, fiatal, film, for-

rás, gép, gólya, gyűrű, hal, 

halk, hangos, hó, holnap, 

horgász, ing, kecske, ked-

ves, kék, kenyér, könyv, kürt, 

kút, kutya, lada, lakk, mák, 

máz, mozi, opel, ősz, pálya, 

répa, róka, sál, tej, tél, vaj 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

GYEREK REJTVÉNY 
 

Vízszintes: 1. Ravasz erdei állat. 4. Ebben utaznak 

a gazdagok. 6. Hatalmas termetű mesehős. 9. Tü-

zet hány hét feje van. 11. Mesék fizetőeszköze. 13. 

Az ….. hegyen túl sok mese kezdete. 14. Igazságos 

királyunk állruhában járta az országot. 15. Pálcájá-

val mágikus dolgokat csinál. 

Függőleges: 2. Az ország uralkodója. 3. Gonosz 

szereplő, aki megátkoz másokat. 5. Ezen a tenge-

ren túl játszódik sok mese. 7. A … szemű juhász. 8. 

Ennyi kívánsága lehet egy szereplőnek. 10. Három 

kívánság teljesítője. 12. Jóságos szereplő segít a 

főhősnek.  

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 1     2    3    4       5     6    7    8    9    10   11  12   13 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 
  14  15   16   17  18  19   20  21 
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MEGYE II. OSZTÁLY FF FELNŐTT 2020/21 
 

 

 

4. forduló 2020. 09. 13. vasárnap K. Ócsárd SE - Mozsgó BFC 6 – 4  

Góllövők: Pintér Patrik Márió (2), Hollósi Péter, Fehér Ádám Vajk 
  

5. forduló 2020. 09. 20. vasárnap Mozsgó BFC – Véménd KSE 1 - 2 

Góllövő: Fehér Ádám Vajk 
 

6. forduló 2020. 09. 27. vasárnap PTE PEAC II. - Mozsgó BFC 2 - 0 
  

7. forduló 2020. 10. 04. vasárnap 15.00 Mozsgó BFC – Nagykozár KSE 6 – 2 

Góllövők: Tóth Szabolcs, Balogh Barnabás, Lorenz Márk, Zubor Kristóf László, Pálfi Árpád 

Dávid, Fehér Ádám Vajk 
  

8. forduló –  
  

9. forduló 2020. 10. 17. szombat 14.30 Mozsgó BFC – Diana SE   
 

10. forduló 2020. 10. 24. szombat 14.30 Palotabozsok SE - Mozsgó BFC   
 

11. forduló 2020. 11. 01. vasárnap 13.30 Mozsgó BFC – Töttös SE 
 

12. forduló 2020. 11. 08. vasárnap 13.30 Pellérd SE 1951 - Mozsgó BFC 

   K. É.  

 

 

APRÓHIRDETÉS 
Tatai egy kampós, falcos cserép eladó.    Érdeklődni: Vusics Józsefné, tel; 06 73 344-293 

 
 

 

 

KRIZANTÉM! 
 

Mindenszentekre szálas, cserepes krizantém és árvácska palánta eladó. 

Érdeklődni: Ságodi József, Mátyás király utca 58, vagy a 06 30 247-1183, 

valamint 06 30 324-4046-os telefonszámokon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


