
 
 

 

Csak egy számít Mozsgó, 
 
 

Polgármesteri évértékelő 
 

Ismét eltelt egy esztendő.  Újévi köszöntőmben azt 
ígértem Önöknek, hogy mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy Mozsgó község fejlődjön, hogy munkát 
adjak az emberek kezébe. Igyekeztem ennek érdeké-
ben minden eszközt megragadni. Az újság hasábjain 
keresztül szeretném tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot 
a 2012. év eredményeiről. 

Az önkormányzat által leigényelhető normatíva kevés 
mozgásteret biztosít. Ezért minden pályázati lehetősé-
get meg kell ragadnunk. Ezek számát nagyon lecsök-
kentették az utóbbi időben, a kiírások határidejét, költ-
ségvetését is állandóan változtatják. Komoly apparátust 
igényel ezek figyelése, a minél célszerűbb és gyorsabb 
reagálás.  

A 2012. év legnagyobb célkitűzése a közfoglalkoztatási 
programokba való bekapcsolódás volt. A Start közmun-
kaprogram és a szociális földprogrammal nagyot mer-
tünk álmodni. Olyan lehetőséget ragadtunk meg, mely 
munkát adott az emberek kezébe, valamint települé-
sünk fejlődését szolgálta.  
 

A Start közmunkaprogramba február 1-től kapcsolód-
tunk be. Ez a program 105 ember foglalkoztatását tette 
lehetővé. 
Január 1-től június 30-ig, az előző évben elindított szo-
ciális földprogramban még további 30 ember dolgozha-
tott.  

 
 

Az önkormányzat átlag 112 fő közmunkást fog-
lalkoztatott, ehhez a munkaügyi központtól 

munkabérre és eszközökre együttesen 
142.296.000.- Ft támogatást kaptunk. 

 
 

Jelentős összeget fordítottunk a dolgozók munkabéré-
re: 110.890.000.-Ft-ot. 
 

A Start program kevés lehetőséget biztosít ingatlan vá-
sárlásra. Ennek ellenére a beadott pályázathoz kapcso-
lódóan lehetőségünk nyílt az 50.000.000.- Ft forgalmi 
értékű, 1110 m2 üzemcsarnok megvételére.  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

20.000.000.-Ft-ot a pályázatból tudtunk erre fordítani, 
4.000.000.- Ft önerőt biztosítottunk. 

 

Az önkormányzat vagyonát képezi immár  
a 24.000.000.- Ft-ért megvásárolt ingatlan. 

 
 

Az ingatlanon kívül járműveket és gépeket is vásárol-
tunk. A megvásárolt járművek összértéke  2.250.000.Ft, 
melyből kettő pótkocsis traktort szereztünk be.  

 

Gépekre összesen 5.156.000.- Ft-ot fordítottunk. Vásá-
roltunk szalagfűrészt, gyalugépet, elszívó ventilátoro-
kat, betonkeverőt, kapálógépeket, talajsimítót, fűkaszá-
kat, rázóasztalt, motorfűrészeket, drótfonó gépet, tasak-
lezáró gépet, traktoros komposztálót. 
 

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó  
beruházások összértéke 31.406.000.-Ft.  

 

Mozsgó község vagyona ekkora összeggel gyarapo-
dott. 
 

Az ingó és ingatlan vagyonunk gyarapodásán kívül lát-
ványos módon fejlődött falunk. Olyan faluképet kívá-
nunk kialakítani, melyre méltán lehetünk büszkék. A 
vendégeket rendezett környezet, tiszta utcák, köszöntő 
tábla fogadja. 
 

 

és az emberek, akik benne élnek! 
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Ezekről a munkákról az újság hasábjain folyamatosan 
beszámoltunk, most csak a legfontosabbakat emelném 
ki:  

 Az 1100 m2 alapterületű üzemcsarnok helyiségeit 
rendbe raktuk, új betonalapot kapott a kerítés. 
Mézkonyhát alakítottunk ki.  

 A centrumban lévő épület nyílászáróit újakra cse-
réltük, a tájba illő külső vakolást kapott.  

 A kultúrházhoz vezető járdát megújítottuk, aka-
dálymentesítettük, fakorlátot készítettünk. A mo-
zogni, sportolni vágyók részére konditermet ren-
deztünk be.  

 A könyvtár mellett lévő szolgálati lakásokból kö-
zösségi helyiségeket alakítottunk ki. 

 Új, impozáns fából készült buszmegálló fogadja az 
utazni vágyókat. Ugyancsak fából készítettük el a 
vásári standokat és a büfét. 

 A belterületűn lévő utakat kiárkoltuk, elkezdődött a 
mederlapozás. A parkolókat, gyalogutakat lekövez-
tük.  A szőlőhegyi utakat járhatóvá tettük, a vízel-
vezetőket kiárkoltuk.  

 Gyümölcsfa ültetvényt alakítottunk ki a temető alat-
ti Vásártéren. A körte- és meggyfákon kívül még 
orvosi hársat telepítettünk, melyet majd a méhcsa-
ládok jól tudnak hasznosítani. 

 A gyümölcsfák védelme érdekében bekerítjük ezt a 
területet, a munkálatok folyamatban vannak. 

 A vízmű telep melletti 2,7 hektáron gyümölcs- és 
égerfákat telepítettünk.  

 Zöldségnövényeket 1 hektáron termesztettünk. A 
termést a vásárban, valamint az iskolai konyha ré-
szére értékesítettük. 

 A gyógynövények termesztése nagyon sok kézi 
munkát igényel. A három hektárnyi területről nagy 
mennyiségben tudtunk értékesíteni. Az eladása 
megoldott, hiszen a gyűjtés után azonnal elszállí-
tották.  

 25 méhcsaládot nevelünk a méhészetben. A 
kaptárakat is mi készítettük. 

 Állattenyésztésünkben nyulakat és disznókat tar-
tunk.  

 

 

 

 

 

 

 

További pályázataink, támogatások 
 

 

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
3.600.000.-Ft 

 

A támogatás mértéke 100 %. Az összeget az önkor-
mányzati hivatal épületének felújítására fordítottuk: új, 
hőszigetelt műanyag nyílászárókra cseréltük a régieket, 
valamint új tetőcserepeket raktunk fel.  
 

 

ÖNHIKI pályázat 1.746.000.-Ft 
 

Az ÖNHIKI pályázatra 14.000.000.-Ft összegű igényt 
nyújtottunk be. Az I. ütemben 1.746.000.-Ft-ot kaptunk. 
A fennmaradó 12.254.000.-Ft összegű igényt, decem-
ber hónapban fogják elbírálni. Bízom benne, hogy a 
döntésnél figyelembe veszik azt, hogy nem vagyunk el-
adósodva.  
 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő  
támogatás 1.970.000.-Ft. 

 

A pályázati összeg kulturális intézményeink műszaki és 
technikai eszközeinek beszerzésére fordítható. Ehhez a 
támogatáshoz 2.000.000.-Ft saját erőt kellett biztosíta-
ni. Összességében az önkormányzat vagyona 
3.970.000.-Ft-tal gyarapodott.  
Vásároltunk a kultúrházba párnázott székeket, asztalo-
kat, hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt, függönyt, por-
szívót, bútorokat. A könyvtárba színes fénymásolót, 
fényképezőgépet, számítógépet. A rendezvények za-
vartalan megtartásához hűtőszekrényeket, pavilonokat, 
sátrakat.  
 

 

Az ING Gyermekegészségügyért Alapít-
ványtól 104.000.-FT-ot nyertünk. 

 

A saját erőként hozzáadott részből, összesen 
208.000.Ft-ból a védőnői szolgálat eszközei gyarapod-
tak hallásvizsgálóval és csecsemő hosszmérővel. 

A nyári szociális gyermekétkeztetés támogatási össze-
ge 775.000.-Ft. 40 gyermek 44 napon keresztül kapott 
meleg ételt.  

A Gyermekétkeztetési Alapítvány élelmiszersegélyét 
minden háztartás részére eljuttattuk. A 450 csomag 
osztásánál figyelembe vettük a családok létszámát, a 
gyerekek számát. 
 

Az általános iskolások ingyen kapták meg a 2012/13. 
tanév tankönyveit, további 3.000.-Ft iskolakezdési tá-
mogatást kaptak. A középiskolások is részesültek eb-
ben a támogatásban. A felsőoktatási hallgatók pályáz-
hattak a Bursa Hungarica Ösztöndíjra, 4000.-Ft-ot az 
önkormányzat, 4000.-Ft-ot a pályázatkezelő utal ré-
szükre. 
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Áprilisban vásárolta meg az önkormányzat azt a telket, 
melyen a Közösségi Ház és Biztos Kezdet Gyermekház 
lesz felépítve. A telken található ingatlant a közmunka-
program dolgozói használhatóvá tették, így a gyermek-
esély program már elindulhatott.  
 

Minden pályázati lehetőséget és fórumot megragadtunk 
annak érdekében, hogy a tavalyi évben elindított tanya-
gondnoki szolgálat zavartalanul működjön, hogy legyen 
falubuszunk. 
 

Az önkormányzat saját erőből vásárolta meg 
1.500.000.- Ft értékben a Fiat típusú falubuszt.  
 

A falubusszal szállítjuk az alsószőlőhegyi és a 
szulimáni tanulókat az iskolába, óvodába. A busz lehe-
tőséget ad arra is, hogy a gyerekek, a felnőtt csoportok 
kirándulásokon, színház-, koncert- és 
mozilátogatásokon, sportrendezvényen vehessenek 
részt.  

 
 

 

 

Rendezvényeink, közösségi élet 
 

Második évben rendeztük meg a Mozsgói Kakasfeszti-
vált, mely több mint kétezer látogatót vonzott. Megren-
deztük, sok éves kihagyás után a Zselici Túrát, hagyo-
mányteremtő céllal a Mozsgói Napokat. Ezek a rendez-
vények nemcsak számunkra kiemelkedő események, a 
megyében, a régióban és országos szinten is ismertté 
tesznek bennünket. 
 

Támogatom a közösségi életet, a faluban működő civil 
szervezeteket. Számtalan rendezvényen mutattuk be 
összetartozásunkat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összegzés 
 

Válság van, világválság. Kevés a munkalehetőség, az 
emberek elkeseredettek, magukba fordulnak.  
A legfontosabbnak tartottam, hogy munkát adjunk az 
emberek kezébe. Nem könnyű egy olyan úton haladni, 
mely még nincs kitaposva. A 47.000.-Ft nettó bér a 
megélhetéshez nagyon kevés, de mégis több mint a 
szociális segély összege.  
 

Természetesen ilyen nagy létszámú foglalkoztatás mel-
lett elkerülhetetlenek a szervezési hibák, a problémák. 
Van, aki szereti ezt kihasználni, visszaél a bizalommal. 
Fel lehet fogni úgy, hogy megalázó ennyi pénzért dol-
gozni, és lehet úgy gondolkodni, hogy teszem lelkiisme-
retesen a dolgomat. Hiszen a saját környezetünkért 
dolgozunk, a saját falunkért.  
 

Én optimista embernek tartom magam, nem szeretek 
egy helyben ülni és várni a csodára. Az évértékelőmből 
ez kiderülhetett mindenki számára. Csak előre kívánok 
tekinteni és a lehetőségeket megragadni. Pályázatot kí-
vánunk benyújtani a következő évi Start közmunka-
programra. Olyan munkákra pályázunk, melyek hosszú 
távon megalapozhatják a falu megtartó képességét.  
A közmeghallgatáson erről a pályázatról és a jövőbeli 
terveimről tájékoztatom Önöket. Várom a kérdéseiket, 
véleményüket. 
 

Ezek az eredmények nem jöhettek volna létre az itt élők 
aktív közreműködése nélkül. Köszönöm. 
 

Kovács Zsolt 
polgármester 

 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

 

 

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2012. december 13-án (csütörtö-

kön) 16 órai kezdettel KÖZMEGHALLHATÁST 

tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel 

meghívja a község lakosságát. 

 

 
 

Meghívó 
Tisztelettel meghívom a Start és a Szociális föld-
programban részt vevő dolgozókat december 20-
án (csütörtökön) 10.00 órakor tartandó évzáró 
összejövetelre, melyet  a Kazaliczky Antal Műve-
lődési Házban tartunk. 

Kovács Zsolt 
  polgármester 

 

Ez a meghívás - minden külön értesítés nélkül – min-
den dolgozó számára érvényes. 
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2012-ben öt gyermek született községünkben. Az új-
szülötteket Mozsgó Község Polgárává fogadta a pol-
gármester úr. Az ezzel járó 20.000.- Ft-ot átadtuk a 
boldog szülőknek és gyermekeiknek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ BEVEZETÉSE 

 
A 2013. évben a kormány a normatív finanszíro-
zás helyett feladatalapú finanszírozásra tér át. 
Meghatározza az önkormányzatok feladatait, és 
ahhoz rendeli a költségeket. Mivel a szemétszállí-
tás nem tartozik az önkormányzat kötelező fela-
datai közé, ezért pénzügyi keretet sem rendel 
hozzá.   
 

Mozsgó Község Önkormányzata évente megkö-
zelítőleg 5.000.000.- Ft-ot fizetett a szemétszállító 
cég felé.  
 

2013. évtől a háztartásoknak kell ezt az összeget 
kifizetni. 
 

Minden ingatlan tulajdonosával szerződést fog köt 
a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. vállalat. Az 
éves szemétszállítási díj ingatlanokként 20.620.-
Ft + ÁFA lesz. Mivel ez a szolgáltatás, mint az 
áram- és a vízszolgáltatás, kötelező közszolgálta-
tás, a szerződést kötelező megkötni. A törvény 
azt is előírja, hogy hetente egyszer kötelező a 
kommunális szemetet elszállítani. 
 

A további teendőkről a lakosságot tájékoztatni 
fogjuk. 

 
BURSA ÖSZTÖNDÍJ 

 
Mozsgó Község Képviselő-testülete döntött a jövő 
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj összegéről. Az önkormányzat 5.000.- Ft 
támogatásban részesíti a hallgatókat.  

 
 

TŰZIFA TÁMOGATÁS 
 

A Belügyminisztérium a téli időszakban pénzügyi 
támogatást nyújt tűzifa vásárlásához az önkor-
mányzatoknak.  
Mozsgó Község Önkormányzata a lakásfenntar-
tási támogatásban részesülők számának függvé-
nyében adta be igényét. 166 m3 értékű tűzifára 
pályázott az önkormányzat, de a minisztérium ál-
tal megítélt összeg csak 27 m3 tűzifa megvásárlá-
sára elegendő. Az összeg nagyon csekély, a fel-
merülő igényeket önkormányzatunk teljes egé-
szében nem tudja kielégíteni.  

                             
 

 

                         Mozsgó Község Képviselő-testülete 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási 
támogatás, ápolási díj) december havi kifizetésének 

időpontja: 2012. december 27. (csütörtök) 10-16 óra. 

   

  Köszöntés 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat, 

akik decemberben ünneplik születésnapjukat! 
 

Dombos Béláné, Kassai u. 
Dualszky Lászlóné, Zrínyi u. 

Eisenberger Györgyné, Kolozsvári u. 
Illés Józsefné, Árpád u. 

Stadler Jánosné, Árpád u. 
Pap Imréné, Petőfi u. 

Pap József, Mátyás k. u. 
Puskás István, Árpád u. 
Varga Jánosné, Petőfi u. 

 

 
"Szeretnénk valami szépet mondani, 

Önöket méltóképp köszönteni. 
Hiszen ennyi év nagy idő, 

Mindenképp megünneplendő." 
 

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Fabi Imréné született Varga Teréz (Merenye, 
1947.08.20. an.: Teveli Anna) volt Mozsgó, 
Mátyás kir. u. 31. sz. alatti lakos 2012. no-
vember 23-án elhunyt. 
 

Nyugodjon békében! 
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"Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodákban, nemcsak te és én,  

hanem az egész világ,  
az emberiség, amint mondják,  

hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni."  

 
   Márai Sándor 

 

Kedves Mozsgói Lakosok! 
 
A karácsony a szeretet ünnepe. Karácsony 
közeledtével melegség tölti el szívünket, 
megállunk az egyre rohanó világban. Vá-
gyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk 
azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköz-
napok rohanásában időnként a háttérbe szo-
rulnak. Jobban figyelünk családunkra, szépít-
jük, díszítjük az otthonunkat. 
 
Jobban figyelünk egymásra. Arra gondolunk, 
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azok-
nak, akik fontosak számunkra. Hiszen min-
denki vágyik kimondva vagy kimondatlanul a 
szeretetre. Karácsonykor ez mindig egy kicsit 
jobban sikerül, adunk és kapunk, s ezért sze-
retjük ezt az ünnepet. 

Kívánom falunk valamennyi lakójának, hogy 
szeretet és a vele együtt járó békesség tegye 
széppé ünnepüket, hogy ez az ünnepi idő - 
akár egyedül akár szeretteik körében töltik a 
Karácsonyt - segítse Önöket igazi kikapcsoló-
dáshoz, testi, szellemi és lelki feltöltődéshez. 

Kívánok áldott, békés karácsonyt  
és örömökben gazdag, boldog új évet  

a képviselő-testület és  
az újság szerkesztőségének nevében 

 
 

Kovács Zsolt 
polgármester 

 
 
 

 

 

 

http://www.google.hu/imgres?q=kar%C3%A1csonyi+d%C3%ADsz%C3%ADt%C5%91+elemek&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=f3lihrQI3CF01M:&imgrefurl=http://pixabay.com/hu/d%C3%ADsz%C3%ADt%C5%91elemek-magyal-ingyen-sz%C3%ADnes-37054/&docid=bYj9TgQY6SN8_M&imgurl=http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/13/40/decorations-37054_640.png&w=589&h=640&ei=4yq_UMySBsrFtAbZ94HYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=296&vpy=198&dur=23&hovh=234&hovw=215&tx=103&ty=97&sig=109922817076663029821&page=3&tbnh=141&tbnw=130&start=47&ndsp=27&ved=1t:429,r:48,s:0,i:219
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Ami a kalendáriumból kimaradt…  

Az év utolsó hónapjában van az egyházi esztendő 
egyik nagy ünnepe: Karácsony. Megünneplését és nap-
ját közel 1700 éve a Niceai Zsinaton rendelik el az egy-
házi irodalom szerint a napforduló „pogány” ünnepét ki-
váltandó. Én kétlem, hogy csak „pogány” ünnep lett 
volna a napútnak ez a kitüntetett ideje, hisz Jézus tanít-
ványaiból többen egész távol keletig térítettek. Jézus 
valós történeti személy, de születési éve csak vissza-
következtethető, hisz akkoriban az uralkodók uralkodási 
idejét jegyezték fel. Ezeket összeadva – ha senki ki 
nem maradt volna – kapnánk pontos „dátumot”. Akkori-
ban is meglehetős adminisztráció volt, így a körülbelüli 
2000 év eléggé pontos. A napja olyan időben kellett le-
gyen, amikor viszonylag könnyű elvándorolni több na-
pot népszámlálásra. (Tudjuk a császár parancsára ösz-
szeírásra kellett menni a családnak Betlehembe.) A tör-
ténészek szerint legvalószínűbb a tavasz. No, itt abba 
is hagyhatjuk a tudományt. A világ világosságának a  
legsötétebb időszakban a téli napfordulón kellett meg-
születni a hagyományban. 

Az ünnep neve csak a magyaroknál karácsony, más 
népeké talán Krisztus ünnepnek fordítható. Koósz Ro-
land, kiváló plébános a múlt évi újságban írja: „a szláv 
kracsin szóból ered, és annyit jelent átlépni, átugrani.” 
Ez utalna a napfordulóra, ami kétségkívül logikus, lehet 
ez is az igazság. Manapság azonban egyre többen 
gondolják, hogy a kerecsensólyom adta az ünnep ne-
vét. A kerecsensólyom a magyarok „szent” madara, a 
Turul. Alig van jelentősebb régészeti lelet, ahol ne talál-
koznánk vele. Sólyom voltát a sólyomfog, Turul voltát a 

fején lévő koro-
na, vagy fül mu-
tatja. 

A nagyszentmik-
lósi avar korsón 
a Turul jól látha-
tóan egy nőala-
kot termékenyít 
meg (talán a 
magyarok ős-
anyját). Nem vé-
letlen, középkori 
királyaink Turul 

nemzetségűnek vallották magukat, az Árpád házi jelző 
a későbbi történetírás műve. Nem nehéz párhuzamot 
vonni a szentlélek megszállta Szűz Mária és a Turul 
(kerecsen) megszállta ősanya közt. A szláv eredet ak-
kor lehet helyénvaló, ha elfogadjuk a magyarság 
Kárpát-medencei eredetét, vagy a kettős honfoglalást, 
hisz Árpád magyarjainak sírjaiból tömegesen kerülnek 
elő mellkeresztek. A honfoglalók vagy legalább is egy 
részük előbb volt keresztény, mint találkozott a szlá-
vokkal. Így korábban is szavuknak kellett lenni az ün-

nepre. (Persze nem zárható ki a szócsere sem.) Ne 
hagyjuk azonban, hogy a sok tudomány megzavarja az 
ünnepi készülődést. 

„Zuzi, kelj fel megjött a Jézuska!” A családi elbeszélé-
sek alapján hatvan évvel ezelőtt néhai bátyám ezekkel 
a szavakkal rázogatta szenteste a tizenkét napos 
csöppséget, nővérkémet. A kicsinek és a csöppnek 
megjött a Jézuska. Előtte kora este a templomban Né-
meth Zoltán tiszteletes harmóniumhoz ülve vezette az 
éneket: (talán a 158-ast) ”Krisztus Urunknak áldott szü-
letésén, Mondjunk angyali dalt megjelenésén, Mely Bet-
lehemnek mezején nagy régen zengett eképpen.” Majd 
a negyedik versszak: „Ez az Úr Jézus igaz Messiá-
sunk.” Pár éve hallottam egy kiváló prédikációt, amely-
ben a lelkész szintén az Úr megszólítás mellett tette le 
a voksát, mondván ne Jézuskázzuk már a világ urát. 
Vagy tucatnyi egyházi éneket átnézve, egy francia 
énekben (Weörös Sándor ford.) találni „Kis Jézust”, 
máshol a fentieken túl, „égi királyt”, „angyalok királya”, 
„Megváltó”, „Szent Fiú”. Becézés csak Bartók Kodály 
XX. századi gyűjtéseiben fordul elő ritkán. Akkor mi a 
helyes? Természetesen az is- is. Ma már évszázadokig 
szilárd fizikai törvényszerűségeket kérdőjelez meg a tu-
domány, miért akarnánk szellemünket, nyelvünket kö-
vesült törvények, szokások közé szorítani. Vegyünk 
példát a kisgyermekről, aki Papp Lajos szívsebész sze-
rint is hatalmas tudással jön világra, csak okos felnőtt 
társadalmunk nevelő hatására ennek nagy részét elve-
szíti, Kétezer évvel ezelőtt kisgyermek született a világ-
ra Betlehemben. Az asszonynak semmivel nem volt 
könnyebb dolga, mint bármely asszonynak a világon, 
aki aznap este szült. A körülötte lévők ugyan úgy ag-
gódtak, mint bárhol a világban. A gyermek ugyan olyan 
magzatmázas tehetetlen, segítségre szoruló apró em-
ber volt, mint bármelyik. Hívő felnőtt embernek ő az Is-
ten világra jött fia: Úr Jézus. A kisgyerekeknek ő egy 
közülük, akit szeretnek, aki szereti őket, így mint egy-
mást őt is becézik, nekik Jézuska. 

Megszületett 2000 éve, és megszületik minden szent-
este, minden gyermeknek, minden felnőttnek. Rajtunk 
múlik, hogy odaengedjük-e gyermekeinkhez, hogy oda-
engedjük-e magunkhoz. Esetleg csillogó lámpákkal 
ledekkel már a küszöbön védekezünk? Át engedjük-e 
törni az ajándékok halmazán azt, akinek élete 33 éve 
során semmije nem volt, de magát adta értünk?  

Mielőtt elment közülünk – akkor már Úrként – megadta 
a receptet nem csak karácsonyra, egész életünkre. Az 
ótestamentum Mózesi kőtábláinak tíz parancsolata he-
lyett, ő csak azt mondta: „Új parancsot adok néktek, 
hogy egymást szeressétek…” 

Mozsgó, Álom hava 

Győri Sándor      
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Karácsonyváró programok 
 
December 14. péntek   13.30 – 16.00 óra 
Kazaliczky Antal Művelődési Ház 
 

Karácsonyi kézműves  foglalkozás  
a községi könyvtár, a családi napközi, a Közössé-
gi Ház, a Biztos Kezdet Gyermekház munkatársai 
és a Mozsgóért Egyesület tagjai közreműködésé-
vel 

Mézeskalács díszítés 
 

Gyertyaöntés 
 

Karácsonyi gipsz díszek készítése, festése  
 

Papírfigurák,  karácsonyi képeslapok,  
üdvözlőlapok készítése 

 

Karácsonyi üvegfestés 

 

 

 

 
 

 

 
December  19. szerda  11.00 óra 
Kazaliczky Antal Művelődési Ház 
Karácsonyi műsor az általános iskolása 1. és 8. 
osztályos tanulóinak előadásában 
Felkészítő tanárok: Jancserevics Erika, Matus At-
tila 
 
 
 

December 22. szombat 14.00 óra 
Római Katolikus Templom és Hősök tere 
Szentmisével és karácsonyi vásárral egybekö-
tött ADVENTI HANGVERSENY  
Rendező: önkormányzat, általános iskola 

Szentmise 14.45 
Gyújtsuk meg advent utolsó gyertyáját! 

 

Fellép: 
- a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Ál-
talános Iskola Nagykórusa. Karnagy 
Vucskics Anett 
- a mozsgói általános iskola pedagógus 
kamarakórusa Hegedüsné Szojkó Tünde 
vezényletével 
- Vucskics Anett és Meszes Zsolt énekta-
nárok 

Előadásukban karácsonyi dalok szerepelnek. 
 
A templom melletti téren lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy karácsonyi kézműves termékeiket ér-
tékesítsék.  
Megtekinthetők lesznek a következő oldalon 
meghirdetett verseny mézeskalács figurái és mé-
zeskalács házai. 
Az érdeklődőket megkínáljuk egy csésze forró te-
ával az ünnep jegyében. 
A vásár 14.00 órától fogadja a látogatókat! 
 
Szeretettel várjuk programjainkra! 

 
   Mozsgóiak a Pécsi Adventi Vásárban 
 
   December 16. vasárnap 10.00 – 17.00 óra 
   Pécs, Kossuth tér 
   Mozsgói népi játékok – a Mozsgóért Egyesület  
   tagjainak a közreműködésével 
 
 

http://www.google.hu/imgres?q=t%C3%A9szta+kar%C3%A1csonyi+d%C3%ADsz&start=261&num=10&hl=hu&tbo=d&biw=1360&bih=641&tbm=isch&tbnid=qGdbQjai46wnKM:&imgrefurl=http://www.kreativotletborze.blogspot.com/&docid=ue3JVPOG7eRv2M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-5NphunMH0N8/UKu-jE7FN3I/AAAAAAAAAlI/qemRH3KPNh4/s1600/kar%C3%A1csonyfa+d%C3%ADsz.jpg&w=393&h=480&ei=00yzUKfqMsmB4gTX8YDwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=950&vpy=229&dur=88&hovh=248&hovw=203&tx=135&ty=156&sig=116495459809448032099&page=10&tbnh=144&tbnw=114&ndsp=32&ved=1t:429,r:90,s:200,i:274
http://www.google.hu/imgres?um=1&hl=hu&sa=N&tbo=d&rlz=1T4ADFA_huHU441HU446&biw=1360&bih=641&tbm=isch&tbnid=nVlnM_YTdLx5xM:&imgrefurl=http://babafalva.hu/karacsonyfa-diszek-sajat-kezuleg/&docid=P2AbGZew6Z1bVM&imgurl=http://babafalva.hu/files/2011/12/egyszer%C5%B1-kar%C3%A1csonyfad%C3%ADszek-filcb%C5%91l-4.png&w=600&h=400&ei=AVyzUJWkKO_14QTpkYDoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1042&vpy=134&dur=4293&hovh=183&hovw=275&tx=166&ty=125&sig=116495459809448032099&page=1&tbnh=140&tbnw=216&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:22,s:0,i:168
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=388028447937905&set=a.333529810054436.72002.113764602030959&type=1&ref=nf
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Mézeskalács kiállítás és  
vásár! 
 

Közeleg a Karácsony és éppen ak-
tuális a mézeskalács készítés. Jan-
csi és Juliska meséjéből kiindulva 
eszembe jutott gyermekkorom és a 
mesék világa. Engedjék el a fantá-
ziájukat és álmodjanak sok-sok mé-
zeskalácsot és ezúttal ne álljanak 
meg itt, készítsék is el őket. Szeretnénk, ha megmutat-
nák legszebb házi készítésű mézeskalács figuráikat, és 
egyedi mézeskalácsházaikat.  

Kiállítást rendezünk, hogy bárki megcsodálhassa meg-
valósult álmaikat. A legjobb alkotásokat a közönség se-
gítségével díjazzuk! Kössenek kötényt, húzzák fel a sü-
tő kesztyűt és lengje be a házat a finom fűszerek illata 
az ünnepi készülődés alatt. 

Az elkészült alkotásokat, a december 14-én délután 
megrendezésre kerülő kézműves foglalkozás kezdeté-
től állítjuk ki a közönség számára a Kazaliczky Antal 
Művelődési Házban, illetve december 22-én a templom 
melletti téren. Szavazataikat december 22-én adhatják 
le az Önöknek legjobban tetsző figurákra. Az Adventi 
vásáron hirdetünk eredményt, ahol esetleg más finom-
ságokkal együtt kész munkáikat is értékesíthetik.  

Mozsgóért Egyesület 
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Trükkök, tippek, praktikák 

 

Apropó, mézeskalácssütő verseny. 
Leírom a legjobb mézeskalács re-
ceptet, amelyet még a nagymamám-
tól tanultam és egészen biztos tuti 
tipp, hiszen minden évben nálunk ez 
kerül a fa alá.  

 

Hozzávalók: 75 dkg liszt, 34 dkg. porcukor, 2 púpos te-
áskanál szódapor, mézeskalács fűszerkeverék, 1 csipet 
só, 4 egész tojás, 20 dkg. margarin (melegítve), 4 evő-
kanál méz (melegítve). Jól összedolgozzuk és egy éj-
szakára a hűtőbe tesszük. Felhasználás előtt átgyúrjuk, 
ha fényes, akkor jó. 3 mm-re nyújtani és kiszaggatni. 
Kivajazott tepsibe egymástól 2-3 centire, mert megnő-
nek egy picit. A tetejét megkenni 1 tojás sárga és 1 ka-
nál tej keverékével, így fényes lesz. Vigyázat hamar 
megsülnek! Díszítés: 1 tojásfehérje, 15 dkg porcukor, 
pár csepp citromlé. Ez a recept azért jó, mert azonnal 
fogyasztható sütés után, nem kell várni, hogy megpu-
huljon! 

 Bege Amália 
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Máshol, másképp… 
 

Szeretnénk Ónöket egy kis kitekintésre invitálni. Min-
dannyian szokásaink, hagyományaink között éljük napja-
inkat, főleg ünnepeinket. Beszélgetve a karácsonyi ké-
szülődés közben, a háziasszonyoktól, esetleg férfi kollé-
gáktól tudom, hogy a hagyományos karácsonyi, újévi, téli 
ünnepi asztal, vagy menü majdnem minden háznál más. 
Hát még, ha egy kicsit messzebb megyünk akár orszá-
gon belül is. Érdekes ízeket, különleges apró változato-
kat fedezhetünk fel. Mennyivel másabb, más országból, 
kultúrából származó család asztala. 
Hadd mutassuk be kedves kolléganőnk egyik ilyen ha-
gyományos receptjét, most első körben. A következők-
ben szívesen vesszük más tájakról való különlegessége-
iket, szokásaikat. Természetesen mi is fogunk kutakodni, 
hogy megosszuk önökkel, hogy mit hogy csinálnak más-
hol, másképp.     H.b.B. 
 

Kedves Olvasó! 
 
 

Bizonyára sokan tudják rólam, hogy 
Székelyföldről származom, 

pontosabban, a Gyergyói-medencéből.  

 

Már 18 éve lakom Mozsgón, és ez idő alatt nagyon sokat 
tanultam az itteni szokásokról és át is vettem ezeket. 
Most azonban én szeretnék megosztani Önökkel egy kü-
lönleges receptet, mely nagyon népszerű ilyenkor télen a 
disznóvágások és ünnepek környékén. Ezt a levest meg-
kóstolták a tavalyi Székelyföldi kirándulás résztvevői. 
 

Pojéka leves   
Íme a recept: Egy fej hagymát olajon megdinsztelünk, majd 
hozzá teszünk kockára vágott sertéshúst (friss vagy füstölt, 
esetleg fele-fele arányban),  megszórjuk pirospaprikával. 
Miután félig megpuhult a hús, hozzáadunk apróra vágott 
sárgarépát, karalábét és petrezselyemgyökeret, és bő lére 
eresztjük. Fűszerezzük sóval, borssal és babérlevéllel. Mi-
kor már majdnem kész hozzáadunk 10-12 szem aszalt 
szilvát, amitől igazán különleges ízt kap. Világos rántással 
berántjuk, és tejföllel tálaljuk!                           

Betét:  10dkg. liszt, 1 tojás, pici só, 
késhegynyi szódapor. 
Összedolgozzuk a hozzávalókat, 
kinyújtjuk és gyűszűvel kiszaggat-
juk, majd forró olajban kisütjük. Ezt 
kínáljuk a leveshez. 

  Bege Amália 
 

 

Már 18 éve lakom Mozsgón, és ez idő alatt nagyon sokat 
tanultam az itteni szokásokról és át is vettem ezeket. 
Most azonban én szeretnék megosztani Önökkel egy kü-
lönleges receptet, mely nagyon népszerű ilyenkor télen a 
disznóvágások és ünnepek környékén. Ezt a levest 
megkóstolták a tavalyi Székelyföldi kirándulás résztvevői. 
 
Pojéka leves   
Íme a recept: Egy fej hagymát olajon megdinsztelünk, 
majd hozzá teszünk kockára vágott sertéshúst (friss vagy 
füstölt, esetleg fele-fele arányban),  megszórjuk piros-
paprikával. Miután félig megpuhult a hús, hozzáadunk 
apróra vágott sárgarépát, karalábét és petrezselyemgyö-
keret, és bő lére eresztjük. Fűszerezzük sóval, borssal 
és babérlevéllel. Mikor már majdnem kész hozzáadunk 
10-12 szem aszalt szilvát, amitől igazán különleges ízt 
kap. Világos rántással berántjuk, és tejföllel tálaljuk!                           
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Légy emberi! 

Hihetetlen, milyen gyorsan eljött 
ismét a Karácsony. Valahogy min-
dig ez az az ünnep, ami által az 
évek gyors tovaszállását érzéke-
lem. Talán azért mert mindig lázas 
készülés előzi meg: az ajándékok 
kigondolása, az ünnep megterve-
zése, a menüsor elkészítése, de 
azt hiszem nem is kell tovább so-
rolnom, hiszen ezt mindenki ismeri. 
Nem szeretnék olyan cikket írni, 
ahol bemutatom honnan is ered az 
ünnep, mit ünnepelünk ilyenkor, mit 
süssünk, hogyan ünnepeljünk. Egy kicsit más oldalról 
közelíteném meg, hiszen a Karácsony nem mindenki-
nek egyforma. Vannak olyan szerencsés emberek, akik 
ezt a három napot békésen, családi körben tudják eltöl-
teni, nem árnyékolja be semmi negatív dolog a napo-
kat, 24.-én boldogan bontogatják az ajándékokat, közö-
sen vacsoráznak, nézik a századszorra ismételt kará-
csonyi filmeket. Közéjük tartozom én is. De nem tudok 
nem gondolni ilyenkor azokra, akiknek ez nem adatik 
meg, és akiknek kisebb-nagyobb fájdalmakkal kell 
ilyenkor szembenézniük. Sajnos az ember nem magá-
nak írja a forgatókönyvét, így van, aki szülei nélkül, van, 
aki testvére nélkül, vagy csak szimplán a családja nél-
kül kell, hogy az ünnepet átvészelje. Egyedül, vagy épp 
valaki óriási hiányát szenvedve. Hogy kinek milyen ok-
ból, az teljesen lényegtelen, mert a végeredmény iga-
zából ugyanaz. Mit tehetünk ilyenkor mi szerencsések? 
Törődünk vele. Nem kell sajnálni, nem kell „segíteni”, 
egyszerűen csak ki kell fejezni iránta a törődésünket. A 
szeretetnek amúgy sem csak ilyenkor kellene előtörnie, 
hanem mindig így kellene cselekednünk. Mindig meg-
döbbenve nézem azokat, akik nem emberi módon vi-
selkednek embertársaikkal. Ilyenkor mindig arra gondo-

lok, hogy az illető a saját lelki sze-
génységét vágja a másik arcába, 
amit nagy valószínűséggel vissza 
fog kapni még, vagy valójában már 
vissza is kapta, csupán így próbál 
kompenzálni. Sokkal harmoniku-
sabb életet élhet az az ember, aki 
önzetlenül segít a másikon, aki 
nem vár cserébe semmit, csupán 
kedvességből jót tesz valakivel. 
Szomorú, hogy mára már az embe-
ri viselkedés meglepetést vált ki az 
emberekből. Nem értem, hogy tud-
ja egy fél busz végignézni, ha pél-
dául valakit elkezdenek nyilváno-

san bántani, vagy hogy hogyan tudják egy fejelfordítás-
sal elintézni, ha elesik egy idős ember. Számtalan pél-
dát fel tudnék hozni mi mindent látni egy nagyobb vá-
rosban, de ezek olyan dolgok, amikről mindenki tud, 
csak nem akar róla tudomást venni. Kimondatlan álta-
lánosság. Ha pedig valahol, akkor egy faluban igazán 
össze lehet fogni egymásért, hiszen nagyjából mindenki 
ismer mindenkit, és körülbelül tisztában vagyunk vele, 
ki milyen családi körülmények között él. Nem szabad 
lenézni senkit, senki nem kevesebb és értékesebb a 
másiknál, egyenrangúak vagyunk és mindenki megér-
demli, hogy emberien bánjanak vele.  

Talán decemberben egy kicsit mindenkit megszáll a ka-
rácsony szelleme, és gondol ilyenekre. Aki teheti, le-
gyen egy kicsit figyelmesebb másokkal, ne tartson ha-
ragot a rokonaival, ne gyűlölködjön és ezt az energiát 
inkább fektesse pozitív dolgokba. Eljön az az idő, mikor 
hátranézünk, nem lehet már változtatni, és hiába bán-
juk meg a dolgokat, az elvesztegetett időket már nem 
hozza vissza semmi.  

        Hegyháti Anett 

 
 

Bemutatkozik, Bogdán Attila képviselő 
 

Bogdán Attila a lakásán, családja körében fogad. 
Bár gyerekkorom óta ismerem, arra kérem, hogy 
meséljen egy kicsit magáról, tanulmányairól. 

1975. november 16-án születtem Szigetváron. Mindig is 
Mozsgón éltem, az általános iskolát is itt végeztem el. 
Pécsett a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépisko-
lában érettségit és elektronikai műszerész végzettséget 
szereztem. További két év után az 508. szakközépisko-
lában a rádió-tv műszerész szakmát is kitanultam. Az 
iskoláim elvégzése után Pécsett, az UNGAR video 
gyárban dolgoztam, mint bemérő műszerész. Ezt köve-
tően a mozsgói önkormányzatnál töltöttem 15 hónap 
polgári szolgálatot. Ezzel átfedésben az akkor induló  

 
 

 

 

 

TelePOSTAházban kezdtem dolgozni, és itt is marad-
tam 1999 januárjától 2006 közepéig.  

Íjászkodni 2002-től kezdtem. 2005-ben az első paintball 
meccset is sikerült összehoznunk Szőke László bará-
tom és több mozsgói fiatal lelkes közreműködésével. A 
pályát saját magunk építettük, és főleg helyi fiatalok jöt 

tek el. A második alkalomra 2006-ban került sor a falu-
nap alkalmából. Ekkor már felfújható gumipályánk volt.  

A TelePOSTAház működése alatt kiváltottam a vállal-
kozói engedélyt, és testvéremmel létrehoztuk a 
fotogravir.hu néven futó internetes vállalkozást, erre fő-
leg az interneten volt kereslet, 2006-ig csináltuk. Az el-
következendő egy évben Szigetváron, a Vaticomp 
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Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviznél voltam 
szervizvezető. 2007-től a mai napig a Kis 
Árnyékolástecnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél 
dolgozom, mint gazdasági ügyintéző. 

Idén májusban tetted le a képviselői esküt. Hánya-
dik alkalommal töltöd be ezt a tisztséget? 

Ez a harmadik ciklusom. 

Miért indultál képviselőnek? Valaki bíztatott vagy 
magadtól szerettél volna közéleti munkát vállalni? 

Az önkormányzatnál eltöltött 15 hónap volt életem egyik 
legjobb munkája. Élveztem a nyüzsgést, hogy tenni-
venni kell. Ha nem a megélhetést kellene hajszolni, ha-
nem megtehetném, hogy itt Mozsgón dolgozom és 
szervezek különböző programokat a lakosság és főleg 
az ifjúság számára, boldogan tenném, mert ez lenne a 
tökéletes munka számomra. Még a TelePOSTAház 
működése alatt indultam először képviselőnek. Ez idő 
alatt próbálkoztunk beindítani a falumozit, az ifjúsági 
klubbot, az első faluújságot és a weboldalt. Az első lan-
partykat is én szerveztem. Először 3, majd 6-8 és végül 
16 fő számára elegendő számítógépet kapcsoltunk ösz-
sze a rendezvényteremben.  

Milyen a kapcsolatod a többi képviselővel?  

Nagyon jó. Tisztelem és becsülöm képviselőtársaimat. 
Többükkel már 10 éve dolgozom együtt. És bár én va-
gyok a legfiatalabb a testületben, úgy érzem Ők is 
meghallgatják és tiszteletben tartják a véleményem, el-
képzeléseim. 

Meg szoktak keresni a mozsgói lakosok problémá-
ikkal? 

Igen, előfordul. Sajnos keveset vagyok itthon a mun-
kám miatt, de többször megkerestek már. 

 

 

Közel laksz a játszótérhez. Szerinted rendeltetés-
szerűen használják a gyerekek, vagy a fiatalok éj-
szakai randalírozást szolgálja? 

Szerintem nagyon hasznos, és igen, javarészt rendelte-
tésszerűen van használva. Többször látom, hogy nem 
csak mozsgói családok használják, hanem jönnek au-
tóval, játszanak egy pár órát, majd elmennek. Én örülök 
ennek a játszótérnek, kisfiamat és nevelt leánykáimat is 
szívesen viszem ki oda. 

Mi a véleményed a falu közbiztonságáról? 

Már a legelső ciklusom során szerettem volna polgárőr-
séget alapítani, a rendőrségen is utána kérdezősköd-
tem. Mostanság úgy gondolom, hogy egyre nagyobb 
szükség lenne rá. Sajnos ez is szabadidő kérdése, mert 
én is szeretnék részt venni benne, este munka után fel-
venni a kis mellényemet és kimenni a faluba járőrözni. 
Azonban a napi 10-12 órás munka és család mellett ezt 
nem lehet bevállalni. 

Mi a véleményed a polgármester munkájáról, hogy 
jelenleg több, mint száz embert foglalkoztat?  

Örülök, hogy ilyen agilisan áll a dolgokhoz. A falunak ez 
mindenképpen jót tesz, és bár 47 000 Ft nem sok, de 
mégis több, mint amit a közmunkaprogram nélkül kap-
nának az emberek.  

Szerinted reális a tiszteletdíjatok? 

Ez is nézőpont kérdése. Ha azt nézem, hogy emberek, 
családok 47 000 Ft-ból, vagy még kevesebből kényte-
lenek megélni, akkor soknak tűnhet. Persze tudom, 
hogy máshol milyen tiszteletdíjakat vesznek fel képvise-
lők, ahhoz mérten semmiképp sem sok. A tiszteletdíj, 
mint a neve is mutatja egy jelképes gesztus, amivel egy 
közösség kifejezi az elismerését az érte szolgálatot és 
felelősséget vállaló tisztségviselőknek. Mindezeket fi-
gyelembe véve, igen, reálisnak tartom. 

Tervezed, hogy indulsz a következő önkormányzati 
választásokon? 

Mindenképpen. Örömmel látom, ahogy épül, szépül a 
falu. Ha csak döntéshozóként is, de szeretnék részese 
lenni mindennek. 

Jelenleg hogy telnek mindennapjaid? Hobby? 

Már csak motorozni szoktam alkalomadtán, de fiam, 
Szabolcs születésével minden hobbimat félretettem. A 
Vektor Íjászklubon belül 2007-ben megalakítottuk a Zrí-
nyi Vitézek hagyományőrző szakosztály, melynek a mai 
napig tagja vagyok. Ezeken kívül főképp munkával és a 
családommal töltöm a mindennapjaimat. 

 

Köszönöm a beszélgetést! Minden jót, kitartást és 
sok sikert kívánok! 

Pásztó Ágnes
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Óvodások őszbúcsúztatója 

November 11-e, Márton napja. Márton ünnepe már a 
téli évnegyed kezdőnapjának számít, de a paraszti kul-
túrában még az ősz ünnepei közé tartozott. Régen Már-
ton a gazdasági év őszi zárónapja volt.  
 

Az óvodában egy héten keresztül minden tevékenység 
a Márton naphoz kapcsolódott. Megismerkedtek a gye-
rekek Márton püspök legendájával, a régi hagyomá-
nyokkal. Ősszel kapcsolatos verseket, mondókákat ta-
nultak, liba formájú sütit készítettek. 

A hetet a lampionos felvonulás zárta. A lampionok 
ugyan nem tartoznak a népi hagyományok közé, de a 
gyerekek és a szülők is nagy-nagy élvezettel vesznek 
részt már az előkészítő munkákban is, sőt az iskolások 
is minden évben csatlakoznak a felvonuláshoz. Így 
kapcsolódik össze a múlt a jelennel. 

 

Műsorral köszöntek el az ovisok őszanyótól no-
vember 15-én 

     Cziberéné N. Mária óvónő 

 

Tájak, ízek, történetek... 
 

Az MTV1 adó 2012. november 27-én a Borvacsora 
huszonegyedik adásában Andreas Ebner mozsgói 

borász mutatta be a 
pécsi borvidék 
jellegzetes borait, 
ételeit és kultúráját. 
Vendégei voltak Dr. 
Csernus Imre 
pszichiáter és Varga 
Líviusz zenész. A 
vacsora alatt a 
borász megismeri 
vendégeit és a 

műsor végén kiválasztja az ízlésükhöz leginkább illő 
bort.  Az adás megtekinthető a www.borvacsora.tv 
oldalon.  

  P. A.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszöntés 
 

A szociális otthon lakóját Horváth Margitot köszöntötték 
90. születés-
napja alkalmá-
ból. Margit néni 
1922.december 
5-én született 
Drávapálfalván. 
1973. szeptem-
ber 21-én, 39 
évvel ezelőtt ke-
rült a mozsgói  
otthonba. E ne-
ves évforduló 
kapcsán ünne-
pélyes keretek 
között adtuk át neki Magyarország kormányának em-
léklapját.          Tarlac Istvánné 

     vezető főnővér 

 
   

                                       

Rejtvény 
 

A novemberi számban közölt fotó nagy érdeklődést 
váltott ki olvasóink körében. Sokan találgatták, de 
még többen felismerni vélték a helyszínt, és voltak 
olyanok, akik felkeresték a tsz irodától a régi 67-es 
főútig vezető szakasz leszakadt hídját.  
 

Játékunkat folytatjuk. Ezúttal egy jól felismerhető, de 
nem látogatható helyszínt mutatunk be. A fénykép 
egy évvel ezelőtt készült. 
 
Továbbra is várjuk játékos kedvű Olvasók fotóit, 
fényképeit!  Küldjék vagy hozzák el a könyvtárba! 
Köszönetképpen egy színes, XIX. századból 
származó térkép részlettel ajándékozzuk meg a 
beküldőt.       P. É.  
 

 

http://www.borvacsora.tv/
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Tamasics János: Múltba néző 2. rész  
 

 
Vitéz Hegyessy Géza birtokán (melyet vitézségéért ka-
pott, ő volt Horthy szárnysegéde), egy Herbert nevű 
„ember” volt a bérlő. Nála szedett krumplit Édesanyám. 
Én vele voltam, ott játszottam mellette. Meleg volt, na-
gyon szomjas lettem. Kértem Édesanyámat, adjon egy 
kis vizet, de a Sebesi forrás nagyon messze volt. Nem 
messze tőlünk állt egy körtefa, az alja terítve volt a hul-
lott körtével. A birkák ették fel a lehullott gyümölcsöt! 
Ebből vett fel Édesanyám nekem néhány darabot. Amíg 
a körtét majszoltam, kisétáltam a gyenge akácos sze-
gélyezte kocsiútra. Mezítláb a porban tapicskoltam. Hol 
volt még akkor cipő! Pláne a magamfajtának! 
 
Egyszer csak szembe találtam magam ezzel az úgyne-
vezett „úriemberrel”, a Herberttel. Kezében fegyver, 
mellette vadászkutya. Földbe gyökerezett a lábam! A 
körtét kiütötte a kezemből, azt a körtét, amit a birkáktól 
nem sajnált! De ez még mind semmi! A jegyző úrhoz is 
el kellett mennie Édesanyámnak, mert 3-4 szem körte 
felettébb komoly megkárosítása az uraságnak! LOPÁS! 
S a jegyző, Fekete Tivadar úr arca lángba borul, bünte-
tést szab ki anyámnak! S ekkor Édesapám védte a HA-
ZÁT az orosz fronton! Természetesen önként…   
  
Úgy mondták, a háború után Herbert kimenekült Ameri-
kába. Már biztos nem él. Ha élne, és itthon lenne, 
„megköszönném” neki egykori szívélyes viselkedését. 
Vinnék néki pár szem körtét. De már biztos magához 
szólította az Ördög! Nem Isten. Neki ily emberre szük-
sége nincsen! Egyébként, ha nem velem történt volna 
meg, senkinek el nem hinném! 
 
Dúlt a háború! Sok magyar katona elesett, megfagyott. 
Házunk előtt állva néztük a repülőket. V alakban száll-
tak dél felé, mint a vadlibák! Az úgynevezett „békega-
lambok”. Még most is hallom mély búgásukat. S Karády 
énekelte a lelkesítő dalokat. De nem csak ő, Kis Manyi 
is. A Manyika! „Mindnyájunkért küzd a honvéd, esőbe 
meg sárba! Vedd le kalapod a honvéd előtt, mert az 
megszolgálja!” 
   
Aztán jöttek a hírek. Voronyes, Don-kanyar, orosz el-
lentámadás… Győzött az ellenség! …Visszavonulás!... 
Rosszul felszerelt (pontosabban fel nem szerelt) hadse-
regünkre nem is várhatott más. Elkeseredett harc folyt 
Zsibót, Domolos és Csertő alatt. Hangzott a „hurí-hurí” 
kiáltás. A szőlőhegyi lakosok közül sokan a pincéikbe 
menekültek. A mi családunk nem! Emlékszem, hogy fü-
tyültek a golyók! A jövő nem ígért semmi jót. Mialatt fe-
lettünk egy német vadászrepülő küzdött három angol 
bombázóval, mi végignéztük! S nem féltünk! Nem is ér-

tem miért nem… ezt még ma sem értem! Az egyik an-
gol repülőt találat érte, lángolt, és lezuhant. Nem akár-
milyen látvány volt! A pilóta kiugrott ejtőernyőjével, ott 
landolt a szőlőhegy alatti akácosban.  
 
S ezt a háborút megelőzte, és kísérte a pénzromlás, a 
válság. Hogy ki nem felejtsem! A pénz értékét vesztette 
egyik napról a másikra, folyamatosan csökkent az érté-
ke! Anyám elküldött élesztőért a boltba, egymillió pen-
gőt adtam érte! Délután csak félannyit adtak érte, mint 
délelőtt kaptam volna! 
 
S közben jöttek az oroszok. Hozzánk is betértek orosz 
és bolgár katonák. Nem bántottak minket. A bolgár ka-
tonák nagyon barátságosak voltak. Elővették a féltve 
őrzött fényképeiket, amiken az otthon maradt gyerme-
keik voltak. Mi, gyerekek ibolyacsokrokat adtunk nekik, 
érte orosz papírpénzt kaptunk. Szegények voltunk. Mé-
gis gazdagnak éreztük magunkat! Nagyon gazdagnak.  
   
Az ország kiéheztetve, a lakosság leszegényedve, Bu-
dapest lebombázva, hidak a Dunába robbantva-lőve, az 
emberek fizikailag-lelkileg megnyomorítva…  Ez lett a 
vége a világháborúnak! Az emberek egy ideig új idő-
számítást használtak, úgy mondták. A világháború előtt. 
- A világháború után. Felépültek a hidak, újjáépültek a 
városok, megújult Magyarország! Összefogott a nép, 
mert igaznak érezte a szlogent: „Tiéd az ország, ma-
gadnak építed!” Lelkesedtek, összetartottak az embe-
rek, és építettek, szántottak, vetettek. Új pénzünk lett, a 
FORINT.  
 
Mi egy lepusztult világ gyermekei vagyunk. Háború 
előtt, háború után. De a háború alatt is megmaradt a 
SZERETET. 
 
  Mai fiúk, lányok! 
  Mi tehetetlenek voltunk, 
  De majd kijavítjátok,  
  Amit mi elrontottunk! 
 
  De várjatok szüretig! 
  Míg beérik a remény. 
  Egy új világ születik 
  A régi helyén! 
 
  Soha többé háborút! 
 
Mielőtt leírtam ezeket a szomorú emlékeket, elgondol-
kodtam. Leírjam-e? mégis úgy gondoltam, hogy meg 
kell ismerni a múltat ahhoz, hogy becsülni tudjuk a jelen 
értékeit! 
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Egy kis honismeret  
 

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon 
legyünk benne.” /Tamási Áron/ 

 
Alsőszőlőhegy 

Alsószőlőhegy 

A 67-es országút és az Almás-patak közti lapo-
son a halastavaktól a régi mozsgói vasútállomá-
sig húzódó rétek a Nagy-rétek vagy Almási ré-
tek. A régi vasútállomástól a nyugatra húzódó 
Bakittya-domb között elterülő rét pedig a 
Bakittyai-rét.  Sz. Z 

A Mozsgótól délre, Szigetvár felé lejtő szőlőhegy. 
Már a Batthyány-család XVIII. századi térképein 
is szőlőtelepként szerepelt.  

 

 

 

2012. májusában a mozsgói szőlőhegyen gazdál-
kodó, tiroli származású borműves, Andreas Ebner 
2011-es Végvári Cirfandliját Pécs Város Borának 
választották a desszertborok kategóriájában. A 
másik helyi nevezetesség Méhesi Zoltán 
biogazdasága. Méhesi Zoltán családjával sajtké-
szítéssel foglalkozik, 2000-ben „Az év 
biogazdája” lett. 

Csertői halastavak 

A 67-es főút mentén haladva rálátni az Almás-
patak mocsaras rétjében csillogó nagy tóra. A tö-
rökök kiűzése után a Festetich-család tulajdoná-
ba került a terület, ahol a mocsárvilág lecsapolá-
sakor halastavakat alakítottak ki – az északiak a 
mozsgói uradalomhoz kerültek. Mára a korábbi 
kisebb halastavak helyén egy nagy víztározót lé-
tesítettek, hogy áradások idején Szigetvár terüle-
tét megvédjék az árvíztől. Másodlagos hasznosí-
tásként a Csertő tó Vízhasznosítási Kft. pontyte-
nyésztéssel foglalkozik itt. A tó az Almás-patak 
vizéből táplálkozik, s a patak innen halad tovább 
Szigetvár felé. A tó gazdag és színpompás ma-
dárvilággal rendelkezik –  látványosak a szürke 
gémek és a kócsagok – minden évben 
madármegfigyelési napot is tart itt a MME. 

A 67-es országút és az Almás-patak közti lapo-
son a halastavaktól a régi mozsgói vasútállomá-
sig húzódó rétek a Nagy-rétek vagy Almási ré-
tek. A régi vasútállomástól a nyugatra húzódó 
Bakittya-domb között elterülő rét pedig a 
Bakittyai-rét.   

     Sz. Z. 

 

 

 

Madáretető 

Itt a tél. Könyörtelenül beköszöntött. Erdő, mező ázik, 
fázik. Kertünk apróbb, nagyobb segítőtársai, akik nem 
keltek útra vagy nem szenderültek téli álomra, segítsé-
günkre várnak. Egyre nehezebb a téli táplálékszerzésük. 
Vastag hótakaró még nincs, ám a madáretetésnek itt az 
ideje. Gondolom a házak udvarán, kertekben akad meg-
felelő hely egy madáretető kialakítására. Már kis energia 
befektetéssel is sokat tehetünk, akár a földre is szórhat-
juk a magvakat, a keresgélő madárkák, gyorsan rátalál-
nak. Kicsit több idő esetén csinos kis építményeket hoz-
hatunk össze. A minap ennek láttam példáját az Árpád 
utcában, Puskásék kertjében. Beülhettem a fotelba is, a 
kandalló mellé, ahonnét a legjobban figyelhetők a mada-
rak.  Kérdésemre, hogy mit etetnek a madarakkal, azt 
felelték Pista bácsiék, hogy már jó előre megrendelték, 
mint minden évben, a napraforgó magot. Meséltek, sőt 
fényképet is mutattak a több száz széncinke és tengelic 
kosztoltatásáról.  

 

A madarak etetésére természetesen más is szóba jöhet, 
olajos magvak, dió, mogyoró, tökmag és más apró mag-
vak, köles, mohar, len és szezám mag. Bátrabbak még 
a cinegekalács, cinkegolyó elkészítésébe is foghatnak. 
Faggyú,  háj vagy használt zsírhoz adagolhatják a mag-
vakat, a gyúrható állagú masszából  krumplis zsákba 
csomagolt csemege készíthető.  Az eleségen kívül a 
friss víz is nagyon fontos a madarak számára, hogy 
fagyban is olthassák szomjukat. Fáradozásunkat több-
szörösen hálálják meg, szívet melengető látvány a te-
mérdek madár az etető körül. Természetesen tavasszal 
sem költöznek messzire, kertünk környékén tanyáznak. 
Segítségükkel vissza tudjuk szorítani természetes kö-
rülmények között a kártevők jelentős részét.  Gyermeke-
ink már korán találkoznak ezzel, hiszen az óvodában az 
ablak előtt áll a madáretető amiből, tavaszig ritkán fogy 
ki a mag, iskolánk pedig madárbarát iskola címmel ren-
delkezik.  

Örvendeztessék meg önmagukat, gyermekeiket és a te-
lelő madarakat. Készítsenek egyszerű kreatív dolgokat.      

     H. b. B. 
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Labdarúgás 
Megye IV. osztály „B” csoport felnőtt 

2012/2013. ősz 
 

Végeredmények: 
2012. november 11. 12. forduló:  

Mozsgó - Gödre               4 : 4 
2012. november 18. 13. forduló:  

Királyegyháza – Mozsgó  1 : 5 
 
A 2012/13-as őszi bajnokság végeredménye:  
  

1. Szentlőrinci SE II. 
2. Pécsi Dinamo SE 
3. Abaliget SE 
4. Szentegát SE 
5. Mozsgói SE 

 
A góllövő lista állása: 
 

6.  Miczek Zsolt  12 gól 
          13.   Hegyháti József 7 gól 
          13.   Lengyeltóti Tamás 7 gól 
          23.   Wágner Zoltán 5 gól 
  
 

 

 

A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portá-
lon követhető. 

 

 
Köszönet 

 
A „Mozsgói  „Csizik Mihály” Sportegyesület köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a november 10-én megtar-
tott jótékonysági bálon felajánlásaikkal hozzájárultak a 
bál sikeréhez, előadásukkal, részvételükkel támogatták 
az egyesületet. 
 
A bál bevételét az egyesület szabadidős tevékenysé-
gek megszervezésére fordítja. 
 

. 
A bált a Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény növendékei nyitották meg. A fellépők között 
mozsgói versenytáncosok produkcióját is élvezhettük. 
Fellépett Tarlac Vivien, Viljovácz Kitti, Földi Krisztina 

Csizik Zsolt 
       elnök 

 

Kiállítás 
 
A Mozsgói Napok keretében meghirdetett fotópályázat 
legszebb képei december végéig megtekinthetőek a 
Kazaliczky Antal Művelődési Házban.  
Láthatjuk Bogdán Attila, Juhász Dalma, Juhász Attila, 
Tamasics Jánosné és Tamasics János fotóit. 
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Eladó szekrénysor, ülőgarnitúra, télikabátok, öltönyök, ingek, ágyneműk. 
Érdeklődni napközben lehet a Kolozsvári u. 18. sz. alatt. 
 
Szobakerékpár eladó. Érd.: +36/30-865-3404 telefonszámon lehet. 
 
Eladó 1 db kétszemélyes kihúzható heverő, 2 db gáztűzhely (3 és 4 égős). 
Érdeklődni a +36/70-235-9899 telefonszámon lehet. 
 
Csöves kukoricát vennék. Puskásné, könyvtár 

http://www.bmlasz.hu/
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Emlékezzünk régiekről, régen történtekről… 

Folytatódik a történet… 

 

2012. szeptemberi számunkban Almáskeresztúr egyik 
legidősebb lakójával, Németh Györgynével, Ágnes né-
nivel beszélgettem. Élettörténete Elekmajorban kezdő-
dött, s ebben a történetben Almáskeresztúron folytató-
dik, hiszen ide költözött a család.   
 

Ágnes néni így mesélt erről az időről:  
 

Almáskeresztúron kölcsön segítségével megvettük azt 
a házat, amelyben jelenleg is lakom. Az egész házat fá-
radságos munkával szinte teljesen át kellett alakítanunk 
ahhoz, hogy benne lakni tudjunk. Gyuszi fiam minden 
asztalosmunkát megcsinált. Ennek ellenére mégis so-
kat rá kellett költenünk, hiszen szobákat, konyhát, für-
dőszobát, spájzot kellett kialakítanunk. Végre beköltöz-
hettünk a saját otthonunkban, amely már a miénk volt.  
 

Ebben az időben már működött a tsz, így mind a ketten 
tsz-tagok lettünk. A férjem traktorosként dolgozott, szin-
te éjjel-nappal a betakarítások idején. (Nappal a tsz-
ben, este pedig a tsz-tagoknak hordta be a terményt.) 
Sokszor jött haza későn fáradtan. Én magam tsz-
tagként nagyon sok mindent csináltam: cukorrépát -
kukoricát kapáltam, szedtem, a gyümölcsösben barac-
kot, almát szedtem, aratásnál a gépek mellett dolgoz-
tam, paradicsomot ültettem, kapáltam, szedtem… és 
sorolhatnám tovább. Szóval mindent meg kellett csinál-
ni.  
 

Amikor a munkából hazaértem, nekiálltam a családi -
otthoni munkának: vacsorát főztem, mostam, takarítot-
tam, és ott voltak a gyerekek, akikkel szintén foglalkoz-
nom kellett. Volt munka bőven! 
 

Volt saját földünk, szőlőnk, ahol meg tudtunk termelni 
mindent, ami a háztartáshoz és a megélhetéshez kel-
lett. Állatokat is tartottunk. Volt disznónk, tehenünk, 
tyúkjaink, kacsáink, libáink. Neveltünk egy bikát is, s 
amikor leadtuk az árából vettünk egy csikót. Majd ké-
sőbb vettünk hozzá egy lovat is és elkezdtünk gazdál-
kodni. És éltük az életünket, mint mások. Sok minden 
történt velem, jó és rossz egyaránt.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Most mégis három dolgot kiemelnék, ami nagyon jó volt 
az életemben:  

a férjem hazajött a fogságból,   

a gyerekeim szeretete, jósága  

és az Isten áldása, hiszen egészséges vagyok, és amit 
eltervezek azt mindig meg is csinálom. 

 

Hogyan telnek a mindennapjai? 

Reggel imádsággal kezdem a napot, majd begyújtok. A 
reggeli után már azon gondolkodom, hogy milyen mun-
kát fogok elvégezni (vagy kint, vagy bent). Olvasni is 
szeretek, bár a szemeim már nem a régiek, azért ha-
mar abbahagyom. Ma éppen az udvaron lévő leveleket 
takarítom össze. Szóval mindig csinálok valamit!  

Kedves Olvasó! Egy életutat próbáltam bemutatni a tel-
jesség igénye nélkül e sok-sok felvillanó emlékkel. 
Olyan emberek életútját, akik sok mindenen keresztül-
mentek, de mindvégig megmaradtak szorgalmas, segí-
tőkész, becsületes embernek.  Kívánok Ágnes néninek 
jó egészséget és még sok-sok boldog évet. 

     O. M. E. 

 

 

Ági néni és Gyuri bácsi 
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Köszöntés 
 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  
a december hónapban  

születésnapjukat ünneplő  
almáskeresztúri lakosokat! 

 
 
 
 

Berdán András, Csanádi Roxane Alexandra,  
Kasler Ferenc, Orbánné Matus Erzsébet, 

Vetró Gábor. 
 
 

 „Születésnapotokra Néktek, kívánunk  
sok szépet, 

Boldog s vidám legyen számotokra az élet.”

                    

 

 

 

 

. 
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Kellemes és áldott karácsonyt, 
békés, boldog új esztendőt kíván 

minden Kedves Olvasónak  
Almáskeresztúr vezetősége! 

 
Mart aszfaltot terítettek szét a közmunkások a buszváró 
és temető közötti útszakaszon lévő kátyúkba. 

 

 

Almáskeresztúri hírek 
 
Mikulásnapi és karácsonyi meglepetés 
 

A 18 év alatti gyermekeknek pénzbeli ajándékot ho-
zott az önkormányzat puttonya. 
 
Karácsony alkalmából minden család 
ajándékocsomagot fog kapni az önkormányzattól. 
 

Veriga Lajos 

képviselő 

Nagy László: Adjon az Isten 
 

Adjon az Isten 
szerencsét, 

szerelmet, forró kemencét, 
üres vékámba 

gabonát, 
árva kezembe 

parolát, 
lámpámba lángot, 

ne kelljen 
korán az ágyra 

hevernem, 
kérdésre választ 

ő küldjön, 
hogy hitem széjjel 

ne düljön, 
adjon az Isten 

fényeket, 
temetők helyett 

életet – 
nekem a kérés 
nagy szégyen. 

adjon úgyis 
ha nem kérem. 

 
 
 


