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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

Mozsgón 2015 óta immár hagyománnyá vált augusztus hónapban a kápolnánál koncertek megrendezése. A 
megújult kápolna épületében második alkalommal került megrendezésre az operett és klasszikus dallamokat 
felidéző zenei előadás, ebben az évben augusztus 27-én.  Az este hatkor kezdődő rendezvényen több előadó 
is bemutatkozott. Először klasszikus és könnyűzenei dallamokat játszott az érdeklődőknek a Kaposvári Liszt 
Ferenc Zeneiskola művésztanárainak zenekara. Ahogy ők mondták, élményzenét játszanak, hiszen zeneka-
ruk csak események alkalmából áll össze. Mindannyiukat pusztán a zene szeretete köti össze. Mindez érez-
hető is volt, hiszen a közönség soraiban ülve is átjött ez az érzés. Meglepetésként Ferencz Orsolya énekmű-
vész a kápolna falai között a zenekar kíséretében elénekelte a Kék nefelejcs című nótát. A dalt Kazaliczky 

Antal írta, aki Mozsgó szülötte. Az ő tiszteletére hallgathattuk meg 
ezt az ismert műdal. 
 

Este héttől Nyár este a dalok szárnyán címmel Ferencz Orsolya, 
Gulyásik Attila és Kassai Hajnal koncertje csendült fel. Zongorán 
a produkciókat Hegedűs Valér zongoraművész kísérte. Operettek 
mellett sanzonok, valamint musicalek részletek is felhangzottak.  
 

Ferencz Orsolya már az első Operett gálán láthattuk, így külön 
öröm volt számunkra hogy ismét elfogadta felkérésünket, és mint 
ő, mint a többi fellépő egy páratlan és emlékezetes estével ajándé-
kozta meg a közönséget. Külön megható volt Gulyásik Attila ope-
raénekes Erkel Ferenc Bánk bán című operájából Hazám hazám... 
áriájának előadása.   
 

Több visszajelzést kaptunk a faluban élőktől, hogy bár nem tudtak 
eljönni, de otthonról hallgatták a színpadi koncertet, ami nagyon 
tetszett mindenkinek.  
 

A kápolna belső tere különleges helyszínül szolgált a komolyzenét 
kedvelőknek. Reméljük, a rendkívül jó akusztikájú, impozáns kon-
certterem még több zenei előadásnak ad otthont. 

                                
Tormási Vyktória 

MOZSGÓI KÁPOLNA KONCERTEK 

Fotók: Ken Owen 

Fotó: Halász Roland 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSI ELLÁTÁS RENDJÉRŐL  

Tisztelt Lakosság!  

 
A háziorvosi rendelés rendje:  
 

Hétfő: 12:00-15:30 óra 

Szerda: minden szerda 12:30-15:30  óra 

Csütörtök: minden hónap 2.csütörtök 13:30-15:30 óra 

                  minden hónap 3-4. csütörtök 12:00-15:30  óra 
 

Cím: Mozsgó, Batthyány u. 13. 
 

A rendelő telefonos elérhetősége reggel 8:00-15:00-ig:  

Telefon: 0036 20 471 4582 e-mail: 

mozsgorendelo@gmail.com  
 

Kérnénk Önöket, hogy gyógyszer rendeléseiket minden nap 

10:00-12:00 óra között legyenek szívesek leadni, amiket legko-

rábban a rendelést követő nap délutánján tudnak kiváltani 

bármelyik magyarországi patikában.  

Dr. Madaras Krisztina   

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete valamennyi mozsgói lakóhellyel rendelkező általános- 
és középiskolás, valamint felsőoktatási intézményben tanulót egyszeri alkalommal 10.000 forint beiskolázási 
támogatásban részesít. 
 

A középiskolások illetve felsőoktatási intézményben tanulók az új tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazo-
lás ellenében kapják meg a támogatást. Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke nem a mozsgói általá-
nos iskola tanulója, szintén szerezzék be az iskolalátogatási igazolást.  

Kovács Zsolt Vilmos Polgármester 

SZÍNHÁZKEDVELŐK FIGYELEM! 

Szeretnénk az idei évadban is közös színházlátogatásokra meginvitálni az érdeklődőket! 
Terveink szerint ellátogatnánk a budapesti és a Pécs Nemzeti Színházba illetve a Kaposvári Roxinházba  
egyaránt. A jelentkezések függvényében döntünk a helyszínekről és a részletekről.  
 

A tervezett előadások:  
- Zorba (balett)  
- Don Juan (vígjáték) 
- Valahol Európában (musical) 
- Csókos asszony (operett)  
- Ludas Matyi (mesejáték) 
- Dzsungel könyve (mesejáték) 
 

Részvételi szándékukat kérjük legkésőbb szeptember 30-ig jelezzék a mozsgói Községi Könyvtárban vagy 
Puskásné Horváth Évánál az alábbi telefonszámon: 0620/329-0530. 

mailto:e-mail%3Amozsgorendelo@gmail.com
mailto:e-mail%3Amozsgorendelo@gmail.com
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 

 

Boros Józsefné Árpád u. 

Czagányi Imre Batthyány u.  

Gaják Sándor József Kolozsvári u. 

Keserű Irma Gizella Alsóhegy 

Nemes Istvánné Batthyány u. 

Szabados Zoltán Erdészház 

Szukits Ferenc József Árpád u.  
 
 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

Szeptember 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

HALÁLOZÁS 

Grósz János (Szigetvár, 1956.07.10. an.: Ko-
vács Anna) volt Mozsgó, Pozsonyi u. 15. sz. 
alatti lakos meghalt 2022. augusztus 5. napján. 
 

Kalapáti Istvánné született Bor Rózsa (Mozsgó, 
1934.11.01. an.: Jusics Rozália) régen Mozsgó, 
Batthyány u. 23. sz. alatti lakos meghalt 2022. 
augusztus 9. napján. 
 

Fekete István (Naszvad, 1929.06.21. an.: Dibus 
Matild) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 23. sz. alat-
ti lakos meghalt 2022. augusztus 24. napján. 
 
 

Nyugodjanak békében! 

 

Pásztó József Sándorné szüle-

tett Bartha Krisztina Piroska 

(Szigetvár, 1968. 02. 24. an.: 

Pelsőczi Mária) volt Mozsgó, 

Batthyány u. 24. sz. alatti lakos 

meghalt 2022. július 29. nap-

ján.  
 

 

 

Búcsúzás… Elhunyt Pásztó Piroska, 54 évet élt. Fiatalon 

érte a halál. Sajnos az Élet kiszámíthatatlan, neki ez a rö-

vid idő jutott. Aggódva figyeltük küzdelmét, csodáltuk 

erejét, élni akarását, azt gondoltuk, hogy vele nem történ-

het meg a legrosszabb. Augusztus 12-én a mozsgói teme-

tőben kísértük utolsó útjára.  
 

Piroska gyermekkorát Almamelléken töltötte, oda járt 

általános iskolába. 1982-ben a kaposvári Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Szakkközépiskola számviteli-gazdálkodási 

ágazatára iratkozott be. 

1986-ban érettségizett, 

képesített könyvelő, válla-

lati tervező és statisztikus 

végzettséget szerzett.  

Könyvelőként a Szigetvári 

Cipőgyárban kezdett dol-

gozni 1986. augusztusától, 

majd 1988. szeptember 

hónapban a Mozsgói 

„Zrínyi” Mgtsz-hez került.   
 

1989. március 18-án Mozs-

gón kötött házasságot Pásztó József Sándorral. 1990. ja-

nuár 8-án megszületett Ágnes nevű gyermeke.  
 

A gyermekével töltött három év után nem tudott a mun-

kahelyére visszamenni, ezért a Mozsgói Körjegyzőségnél 

helyezkedett el 1993. május 12-én. Hűséges típus lévén, 

haláláig, 29 éven át Mozsgón a hivatalban dolgozott.  
 

Őt Mozsgón mindenki ismerte és kedvelte, hiszen munká-

jából kifolyólag sok emberrel találkozott. Önzetlenül segí-

tett másoknak, alaposan utánanézett a dolgoknak. Lelkiis-

meretesen, részrehajlás nélkül, kizárólag a jogszabályok-

nak megfelelően, pontosan dolgozott. 
 

Sokat mesélt családjáról, imádta Ágit, a lányát és az uno-

káit, Zoét és Évát. Erőt adott neki, hogy láthatta őket. 

Gyakran repült Németországba, 

hogy együtt lehessenek, és izga-

tottan várta őket haza nyaranta. 

Tervezgette, mesélte mit csinál-

nak közösen Zoéval és most már 

Évával is.  
 

Megszámlálhatatlan sok ember 

jött el leróni végső tiszteletét 

Piroska emlékének. Búcsúztak 

tőle családtagjai, rokonai, mun-

katársai, ismerősei és mindazok, 

akik ismerték és szerették.  
 

Nyugodjon békében! Emlékét 

megőrizzük. 

BÚ CSÚ ZÚNK 

JÚLIUS 29. 
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MISEREND 

2022. szeptember 15. csütörtök 10.00 óra  
Szociális otthon 

 

2022. szeptember 25. vasárnap 11.00 óra 
 

Búcsú 
2022. október 9. vasárnap  9.00 óra 

 

2022. október 13. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

MEGEMLÉKEZÉS 

 

Ringler Mária született: Kada Mária  

(1931-2022) 
 

Budapesten 1931. 

január 9-én született. 

Gyerekkorát Fonyó-

don a családi villá-

ban töltötte, 1943 -ig 

a nagymama, Tüköry 

Biedermann Margit 

haláláig. Utána a 

mozsgói kastélyba 

költöztek, ahol kisa-

játításig éltek.  

Mivel a testvérét 

Kada Sándort Sziget-

vár határában egy 

Volksbundista 1944 

novemberében kivé-

gezte, kártérítésként visszakapta a család a kastély 

kertészetét, ahol a szülei, Biedermann Margit és 

Kada Alajos halálukig éltek.  

Az anyám a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban 

1950-ben érettségizett.  
 

A származása miatt egyetemre már nem járhatott. 

Különböző alkalmi munkákat követően, Budapes-

ten helyezkedett el egy bankban mint idegen nyelvi 

levelező, mivel három idegen nyelvből volt nyelv-

vizsgája. Ezekben az években ismerkedett meg, 

későbbi férjével, Eduard Ringlerrel.  
 

A házasságból két gyermek Miklós és Alexandra 

született. 1971 óta a haláláig Münchenben élt.  

A sok hányattatás ellenére a szíve mindig 

viszahúzta Mozsgóra. Minden nyári szünetet ott 

töltött a gyerekeivel. Számára Mozsgó volt a haza 

fogalma, így mindig természetes volt számunkra, 

hogy a mozsgói temetőben fog örök nyugalomra 

térni. 

2022. június 19. –én hunyt el. Utolsó útjára 2022. 

augusztus 11-én kísérték. 
 

Béke poraira!  

Alexandra  Csanády 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

"Szeretni és szeretve lenni 

a legnagyobb boldogság a világon." Goethe  

Povolni Gabriella és Fazekas Flórián házasságot 
kötött 2022. szeptember 3-án.  
 

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!  

 

SZÜLETÉS 

Egy baba. Meglepetés.  

Maga a tökély. A legújabb a világon.  

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”  

/Pam Brown/  

2022. 08. 06-án megszü-
letett Patkó Maja  
(3770 g, 53 cm.)  

Szülei Tischlér Barbara 
és Patkó Menyhért  
Csertői lakosok.  

 

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek!  

2022. 08. 17-én 
megszületett  

Bilanics Bálint  
(3170 g, 52 cm.)  
Szülei Tüske Bri-
gitta és Bilanics 

Dávid.  
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AÚGÚSZTÚS 

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ 

Augusztus hónapban minden szerdán JelElek, babajelbeszéd tanfolya-
mot tartott a szülők részére Béczi Bernadett a Biztos Kezdet Gyerekház-

ban. A jelnyelv alapjait ismerhettük meg, olyan jeleket tanultunk és 
tanítottunk a gyerekeinknek, amivel könnyen kifejezhetik, mit szeretné-
nek. Amíg a gyermekeink nem beszélnek, nagyon nehéz kitalálni, miért 
nyűgösek, sokszor tehetetlennek érezzük magunkat. Vegyük végig a 
listánkat: szomjas, éhes, melege van, fázik, álmos stb. A jelek használa-
tával megszüntethetők ezek a gondok, a gyermek el tudja jelelni, hogy 
enni kér, szomjas, babusgatásra vágyik, fél. Rendszeres használatával 
színesíthető az anya gyermek kapcsolat, elősegíti a beszédfejlődést, 
megerősíti a kötödést, hiszen jobban értjük, értelmezzük gyerekünk 
kommunikációját. A jelbeszéddel csökkenthető a hiszti, sokkal nyugod-
tabb, kiegyensúlyozottabb lesz gyermek. Csökkenti a frusztrációt a szü-
lőkben, hogy miért sír a kicsi. Növelhető vele gyermekünk IQ-ja, job-
ban érdeklődnek a könyvek iránt, növeli az önbizalmat és önértékelést. 
Fantasztikusan jó játék. 
 
További programjainkról a facebook oldalunkon lehet tájékozódni! 
Várunk szeretettel minden 0-3 éves korú gyermeket nevelő családot! 
Programjaink ingyenesek! 
           Baka Dorisz gyerekház vezető 

 

ISKOLAI ÉLET 

NYA R KÉ PÉKBÉN!!! 

Örömmel mutatjuk meg nyári képeinket: 
 

1 hét Zánka a nagyokkal és tanáraikkal Matus Attila és Puskás Péter részvételével 
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3 hét napközis tábor az iskolában a kicsikkel és tanáraikkal és a segédekkel Dobor Katalin, Hajdú Szilvia, 

Hunyadi Imréné mama, Jancsarevic Erika, Kovács Dezső, Mohó Erika, Nagyné Rajna Mónika, Orbánné 
Matus Erzsébet, Tormási Beáta részvételével.  
    Szívesen segítettünk a gyerekek nyári felügyeletében. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárultunk ahhoz, hogy 
a szülők biztonságban, jó környezetben tudhassák gyermekeiket.   

  A mozsgói iskola tanárai és dolgozói    

 
TANÉVNYITÓ 

 

„A siker nem fogja lejjebb adni, ezért nekünk kell felemelkedni hozzá!” 
 

Szeptember elsején a legtöbb iskolában ismét megszólaltak a csengők, elkezdődött egy újabb tanév. Így tör-
tént ez a Mozsgói Lengyeltóti János Általános iskola falai között is.  
   „Aki nem az iskola világában él, annak úgy tűnik, hogy az egyik év a másikba ér, minden évben megismétlő-
dik a tanévnyitó, és az ezt követő 181 tanítási nap, majd a ballagás. Azonban azt, hogy ez mennyire nem így 
van, az elmúlt két és fél tanév rendkívüli helyzetei is mutatják. Mindig új kihívásokkal kell szembenéznünk és 
alkalmazkodni hozzá, ami bizony nem kis munkát, kitartást, erőfeszítést igényel pedagógusoktól és diákoktól 
egyaránt. Én nagyon remélem, hogy ez a tanév már ettől mentes lesz.” - Hajdú Szilvia igazgatónő ezekkel a 
szavakkal nyitotta meg a 2022/2023-as időszakot.  
   Ezt követően ismertette a tanév rendjét, majd  köszöntötte az elsősöket.  
 
 

   „Hiszen az ember alkotni akar, sikereket elérni, mert csak így érzi jól magát. 
Bármit tanulsz, magadnak tanulsz!” 
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„Külön köszöntöm iskolánk legkisebb diákjait, 

akik most lépték át először iskolánk kapuit isko-

lásként, és tele izgalommal és büszkeséggel ülnek 

most előttem. Ez az ünnepség kiemelten is a tié-

tek, s az elkövetkezendő napokban, hetekben fo-

kozottan figyelünk majd rátok, segítünk bennete-

ket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Ké-

rem a felsőbb évfolyamosokat, hogy vigyázzatok 

rájuk. 

Kedves kis elsősök! Életen át tartó tanulásra 

buzdítalak benneteket! Biztos vagyok benne, 

hogy tanító néniitek segítségével könnyedén ta-

nuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a 

számokat és megannyi örömteli percet fogtok 

átélni itt a mozsgói iskolában.  

Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, 

szorgalmat, türelmet, egészséget, és megannyi 

örömteli pillanatot! Legyetek arra büszkék, hogy 

ennek az iskolának a tanulói lehettek!!! 

         Örülünk Nektek!!! 

 

1. osztályosok: Gál Melánia, 
Tankovics Zoltán Alex, Van 

Santen  Johaness Pieter, Horváth 
Szetfani, Tankovics Leila Irén.  

Elsősök még: Ignácz Gréta Han-
na, Madár Máté Zalán 
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„A VÁR KENYERE” KENYÉRSÜTŐ VERSENY 

2022. augusztus 20-án a Szigetvári Zrínyi várban az ünnep alkalmából megrendezték „A vár kenyere - új ke-

nyerek” versenyét, ahol a vár népe és a vendégek közös döntése alapján ítéltek oda a díjat a legszebb és a 

legfinomabb kenyérnek. A díj nyertese Bege Amália lett. Gratulálunk! 
 

Őt kérdeztem a versenyről:   
Körülbelül két és fél éve kaptam kovászt ajándékba, akkor csak úgy próba-
képpen néha sütöttem egy-egy kenyeret, voltak amelyek ehetetlenek voltak es 
voltak vállalhatók is. Mert kovásszal sütni kenyeret nem olyan, mint élesztő-
vel. A kovászos kenyérnek idő kell, türelem és sok tapasztalat. Két éve nem 
vettünk bolti kenyeret, mert ebbe a kenyérbe amit sütök nincsenek adalékok, 
ez csak liszt (jó minőségű kenyérliszt), víz, só és sok törődés.  
Akik kóstoltak a kenyeremet, biztattak hogy induljak, és hát veszteni valóm 
nem volt.  
A versenyre egy sima kovászos kenyeret vittem, melyet meg lehetett kóstolni. 
A „közönség”, a kóstolók (120 fő) szavazhattak, aki a legtöbb szavazatot kap-
ta, azé lett a „Vár kenyere” kitüntető cím. A sima kenyér mellett már sütök 
különlegesebb kenyereket is, mint pl. sok magvas, aszalt paradicsomos, és 
burgonyást is.                       Kántor Éva 

„Minden évünk: egy életkör. Egy gyűrű az életfa törzsén.”  

 

2022. október 8-án, szombaton 

10.00 órai kezdettel várjuk a kisgye-

rekeket és szüleiket, közös életfa-

ültetésre az Életfa-ligetbe.   
  

Azok a családok is élhetnek a lehető-

séggel, akik bár nem a faluban élnek, de Mozsgóhoz 

való kötődésüket így kívánják kifejezni.   
  
Akik életfát szeretnének ültetni, szándékukat kérjük 

jelezzék 2021. szeptember 24-ig személyesen a könyv-

tárban vagy telefonon: (Puskásné Horváth Éva +36 20 

329 0590) 

ÉLETFA ÜLTETÉS 

KÖNYVTÁR NYITVATARTÁS  
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2022. augusztus 13-án 4. alkalommal került megrendezésre 

az Ezüst Erdő Trail futóverseny. Az esős idő ellenére is 70 

futó tette próbára magát. Idén is három távot jelöltek ki a 

szervezők: 7, 12 és 21 km-est, a legkisebbek mini versenyen 

vehettek részt.  
 

 

Nagy örömünkre mozsgói futó is a dobogóra állhatott 

(Juhász Tibor a 12 km-es távon 2. helyezett lett.), valamint 

Mini Ezüst Erdő Trail-en több mozsgói gyermek és család is 

részt vett.   
 

Mindenki, aki sikeresen teljesítette a távot, befutóér-

met kapott. A szervezők a versenyzőknek ebédet és frissítőt 

biztosítottak.  

A rendezvény támogatói: Mozsgó Önkormányzata, Almás-

keresztúr Önkormányzata, Mecsekerdő Zrt., Figura Gomba, 

Kaba Farm, Házi Ízek Chilion, Szabó Detti, Jámbor Bea, 

Ken Owen és Halász Roland fotósok. A frissítő pontokat 

helyi családok, önkéntesen segítettek. Köszönet a támoga-

tóknak, segítőknek! 
 

Fuss, sportolj, érezd jól magad a Zselicben! Jövőre találko-

zunk! 
 

Szukits-Major Bettina főszervező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotók: Ken Owen 

Fotók: Halász Roland 

EZÜST ERDŐ TRAIL 
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BRONZÉRMES AZ ASZTALITENISZ CSAPAT 

 

Matus Attilával beszélgettem a sikeres asztalitenisz 
szezon zárása kapcsán. A Baranya Megyei Bajnok-

ságban 3. helyezést értek el, melyhez gratulálok.  
 

Mióta van Mozsgón asztalitenisz csapat? 
 

—  2009-ben Paizs József Szigetvár polgármestere, 

aki a kistérségnek is az elnöke volt, felkarolt bennün-
ket. Abban az időben Mozsgón még szóba sem került 
a ping-pong. Dél-Zselic néven indultunk és körülbe-
lül 2 évig játszottunk ezen a néven. 2010 elején pol-
gármester úr meghalt, és a Kistérségi Társulás még 1 
évig szponzorált bennünket. Utána Mozsgó polgár-
mestere Kovács Zsolt Vilmos felkarolt bennünket, 
javasolta, hogy induljunk Mozsgó néven vagy a 
Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület szakosztá-
lyaként. 2009-ben állt össze a mag: Csizik Zsolti, 
Kovács Józsi, Pataki Jani meg jómagam. Kovács Jó-
zsefnek köszönhetjük az indulást, mert annak idején 
ő kezdte el az edzéseket. Körülbelül 13 éve indult a 
ping-pong, de Mozsgó színeiben csak 10 éve ját-
szunk. 
 

Hány főből állt az asztalitenisz csapat? 
 

—  Először két csapatunk is volt. Sajnos lassan a má-

sodik tagjai elmaradtak, így most egy csapat van je-
lenleg 10 fővel, de ebből aktívan csak 6-an játszunk, 
4-en tartalékok. Sajnos utánpótlás nincs, az iskolából 
sem akarnak jönni a gyerekek.. Az idei szezonban 1 
főt igazoltunk le. Bár amatőr szinten játszunk, de 
kellenek igazolások, július 1-ig a szövetség felé le 
kell jelenteni a játékosok nevét. 
 

Mit jelent az edzés? 
 

—  Lejövünk ide és adogatunk, gyakoroljuk az egyé-

ni és páros játékot. Van adogatógépünk, de azt ritkán 
szoktuk elővenni, mert ahhoz több idő kellene. Be-
melegítünk és utána próbálunk egyéni tétmeccseket 
játszani. Már az edzéseken is szükséges a koncentrá-
ció, állóképesség, mert ha egy meccs 5 szettből áll, 
ha nem koncentrál az ember, akkor nincs esélye 
nyerni.  
 

Milyen felszerelés kell a megfelelő játékhoz?  
  

— Ütők, labdák és sokan nem is gondolnák, de a 

megfelelő világítás. A kultúrházban, ezért kellett há-
rom lámpát középre beépíteni, mert nem volt megfe-
lelő a világítás. Három asztalunk van, egy része az 
önkormányzat által, egy része pályázati forrásból. 
Ezek olyan versenyasztalok, hogy lehetne nemzetkö-
zi versenyeket is játszani rajtuk. Szabvány méretűek, 
lehetnek kék vagy zöld színűek.  
Mindenki saját ütővel játszik, egyéni a fa is és a borí-
tás is. Az ütők szabvány méretűek. Minden engedé-
lyezett rajta, az asztalitenisz szövetség logója a borí-
táson is, meg a nyelén is. A szövetség honlapján is 

fent van, hogy mi az engedélyezett és melyek a tiltot-
tak. 
 

Mennyi a támogatás a ping-pongban?  
 

— Annyiban van, hogy kaptunk egyszer támogatást 

felszerelésre, meg egyszer az ütőkre borítást. Ez is 
fontos, mert akinek elkopik az ütő borítása, azt cse-
rélni kell. És az útiköltségre, mert elég messzire uta-
zunk - Dombóvárra, Mohácsra. Most azért nem sze-
retnénk magasabb osztályba menni, mert ott nagyon 
sokat kell utazni megyén kívülre, meg technikailag 
nem is tudunk még annyit. Ott fix időpontok vannak 
meccsek lejátszására és nem lehet rajtuk változtatni. 
Ezek általában hétvégén vannak, de közülünk sokan 
ekkor nem érnek rá mert dolgoznak.  
 

Milyen sűrűn vannak az edzések?  
 

— Hetente egyszer örülünk, ha összejövünk, mert a 

legtöbben 4-ig-fél 5-ig dolgoznak és vidékről jönnek. 
A csapatban van 3 fő szentlőrinci (Tóth Lajos, Pap 
János, Zsebe László), 1 fő patosfai (Saller Bernd), 1 
fő velényi (Horváth Gábor), 1 fő szentdénesi (Nagy-
Halas Géza), 2 fő kishárságyi (Pataki János, Szabó 
László), 1 fő szigetvári (Módenszieder József), gya-
korlatilag én vagyok csak mozsgói.  
 

Van valami kikötés, orvosi vizsgálat, végzettség, ami 
ahhoz kell, hogy játszhassanak? 
 

—  Régebben kértek sportorvosit, de mivel nem csi-

nálta meg minden csapat, megjegyzem mi becsülete-
sen megcsináltattuk, így abban maradtunk, hogy 
mindenki saját felelősségére játszik. Ahol utánpótlást 
kérnek, ott kell a sportorvosi. Ha megkövetelnék, a 
legtöbb csapat visszalépne. 
 

Mérkőzés előtt van bemelegítés? 
 

— Igen, nekünk is és az ellenfélnek is. Kapunk 10-15 

percet a bemelegítésre.  
 

Meg van szabva hogy mennyi időtartam egy mérkő-
zés, 1,5-2 óra?  
 

— Nincs megszabva. A 11-es meccsnél két pont kü-

lönbséggel kell nyerni, akkor térfelet cserélünk. Ad-
dig tart a mérkőzés, amíg valaki el nem éri a 3 győz-
tes játszmát, szettet. Egy meccs alkalmával mindkét 
játékos egyszer-egyszer kérhet szünetet, ami 1,5 
perc. Ezt akkor célszerű kikérni, amikor az ember  



 

2022. / Szeptember / 9. SZÁM 

 

11 

mélyponton van és az ellenfélnek jól megy. Ez pszi-
chikai taktika is, mert ilyenkor az embernek össze 
kell szednie önmagát. Ez valamikor be is jön, sőt 
meg is törheti az ellenfelünk lendületét, ami utána 
nekünk kedvez. 
 

A környékről nevezett csapat? 
 

— Lakócsa-Darány néven indulnak, de ők a Somo-

gyi bajnokságban játszanak, most gondolkodnak, 
hogy átjönnek ide Baranyába. Ők még messzebbre 
utaznak mind mi: Fonyód, Balatonlelle, Siófok stb. - 
ilyen távolságokra. A Somogyi bajnokságban na-
gyobb a terület. 
 

A bajnokságban mindenki játszik mindenkivel? 
 

—  Az őszi szezon egy sorsolással indul és mivel 

páratlanul vagyunk, ezért minden fordulónál van egy 
csapat, aki pihen. A tavaszi szezonban ugyanazokat 
a meccseket játszunk, csak fordított felállásban. 
Összesen 16 meccset játszuk, felét hazai pályán, 
felét idegenben. Az elmúlt évben nem volt termünk, 
de a tagok vállalták az utazást.  Tavasszal béreltünk 
egy termet Szentlőrincen, mert még nem készült el a 
kultúrházunk. Megoldottuk, mert nem akartuk felad-
ni a bajnokságot sem. Köszönet az egyesület vezető-
ségének, hogy támogattak a bérlésben. Szerencsénk 
is volt, mert olcsón tudtunk termet bérelni; egy 
szentlőrinci baráti társaság segített és jelképes össze-
gért használhattuk. 
 

A mérkőzések után van összetartás? 
 

—  Igen, még maradnak sőt, vendégül látjuk az el-

lenfeleket is. Zsíros kenyér hagyma, szalámi és inni-
való. 
 

Kiválasztják ki volt a legeredményesebb a csoport-
ban?  
 

—  Jegyzőkönyveket kell vezetnünk, a meccseket 

felvisszük a rendszerbe. Mindig a hazai csapat veze-
ti a jegyzőkönyvet. Tételesen be kell írni, hogy ki, 
kivel, mit játszott. Van egy gép, ami kiszámítja, 
hogy hány százalékos a játékos teljesítménye a leját-
szott meccsek alapján. 

 

Amikor meccs van, jön valaki külsős és levezeti? 
 

—  Mi vagyunk a bírók saját magunknak. Nincs ki-

vezényelt bíró, de az NB2-ben már igen. Itt mi egy-
más között játszunk, mi számoljuk a pontokat. Ha 
vita van, nekünk kell megegyeznünk. Ez a fair play, 
a játék tisztasága. 
 

Megkérdezhetem, hogy mikor kezdett el ping-
pongozni? 
 

—  Még Zánkán az úttörőtáborban. Ott volt az első 

sikerélményem, mert megnyertem a házi bajnoksá-
got, pedig ott fogtam először ütőt. Úgy érzem, van 
labdaérzékem. Balkezes vagyok, ezt az ellenfelek 
többsége nem szereti. Sok embert ez zavar, mert 
másképp jön a labda, nem tenyeressel, hanem fonák-
kal, nem ezt várják. Van amikor ez előnyt jelent.  
Felnőttként szerettem a labdás sportágakat, közülük 
a foci volt a kedvencem, amíg meg nem sérültem 
1997-ben.Utána nem sportoltam semmit, nehezen 
tudtam abbahagyni. Megismertem Kovács Józsit, aki 
elindította újból a ping-pongot, akkor én is lemen-
tem, hogy mozogjak és itt ragadtam. A versenyzés-
ben nincs korhatár, amíg az ember bírja, addig csi-
nálja.  
 

Ha Baranya megyében első helyet ért volna el a csa-
pat - hiszen tudtommal nem sok pont hiányzott a 
sikerhez -, mi történik?  
 

—  Akkor, ugyanúgy, mint a fociban, feljebb lehetne 

lépni, de mi maradunk a megyei bajnokságban. Most 
a Harkány csapata megy fel.  
 

Akkor itt is kellene lennie utánpótlásnak, mint a foci-
ban? 
 

—  Nem, nálunk ez nem így van. A Pécsieknél és a 

Mohácsiaknál van utánpótlás. Nagyobb városokban 
sincs utánpótlás, nem csak falvakban. Nálunk akkor 
kellene utánpótlás, ha NB2-ek lennénk. 
 

Attila bácsinak milyen pozitív emlékei vannak? 
 

—  Mindig szeretek játszani, mindig kihívás minden 

egyes meccs. Mikor elmegyek egy kupára és ját-
szom párosban vagy 
egyéniben, nem arra 
gondolok, hogy mit 
fogok elérni, hanem 
mindig a következő 
meccsre koncentrá-
lok, megpróbálok 
helyt állni. Ez a sze-
rencsén is múlik, 
már mindenkit isme-
rünk a megyében és 
tudjuk ki az, aki el-
len van esélyünk, és 
ki az, aki ellen 
nincs. Sokszor fej-
ben dől el a meccs.  
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Volt olyan mérkőzésem, hogy 0-2-es vesztésre áll-
tam, az ellenfélnek csak egy pont kellett volna a 
győzelemhez, de megfordítottam és a végén 3-2-re 
nyertem. 
 

Mennyi volt a leghosszabb idő? 
 

—  Egyéniben 3 nyert szett, mert annál többet nem 

lehet játszani. Csapatban ha hosszú meccsek vannak, 
akkor 2,5-3 órát lehet számolni egy bajnokira, mert 
16 egyéni és 2 páros  meccs van. 
 

Milyen céljai vannak?  
 

—  Mindenki szeretne első helyezett lenni. A követ-

kező szezonban, az első helyet célozzuk meg a csa-
pattal. Nagyon szeretnék egyszer csapatban a dobo-
gó legfelső fokán állni. 

De mindenképpen örülnék annak is, ha lenne után-
pótlás. Sajnos nincs időm arra, hogy edzem a fiatalo-
kat, mert az iskola minden időmet leköti. Örülnék, 
ha lenne folytatása, mikor mi már nem játszunk.  
 

—  Másik célom az, hogy „kopogós” ütővel is meg-

mérettessem magamat. Van egy kopogós bajnokság, 
ami Pesten szokott lenni, de ide még egyszer sem 
tudtunk feljutni. Olyan az ütő hogy kopog, amikor 
játszanak vele. Itt mindenkinek egyforma ütője van, 
mindenki egy szabvány ütőt kap, és azzal kell játsza-
nia, ezért egyformák az esélyek. Azt még szeretném 
kipróbálni, mert az engem nagyon motivál. Csak 
most a vírus miatt nem rendezték meg. Országos és 
Európa bajnokságot is szoktak ebből rendezni. 

Kántor Éva 

 

 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Iskolánk megszervezi az E-hulladékok begyűjtését az alábbi feltételekkel:  

—  Csak elektronikai berendezést lehet leadni.  

—  A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos állapotban (alkatrészeket nem áll mó-

dunkban átvenni).  

—  A leadott, még működőképes berendezések a lakosok által nem elvihetők! Még ki-

próbálásra sem, tehát ne is kérjék!  

—  A leadás csak munkanapokon (7-7.45 óráig vagy 15-16 óráig) lehetséges a személyes 

jelenlétemben  

—  Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem 

tartózkodhatnak itt!   

—  Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2021. szeptember 28. (szerda)  

2021. szeptember 29-én lomtalanítás Mozsgón. Kérjük, a 

lomokat reggel 5:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé.  
 
KIHELYEZHETŐ HULLADÉKOK: háztartási berendezések, 
használati tárgyak, feleslegessé vált bútorok, konyhai felszerelé-
sek, szőnyegek, függönyök, karnisok, dobozok.  
 
NE TEGYENEK KI: elektronikai hulladékot (hűtő, Tv, mikro, 
mosógép), építési hulladékot, autóbontásból származó hulladékot, 
zöld hulladékot, üveghulladékot és veszélyes hulladékot 
(növényvédő szerek, olajos kannák, akkumulátorok, festékek, 
vegyszerek, valamint ezek kiürült göngyölegei).  


