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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

90 ÉVES MOZSGÓI LAKOST KÖSZÖNTÖTTÜNK 

 
Papp Józsefné Illés Mária, március 22-én töltötte be a 90. életévét. Marika nénit otthonában kerestük fel, 
a Kolozsvári utca 27/A. számú házban, ahol fiával, Józseffel és családjával él nagy-nagy szeretetben.  
 Tisztelete jeléül virágcsokrot és emléklapot adott át Kovács Zsolt Vilmos polgármester. Az emlék-
lappal Magyarország miniszterelnöke fejezi ki jókívánságát. Marika néni nem csak szellemileg, de fizikai-
lag is korát meghazudtolóan fiatalosan néz ki. Örömmel fogadta a vendégeket, jó érzéssel töltötte el a fi-
gyelmesség. Elmondta, hogy nem szed semmilyen gyógyszert, jó egészségnek örvend. Néhány éve elesett, 
a kezét azóta sajnos nem tudja teljes mértékben használni, pedig mindig aktív életet élt, sokat és szívesen 
dolgozott. Büszke unokájára, aki zeneiskolás, és egy dallal kedveskedett születésnapja alkalmából a Mamá-
nak.  
 Tisztelettel kívánunk hosszú, boldog, egészségben töltött éveket, és hogy a 100. születésnapon is 
felköszönthessük! 

Puskásné H. Éva 
 

Márai Sándor: Ajándék 

És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 

a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 

a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 

egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, 
minden pillanatban! 

Ajándék ez, 
csodálatos ajándék. 
A földig hajolok, 

úgy köszönöm meg. 

*  *  *  
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

Bognár Jánosné Árpád u. 

Drescher Jánosné Mátyás k. u. 

Fehér József Alsóhegy 

Hegedüs Jánosné Kassai u. 

Horváth Vendelné Petőfi u. 

Kasza János Pozsonyi u. 

Kövesdi Mária Magdolna Mátyás k. u.  

Schindler Rinaldo Mátyás k. u. 

Szabó Istvánné Árpád u. 

Tollár Károly Árpád u. 

Varga Imréné Mátyás k. u. 
 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

Április 

KÖSZÖNTÉS 

 

SZÜLETÉS 

„Egy baba. Meglepetés. 
Maga a tökély. A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 
/Pam Brown/ 

 

2022. 03. 17.-én 
megszületett  
Puskás Nóra  

(3750 g, 57 cm).  
 

Szülei  
Brumecz Julia és 

Puskás Dávid.  
A család Budapes-

ten él. 
 

2022. 01. 14.-én 
megszületett  

Schubert Éva Olívia 
(3900 g, 53 cm). 

Szülei Pásztó Ágnes 
és Alexander Schu-

bert. A család 
Erkelenzben él. 

 

 
 

Gratulálunk a  
boldog szülőknek, 

nagyszülőknek.  
 

 

SZENTMISE 

2022. április 18. hétfő 11.00 óra  

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

2022. március 12. Kudari Dóra és Schludt Domi-
nik. Ők kötöttek először házasságot a Kápolná-
ban.  

2022. március 19. Szentpál Annamária és Pirbus 
László Ferenc  

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk mindkét párnak!  
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“Ketten, kéz a kézben - örök-reménységig, 
vele jóban, rosszban - világnak végéig.” 

 

2017. 03. 15.-én kezdődött minden, kereken 5 éve. 
Ezen a szép évfordulón döntöttünk úgy, hogy ennyi idő 
után végleg összekötjük életünket és egy új fejezetet 
nyitunk. Egy egyszerű párnak mondanám magunkat, 
akik megoldanak mindent és nincs előttünk kihívás, - 
ezt tükrözte az esküvőnket is.  

Dominik születése óta itt él. Mivel az én szüleim is  
3 éve Mozsgó mellett döntöttek, elmenekülve a nagyvá-
rosi nyüzsgésből (előtte 20 évig szigetváron laktunk), 
ezért döntöttünk úgy, hogy itt tartanánk az esküvőt. 
Mozsgó nagyon közel áll a szívünkhöz. A helyszín kér-
déses volt, mivel egy egyszerű, letisztult, különleges 
helyet szerettünk volna, hogy kimondhassuk a boldogí-
tó igent. Ezért esett a választásunk a kápolnára. Mikor 
elmondtuk a szüleinknek, ők legnagyobb boldogsággal 
és örömmel segítettek nekünk. Eldöntöttük, hogy a két 
család közösen szervezzen mindent, az esküvőt és a 
szertartást is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dátum 2022.03.12., délután 3 órára esett. Ezt előz-
te meg a két héten át tartó szervezkedés, díszítés, fűtés, 
vásárlás. Mivel mindent magunk csináltunk nagyon 
fárasztó volt de annál örömteljesebb. A csokromat és a 
kitűzőket Anita és anyukám közösen alkották és besze-
reztek mindent ami a szertartáshoz szükséges volt. A 
köszönő ajándékokat tanúmmal Dzsenivel készítettük. 
Robi, a Dominik tanúja a saját készítésű pálinkájával 
járult hozzá a vendégek jókedvéhez. Apukám rendület-
lenül járt fűteni a kultúrházba, hogy megfelelő meleg 
legyen. Gyuszi mindent beszerzett amit csak szerettünk 

volna, a 
sok ételról 
és italról 
nem is 
beszélve. 
Dominik 
húga, Abi-
gél egy 
verssel 
készült 
nekünk a 
szertartás-

ra és közösen az én húgommal, Lilivel együtt szórták 
ránk a rizst és a rózsaszirmokat. A kedvenc szempillá-
som csinálta a sminkemet, és a család nagyon jó barát-
ja, Zsani a hajamat és a család többi tagjáét. Ricsi volt a 
kápolnában a zene felelős, de a lakodalom részén nyúj-
tott mérhetetlen sok 
segítségért örökké há-
lásak leszünk neki. A 
nagy nap reggelén már 
ott voltunk a kultúrház-
ban és raktuk össze a 
hidegtálakat, sülteket, 
pörköltet. A kápolnát is 
mi díszítettük és ren-
deztük be. Délután 1 
órától Halas Máté fotó-
zott minket aki csodás 
képeket készített ró-
lunk és a mi 
“gyerekeinkről” az 
autóinkról.  

3 órakor elkezdtünk 
izgulni, de minden úgy 
alakult ahogy szerettük 
volna. Nagyon finomak voltak az ételek és a sütemé-
nyek. A három emeletes menyasszonyi tortát a tanuktól 
kaptuk ,ami elképesztő finom volt. Hajnali 2 óráig ropta 
mindenki az idősektől a fiatalokig. Nem voltunk sokan 
viszont mindenki ott volt akik nagyon közel állnak hoz-
zánk. A szűk család és a legjobb barátaink. Végtelenül 
hálásak vagyunk mindenkinek de legfőképpen a szüle-
inknek akik időt, energiát és pénzt nem sajnálva készül-
tek a mi nagy napunkra, hogy minden úgy legyen 
ahogy szerettük volna.  
 

Külön köszönet 

  Kovács Zsolt polgármesternek, aki megengedte hogy 
a kápolnában tartsuk a házasságkötést. 

  Nógrádiné Tukora Timinek aki egyedi szöveggel 
adott össze minket. 

  Puskásné H. Évanak aki a kultúrházat rendelkezé-
sünkre bocsájtotta. 

  Kántor Évának a rengeteg segítséget és a fényképe-
ket. 

Schludt–Kudari Dó ra 

MÁTÓL, MINDEN MÁS LESZ... 
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Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

 

Hogyan is készülök és készülünk a gyerekekkel 
egy nemzeti ünnep műsorára?  

Első lépésként év elején megállapodunk a nevelőtes-
tülettel, hogy melyik osztály milyen programért, mű-
sorért lesz felelős. 

  Nekem ebben a tanévben, mivel 5. osztályosaim 

vannak, március 15-i ünnepély jutott. Mindig örülök 
ennek a megtiszteltetésnek, mert véleményem szerint 
ez az egyik legszebb ünnepünk. Közel áll hozzám a 
feladat, hiszen történelem és ének tanárként könnyeb-
ben eligazodok ebben a világban.  
 

Hogyan is állok neki a szerkesztésnek?  

  Mindig felmérem, hogy kik és hányan vagyunk az 

osztályban, milyen képességei, lehetőségei vannak a 
gyerekeknek. Milyen ismeretekkel rendelkeznek, mi 
áll ehhez a korosztályhoz legközelebb. Szerintem a 
legfontosabb a megfelelő időbeosztás. Mire a gyere-
kek kezébe kerül a megtanulandó szöveg, addigra kb. 
2 hónapot törtem a fejem, hogy ki, hogyan és mit fog 
majd mondani, énekelni, táncolni. 
Mielőtt eldöntöm, hogy kié lesz egy-egy vers vagy 
prózai rész, megpróbálom elképzelni a gyerek hang-
ján és azon gondolkodom, hogy kinek állna a legjob-
ban. Fontos, hogy a szöveget, melyet kiválasztok, 
értsék a gyerekek, de ha esetleg van is benne pár is-
meretlen szó, fogalom, azt az első olvasópróbán meg-
beszéljük. Mindenkinek képességei szerint.  
Folyamatosan keresek zenéket, dalokat, videókat, 
melyet beépítek a műsorba. Valamit megtekintésre, 
valamit szóló és közös éneklésre, táncolásra. Fontos, 
hogy minél színesebb legyen az összeállítás, mivel 
széleskörű korosztálynak készül, alsósoktól egészen 
felnőttekig.    
 

Mikor kezdtük a próbákat?   

  Osztályommal ennek a műsornak január második 

felében álltunk neki. Nagyon érdeklődően fogadták, 
örültek a rájuk bízott feladatnak és soha nem jutott 
eszébe senkinek, hogy elégedetlenkedjen, pedig a 
vége felé bizony nagyon elfáradtunk. Készültünk ren-
dületlenül, közösen találtunk ki a mozgások egy ré-
szét, ki kivel álljon párban, hogyan táncoljunk, ho-
gyan kössünk össze részeket, mi mutatna jól. Készí-
tettünk dekorációt és közösen díszítettük fel a tanter-
met is, melyben előadtuk műsorunkat. Azt hiszem, 
büszke lehetek osztályomra, nagyon ügyesek voltak!  
 

 Mindannyian megérdemlik, hogy név szerint is 

megemlítsem őket:  

  Bori Kris-

tóf, Katus 
Levente, Ma-
rics Kristóf, 
Milichovszki 
Patrik, Orbán 
József, Orsós 
Vanessza, 
Perecz Bian-
ka, Takács 
Nimród.  
 

Hajrá srácok, csak így tovább!!!! 
 

Hegedüsné Szojkó Tünde 
ötödik osztály osztályfőnöke 

Hegedu sne  Szójkó  Tu nde 

ÜNNEP KÉSZÜL... 

 

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN! 

Színvonalas és megható előadás keretein belül, tisztelegtek a Lengyeltóti János Általános Iskola diákjai a már-
ciusi forradalom hősei előtt. A már megszokott követelések, és kiadványok ismertetése mellett, videós és zenés 
bejátszások tették még érdekesebbé történelmi megemlékezésüket. Felkészítő tanáruk Hegedűsné Szojkó Tün-
de kreatív mégis szívhez szóló előadást alkotott a fiatalokkal, akik nemcsak szónoki képességüket, de ének-
hangjukat is megcsillogtatták.  Gratulálunk! 
Az előadás után, Mozsgó központjában elhelyezett kopjafa előtt, ünnepélyes koszorúzás keretein belül tették 
tiszteletüket, és méltóságteljes főhajtással köszönték meg a forradalmi hősök áldozatát, és mindazt mit Magyar-
országért és a szabadságért tettek.  

Puskásné Horváth Éva 
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Tisztelt Lakosok! 
 

Iskolánk megszervezi az E-hulladékok begyűjté-
sét az alábbi feltételekkel: 
Csak elektronikai berendezést lehet leadni. 
A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos álla-
potban (alkatrészeket nem áll módunkban átven-
ni). 
A leadott, még működőképes berendezések a la-
kosok által nem elvihetők! Még kipróbálásra sem, 
tehát ne is kérjék! 
A leadás csak munkanapokon (7-7.45 óráig vagy 

15-16 óráig) lehetséges a személyes jelenlétem-
ben  
Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen 
személyek engedély nélkül nem tartózkodhat-
nak itt! 
Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 
2022. május 26. (csütörtök) 

 
Matus Attila tanár 

tel.: 30-607-1631 vagy 73-344-157 

 

NŐNAP A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZBAN 

Március hónapunk egyik kiemelt eseménye a Nőnap 
volt. Mindig nagy figyelmet szentelünk a szülők számá-

ra szervezett programjainknak is. Az édesanyák ké-
résére szerveztünk egy igazán kellemes kikapcsolódás-
sal teli délelőttöt, ahol sikerült mindenkinek egy kis 
„énidőt” is eltöltenie a fárasztó mókuskerék és éjszaká-
zások közepette. Most az anyukák kerültek a közép-
pontba és felfrissülve, szép frizurával távozhattak tő-
lünk. Lehetőség volt arc maszkokat kipróbálni, hajat 
göndöríteni és sminket készíteni. Nagyon jól éreztük 
magunkat, megbeszéltük, hogy több ilyen programmal 
készülünk. Az egyik mottónk: „Ha anya boldog, ak-
kor mindenki boldog.” 
Szülők számára szervezett másik programjaink: szap-
pankészítés, színtanácsadás önbizalom tréninggel, 
FittAnya. 
Áprilisban ingyenes tréning lehetőség, konfliktuskeze-
lés témakörben, 12 fő jelentkezhet! Időtartama 1 hét. 
Programjainkat facebook oldalunkon hirdetjük. 

         Baka Dorisz 

*  *  *  

*  *  *  

 

KEDVES  SZÜLŐK! 
 

A Mozsgói Óvoda és Konyha Intézmény tájékoztatja az érintett szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre 
történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor: 

 

A beíratás ideje:  2022. április 25 -27. 8:00-14:00 közötti időszakban. 
A beiratkozás elsősorban személyesen, de elektronikus úton (mozsgovi@gmail.com) is lehetséges. 

 

A beíratás helyszíne:  Óvoda Mozsgó,  Batthyány u. 13.  (tel.: 73/ 344 143  valamint 06 20/239 6822) 

mailto:mozsgovi@gmail.com
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NŐNAPI ÖSSZEJÖVETEL 

Kellemes hangulatban telt, március 9-én szerda délután a mozsgói könyv-
tár által szervezett nőnapi összejövetelünk, melyre hölgyek, urak és gyer-
mekek is egyaránt érkeztek. A tea mellé a vendégek süteményt is kóstol-
hattak. Amíg a felnőttek beszélgettek, a gyerekek a könyvek, színezők és a 
játékok között megtalálták a számukra legérdekesebb elfoglaltságot. Min-
denkinek köszönjük, aki megtisztelt minket jelenlétével. Igyekszünk min-
den hónapban, a falu lakossága számára hasonló rendezvényeket szervez-
ni, ahol az elmúlt évek kiesései után, újra összekovácsolódhat közössé-
günk.                Bege A. , Tormási V. 

 

KÖNYVTÁR 

Puska sne  Hórva th É va 

ÉV NŐI PÉLDAKÉPE BARANYA MEGYÉBEN 

Bóni Tünde nyerte az Év Baranyai Női Példaképe díjat. Ez a kezdeményezés nem új keletű, az ország több 
megyéjében is díjazzák azokat a nőket, akik a munkában és a családi életben is helytállnak. Különösen nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy a Mozsgón élő szülésznőt találtak a legjobbnak a megyei megmérettetésen.  

Az „Év Női Példaképe” pályázaton olyan Baranya megyei nőket mutattak be, akik példaképül szolgálhat-
nak társaiknak. Megtudhattuk hogyan lehet összeegyeztetni a különböző szerepeiket, ezzel erőt adva mások-
nak, és inspirálva a nőket. A bírálóbizottság az összes benyújtott pályázatból hatot juttatott a döntőbe, és a 
közönség döntött az első helyezettről. Több ismert pécsi orvos, előadóművész közül egy mozsgói szülésznőre 
esett a választás.  

Tünde a díjat nem csak a saját szakmai sikerének érzi, hanem az ott-
honszülés növekvő társadalmi elfogadásának is. Hivatásáról így nyilatko-
zott:  

„Tiszteletreméltó és megható, hogy a Pécsimami kezdeményezésében 
képviselhettem a háborítatlan szülést, az érte dolgozó szakembereket és 
azt a maroknyi bábatársamat, akik nap mint nap elhivatottan szolgáljuk az 
érkező új életet és az életet adó anyát, családot. Szép érzés, hogy a szak-
mailag és társadalmilag még nem teljesen elfogadott bábaságunk ma- a Ti 
szavazataitoknak köszönhetően - társadalmi szinten elismerésben része-
sült. Kívánom minden független bábának, a bábatársamnak és a szülésze-
teken a háborítatlan szülésért dolgozó szakembereknek, hogy ez a díj tölt-
sön Benneteket is és adjon erőt, kitartást az elkövetkező időkre. Megható, 
hogy a szülés körül egy láthatatlan, de erős, összetartó közösség áll, a 
nőkért, a szülés méltóságáért, az újszülött tiszteletteli fogadásáért és a 
családok békéjéért- hálás vagyok, hogy a szavazataitokkal kifejeztétek az 
összetartozásunkat. Szívből kívánom- és teszem amit tehetek- hogy a szü-
lés és születés mindannyiunk számára gyógyító, emberi, szeretetteli le-
gyen a szakmai biztonság mellett.” 
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Bege Ama lia 

EGY TEA MELLETT SZABADOS ZOLTÁNNÉ MAGDIVAL 

Tősgyökeres mozsgói, az „Őszikék” Nyugdíjas Klub 
vezetője 2020 novemberétől. Öt unoka boldog nagy-
mamája. Férje Zoli, lánya Bernadett és, nevelt fia 
Zoltán és családjaik teszik teljessé az életét. 

 

1. Melyik a kedvenc évszakod? 
 

  Ó, a nyár, imádom, egész nap kint lehet lenni, este 

ki lehet ülni egy pohár borral, gyertyafény mellett, 
főleg ha a gyerekek is itthon vannak. 
 

2. Melyik a legtávolabbi ország, ahova eljutottál? 
 

  Több helyre is eljutottam, de a legtávolabbi Spa-

nyolország volt. Voltam még Horvátországban és 
Erdélyben, valamint nagyon régen a néhai NDK-ban. 
Mindegyik országban nagyon szép helyeken jártam, 
de Spanyolországban a tengerparton felejthetetlen 
napokat töltöttem. Ott teljesen másként élnek az em-
berek, nappal minden csendes és nyugodt aztán este 
kinyit és feléled a város, zenével és jókedvvel. Vala-
mi varázslatos hangulata van. 
 

3. Tudom, hogy nagyon szereted a virágokat, de 
mégis melyik kedvenced? 
 

 

  Muskátli és leánder a kinti virágok közül. Nagyon 

sok időt el tudok tölteni velük, napi szinten foglako-
zom velük, ápolom, babusgatom őket. 
 

4. Melyik volt a legemlékezetesebb születésnapod? 
 

  Nem igazán tudnék ki emelni egyet, mert mind-

egyik szép volt, hiszen a család összejön ilyenkor, 
főleg az utóbbi időben amióta Villő az unokám apró 
ajándékot készít nekem, igazi ünnep.  Mindegyik 
születésnapomon én főzök és sütök, bár el is mehet-
nénk néha étteremben, de Zoli ragaszkodik, hogy 
itthon ünnepeljünk mindig.  
 

5. Mi a kedvenc ételed? 
 

  A húslevest nagyon szeretem, de minden evő va-

gyok. Általában a magyar konyhát szeretem és azt is 
főzöm, habár néha kísérletezgetek is. Sütemények-
ben erősségem a piskóta, kevés tojással szép magas 
és laza piskótákat sütök.  
 

6. Mi volt a gyerekkori álmod? Megvalósult?  
 

  Nem voltak nagy álmaim, hiszen nagyon szeré-

nyen éltünk, Gyerekként az Árpád utcában laktunk, 
nagyon sok gyerek volt akkoriban ott és mindig bol-
tosost játszottunk. A felső nagy boltban volt egy fia-
tal eladó lány (Kocsis Ili), nagyon szép körmei vol-
tak, mindig néztem, ahogy vágja az élesztőt. Talán 
ezért úgy gondoltam én is boltos leszek, de aztán 
felnőve ez már nem volt vonzó.  
 

7. Ki a kedvenc íród, költőd? 
 

  Régen nagyon szerettem a romantikus regényeket, 

Danielle Steel, Claire Kenneth. 
Radnóti Miklós, Nem tudhatom című verse nagyon 
kedves nekem, néha eszembe jut és elmondom csak 
úgy magamban. Nagyon sok minden benne van, töb-
bek között a szülőföld szeretete.  
 

8. Mire vagy a legbüszkébb? 
 

  A legbüszkébb a családomra és az unokámra va-

gyok, de arra is, hogy 50 évesen kezdtem el a PTE 
Felnőttképzési és Emberi Erőfejlesztési kar-on tanul-
mányokat, személyügyi szervező szakon. Bár nehéz 
volt munka és család mellett, és majdnem én voltam 
a legidősebb, de végig csináltam. Szorgalmas va-
gyok, bármibe belekezdek, azt véghez viszem.  
 

9. Mit jelent és miben nyilvánul meg a lakóhelyed-
hez való kötődésed? 
 

  Itt születtem a szőlőhegyen, 6 évesen költöztünk le 

az Árpád utcában, itt töltöttem a gyermekkoromat 
sok gyerek társaságában. Szeretem Mozsgót, nem 
tudnék máshol élni.  
 

10. Ha lehetséges lenne, kivel cserélnél életet 
egyetlen napra? 
 

  Ezen nem gondolkoztam, valójában nincs is olyan, 

akivel szívesen cserélnék, elégedett vagyok az éle-
temmel, nincsenek nagy vágyaim, jó így minden, 
ahogy van.  
 

11. Mivel foglalkozol a szabadidődben? Van hob-
bid? 
 

  A virágok mellett, ami sok időmet elveszi, szere-

tek varrni. Jó érzés, amikor egy olcsó kis anyagból 
egy ruha vagy szoknya lesz. Örömet okoz nekem, ha 
valami újat tudok megvalósítani.  
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Beszélgetés Vusics Bélával, a 
mozsgói általános iskola fűtő-
karbantartó dolgozójával. 
 

Napfényes, kora márciusi délutá-
non kerestem fel otthonában, mo-

solyogva nyitott kaput, miközben 
dakszlija meg akart enni a keríté-
sen keresztül. A gazda szívélyessé-
ge nyomán már barátságosan kísért 
a konyháig a ház őre. Kihívás volt 
interjúra felkérni Bélát, többen 
nem tartották esélyesnek, hogy 

kötélnek áll. Unokahúga révén tá-
volról ismertem és két tanévben 
munkatársa is voltam az iskolában, 
ezért bizakodtam. Kicsit vonako-
dott ugyan, de végül sikerült és 
indíthattam a felvételt. 
 

Béla, tősgyökeres mozsgói vagy? 
 

  Igen, itt születtem, vagyis Szi-

getváron a kórházban.  
 

A felmenőid is itt éltek?  
 

  Igen. De várjál, készültem a be-
szélgetésre, és ezt találtam, eredeti 
adásvételi szerződést. Ezt a házat, 
ebből a papírból azt silabizáltam ki, 
hogy a Vusics papa és a Vusics 

mama, apai nagyszüleim, 1942-ben 
vették, Petrovics János nevezetű, 
földműves, mozsgói lakostól. 
Nagybecsű okmány.  
 ( Hú, van rajta 1 pengős és két 
ötven filléres bélyeg, a hitelesítési 
illeték. A területe 600 négyszögöl. 
Igazi ereklye.) 
 

Hol éltek előtte a nagyszülők?   
 

  A papír szerint, Vusics öregapá-

mék gyürüfűi gazdasági cselédek 

voltak. Onnét költöztek ide. 
 

Mit csináltak miután leteleped-
tek itt?  
 

  Szerintem továbbra is cselédként 

dolgoztak. Végül is én a papát már 
nem ismertem, mert előbb meghalt, 
mint mi születtünk. A mama 1960-

ban halt meg. 2 éves voltam, apám 
szokta mondani, hogy én mindig 
lehúztam a fejéről a fejkendőt. Az 
arca úgy nincs előttem, de ezt min-
dig mesélték.  
 

A szüleid, mivel foglalkoztak?  
 

  Apukám rendőr is volt, utána 

jött ide a TSZ-be dolgozni.  
 

Az itteni Vusics-ok mind vérro-
konok?  

 

  Igen. Apámék 

heten voltak test-
vérek. Abban az 
időben tudod, 
jellemzőbb volt a 

sok gyerek. 
 

Ti hányan vagy-
tok testvérek? 
 

  Ketten. Ibolya 

(Eisenberger 
Gyuláné) meg 

én.  

Idejártatok 

iskolába ugye? - 
Igen, persze.  

 
Ki volt akkor az igazgató?  
 

  Az Őri Feri bácsi. 
 

Milyen volt gyereknek lenni az 

iskolában? - Jó. Alul a kétosztá-
lyos alsótagozatban tanultunk. 
Csak a magtár felőli épület volt 
meg. Amikor én kiálltam iskolából 
egy-két évre építették meg az új 
szárnyat. Bele is nyúlott a gyakor-

lati kertbe, akkor volt még az is.  A 
nagy épületben már nem voltak 
tanítólakások. Az Őri Feri bácsiék 
ott laktak, ahol most Matus 
Attilláék. Alsóban a Herczegné 
volt a tanítóm. A fiával, Dódival 
egy osztályba jártam. Társaim vol-
tak még Almáskeresztúrról a 
Dobor Laci, meg a Pomozi Tibi, 
Papp Laci, Tóber Gabi, ezek van-
nak meg.  Puskás Magdi néni pedig 

8. osztályban volt osztályfőnököm. 
Magdi nénit nagyon szeretem, má-
ig is. Ahogy most elővettem a bi-
zonyítványomat, csak nyolcadik-

ban írta alá ő. Nem emlékszem 
igazán, ezek a dolgok úgy elmen-
tek már a fejemből. 
 

Milyen volt az oktatás, hogy em-
lékszel rá?  
 

  Jó volt. Bár, egy két kemény 

tanár is akadt. Péteri Feri bácsitól 
egy kis pajeszemelés, az Őri Feri 
bácsinál a kulcscsomó el-elrepült. 
Kemény, köpcös szigorú ember 
volt. De ez elment akkor. 
 

Másak voltak a gyerekek is?  
 

  Egészen másak voltunk. Mindig 

együtt játszottunk. Nem, mint 
most, csak a telefont nyomkodják. 
Még úgy is, hogy én nem voltam 
az a focizós típus, annyira azt nem 
szerettem. 
 

8. osztály után mentél szakmát 
tanulni Szigetvárra, milyen szak-
mát?  
 

  Géplakatosnak tanultam. Sziget-

váron akkor több gépészüzem mű-
ködött, ahol vasas szakmák voltak. 
A Cserkúti Mezőgépnek a Sziget-
vári egysége, meg a KTSZ, kon-
zervgyár, cipőgyár. A konzerv-
gyárban tanultam. Nem maradhat-

tam, mert csak azokat a gyerekeket 
tartották meg, akiknek a szülei ott 
dolgoztak a gyárban. Felvettek a 
mezőgéphez. Ott gépeket gyártot-
tunk, vasszerkezeteket futó daruk-
hoz, tartályokat, kőzúzót. Igazi 
lakatos szakmunkás lettem, 10 ki-

lós kalapáccsal dolgozó kemény 
vasas. Beosztottak Papp Kálmán 
idősebb szakmunkás mellé, évekig 
dolgoztunk együtt.  Azt mondha-
tom, hogy profivá nevelt. Már mel-
lém raktak kezdőt, hogy segítsen, 

tartsa a vasat, vagy megheftűni, 
hegeszteni, ha én méretre rakom. 
Szerettem ott dolgozni. De lassan 
morzsolódtak le az üzemek. Ami-
kor én eljöttem, rá egy évvel a Me-
zőgépnek is annyi lett. Ezért ami-
kor a húgom Ibolya szólt, hogy az 

iskolába vesznek fel karbantartó-
fűtőt, jobbnak láttam, ha eljövök.  

Hórva th Betty 

NEM CSAK FÁVAL KELL FŰTENI 
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Ki vett fel akkor téged?  
 

  A Módi Jani bácsi (Módenszider 

János) volt az igazgató, ő vett fel. 
Azt mondta: „Gyerek én azt szeret-
ném, ha te vennéd észre a munkát.” 

Azt akarta, ne neki kelljen szólni, 
hogy te jóember kőne fűteni, vagy 
füvet, sövényt nyírni, összegereb-
lyézni valamit. Végül is én még má-
ig ehhez tartom magam. Azóta se 
kell mondani, hogy „na, csináld 

meg”, észre kell venni, mintha az 
ember a sajátját csinálná. 
 

Milyen fűtőberendezések voltak 
az iskolában, gyerekkorodban?  
 

  Nagy szenes kályhák voltak, a 

magyar teremben meg egy dupla 
kandalló. Mi ott tornáztunk, két 
vagy három bordásfal volt sokáig a 
falon. Később rakatták a kandalló-
kat. De érdekes mód, amikor oda 

kerültem dolgozni, a tanáriban még 
sokáig szenes kályhával fűtöttünk. 
Mint ez,(mutat rá a kályhára) csak 
fehérben. Volt is vele gondom. A 
szulimáni Zentai Józsi bácsi csak 
rakta a tanáriban, hogy jó meleg 

legyen. Én, meg reggel győztem 
kiszedni belőle a tojásszén össze-
égett salakját, mert csordultig volt.  
 

Ki volt régen a fűtő? 
 

  Akkor nők voltak a fűtők, Karis 

Ancinak az anyukája, meg a Bige 
Teri néni is.  
 

Milyen volt az iskolában a fűtés 
dolgozóként?   
 

  Kemény fizikai munka. Már meg-

voltak a kandallók, meg a szenes 

kályhák is. Jó ideig hordtam fel az 
emeletre a sok fát, mert ugye a kan-
dalló csak úgy ette. Aztán lett köz-
ponti fűtés, és most már az alsóban 
is ott az új központi kazán, 
puffertartályos, modern. 
 

Mikor kezdesz reggel? 
 

  Télen, fűtési szezonban 4 órakor 

már gyújtok be. Majd ha enyhül az 
idő elég lesz 5 órára járnom.  
 

A fűtésen kívül még mit kellett 
csinálnod?  
 

  A fűnyírástól kezdve a fahasoga-

tásig elég sok mindent. A ballagás 
előtt meghozták a fát, géppel felfű-
részelték, aztán hol egyedül, de álta-
lában segítséggel, fel kellett haso-

gatni a 70-75 m3-t. A szakács, Posz-
tos Sanyi, meg a Vusics Lacika a 
kultúrház fűtője is jött. Így is betar-
tott egész nyáron 8 órában hasítani, 
fölhordani, összerakni, felpucolni az 
egész udvart. Még csak négy-öt éve 

jön a fűrészes a hasítógéppel. Őszin-
tén, lehet, már nem is bírnám, egész 
nyáron át, főleg ha olyan jó göcsös 

lenne. 
 

Úgy tudom mást is, szakmunkát is 
csináltál?      
 

  Igen, vasmunkát is. A gyerekek-

nek játékokat, hintát, döcit, csúszdát 

az udvarba. Az alsó és a felső kaput. 
Kértek az udvari lépcső mellé ka-
paszkodót, a Boros Zolival még le is 
betonoztuk a lépcsőt. Mi ketten épí-

tettük az udvari tárolót, 
a lebontott istálló anya-

gából, a potyogtatós wc 
helyére. Bontottam 
rossz, régi kerítést, újat 
húztam már kétszer is 
az utcafrontra. Javítot-
tam zárat, ajtót, ablakot. 
kilincset, széket, padot, 

mindent, amit csak kel-
lett. Nyáron a fűnyírás 
az enyém, a lombtakarí-
tás, elhordás, a kertápo-
lás. Az udvaros munka 
emlékezetes része a 

salakos tornapálya. Mi-
kor odakerültem minden reggel fel 
kellett locsolni, hogy a testnevelés 
órán ne porozzon. De csak az elsőn 
volt nedves, utána ugyan úgy por-
zott a vörös salak. Sokáig őriztem a 

jó vastag gumislagot. Nehezen érték 
el, hogy betonos pálya legyen, azóta 
már erre is rá férne a felújítás, mert 
így elég veszélyes a gyerekeknek.   
 

Mit csinálsz, amikor nem dolgo-
zol?  
 

  Most télen inkább csak tévézek, 

vagy háztartási munkát, mivel egye-
dül élek. Nemsoká lehet menni a 

kertbe, megmetszeni a fákat, aztán a 
konyhakertet is lehet csinálni. Tyú-
kokat megetetem, tojást összesze-
dem. Van 15 tojóm, 6 kakas, nekik a 

300 sarokölön megtermelem azt a 
kis kukoricát. Aztán ennyi. Korán 
fekszem. 
 

Mikor is kelsz?  
 

  Negyed 4-kor. Mikor más épp 
megfordul az ágyában. Bizony. Mu-

száj időben begyújtani, mire érkez-
nek a gyerekek, meleg legyen az 
iskolában.  
 

Tudják, hogy neked köszönhetik 
ezt? Volt bajod valaha a gyere-
kekkel?  
 

  Persze, hogy tudják. Talán ezért 

nem volt gondom soha velük. Kell 
érteni a nyelvükön. Inkább az alsó-
sokkal, a picikékkel vagyok kapcso-
latba. Ha bajban vannak, nem érik 
fel a fogast, vagy nem tudják felhúz-

ni a cipzárt, aranyosan jönnek, aztán 
kérik a segítséget. Jó elnézni őket, 
nagy a zsivaj, csicseregnek, mint a 
madarak. A felsősök azok persze 
mások. Viszont, mikor az infarktu-
som miatt kórházban voltam, megje-

gyezték, hogy érezték, nem a Béla 
bácsi fűt.  Végül is a gyerekek miatt 
vagyok ott.  
 

A tanárokkal is jó a viszonyod?   
 

  Természetesen nagyon jó. Segí-

tem őket, ahol tudom, nem csak az 
iskolában. Például Puskás Magdi 

néniék házánál sok vasas munkám 
van. Csak hívott: „Gyere fiam.” – 
aztán végig jártuk a házat pincétől a 
padlásig, hogy mit kell megcsinálni, 
korlát, előtető, meg ami volt. 
 

Hányadik igazgatóval dolgozol? 
 

  Hajdú Szilvia már a negyedik a 

35 év alatt.  
 

Az már szép törzsgárda idő egy 
munkahelyen. 
 

  Igen, az. Mikor dolgozni kezd-

tem, azt gondoltam ez egy nyugdíjas 

állás. Néhány éve aggódtam, mikor 
olyan kevés lett a gyerek. De szerin-
tem, ez a két évem már biztosan 
meg lesz, mikorra nyugdíjba vonu-
lok.  
 

Minden bizonnyal meg. Vigyázz 
magadra és az egészségedre, mert 
ennyi éven keresztül nem csak a 
tűzifától volt meleg az iskolában. 
Köszönöm a beszélgetést. 
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Tórma si Vyktó ria 

É LÉT A FALUN 

Nagyon sokan beleesenek abba a hibába, hogy a vidéki életet egy jól csengő divathóbortnak tekintik. A megfá-
radt városlakó elköltözik vidékre, mert az most menőnek hangzik, aztán bosszankodik azon, hogy a kakas ku-
korékol reggel, a traktor hajnalban indul a mezőre és még sorolhatnám a falusi élet színe javát, ami számomra 
mára már inkább hiányolandó tényezőnek számít sajnos. Hiszen kezdenek elveszni az igazi falvak, az igazi 
falusi mentalitás, az az élet melyet itt éltek az emberek. Sőt mi több tovább megyek, nagyon sokan vannak, 
akik ilyen környezetben élték le az életüket, mégis a leghangosabban emelik fel nemtetszésük hangját, a falusi 
életben természetesnek vett dolgok ellen. Beszippant a világ, egy olyan világ melyet a modernizáció teremtett 
és nem az őseink, nem a természet. Nem lettem hirtelen mindent megmondó ősanya, sem a pataknál mosó fej-
kendős asszony.  Mindenesetre, hiányolom azt a mentalitást, azt az elfogadást, a termelést és az igazi vidéki 
élethez tartozó dolgokat, amik megadták az ízét ennek az egésznek. Ezért is gondoltam arra, hogy felidézem a 
falusi életet cikksorozatomban, hátha újra éled az, ami mostanra kezd elveszni. 

Azt hozzá kell tennem, hogy jelen álláspont szerint az idő-
járás egy kisszámíthatatlan tréfamester (bár én nem nevetek 
jókat a viccein), úgyhogy mindezt az aktuális érzésekkel, és 
jóslatokkal összeegyeztetve kell értelmezni, és még akkor 
sem biztos semmi. Az idei tavasz, meglehetősen nagy száras-
sággal, mégis erőteljes fagyokkal indult, ami jelentősen meg-
nehezítette a kertészet beindítását háztájaknál. 

 Az enyhe telek és a temérdek import áruk miatt jelentősen 
megnövekedett a kártevők száma és fajtája is, nem kis bosz-
szúságot okozva ezzel a kertészeknek. Erre érdemes már az 
elején odafigyelni.  

Egyre többen feledkeznek meg egy nagyon fontos dolog-
ról, mégpedig a méhekről. Rohamtempóban pusztul a méhpo-
puláció. Ha ezek a rovarok kipusztulnak, nem lesz, aki beporozza azokat a virágokat, amikből később a zöldsé-
gek, gyümölcsök teremnek.  

Sir David Attenborough hívta fel a figyelmet egy posztjában arra, hogy gyakran megyünk el olyan méh mel-
lett, amiről azt feltételezzük, hogy elpusztult. A legtöbb esetben a rovar szimplán kimerült, mi pedig könnyen 
segíthetnénk neki, hogy tovább tudjon "dolgozni". Egy kanál cukros víz elég, hogy a méh, újból erőre kapjon, 

mivel az édes folyadék a nektárhoz hasonlóan stimulálja a méhek szervezetét. 
Áprilisban vethető/palántázható növények: spenót, karfiol, zöldborsó, sárgarépa, retek, karalábé, pó-

réhagyma, sóska, paprika, paradicsom, kapor, káposztafélék, uborka és csemegekukorica. 
 Gyümölcsökből ilyenkor  már  érdemes elültetni a  
sárga, - és a görögdinnye magokat. 
Sokan, többek között én is, megfeledkeznek a fűszernövényekről, pedig azok is bátran termeszthetők háztá-

jon, sőt ízük sokkal intenzívebb szárított társaiknál.  
Veteményeskert növényei mellett ott vannak még az udvart és a ház ablakokat díszítő virágok is. Ilyenkor, 

ha már nem számíthatunk nagyobb fagyokra előkerülhetnek az átteleltetett muskátlik.  
 

Húsvéti gyermekprogram a KISStanyÁCSka lakói-

val - szabadtéri nyuszisimogatás és póni lovaglás 

kicsiknek a foci pálya melletti füves téren.  

Húsvét vasárnap 13:00-tól 16:00-ig  

Lovaglás 500.-/kör. Nyuszi simogatás ingyenes  

             Apróhirdetés—Húsvéti gyerekprogram 
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Ke szí tette: Pap Zsuzsa 

KERESZTREJTVÉNY 

ÁPRILIS 

Márciusban megjelent rejtvény megfejtése: A kedvesség olyan nyelv, amit a süketek hallanak, a vakok pedig 
látnak. A helyes megfejtést 17-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Földi Józsefné. 
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: április 
30.  

 

Írja be a szavakat a megfelelő helyre.  
 

KÉZRÁTÉTEL 
TOLMÁCS 

KÉSZÜLŐDIK 
PÁRKAPCSOLAT 

FÉSZEKALJA 
PAJTÁBÓL 

HAJÓ 
EGYENSÚLY 

MŰTÉT 
GYÍK 

AKADOZIK 
VAJK 
ÉNEK  

KIRAKAT 
 

     -                     

8 10 5 1 11  15 18 1 11   20 25 11 3 21 4 13 14 14  17   8 

                          

9 26 10 22 13 11 3 22   9 17 10 20 17  12 4 12 11 20 8 11   13 

                          

15 8 2 10 8 15 8   17  6 16 22 23 12 14 25  11 3 16 4   2 

                          

9 17 7 22 18 17   14 12 4  11 3 13 15 17 25  23 12 2 4 8 2 17 

                          

8 4 14 24 11 11 8   4 8 2 3 8 11  14 25 11 12 20 14 8 20  20 

                          

25 22  20 8 4 4 15 8 22   17 18  27 11 11 8 19      8 
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2022. / ÁPRILIS / 4. SZÁM 

Mózsgó  – Szentló rinc II. 

LABDARU GA S 

19. forduló 2022.03.13. vasárnap Bólyi SE - Mozsgó Szentlőrinc II 1 - 2 
Góllövő: Bányai Péter (2) 

 

20. forduló 2022.03.19. szombat 15.00 Mozsgó Szentlőrinc II – Gyógyfürdő Harkány 6 - 1 
Góllövők: Tóth Máté Zsolt (2), Basics Zsolt, Költő Attila, Nagy Roland, Pretzl Milán 

 

21. forduló 2022.03.27. vasárnap 15.00 PVSK - Mozsgó Szentlőrinc II 1 - 3 
Góllövők: Mucsányi Márk Arion, Bányai Péter (2)  

 

22. forduló 2022.04.02. szombat 15.30 Mozsgó Szentlőrinc II – Sport36 Komlói Bányász  3 - 0 
Góllövők: Törőcsik Péter Tibor,  Tóth Máté Zsolt, Pretzl Milán 

 

23. forduló 2022.04.10. vasárnap 15.30 Siklós FC - Mozsgó Szentlőrinc II 
 

24. forduló 2022.04.16. szombat 16.00 Mozsgó Szentlőrinc II – PEAC PMFC II. 
 

25. forduló 2022.04.23. szombat 16.00 Mozsgó Szentlőrinc II – Villány TC 
 

26. forduló 2022.04.30. szombat 16.30 Mozsgó Szentlőrinc II – Lovászhe-
tény FC 
 

27. forduló 2022.05.07. szombat 17.00 Mozsgó Szentlőrinc II – Boda ÖSE 

Markó  Re ka 

GYÉRÉKRÉJTVÉ NY 

A megfejtéseket a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: április 30.  

TABELLA 

H. Csapat M. GY. D. V. P. 

1 PTE_PEAC 21 15 4 2 49 

2 Mozsgó-Sz II. 20 15 1 4 46 

3 Pécsvárad 19 14 47 1 46 


