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Második alkalommal került megrendezésre a Mozsgói 
Kakasfesztivál. A rekkenő hőség sem tudta kedvét 
szegni a mintegy 2500 érdeklődőnek, akik a nap folya-
mán felkeresték a Pringli-völgyet, az esemény helyszí-
nét.  
A Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztőjével 
indult a vigadalom. Már a délelőtt folyamán számtalan 
program közül választhattak az érdeklődők. Az idei év-
ben is lefesthették a művészet iránt érdeklődők a pol-
gármester úr kerítését - tíz alkotás készült el. A fő motí-
vum, mint tavaly is, a kakas volt. Számtalan színesebb-
nél-színesebb rajz született különböző témákban.  
Láthatunk napot ébresztő kakast, megelevenedik előt-
tünk népmesehősként, és meggyőznek bennünket ar-
ról, hogy „minden út Mozsgóra vezet”.  
A családok számtalan program közül választhattak. A 
kézműves udvarban a kicsik és a nagyok is nemezel-
hettek, ékszereket készíthettek bőrből és fémből. Ki-
próbálhatták a népi ügyességi játékokat, bekapcsolód-
hattak a régi sportjátékokba. A legnépszerűbbnek a 
kiskakas választása verseny bizonyult. A nagyokhoz 
hasonlóan a felnövekvő generáció is összemérhette 
erejét, ügyességét. A kiskakasválasztás győztese Haj-
dú Kristóf lett. 
Már a délelőtt folyamán megismerkedhettünk azzal a ki-
lenc mindenre kész jelölttel, akik a Dél-Zselic legráter-
mettebb kakasának a címéért küzdöttek. A verseny 
több részből állt. Első feladatként a kakasütésben vet-
tek részt. Ezt követte a különböző népi ügyességi fela-
datokból összeállított akadályverseny. Volt hordólovag-
lás, tojásterelgetés, tojásreptetés, kakasfejbe dobás, 
kukoricamorzsolás, zsákbanfutás.  A végső eredményt 
a kakasviadal döntötte el. Stanics Máté Jedinka-
szőlőhegyi lakos kapta a győztesnek járó díjat. Egy hó-
napon keresztül ingyen ehet a Kiskakas Gyorsétterem-
ben.  
A kakasütés a régi hagyományoknak megfelelően ke-
rült megrendezésre. Aki elsőként leütötte a kakast, az 
vihette az Ötvenezer forintos fődíjat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az első ütés joga Kovács Zsolt polgármestert illette 
meg. Majd a kakasválasztás nyertesei próbálkozhattak. 
Sokan jelentkeztek a megmérettetésre, mindenki kivá-
laszthatta a neki legmegfelelőbb technikát. Tamasics 
Bálint szentlőrinci fiatalembernek – nagyszülei 
mozsgóiak –  sikerült a kakast jelképező cserepet elta-
lálnia. Bálint már gyakorlott versenyzőnek és jó taktiká-
zónak számít, hiszen a tavalyi évben ugyan nem, de 
előtte három éven át ő vitte el a pálmát.  
A színpadi programok sorát a Fresh Együttes kezdte. 
Magyar néptáncokat láthattunk a Szigetvári Néptánc-
együttestől, Szulok község ifjú néptáncosai pedig né-
met nemzetiségi táncokat adtak elő.  
Puskás Peti énekes, színész, dalszövegíró fellépésére 
nagyon sokan voltak kíváncsiak. Barátságos, közvetlen 
stílusával meghódította a közönséget.  
A keleti táncok világába kalauzoltak el bennünket a 
Nazmiye és a Kelet Varázsa hastáncosok. Sajnos Sze-
keres Adriennt nem üdvözölhettük a színpadon.  
A több mint tíz percen át tartó tűzijáték igazi megkoro-
názása volt a fesztiválnak. Ez volt az első alkalom, 
hogy Mozsgón ilyent láthattunk. Nemcsak a sportpályán 
lévő kétezer ember, de az otthonaikban élők is meg-
csodálhatták ezt a különleges látványt.  
Aki még mindig nem fáradt el – sokan voltunk, akik ki-
tartottunk – a Tajti Együttessel egy fergeteges bulin 
rophatta a táncot.    
A nap háziasszonya Gaják Petra rádiós műsorvezető 
volt. Petra elmondta, hogy a mai napig mozsgói lakos, 
bár nem tud mindig részt venni az eseményeken, de 
rendszeresen követi a faluban történő eseményeket, 
történéseket.  Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy el-
fogadta felkérésünket.  
Kovács Zsolt polgármester úr által megálmodott fesztivál a 
hagyományokra épülő újszerűségével, igényességével kivív-
ta nemcsak az itt élők, de a környező településeken élők el-
ismerését is.    

Szervezők 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mozsgó község vezetősége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a fesztivál napján és  
az azt megelőző napokban és hetekben az előkészítő és szervező munkákban részt vettek. 

Önzetlen és nélkülözhetetlen munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
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Vélemények… 
 

Szerintem a tavalyinál szervezettebb, összeszedettebb, 
színvonalasabb volt az idei kakasfesztivál. Tetszett, 
hogy a programok lineáris elrendezésben követték 
egymást, így idén nem kellett választanom, hogy éppen 
melyik programon vegyek részt. Őszintén bízom benne, 
hogy néhány éven belül a rendezvény valóban eléri 
igazi célját és a kakasfesztivál, mint a község 
imidzsének zászlóvivője vonul majd be Mozsgó törté-
nelmébe. SZIJÁRTÓ ERIK 
 
Az idei kakasfesztivál a tavaihoz képest számomra 
szervezettebb volt. Nagyon tetszett, hogy a programok 
nem egy időpontban kezdődtek, s remélem ez a ké-
sőbbiekben is megmarad. Bízom benne, hogy a követ-
kező évek kakasfesztiváljain az ország minden pontjá-
ról érkeznek majd látogatók. MOLNÁR MÁRTA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyon tetszettek a gyerekeknek szervezett progra-
mok, szórakoztatóak voltak, jó, hogy a kisebbekre is 
gondolnak. A "kakasválasztás" feladatai nagyon ötlete-
sek voltak, bár egy kicsit vontatottnak éreztem a ver-
senyt. A tűzijáték is nagyon szép volt, ismét egy na-
gyon jó fesztivált szerveztek a résztvevőknek. BOROS 
CSABA 
 
A programok sajnos nem kötöttek le, de a Fresh és 
Puskás Peti nagyon tetszett, a tűzijáték is nagyon szép 
volt, este pedig nagyon jól éreztem magam a bulin! 
HORVÁTH VIRGÍNIA 
 
Puskás Peti és a tűzijáték nagyon tetszett, a délelőtti 
programok között nem találtam kedvemre valót, remé-
lem, jövőre ezen változtatnak! HORVÁTH FRUZSI 

    Hegyháti Anett 
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Várdaróciak a mozsgói kakasfesztiválon 
 

 
 

Várdaróc, horvátországi település 12 kilométerre észak-
ra helyezkedik el Eszék városától. A falu képviselői 
részt vettek a kakasfesztiválon, mivel náluk is ápolják a 
kakasütés népszokását. A településen húshagyóked-
den farsangbúcsúztató kakasütést tartanak. 
Az Új Magyar Képes Újság című horvátországi magyar 
hetilap  2012. július 12-i számában olvashattuk az 
alábbiakat:  
 

Várdaróc képviselői szombaton, július 7-én részt vettek 
a mozsgói kakasfesztiválon.  

Mivel mindkét településen hasonló hagyományokat 
ápolnak, így a találkozó jó alkalom volt arra is, hogy a 
további együttműködési lehetőségeket megbeszéljék. 

Fesztivál horvátországi magyar résztvevőkkel 
Idén második alkalommal pedig már egy egész napos, 
a hagyományokon alapuló színes fesztivált rendeztek, 
amelynek első ízben horvátországi résztvevői is voltak. 
- Tulajdonképpen egy baráti kapcsolattal kezdődött a 
két település közötti együttműködés, és az csak egy 
plusz volt, hogy mindkét község hasonló hagyományo-
kat ápol. Egy-két olyan ötletet is elleshettünk, amelyek-
kel bővíteni tudnánk a mi rendezvényünket. Különböző 
ügyességi, erőnléti és gondolkodtató feladatokat kellett 
megoldaniuk a „Dél-Zselic kakasa” címért küzdőknek. A 
mozsgóiaknak sikerült egy olyan vidám és szórakoztató 
rendezvényt létrehozniuk, amely szerintünk a régió 
meghatározó rendezvényévé növi ki magát – mondta 
Dornstauder Erik, a várdaróci Helyi Választmány tagja. 

A cikk teljes terjedelmében az alábbi linken érhető el:  
 

http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3476-
vardarociak-a-mozsgoi-kakasfesztivalon

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

      A fotókat készítette Bogdán Attila, Herczeg József, Meszes Zsolt, Orgyán Béla, Várdai Péter 
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Mozsgói Csizik Mihály SE                                             BM MTISZI Mozsgó                                            
Mozsgó Község Önkormányzat 
 

Meghívó 
                Meghívjuk Önt és kedves családját a 2012. augusztus 11-12.-én tartandó 

Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapokra            
                                                      Részletes program 
 
2012. augusztus 11. szombat: 
A rendezvény helyszíne a Mozsgói sportpálya. 
 
900   Megnyitó lovashuszárokkal  
830 – 930-ig  Nevezések a helyszínen:  - kispályás foci (5+1 fő ) 
                                                                            - főzőverseny 
                                                                            - akadályverseny (min.5 fő ,max.10 fő) akadálypontok : íjász(célba lövés),                       
                                                                               airsoft (célba lövés) ,darts, lovaglás, kapura rúgás, bocsa      
930  --  1600 Kispályás futballmérkőzések 
900   –   1200   Főzőverseny 
930  –   1200  Akadályverseny 
1000 – 1600  Lovaglási lehetőség felnőtteknek, gyerekeknek (ingyenes) 
1000  --  1600          Airsoft , ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek 
1000 – 1600  Íjászat, ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek 
1000 – 1600  Rodeó bika, Légvár, trambulin, (ingyenes) 
1200  --- 1600 Kürtöskalácssütés 

1200 –  1300  Ebédszünet 
1300         Eredményhirdetések: -- főzőverseny-- akadályverseny             
1315 –  1430  Rodeó bika verseny (nevezés a helyszínen)  
1315 –  1430  Kerékpáros ügyességi verseny (nevezés a helyszínen) 
1430 ---  tól            Lovashuszár bemutató betyárokkal 
                Hagyományörző bemutató és lovas íjászat , a Bársony és Handicap KHA , lóháton a hátrányos                                      
                              helyzetűekért Zigeth Solymai  Alakulattal    
                             Szigetvári Ifjúsági fúvós zenekar előadása 
                              Lovas terápiás bemutató a mozsgói MTISZI fogyatékossággal élőivel 

1530          Fellép Gáspár László 
1700  Kispályás foci eredményhirdetés 

1730 – 2000  Nagypályás futballmérkőzés Mozsgó-Felsőszentmárton  
2000-tól  Szabadtéri bál hajnalig, a Jakab- Szalai Duóval (belépő ingyenes) 

 
2012. augusztus 12. vasárnap: 
A rendezvény helyszíne a Mozsgói Művelődési Ház és a BM MTISZI Mozsgói Otthona  
 
800 – 830    Regisztráció nevezések alapján 
830    Megnyitó BM MTISZI Mozsgói Intézményében               
830 – 1500  Sakk csapatbajnokság                
830 – 1500  Asztalitenisz páros bajnokság 
830 -  1500 Asztalitenisz egyéni bajnokság 
830 – 1500 Darts egyéni bajnokság 
830  - 1500 Bocsa csapat bajnokság               
1300 – 1400  Ebédszünet 

1500   Eredményhirdetések                                      Érdeklődni.: Csizik Zsolt  70/3984866            
                                                                                       
 
Támogatók:  
BM Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Int        Magyar Speciális Olimpia Szövetség 
Mozsgó Község Önkormányzat                                           Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetség  
Szigetvári Takarékszövetkezet                                            Fogy. Szem. Közhaznú Alapítványa Mozsgó 
Félúton Vagyunk Alapítvány Turbékpuszta                     Horváth és Társa BT Szigetvár   
Horizont SE Turbékpuszta                                                     
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      SE vezetősége 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási tá-
mogatás, ápolási díj) augusztus havi kifizetésének idő-
pontja: 2012. szeptember 4. (hétfő) 10-16 óra. 
 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2012. augusztus 9-én (csütörtökön) 

17 órai kezdettel testületi ülést tart a Ren-

dezvényteremben, melyre tisztelettel meghív-

ja a község lakosságát. 

 

    

Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 

akik augusztusban ünneplik születésnapjukat! 
 
 

Halas Gyuláné, Mátyás k. u. 48. 
Hegedüs József, Mátyás k. u. 59. 

Hegedüs Józsefné, Mátyás k. u. 59. 
Horváth Józsefné, Zrínyi u. 28. 

 
 

"Szeretnénk valami szépet mondani, 
Önöket méltóképp köszönteni. 

Hiszen ennyi év nagy idő, 
Mindenképp megünneplendő." 

 
 

  
  

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

 
 

Kovács István Ferenc /Mozsgó, 1949.02.02. an.: 
Tompa Rozália/ volt Mozsgó, Árpád u. 55. sz. alatti 
lakos 2012. július 17-én elhunyt.  
 
Szatmári Józsefné szül.: Hábián Irén /Hobol, 
1948.08.25. an.: Gulyás Irén/ volt Mozsgó, Kassai 
u. 6/2. sz. alatti lakos  2012. július 22-én elhunyt. 
 
Nyugodjanak békében! 
 

 

            TERMELŐI VÁSÁR MOZSGÓN 
2012. augusztus 12. vasárnap 

    9-14 óráig 
a Sportpályán 

 
 

  MINDEN HÓNAP MÁSODIK VASÁRNAPJÁN VÁSÁR 

 

 
Gólya, gólya, gilice... három kisgólya szárnyat bon-
tott a Kassai utcában 

 

PÁLYÁZATI SIKEREK 
 
 

Az ÖNHIKI (önhibájukon kívül  
hátrányos helyzetben lévő  

önkormányzatok) 
 2012. évi támogatásának I. ütemében 

1.700.000 Ft-ot kaptunk. 
 

 
A helyi önkormányzatok 2012. évi 

közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatásán 

 1.900.000 Ft-ot kaptunk. 
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Csak egy számít Mozsgó 
 
A Szigetvíz Kft a régi vízmű telep kezelési jogát vissza-
adta az önkormányzat számára. Az épületet rendbe tet-
tük és a következő évi Start-munkaprogram keretében 
zöldség-, gyümölcslékészítő üzemmé fogjuk átalakítani. 
A lé feldolgozást a zöldségesben megtermelt céklából, 
sárgarépából, sütőtökből fogjuk kezdeni, valamint a 
termőre forduló meggyet dolgozzuk fel. Az épület körül 
lévő területre gyümölcsöst telepítünk, kajszit, almát, 
körtét valamint a vállalt nyárfaültetés is itt fog történni 
. 

 
 

 
Betakarításra került a zöldségesből a hagyma, a korai 
burgonya, sárgarépa, zöldség, a cékla. A gondos ápo-
lásnak köszönhetően kiemelkedő a hagyma termés-
eredménye. Az iskola konyhájára szállítottuk a jó minő-
ségű termés egy részét, a többit betároltuk. 
 

 
 
 

 
Felújításra került a gémeskút a falu közepén. A 
körülötte legelésző állatok beszerzéséhez pályázati 
forrásokat keresünk. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A beton üzemben megkezdődött a járdalapok gyártása, 
amelyekkel Batthyány utcai árok medrét lapozzuk. 
 

 
 

Ebben a nagy hőségben már a téli hidegre is kell 
gondolnunk. A Fáfából kitermelt fát az iskola, az óvoda, 
és a közintézmények fűtésére fogjuk felhasználni. 
 

 
 

Kovács Zsolt 
polgármester
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Családi napközisek a Balatonon 
 
2012. 06. 29-én a családi napközi Balatonmáriafürdőre 
kirándult. A gyerekek közül többen még soha nem lát-
ták a „magyar tengert”, ezért számukra ez a nap igazi 
élményt nyújtott. A gyönyörű idő, a kellemes víz, a ba-
rátokkal való találkozás, - akik az iskolai táborban vol-
tak, - tették teljessé a napot. Mindannyian örültünk en-
nek a programnak, fáradtan, de nagyon jó érzésekkel 
tértünk haza. 
     H. SZ. T. 

 
 

 

Családi napközisek a barcsi strandon 

Július hónapban két alkalommal is ellátogattunk a bar-
csi strandra. Először különjárattal, másodszor vonattal 
utaztunk. A vonatozás nagyon tetszett mindenkinek, hi-
szen sokan most ültek életükben először vonaton. A ki-
csiknek több medence állt rendelkezésére, a jól úszók 
és a nagyobbak kipróbálhatták az úszó -, és élmény-
medencét is. A jó idő, a gyönyörű környezet és a sok 
fürdés mindenkiben kellemes emlékeket hagyott. Délu-
tánra jól elfáradtunk, de azért senki sem akart haza-
menni. Reméljük, hogy augusztusban is el tudunk jönni 
Barcsra. Gyertek ti is gyerekek! 
     H. SZ. T. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingyenes program minden gyereknek 
Mozsgó – Családi napközi 

2012. augusztus 17-ig 

        :             íjász bemutató                   
- minigolf                                                                                     Kézműves foglalkozások: 

- gombfoci                              Biciklitúra  Almáskeresztúrra               gyertyamártogatás,  

- horgászat „szárazon”                                                                          papírmerítés  

-  

FOTÓ-pályázat : nyár és az én falum                                         nemezelés, agyagozás    

 túra a szőlőhegyre            sportnap a focipályán 

 
Kirándulás a bőszénfai szarvasfarmra és Sasrétre                                 STRANDOLÁS BARCSON 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=394069140656937&set=a.288672174529968.72563.100001615642648&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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Mozsgói Kulturális Napok 

Ezzel a rendezvényünkkel szeretnénk ráirányítani a fi-
gyelmet lakóhelyünk múltjára, jelenére, megannyi érté-
kére.  

A kultúra szóval nem tudunk elég bizalmat kelteni. Pe-
dig a kultúra, mint életünk ténye, annak megvalósulása, 
köztünk van, velünk él, mindennapjainkban, ünnepe-
inkben, múltban és jelenben. Jelenti a születéstől a ha-
lálunkig terjedő megnyilvánulásainkat. A pincétől a pad-
lásig, az erdőtől a mezőig, az otthontól a munkahelyig, 
mindent átsző. 

Jó karbantartó, kőműves brigádként szükségét látjuk a 
malter erősítését. Ezért, szeretnénk megmutatni a köz-
tünk rejlő kincseket. Hogy mindannyian megismerhes-
sük és magunkénak tudhassuk az egyedi csillogást és  

 

messziről látszó tündöklő ragyogássá építsük össze 
önmagunk és az utókor számára.  

Hagyományteremtő céllal, tematikus csoportosításban 
szeretnénk bemutatni a gyűjtőszenvedélyt épp úgy, 
mint a történelmi értéket, a kézügyességtől, a jó hallá-
son és az irodalmi érzékenységen keresztül a hagyo-
mányőrzésig mindent, amit a községünkben élő és in-
nét elszármazott emberek a szívükhöz közelállónak 
éreznek és magukénak vallanak.  

Október hónapban számtalan programot szervezünk 
ezen elgondolások mentén. Lesznek bemutatók, kiállí-
tások, koncertek. 

Ezzel összefüggésben két pályázatot hirdetünk, melyre 
várjuk a jelentkezőket, számítunk az aktív részvételre! 

 

Irodalmi pályázat 
 
Pályázatot hirdetünk minden érdeklődő számára. 
 

Témája Mozsgó községhez kötődő történet, élmény, 
emlék. 
 

Formáját tekintve várunk prózai műveket (elbeszélést)  
vagy verset. 
 

A terjedelem max. 6 oldal A4-es lapon kézzel vagy 
géppel írt formában, a versnél nincs megszabva. 
A pályázat tartalmazhat képet, illusztrációt.  
 

A pályamunkákat díjazzuk, minden kategóriában külön 
az elbeszélést, külön a verset.  
Két kategóriát hirdetünk:  

gyerek (14 éves korig) és felnőtt.  
 
A pályázat jeligés.  
 

A pályamunkákat háromtagú zsűri fogja értékelni.  Az 
első három díjazott értékes jutalomban részesül, vala-
mint megjelenik műve a Mozsgó újságban.  
Az első helyezést elért művet ünnepélyes keretek kö-
zött megismertetjük a közönséggel.  
 

Ha elég ambíciót és kedvet 
érzel magadban, akkor jelent-
kezz! Fantáziád szabadon 
szárnyalhat! 
 

Beadási határidő: 2012. szep-
tember 15.   
Várjuk a pályamunkákat! 
Községi Könyvtár (7932 
Mozsgó, Batthyány u. 13.)  
e-mail: 
mozsgokonyvtar@gmail.com 

 

Fotópályázat  

A környező táj szépsége, a község látnivalói minden 
évszakban nyújtanak olyan élményt, melyet érdemes 
lencsevégre kapni, vagyis vannak olyan tájképek és fa-
luképek, melyek kiváló témái lehetnek egy-egy fény-
képnek, csak észre kell ezeket venni. Gyorsan változó 
világunkban ezek a felvételek évek múltán lesznek iga-
zán értékesek. 
 

A pályázatra amatőr és profi fotósok egyaránt bene-
vezhetnek, a részvétel ingyenes.  
 

Digitális fényképezőgéppel vagy hagyományos készü-
lékkel készített felvételekkel lehet benevezni. A digitális 
fotókat JPG fájlformátumban, legalább 1920x1440 pixel 
felbontásban kérjük.  
 

A pályázat jeligés. Egy pályázó maximum 5 fotóval ne-
vezhet, melyeket 2012. szeptember 20-ig kérünk elkül-
deni a mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail címre, ill. 
személyesen a Községi Könyvtárba leadni. 
 A képeknek ajánlatos címet adni, de ez nem kötelező. 

A benevezett fotókat három tagból álló zsűri fogja érté-
kelni. A közönségszavazásra és az eredményhirdetésre 

az októberi a Mozsgói Kulturá-
lis Napok rendezvénysorozat 
keretén belül kerül majd sor.  

Az első három helyezett érté-
kes ajándékban fog részesül-
ni, és a képek bekerülnek a 
község weblapjának fotógalé-
riájába. 

A két évvel ezelőtti győztes kép. Készítette Juhász Dalma 



MOZSGÓ                     2012. május 
 

10 
 

Ami a kalendáriumból kimaradt 
 
Az augusztusi oroszlán időszak váltja az azt megelőző, 
a napfordulóval kezdődő rák időszakot. A tavalyi szám-
ban bőven írtam erről a forró tüzes időszakról, úgy az 
évkör, mint az ember életében. Az enyhülést hozó Má-
riákról, asszonyokról olvashattak tőlem. 
 A mostani számot nagyrészt Sz. István és korának 
áldozom névnapja és az új kenyér ünnepe okán.  
Mióta megszűnt a Habsburg, majd szovjet – finoman 
szólva „befolyás”, azóta napvilágra kerülhetnek az aka-
démikus történetíráson kívül – annak ellentmondó – tör-
téneti, régészeti és más kutatások leírásai, eredményei. 
Ezek az elmúlt két évszázadban is megjelenhettek: kül-
földön! Napjainkban már sok ezer – talán több százezer 
– oldalnyi írást olvashatunk a korról és Istvánról. A két 
legszélsőségesebb megítélés szerint: 1. elárulta a ma-
gyarokat, behívta az idegeneket, elárulta ősi vallásun-
kat, 2. mint egyik legnagyobb államférfi felismerve a 
„kor szavát”, csatlakozva Európához és a keresztény-
séghez megmentette a nemzetet és az országot.  
 Lassan két éve próbálom rábeszélni olvasóimat, ha 
kutakodnak, támaszkodjanak a hiteles té-
nyekre és a józan eszükre. Rá fognak jönni, 
mégsem igaz teljesen, hogy csak a győzte-
sek írják a történelmet. 
 Kezdjük István előtt jó fél évezreddel. 
Szent Jeromos arról tudósít az V. század-
ban, hogy a bibliát lefordítják a hunok nyel-
vére. (Attila fiatal korában Rómában nevel-
kedik.) A Kárpát-medencei avarok temetői-
ben szép számmal találhatók keresztény 
tárgyak. Mindkét népséget egyre bizonyítot-
tabban a magyarok őseinek tartják. Aki nem 
hiszi, járjon utána, de a honfoglaló magyarokat remé-
lem elfogadják őseinknek. Nos, az ő sírjaikból sok tucat 
mellkereszt került elő! Vajon miért temetkeztek volna 
egy számukra idegen kultúra (v. ideológia) meghatáro-
zó szimbolikus tárgyaival: vagy mégis igaz, hogy ázsiai 
vándorlásuk hosszú időszaka alatt (ha addig esetleg 
nem is) találkoztak az egyisten hittel. (Nevezetesen a 
manicheizmussal, nesztoriánizmussal, vagy a szintén 
egy Istent hívő buddhizmussal, iszlámmal stb.) Honnan 
van Estengri (Őstengri) szavunk? A tengernagy 
egyisten vagy ősisten szavunk. Ő három személyben 
testesül meg: Bortengri, Küktengri, Karatengri. Ugye 
hasonlít a keresztény vallás, szentháromság egy igaz 
Istenére? Lehet, hogy nem gyülevész kóborló, barbár, 
nomád hordák töltötték meg a X. század végéig a 
Kárpát-medencét? Talán ezek a népek az akkoriban 
ősszel járhatatlan utakon rabolták össze a Kárpátokon 
átkelve a télire valót. (Nyáron még nincs betakarítva a 
termés nagy része.) Felmerül a kérdés: mégis csak vol-
tak itt földművelők? Talán a hadjáratokra vittek abrakot, 
vágóállatot, hogy ne pusztuljanak éhen a harcosok és 

lovaik. A Szent István előtti hadjáratok már akkor egy jó 
szervezett államot feltételeznek. Elmenni tavasszal, 
csatákat nyerni, visszajönni ősszel – szinte veszteség 
nélkül – csak jól szervezetten, fegyelmezetten, biztos 
háttér országgal lehet. Eljutnak a mai Spanyolországig, 
Velencéig, az Atlanti-óceánig. Nekünk több mint ezer 
évvel később mekkora gondot jelent a XXI. századi 
technikával megtenni ugyanezt az utat? 
 
 Pár évtized múlva Szt. István korában vagyunk. Ist-
ván, aki tűzzel-vassal terjeszti az egyisten hitet. (Ott, 
ahol a népesség túlnyomó része egy istenhívő.). Meg-
öleti riválisait elsősorban Koppányt. Miért menti meg a 
Koppány fiakat a Gizella által felbérelt gyilkos karmai-
ból? Hogyan fér a képbe, hogy a valamikori Koppány 
felségterületen (Dél-Nyugat-Dunántúl) találjuk a legtöbb 
kora Árpádkori templomot. Mit gondoljunk, amikor Kop-
pány felségterületén Árpád-kori templomot tárnak fel és 
a régésznő bevallja a helyi plébánosnak István előtti a 
templom, de ha ő ezt publikálja megkérdőjelezik a dip-
lomáját. Akkor, hogy is van? A pogány Koppány felség-
területén keresztény templomok épültek? Többen Ist-

ván és Koppány ellentétében a Gizelláért 
Östereich átadását és a római vagy bizánci 
vallás felvételében való választás ellentétét 
vélik. Az előbbit eldönteni sokat kéne még 
kutatni. Az utóbbihoz sem vagyok elég tájé-
kozott, de Szt. István talán jól döntött. Az 
egyre erősödő bizánci vallással szemben a 
gyenge nyugat-római egyházhoz kötődik, 
ezzel létrehozva egy bizonyos egyensúlyt. 
A magyar keresztény állam, ami az örmé-
nyek utáni második Európában erejénél 
fogva, ezzel az egyensúly szerepét tölti be. 

(Kisebb-nagyobb hullámokkal Trianonig.) Erejénél fog-
va a magyar király Sz. István és az őt követők apostol-
királyok, ami nagyobb rang a pápánál. Mátyás királyig 
ez az állapot áll fenn. Az európai vallásháborúk köze-
pette a kárpát-medencében szabadon gyakorolható a 
római, görög-keleti, örmény, katolikus, zsidó és egyéb 
vallások. Hol is van, akkor a tűzzel-vassal vallás ter-
jesztés? Természetesen az erős központi hatalom 
megteremtése nem volt áldozatmentes, de vajon meny-
nyi áldozattal járt ebben a korban a nyugat-európai laza 
államszövetségekben egymással marakodó, grófságok 
és püspökségek harca. Könnyű összeszámolni hány 
nyugati uralkodó és pápa halt meg természetes halállal.  
  István érdemeit nem kisebbítve emlékezzünk az ün-
nepen is uralkodóktól az egyszerű emberekig, akiknek 
Szt. István uralkodása előtt, majd a későbbi századok-
ban szerepe volt abban, hogy „él nemzet e hazán.”  
 
Mozsgó, 2012 Újkenyér hava 

                             Győri Sándor 
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Visszatekintő 
 

    A múlt emlékeiből   2. rész 
 

Nos visszatérve a rádióhoz. Nem tudom, ezzel nem 
árulok el titkot, a tilalom ellenére nekünk volt rádiónk, 
egy kristályos detektoros, fülhallgatós rádiónk. Én 
ugyanis megfogadtam az őrmesternek, hogy erről soha, 
senkinek ne beszélek! Csak azt nem tudom, hogy ez 
csak akkori időkre vonatkozott-e, vagy mostanra is? 
   Történt ugyanis, hogy titokban bele-belehallgattam a 
rádióba, de úgy hiszem erről anyám nem tudhatott, 
mert bizony szegény rádió elég pókhálós volt! Egyik al-
kalommal, ez úgy ősz táján lehetett, elcsíptem egy 
adást, ahogy a keresőt forgattam. A készülékről még 
annyit, hogy az egy használaton kívüli ágy alatt volt. A 
hozzátartozó dugaszok, „banánhüvelyek” és „banándu-
gók”, az ágy egyik lábába voltak szerelve. A fejhallgatót 
ide kellett csatlakoztatni, mely szintén el volt dugva. A 
lényeg az, hogy egy jó erős állomást hallottam. Azt 
most már nem tudom megmondani, hogy „fónia” vagy 
morze adás volt. Ugyanis nekem már akkor volt morze 
ábécém. Egy olyan szóra lettem figyelmes, melyet 
többször akaratlanul hallottam az őrmesternél, amikor 
ott a katonák beszélgettek. Egyszerűen nem tudtam mit 
tegyek? Éreztem a kis eszemmel, hogy valahogy tudtá-
ra kell ezt adnom az őrmesternek. Nem tudtam, hogy 
mondjam meg neki, akkor, amikor tilos volt rádiót tartani 
és hallgatni. Nyomban az jutott eszembe, hogy elárul-
hatom így apámat is szegényt, aki szintén katona volt. 
Hát megpróbáltam kommunikálni a csicskással. Az Is-
tennek sem értettük meg egymást. Ő a szerencsétlen 
vagy szerencsés, nem tudom, hahotázva ismételgette a 
szöveget és hajlongva a térdeit verdeste. A zajra érke-
zett az őrmester és neki is ismételgette nevetve a szót 
vagy szöveget. Én akkor már ijedtemben elszaladtam 
és szinte reszkettem a félelemtől. Az őrmester viszont 
utolért. Szepegve, sírva kénytelen voltam neki elmon-
dani a „titkomat”. Nem volt mérges, szinte apásan kér-
lelt, hogy beszéljek. Ezután visszavezetett a lakásba, 
megnyugtatott és csokoládét kaptam tőle.  
 Nem sokkal később egy katona érkezett, aki tisztel-
gett és valami levélformát adott át neki. Ezután csoma-
golni kezdtek, össze-vissza csókoltak engem és egy 
egész rakás csokoládét, édességet kaptam tőlük. Bú-
csúzásul azt mondta nekem az őrmester, hogy soha 
senkinek ne mondjam meg, hogy én rádiót hallgattam 
titokban és közben mit hallottam. Én megígérem neki, 
és ha még él valahol, kérem bocsásson meg nekem. 
Én ugyanis máig sem tudom, hogy ez az ígéretem csak 
az akkori időkre vonatkozott-e?  
 A Sárbogárdi Ezred katonái miután elmentek a falu-
ból, bevagoníroztak a vasútállomáson, mindenki sajnál-
ta őket. Azt mondták többen, hogy háború van Oro-
szországban, viszik őket a Donhoz. Azt is mondták, 

hogy ők lesznek az ágyútöltelékek. Én, mint kis kölyök 
nem tudtam ezt elképzelni sem, az járt az eszemben, 
hogy a Teszed rá őrmestert biztosan nem tudják ágyú-
csőbe tenni. Ugyanis láttam én az ágyúkat is, de azok-
nak egész szűk csövük volt, egyet-egyet ketten-hárman 
tologattak az itteni gyakorlaton. 
 
A katonák sok mindent itt hagytak, így a lövészárkokat 
is. Ezek nekünk tavasztól príma játszóhelynek tűntek. 
Itt maradt rengeteg tyúkbél is, a telefondrótok fent ma-
radtak a fákon, bokrokon. Nekünk, gyerekeknek csak át 
kellett építeni kívánságaink szerint. A lövészárkokban, 
bunkerekben is sok-sok érdekességet találtunk. Volt ott 
kisebb-nagyobb sárgánál is sárgább fényeshüvely, lá-
dák, tárak stb. A falu feletti akácos erdők között volt egy 
legelő, ezen vezetett keresztül a kocsiút. Hát ezt a lege-
lőt kereszteztük a mi általunk újra szerelt vezetékkel. 
Mivel fa nem volt, igy a füves részen, a földön, a kocsi-
úton keresztül helyeztük el a drótot. Ezen aztán a két 
erdő között telefonálgattunk egymásnak. A kocsiút nem 
volt forgalmas.  
 Egyszer aztán csak jött a falubeli Pista bácsi, már 
idős ember volt, az egylovas kocsijával, melyen trágya 
volt. A szegény ló is már öreg volt, ahogy poroszkált lá-
baival belekeveredett a földön lévő drótba. Ezt Pista 
bácsi is észrevette. De bizony mi is észrevettük, mert 
hogy a ló húzta-vonta a drótot az csúszott egyre jobban 
kifelé mind a két erdő részből. Alig tudtuk tartani. Per-
sze ki kellett volna kötnünk mind a két helyen egy-egy 
fához, a kocsiúton pedig kicsit be kellett volna ásni. No 
de kinek volt ez akkor eszébe? Pista bácsi leszállt a 
kocsiról és igyekezett a ló lábait kiszabadítani. E köz-
ben még ő is húzott, rántott egyet-egyet hol jobbról, hol 
balról. Féltünk, hogy észrevesz minket, és panaszt tesz 
az elöljáróságon és ránk szabadítja a csendőröket. 
Azoktól pedig nagyon féltünk, ha megláttuk őket az ut-
cán, már el is tűntünk az udvarokba. Azt nem tudtuk 
miért kellett tőlük félni, csak azt mondták! Miután Pista 
bácsinak sikerült a lovat megszabadítani, hümmögve 
nézegette, mustrálgatta a drótot, majd elkocsikázott. 
Alig vártuk, hogy elmenjen, nyomban megszüntettük a 
vezetéket és kimentünk a legelőre, ott mást kezdtünk 
játszani. Kis idő múlva jött visszafelé Pista bácsi. Az 
előző helyet jól megjegyezte, megállt, a kocsiról leszáll-
va elkezdte keresni az „akadályt”. Az öreg jó messze 
elment a kocsitól, a ló kezdett nyugtalankodni és közü-
lünk valaki csettintett, elindította a lovat, az megindult. 
Ezt persze az öreg nem hallotta, mert szegény nagyon 
süket volt. Már jó messzire elment a ló kocsistól, amikor 
ő észrevette. Már-már kezdtük sajnálni, de a faluvégé-
nél csak utolérte kocsiját. Szegény soha nem tudta meg 
csínytevésünket. 
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Nyár lehetett már akkor, mert igen jó idő volt, amikor 
Balárdi bácsi által hordott lapokból már mindenki tudta, 
hogy tényleg háború van. Láttuk a lapokban, hogy 
Moszkvában még a levegő is égett. Az elrejtett rádió-
ban is többször lehetett hallani, amikor azt mondták, 
hogy „Figyelem, figyelem légiriadó! Szabadka, Zombor, 
Újvidék, légiriadó!” Karádi Katalin pedig énekelte, hogy 
Sztálingrád vörös lánggal ég… Nappal fent az égen, 
mint a csillagok, rengeteg apró repülőgépek, nagy mo-
rajjal szinte cammogtak észak felé. Azt mondták a falu-

ban, hogy mennek bombázni a németeket és ebből 
még a magyar katonák is kaphatnak.  
 Eszembe jutott apám, no meg az őrmesterék és an-
nak csicskása. Azon morfondíroztam, hogy vajon ezek 
a repülők miért bántanák őket? Hát persze most már 
tudom! A Balárdi bácsi is ijesztő híreket hozott, újságai-
val meg a szavaival is. Szó volt arról, hogy a Donnál, a 
kanyarban szétverték az oroszok a magyarokat. Akkor 
nem, de most már értem, hogy miért nem jöttek a front-
ról a várva-várt levelek, lapok. 
       P. J. 

 
 
 
 

Könyvtár - Múlttár 
 
Péteri Ferenc tábori lelkészként vett részt a II. világhá-
borúban. A katonai élet mély nyomot hagyott benne. 
Visszaemlékezéseit a Szilánkok című kötetben rögzítet-
te. A könyv megvásárolható a szigetvári könyvtárban, 
vagy kikölcsönözhető a mozsgói könyvtárból. 
 
Fotókat is készített, melyek az alábbi internetes elérhe-
tőségeken tekinthetők meg:  
 
http://donkanyar.fw.hu/Peteri%20F.%20foto-
sorozata/page_04.htm 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Péteri Ferenc 1944.11.08. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Honvéd temetése 

 
 

Istentisztelet 
 
 



MOZSGÓ                     2012. május 
 

13 
 

 
 
 

 

 
Jedinka, Jedinkai szőlő 
 

A két temetőt elválasztó kocsiúton a két utcából álló 
szőlőtelepítési helyre jutunk, amely az 1800-as évek-
ben kezdett benépesülni. A Batthyány Tódor által ké-
szített első felmérési térképeken, a XVIII. század kö-
zepén már művelt területnek jelölik. A név eredete az 
öregek szerint a Dinka szőlő nevéből származtatható. 
Pastinszky török szótára szerint török eredetű szó, „el-
sőszülöttségi jogon öröklődő földet” jelent. Mások sze-
rint a „jedán” (egy) szóból alakulhatott. 

 
A Jedinka szőlőhegyet északról határoló erdőrész a 

Községi erdő, Tölös vagy Fölső erdő. A Tölös név 
régi tölgyes erdőre utal. A „Fölső erdő” név különböz-
teti meg a község déli részén húzódó volt uradalmi er-
dőktől. A jobbágyság hosszú pereskedés után kapta 
meg Batthyány Kázmértól 1848-ban, ekkor történt meg 
ugyanis az uradalmi erdők és legelők elkülönítése a 
községitől. Abban az időben ebből az erdőből kellett 
ellátni a papot, a tanítót, az iskolát, a jegyzőt, a hivata-
lokat, így a parasztságnak már nem sok jutott a tűzifá-
ból.  

 

 
 
Mozsgó madártávlatból, a balra fent elnyúló utca a Má-
tyás király utca, mögötte a Maradt völgy a Kopasz 
dombbal. A kép felső részén a háttérben a Mecsek 
nyúlik el.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Maradt völgy 
  
A völgy Pozsonyi utca északi folytatásaként húzódik 
Jedinka felé. Az 1847-ben történt legelő-, és az 1848-
ban történt erdő-elkülönítés során maradt meg ez a te-
rület – innen ered a népi humorral fűszerezett név. Ez 
a terület az uradalom részére jutott.  Itt kapott helyet 
az uradalmi pásztorház és téglaégető. A völgynek a 
temető alatti részében kapott mezőgazdasági gyakorló 
területet annak idején az elemi iskola. A völgy keleti 
dombja a Kopasz domb, ma már beerdősült. Nevét az 
1860-as erdőirtásnak köszönheti.  
 
 

 
 
A temető, tőle jobbra (keletre) a Jedinka felé vezető út, 
illetve a Maradt völgy 
 
 
 
Várjuk az újság szerkesztőségébe azok jelentkezését, 
akik tovább bővíthetik az ismereteinket a cikk témájá-
val kapcsolatban!  
 

 
 
 

Forrás: Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából 
Sz.Z.

 
 
 
 

Egy kis honismeret 
 
    Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” /Tamási Áron/ 

 
A Mátyás király utca keletről, háttérben a Fölső erdő 

                      Fotó Szabados Betti 
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Almáskeresztúri homokbánya  
 
A Mecsekerdő Zrt. alakította ki és gondozza az Ezüst-
hárs tanösvényt. A tanösvény tábláinak segítségével 
megismerkedhetünk Dél-Zselic geológiájával, termé-
szeti környezetével. A Mozsgó és Almáskeresztúr köze-
lében található homokbányákhoz Ország János geoló-
gus készített május hónapban leírásokat, melyeket az 
újság hasábjain ismertetünk.  
 

 
 

Almáskeresztúri rétegződés 
 
Almáskeresztúrtól délnyugatra, az Ezüsthárs tanösvény 
keleti végén a László-forrás közelében található egy 8-
10 m magas homokfal, korábbi homokbánya (YEOV: 561 
736, XEOV: 85 617). A Zselic eróziós völgyeiben és a 
délre kibillent rögök meredekebb, északi oldalában 
gyakran felszínre bukkan a felső-pannon agyag és ho-
mok (ritkábban homokkő). A harmadidőszaki üledék-
képződés lezáró fázisaként a felső-pannon időszaki 
(~8–5,3 millió év), a Dunántúli Formációcsoportba tar-
tozó Somlói Formáció nyíltvízi kifejlődésű, 
csökkentsósvízi környezetben képződött finomszemű 
homok (0,2–0,02 mm frakciótartomány), homokkő, 
aleurit (kőzetliszt, 0,02–0,002 mm frakciótartomány) és 
agyag (0,002 mm-nél kisebb frakciótartomány), amely a 
feltárásban megfigyelhető. A pannon összlet ezen a te-
rületen 50-60 m-t, egyes helyeken akár a 120 m vas-
tagságot is eléri. 
A feltárás nagyobb részét rétegzett, sárga színű homok 
alkotja. Egyes helyeken, réteg- vagy foltszerűen vörös 
színű, limonitos homok tagolja, ami az oxidáció követ-
kezménye. A vörös színt a vastartalmú elegyrészek 
okozzák. Több helyen keresztrétegzés látható, ami azt 
bizonyítja, hogy a hordalék áramló vízből ülepedett le. 

Egyes rétegek enyhén kipreparálódtak meszes cemen-
táció miatt. Helyenként fehér, sárgás-fehér agyag is 
megfigyelhető jelentős vastagságban, ami a part válta-
kozó előrenyomulását, majd hátravándorlását igazolja. 
A finomabb, agyagos üledékek mindig mélyebb vízben 
halmozódnak fel, távolabb a parttól. A rétegsort 
szervesanyag tartalmú réteg is színesíti, ami az egykori 
talajosodás megindulását bizonyítja. Néhol gumós 
mészmárga és mészkonkréció is megfigyelhető. A feltá-
rás makroszkópos vizsgálat alapján faunaszegény. A 
homokrétegek jellemzően nyugati dőlésűek (20-250). A 
falat vető tagolja, meszes kitöltéssel, amely mentén a 
szomszédos blokkok elmozdultak egymás mellett. A ré-
tegsor legfelső részén pleisztocén-holocén üledékek fi-
gyelhetők meg, köztük paleotalaj réteggel. A feltárás 
mellett rétegzett, kötőanyaggal cementált homokkő is 
felszínre bukkan. 
 

 
 

Almáskeresztúri keresztrétegzettség 
 

 
Rétegsor

 
 

  

Hízó eladó! Tel.: 70/580-9345 
Kiscicák ingyen elvihetők! Mozsgó, Batthyány u. 13. Tel.: 73/344-082 
Jó állapotban lévő háromkerekű babakocsi és 1 db mosógép eladó! Tel.: 70/260-2016 
Eladó 120 literes elektromos bojler! Tel.: 70/227-7671 
Víz-, gáz- és központi fűtésszerelés, gáztűzhely javítás, kipucolás! Tel.: 30/934-8735 
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Ki a virágot szereti, rossz ember nem le-

het… 
 

Orbánné Matus Erzsébet pedagógust több alkalommal 

meglátogattam már Almáskeresztúron az otthonában, 

mindig elbűvöltek a növényei, és az a rend és harmó-

nia, ami ott fogadott. Erzsi rengeteg virágot nevel, gyűjti 

azokat. Ott jártamkor büszkén mutatta, hogy a citromfá-

ja tizenegy gyümölcsöt terem. Olvastam, hogy a növé-

nyek ugyanúgy éreznek és reagálnak az emberi jelen-

létre, mint más élőlények – ez az állítás itt bizonyított-

nak tűnik. 
 

Mindig úgy gondoltam, hogy ez a precíz-

ség és rendszeretet talán sváb ősökre utal. 

Szüleim valóban nem magyarok, szlová-

kok, 1947-ben telepítették Almáskeresztúr-

ra őket. Tisztességre, becsületre, munka-

szeretetre neveltek, ezeket az értékeket 

közvetítették felém, ezt láttam otthon.  

A mai napig a gyökereimből építkezem. 

Tartom a kapcsolatot a Felvidékiekkel, szí-

vesen megyek oda vissza, a rokonság 

nagy része ott él. Szüleim sajnos már nem 

élnek. Édesapámat 1983-ban veszítettem el, édes-

anyám ez év áprilisában halt meg. Mindkettő elveszté-

se nagy törés volt számomra.  Anyukámmal közel 52 

évig éltem együtt, most fáj a hiánya. De nem vagyok 

egyedül, itt a legújabb generáció, az unokám. Ez az 

élet rendje. 
 

Munkádból eredően nemcsak Almáskeresztúron, 

Mozsgón is ismernek, és talán nem túlzok, ha azt mon-

dom, szeretnek és megbecsülnek. Ehhez a két faluhoz 

kötődsz, ide tartozol.  

Már az általános iskolát is Mozsgón végeztem el, majd 

Szigetváron a gimnáziumot. Gyerekkorom óta ismerem 

az itt élőket. Munkámból kifolyólag az időm túlnyomó 

részét Mozsgón töltöm. A gyerekek révén ismerem a 

környező falvakban élő szülőket is, problémájukkal 

bármikor fordulhatnak hozzám.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ahogyan hűséges vagy szülőfaludhoz, úgy a hivatá-

sodhoz és a munkahelyedhez is. Hiszen mindig is a 

mozsgói általános iskolában tanítottál. Mikor kezdtél? 

1978. október 1-én kezdtem tanítóként. 1979-ben ál-

lamvizsgáztam Kaposváron. Már a gimnázium ideje 

alatt az volt a vágyam, hogy magyar-történelem szakos 

tanár legyek. Akkor nem indult ez a szakpárosítás, de 

később levelezőn elvégeztem a magyar tanári szakot, 

1984-ben diplomáztam le. 1986-tól tanítok a felsőben 

magyar irodalmat és nyelvet, és ha szükséges volt, 

más tantárgyakat is. De voltam napközis 

nevelő és községi könyvtáros is öt éven 

keresztül.  

A legkedvesebb feladatkörömnek az osz-

tályfőnöki munkát tartom. Amikor én vezet-

hetem négy éven keresztül a gyerekek ke-

zét egy közösen kialakított úton, amikor be-

leláthatok az életükbe, együtt örülhetünk, 

és ha baj van, segítséget kérhetnek tőlem.    

Egy pedagógusnak természetesen nem-

csak a kötelező órákat kell megtartani, 

ezek mellett egyéb teendői is vannak. Szí-

vesen szervezek színház- és mozi látoga-

tást a gyerekeknek, de hosszú éveken keresztül a kö-

zségben élőknek is. A kistérség általános iskolái vesz-

nek részt – viszik a jó hírünket – a Zselic Hangjai Sza-

valóversenyen, melyet szintén én szervezek. A társa-

dalmi és iskolai ünnepségek lebonyolítása is a tevé-

kenységeim közé tartozik. 

Szeretem a munkámat, úgy érzem, maximálisan meg-

bíznak bennem. Soha nem voltam táppénzen, beteg-

ségből kifolyólag soha nem hiányoztam. Az idők folya-

mán sok változást éltem meg, változnak a gyerekek, 

változnak a szülők, új tanulási-tanítási módszerek jelen-

tek meg, a technikai háttér is megújult. Igyekszem a 

változásokat követni, alkalmazkodom hozzá, folyama-

tosan képezem magam. Soha nem gondoltam arra, 

hogy rosszul választottam, mindig is pedagógus akar-

tam lenni. A szüleim helyett második helyen a pedagó-

gusok állnak. 
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Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
az augusztus hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 

Fazekas Sándor László, Galambos Jenő, He-
gedüs Imre, Liebrich Marion, Márton Anett, 
Steiger Antal, Steiger Antalné, Takács Nim-

ród,  
Tschanz Kaba Simone 

 

„Születésnapotokra Néktek, kívánunk sok 
szépet, 

Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”

                    

Mindig is olyan tanáraim voltak, akiket példaképül vá-

laszthattam, akik átadták a tapasztalataikat, akiket soha 

nem felejtek el.  
 

Ennyi teendő mellett mivel kapcsolódsz ki? 

Kevés a szabad időm. Szeretek olvasni, imádok az 

unokámmal foglalkozni. Nem ijedek meg a fizikai mun-

kától sem, azt tanultam, hogy tenni kell a dolgomat 

minden körülmények között. Sokszor ez a nehézsége-

ken is átsegít, hiszen látom az elvégzendő teendőt, tu-

dom, hogy meg kell csinálnom, el kell végeznem.  Ha 

kész vagyok, örülök annak, amit látok. 

P. É.

    

 

Almáskeresztúri hírek 
 

Az önkormányzat 2,6 Millió Ft-ot nyert egy sikeres pá-

lyázaton, melyből a hivatal melletti régi raktárépületben 

tisztasági blokkot alakítanak ki. Már szükségszerű volt 

a kialakítása a rendezvények, gyűlések megfelelő meg-

tartása érdekében. 

 

A falu biztonságosabbá tétele érdekében két kamera 

lett kihelyezve. 

 

Koósz Roland plébánost elbúcsúztatták a katolikus hí-

vek. 

     Veriga Lajos 
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                                  Willms Gregory Stefan 
 

Szoba kiadó 
 

Hat férfi és egy 
traktor kellett a 
gólyafészek fel-
állításához. Az 
új fészek egy tó 
mellett áll Al-
máskeresztúron, 
ahol a gólyák 
könnyen talál-
hatnak maguk-
nak élelmet. 
Most csak re-
ménykedhetünk, 
hogy jövőre ide-
jön egy gólya, 
letelepszik és 
családot alapít. 


