
 

 

 

Fotó: Baka Dorisz 

 

 

 
 

NAGYÉRTÉKŰ PÁLYÁZATOK MOZSGÓ 

KÖZSÉG KÜLTERÜLETI ÚTJAIRA 

JEDINKA-SZŐLŐHEGYI ÚT 

 

Befejeződött a közel 10 Millió értékű útfelújítás 

Jedinka szőlőhegyre. Nemcsak a szőlőhegyre vezető út, 

hanem a felső sor is új burkolatot kapott. Szeptember 

hónapban, a szüret időszakában ez nagy segítséget je-

lent a szőlőtulajdonosoknak. A kövesút a nagy esőzé-

sek idején is kiállta a próbát. Kérjük, használják egész-

séggel! 

 
Fotó: Ken Owen 

 

 

ALSÓHEGYI ÚT 

 

Hosszú előkészítő munka előzte meg a Mozsgót Alsó-

heggyel összekötő út helyi külterületi közút megvalósí-

tását. A meglévő földút vonalában közút fog meg-

épülni. Ezzel a külterületen lakókat könnyebben, nem 

8 km kerülővel lehet megközelíteni. Óvodába, iskolába, 

munkahelyre való közlekedés biztosított lesz Mozs-

góra. Jelenleg az út kiszélesítését, a földmunkákat vég-

zik.  

A beruházás összértéke 127 Millió Ft, pályázati forrás-

ból 95 Millió Ft biztosított, a fennmaradó összeget az 

önkormányzatnak kell biztosítania. 

 
Fotó: Baka Dorisz 

CENTRUM VÍZ- ÉS CSATORNA ELLÁTÁSA 
 

 

A XX. században már elvárható, hogy a lakóépületek-

ben a vízellátás biztosított legyen. A Batthyány utca 

Centrumának nevezett épületekben élők jogos igényét 

igyekszik az önkormányzat kielégíteni. Végre bevezetik 

a lakóházakba a vizet. Az udvarban a földmunkákat el-

végezték, a csöveket lefektették. A vízmű a fodrászat 

előtt lévő kiállásból, az út átfúrásával fogja a fővezeté-

ket kiépíteni a kocsma épületéig. Ezzel legalább 50 éve 

fennálló problémát fognak megoldani.  

KOVÁCS ZSOLT VILMOS POLGÁRMESTER 

  Fotó: Kántor Éva 
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Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása  

 

         2019. október 13.       6.00 – 19.00 óra 
 
        
              Polgármesterjelölt: Kovács Zsolt Vilmos 
 

 
A választási bizottság döntése alapján (a kötelezően előírt sorsolás után), a szavazólapokon a 
11 képviselő jelölt az alábbi sorrendben fog szerepelni:  
 

Hamrák Tünde    

Modenszieder János   

Megyeri Kázmérné    

Bogdán Attila   

Farkas Lajos   

Hegedüs János 

Tarlac Istvánné  

Tóth Béla   

Matus Attila   

Bencze Balázs  

Kiss István    

 

Mozsgó község önkormányzati képviselők száma: 4 fő. A szavazólapon a választópolgár sza-

vazhat akár egy, akár több, de legfeljebb 4 jelöltre. 5 vagy annál több jelölt bejelölése esetén 

a szavazat érvénytelen.  

 

Helyi roma nemzetiségi képviselő jelöltek névsora a választási bizottság sorsolása alap-

ján: 

Tormási Melinda 

Kovács András István 

Sárközi Elemér István 

Orsós Lajos 

Galambos Ferenc 

Galambos Benjamin 

 

Mozsgó község roma önkormányzati képviselők száma: 3 fő. A szavazólapon a roma nemzeti-

ségi választópolgár szavazhat akár egy, akár több, de legfeljebb 3 jelöltre. 4 vagy annál több 

jelölt bejelölése esetén a szavazat érvénytelen.  
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Polgármesterjelölt:     KOVÁCS ZSOLT VILMOS  

 

Tisztelt Mozsgói Lakosok! 

 

9 éve a legjobb tudásom, a megszerzett tapasztalataim alapján vezetem a falut. Nagy megtisz-

teltetés, hogy már a második ciklusban tölthettem be ezt a pozíciót. Elindultam egy úton, abból 

a célból, hogy élhetőbbé tegyem községünket. Ez a tevékenység nem könnyű, rengeteg befekte-

tett energiát igényel, sőt mondhatom a legtöbb esetben a lehetetlennel kell megküzdenem, de 

látom az eredményeket, és örömmel tölt el. Sokan támogatnak, és azonosulnak céljaimmal.  

Köszönöm munkájukat, segítségüket!  

 

Szeretnék továbbhaladni a megkezdett úton, szeretnék a következő öt évben is a Mozsgón élő-

kért dolgozni. Hiszen, tudják:  

 

CSAK EGY SZÁMÍT MOZSGÓ, ÉS AZ EMBEREK, AKIK BENNE ÉLNEK! 

 

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal! 

Kovács Zsolt Vilmos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fotók: Kántor Éva, Ken Owen, GRBI Drón 
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Képviselőjelöltek bemutatkozása: 
 

BENCZE BALÁZS 

Tisztelt Választópolgár! 
 

Bencze Balázs vagyok, és képviselő jelöltként indulok az idei önkormányzati 
választáson. Bár a faluban sokan ismernek, engedje meg, hogy röviden bemu-
tatkozzam! 
11 éve élek Mozsgón, a Mátyás király utcában feleségemmel és legkisebb 
gyermekemmel. 4 gyermekünk van, hárman már felnőttek, máshol élnek. Fe-
leségemmel azért költöztünk Budapestről Mozsgóra, mert ember- és 
természetközelibb életre vágytunk. Állatokat tartunk, műveljük a kertet, 
igyekszünk tevékenyen részt venni a falu életében. 25 év bűnügyi szolgálat 
után főtisztként vonultam nyugállományba a rendőrségtől, azóta Mozsgón és 
a szőlőhegyen dolgoztam.  

Sokan talán a Bögrében ellátott kocsmárosi tevékenységem miatt ismernek, de ezen kívül számos rendez-
vény résztvevője voltam. 
Több évig voltam munkatársa a mozsgói iskolán belül a családi napközinek, valamint a mozsgói szőlőhe-
gyen a gyermekháznak. 
8 éven át vezettem a kakasok viadalát a fesztiválon, népszerűsítettem a kakasütést országhatáron belül 
és határainkon túl is.  
Az egyik ötletgazdája voltam a hősök napi megemlékezésnek és a faültetésnek a mozsgói gyermekek ré-
szére. 
Aktív tagja vagyok a Mozsgói Csepűrágók Társulatának, velük több előadás megvalósítója voltam. Az idő-
sek napjára tisztelt "kollégámmal" adtunk elő a Hacsek és Sajóból egy részletet, mely nem csak a nyugdí-
jasoknak okozott vidám perceket. 
Munkámmal támogattam, hogy a kakasütés hagyománya bekerüljön a Baranyai Értéktárba. 
Alapító tagja és munkatársa voltam a Mozsgóért Egyesületnek. 
Feleségem kezdeményezésére és munkája nyomán működött sikeresen egy évig a helyi termelői vásár, s 
cikkei egy ideig a Mozsgó újság hasábjait színesítették. 
11 éve igyekszünk minél több területen részt venni a falu életében.  
A választáson nem valaki ellen, hanem a közösségért mérettetem meg magam képviselő jelöltként. 
Ha megtisztelnek bizalmukkal, azért fogok dolgozni, hogy ne csak számunkra legyen Mozsgó a világ kö-
zepe. 

Tisztelettel: Bencze Balázs 
 

 

HAMRÁK TÜNDE 
független képviselőjelölt 
 

1968.09.05-én születtem Mozsgón, azóta Alsóhegyen élek. Négy éve a falu-
ban dolgozom. Jól ismerem a hegyen és a faluban élő embereket is. Munkám 
során irányítom, összefogom a csapatomat. 2006-2010 között már voltam 
képviselő, tudom milyen feladatok várnak rám. Szeretnék a munkakörömön 
kívül is Mozsgóért és a szőlőhegyért dolgozni. Már sok mindent elértünk, de 
tennivaló mindig akad bőven, hogy községünk élhető és szép település le-
gyen továbbra is. Megfelelő erőt érzek e tisztséggel járó feladatok ellátásá-
hoz, ezért kérem támogassanak bizalmukkal, szavazatukkal. Köszönöm. 
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MATUS ATTILA 
független képviselőjelölt 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

Mivel 31 éve élek Mozsgón, azt hiszem, mindenki ismer. Az újonnan ideköltö-
zött mozsgói lakosok miatt azért röviden bemutatkoznék. Feleségemmel a 
Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskolában dolgozunk, ő alsó tagozatos ta-
nítóként, én pedig matematika-kémia szakos tanárként. Egy gyermekünk van, 
aki jelenleg külföldön dolgozik. Az 1990-es önkormányzati választások óta, az 
Önök jóvoltából, 6 alkalommal vehettem részt a Képviselőtestület munkájá-
ban. A képviselői ciklusaim során rengeteg tapasztalatot szereztem.  
 

Munkámat a következő szempontok szerint végeztem (ill. szeretném to-
vábbra is végezni, ha elnyerem az Önök bizalmát).: 

 A képviselői megbízatást egy szolgálatnak tekintettem az Önök, és a községünk felé: a döntések 
meghozatalánál mindig igyekeztem a legjobb tudásom szerint (az Önök és a község érdekeit szem előtt 
tartva) dönteni. Egyéni problémáikkal bármikor megkereshettek, a lehetőségekhez mérten igyekeztem 
segíteni mindenkinek. 
 Községünk fejlődését, jó hírének öregbítését nagyon fontosnak tartottam: azt hiszem, hogy a fej-

lődésre jó példa az utolsó két ciklusban elért, pályázatból megvalósított fejlesztések (ez nem sikerülhetett 
volna egy jó pályázatíró csapat és egységes Képviselőtestület nélkül), míg a jó hírünket civil szervezeteink 
(Mozsgóért Egyesület, Őszikék Nyugdíjasklub, Csizik Mihály Sportegyesület) és az általános iskola diákjai, 
tanárai öregbítették szerte az országban. A további fejlődéshez elengedhetetlennek tartom a pályázato-
kon való részvételt és az önerő miatt a takarékos gazdálkodást. 
 Egy élhető falu kialakítása: bölcsőde, óvoda, könyvtár, kultúrház stb. fenntartása, általános iskola 

támogatása, a közterek és utcák rendben tartása. 
 További infrastrukturális fejlesztések, beruházások kezdeményezése pályázati forrásokból az ön-

erő függvényében: utak, járdák, épületek felújítása, szennyvízhálózat kiépítése. 
 Fontosnak tartom, hogy Önök is elmondhassák ötleteiket, javaslataikat községünk fejlesztésével 

kapcsolatban, ezért bizonyos időközönként „Ötletelő Fórum”-ot tartanánk kötetlen beszélgetés formájá-
ban a faluvezetéssel. 
 Szeretném, ha a jövőben községünk arculatát még szebbé, vonzóbbá tehetnénk, ezért kérem Önö-

ket, hogy a saját portáját mindenki igyekezzen a lehetőségeihez mérten rendben tartani, illetve a Képvi-
selőtestület által hozott helyi rendeleteket betartani (égetés, szemétlerakás, szennyvízelhelyezés). 
 

Amennyiben a leírtakkal egyetértenek, kérem, hogy szavazataikkal támogassanak a választáson. 
                                                   

        Köszönettel: Matus Attila független képviselő jelölt 
Mozsgó, 2019. augusztus 28.                                                     
 

TÓTH BÉLA 

független képviselőjelölt 
 
 
 
Tóth Béla vagyok 40 éves, 14 éve lakom Alsóhegyen, ebből 9 évet dolgoztam az önkormány-
zatnál. Szeretnék továbbra is segíteni a falu és a lakosok problémáinak megoldásában. Ezért 
szeretném, ha szavazatával megtisztelne, 2019.10.13-án az önkormányzati képviselőválasz-
táson. Kérem, jöjjön el és szavazzon saját döntése szerint. 

Üdvözlettel: Tóth Béla független képviselőjelölt..! 
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MEGYERI KÁZMÉRNÉ  
független képviselőjelölt 

Tisztelt Mozsgói Választópolgárok! 
 

2019. október 13-án újból polgármestert és önkormányzati képviselőket választunk.  
Büszkeséggel tölt el, hogy az Önök bizalmából az elmúlt öt évben önkormányzati képviselőként dolgozhattam. 
Visszatekintve erre az időszakra úgy érzem, hogy a képviselői megbízatásomat felelősséggel teljesítettem, és 
továbbra is érzek magamban erőt és szorgalmat arra, hogy ismét Önök elé álljak képviselő jelöltként. Úgy ér-
zem, szívesen vállalnék szerepet újra közvetlenül az emberek mindennapjaiban. 
 
MEGYERI KÁZMÉRNÉ (Paksi Ilona), mint FÜGGETLEN képviselőjelölt kérem Önöket, hogy tiszteljenek meg 
szavazatukkal a megrendezésre kerülő önkormányzati képviselő-választáson. 
  
Szeretnék továbbra is közreműködni a falu fejlődése, előbbre jutása érdekében. 
Ehhez kérem a bizalmukat október 13-án! 

Tisztelettel: Megyeri Kázmérné 
 

CSAK EGY SZÁMÍT MOZSGÓ, ÉS AZ EMBEREK, AKIK BENNE ÉLNEK 
 

 

MODENSZIEDER JÁNOS  
Tisztelt Mozsgói Választópolgárok! 

Modenszieder János Mozsgó, Mátyás király utcai lakos vagyok. Szeretnék indulni a 2019. október 13-án tar-

tandó önkormányzati választáson, Mozsgón önkormányzati képviselőnek.  

 Mozsgói születésű vagyok. Életem legnagyobb részét ebben a faluban éltem le. Munkásságom is itt 

végeztem, beosztottként vagy vezetői pozíciókban. Nyugdíjas vagyok 1998. óta. Nyugdíjazásom után 10 évig 

nyugdíjasként dolgoztam a Szigetvári Kistérségi Társulásnál irodavezetőként.  

 Mozsgón önkormányzati képviselőnek 2010-ben választottak meg, majd 2012-ben lettem alpolgár-

mester. Azóta segítem a képviselőtársaimmal együtt Kovács Zsolt Vilmos polgármestert a sikeres munkájá-

ban. Céltudatosan sok pályázatot nyújtottunk be, hogy a falunk fejlődhessen. A község vagyona gazdagodott 

épületekkel: bölcsőde, vágópont, gépműhelyek, sertéshizlalda, volt takarék épülete. A középületek tetőszer-

kezetei felújításra kerültek. A tetőzetük és az energiaellátásuk is megújult: művelődési ház, bölcsőde, nap-

közi, körjegyzőség.  

A község mezőgazdasági gépparkja is gyarapodott, amit kedvezményesen igénybe vehet a lakosság. 

Kettő személyszállításra alkalmas kis autóbuszunk van. Az iskolások és az óvodások szállítására használjuk. 

Ezeket a járműveket a lakosság, a sportegyesület és a nyugdíjas klub is igénybe szokta venni.  

A szőlőhegyi utak javítása és felújítása is megkezdődött. A fentiek a céltudatosan beadott és elnyert 

pályázatok eredményeképpen, valamint a közmunkaprogram keretében valósulhattak meg. 

Falunk közterületei rendezettek, tiszták, karbantartottak, virágosak. A településünk összképe jó be-

nyomást vált ki az ide betérők szemében. Évente színvonalas rendezvények vannak nálunk, melyek a könyv-

tár dolgozói, a Mozsgóért Egyesület és a nyugdíjas klub tagjai önzetlen munkájával, segítségével valósulnak 

meg, köszönet érte.  

Jóleső érzés, hogy településünk ismét meghatározó szerepet tölt be a Szigetvári Kistérségben.  

Képviselőségem alatt sok lakossal tartottam a kapcsolatot, javaslataikat, észrevételeiket mindig to-

vábbítottam a testület fele. Az egyéni kéréseket vagy kérelmeket mindig igyekeztem teljesíteni.  

Tisztelt Választópolgárok! Szeretem ezt a falut! Lokálpatrióta vagyok. Munkásságom alatt mindig a szülőfa-

lum érdekében cselekedtem. Egyetértek a Polgármester Úr szlogenjével: „Csak egy számít, Mozsgó!” 

Kérem, szavazzanak rám!  

Modenszieder János 
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Táncdalfesztivál 
 
Augusztus 31-én vidám hangulatban zárhattuk a nyarat 
a Biedermann-kastélykertben a budapesti Pódium Szín-
ház által előadott Táncdalfesztivállal. A főút melletti óriás 
hirdetőtábla és számos plakát már hosszú hetekkel előre 
jelezte az esemény közeledtét. E nyári estén a tópart iga-
zán hangulatos helyszínként szolgált. A környékről ren-
getegen érkeztek az előadásra, parkolóhelyet, sőt ülőhe-
lyet is alig lehetett találni. Sokunkat vonzott a program, 
kicsiket, nagyokat egyaránt. Szék nem maradt szabadon, 
megtelt nézőtérrel vártuk a műsor kezdetét. 
 
Az estét Puskásné Horváth Éva, az est háziasszonya, fő-
szervező nyitotta meg. Megtudtuk, hogy hosszú előké-
születi munka (tulajdonosváltás, pályázati forrás kere-
sése, írása, lebonyolítása) után végre megújul a kápolna. 
A tervek alapján akár 80-100 fő befogadására is alkalmas 
lesz, megfelelő helyszínként fog szolgálni koncerteknek, 
kiállításoknak, történelmi hangulatú esküvőknek. A belső 
tér a geotermikus energiának köszönhetően fűthetővé 
válik. Természetesen a szabadtéri rendezvényeket is eb-
ben a hangulatos, gyönyörű környezetben folytatni fog-
ják. Jövőre egy háromnapos programsorozattal nyitják 
meg az akkor már felújított épületet. 
 

 
 
Az örömteli információt követően a színpadi produkcióké 
lett a főszerep. Először a mozsgói iskola táncát láthattuk. 
A kisiskolások egy igazán aranyos, kreatív táncot mutat-
tak be esernyőkkel, Mary Poppins dalára. Végül egyesé-
vel be is mutatkoztak a közönségnek. A színes műsorért 
hatalmas tapsot kaptak. Innen is szeretnénk gratulálni a 
fellépőruhákért és a felkészítésért. 
Az este további részében négy színész - énekes előadá-
sában hallgathatunk meg igazi világslágereket. Még ten-
geren túli dalokat is hoztak nekünk a mozsgói színpadra. 
Ők négyen jó néhány énekest megszemélyesítve adtak 
elő a dalokat. Hallhattunk sanzonokat, világszerte ismert 

dalokat, majd igazi örökzöld magyar slágereket is. Körül-
nézve vidám, nevető arcokat lehetett csak látni, ők is ha-
talmas tapsot kaptak. Különösen tetszett, hogy a közön-
séget is bevonták előadásukba, így valamennyire mi is 
részt vehettünk a táncdalfesztiválban. Meglepetésként a 
Mozsgóért Egyesület és a nyugdíjas klub tagjai, valamint 
a vállalkozó kedvű bátor mozsgóiak a Mindig kell egy ba-
rát… című dalt énekelték el közösön, ezzel is demonst-
rálva az összetartozás érzését.  
 
Reméljük több hasonló zenés kulturális esemény lesz a 
jövőben is. 

MERT MOZSGÓN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI 
 

 
 
 

 
Fotók: Ken Owen 
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  MEGHÍVÓ 

 

      GENERÁCIÓK EGYÜTT  
 

 

                Mozsgó Község Önkormányzata és a Mozsgóért Egyesület 

              szeretettel meghívja Önöket a Generációk napjaira. 

 

2019. október 18-én pénteken 15.00 órai kezdettel Idősek napja alkalmából szeretettel várjuk a 

mozsgói nyugdíjasokat a Kazaliczky Antal Művelődési házban. 

Vendégeink: Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva, a Pécsi Nemzeti Színház művészei. 

 

„Egyformán szép minden kor, 

Mert mind az életről szól, 

Mindegy, hogy idős vagy fiatal, 

Csendes vagy erős a zivatar.” 

 

Hagyományteremtő céllal minden évben életfát ültetünk a falu újszülötteinek. Az idei évben 2019. 

október 19-én szombaton 15.00 órai kezdettel várjuk kisgyerekeket és szüleiket, közös életfa-

ültetésre az Életfa Ligetbe. Azok a családok is élhetnek a lehetőséggel, akik bár nem a faluban 

élnek, de Mozsgóhoz való kötődésüket így kívánják kifejezni. Akik életfát szeretnének ültetni, 

szándékukat kérjük jelezzék 2019. szeptember 27-ig a könyvtárban vagy telefonon: 

Puskásné Horváth Éva +36 20 329 0590, Kántor Éva +36 30 577 9129.   

 

 

 

Az én virágom - az én világom 

Orchideák 

 
Phalaenopsis és Cambria orchidea, a két legköny-

nyebben tartható faj. Ne féljen tőlük senki, bátran 

kezdhetnek velük a kevés idővel rendelkezők, és a 

lustábbak is, hiszen mindössze évente 1x-i átültetést, 

és mikroklímától függően 4-8 naponta kis vizet igé-

nyelnek, amit busásan meghálálnak. 

 

Phalaenopsis, vagyis lepke or-

chidea 

 

 

 

A természetben az ázsiai konti-

nens keleti részén, nagy terüle-

ten, és tőle délre, egészen 

Ausztráliáig megtalálható, ke-

reskedelemben kapható példá-

nyai erősen hibridizáltak. 

Több méretben, és rengeteg 

színben létezik, de ne dőljünk be 

a kertészetek művi alkotásainak,  

 

 
 

kék és fekete nincs, azokat a fejlődő virágszárba fecs-

kendezett festékkel hozzák létre, következő virágzás-

kor a kék többnyire fehéret, a fekete lilásat nyílik. A 

"Singolo", egy nagy virággal árult tő pedig úgy készül, 

hogy a nagy virágú fehér fajtán egyetlen bimbót hagy-

nak meg, és alaposan megtolják tápoldattal. 
 

Tartásuk egyszerű, pár alap infó: 

Szükségük van az átlátszó ültető cserépre, mivel a 

gyökereik is fotoszintetizálnak. Eredetileg az őser-

dőkben "fejjel lefelé" lógnak a fákon, gyökereikkel ka-

paszkodva, természetes körülmények közt sosem jut 

víz a leveleik tövébe. A leggyakoribb 

tartási hiba, ami sokszor pusztulásuk-

hoz vezet a levelek tövébe került víz 

okozta betegség, a koronarothadás, 

ami kis odafigyeléssel könnyen meg-

előzhető. 

Ültető közegnek darabos vörösfenyő-

kérget válasszunk, a bolti orchideatalaj 

többnyire csak átrostálva alkalmas ne-

kik, csak a darabost használjuk fel. A 

földes/poros, mohás részt használjuk 

más őserdőből származó, vagy epifita 

növények talajkeverékét feljavítani. 
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A frissen vett orchideát tanácsos átültetni, leellen-

őrizni nincs-e a gyökerei közt egy mohával, szivaccsal 

megtömött kosárka, ami sajnos a gyökerek rohadá-

sához vezethet idővel. Ha sérült, beteg gyökeret lá-

tunk, tiszta ollóval vágjuk le, és kevés őrölt fahéjjal 

hintsük be a sebzést. A fahéj lezárja a sérülést, gom-

baölő hatású, és hormonszerű hatásának köszönhe-

tően serkenti a gyökérképződést (más növényeknél 

is). Az egészséges gyökér feszes, zöldes-ezüstös, 

vagy fehéres színű. Célszerű a legfelső gyökerekből 

néhányat a talaj felett hagyni ültetéskor, erősebb, 

egészségesebb lesz a tő. Lehetőleg esővízzel öntöz-

zük, mert mészkerülő, két öntözés közt hagyjuk szinte 

teljesen kiszáradni a talajt, meg fogja hálálni. Sokan 

ajánlják a heti 1x-i beáztatást, nekem nem jött be, 

igény szerint óvatosan felülről öntözök mindent. 

Fénykedvelő, de nyáron a keleti és déli ablakokban 

célszerű elé tenni egy csipkefüggönyt, és ne tegyük 

közel az üveghez, mert megég. Plusz világítással 

(12h/24h) akár a teljes téli időszakra is kitolhatjuk a 

virágzást. Szeretik, és igénylik a magasabb páratar-

talmat, ezt megadhatjuk nekik, ha több fajta növény 

van közel egymáshoz, kaspó helyett nagyobb tálcára 

helyezzünk el több növényt, néha öntsünk a tálcába 

is kevés vizet. Ha esővízzel öntözünk, és nem tápol-

datozunk, nem jelenik meg vízkő, sem sókiválás az 

edényeken. Ha évente 1x át van ültetve friss talajba, 

akkor nincs szüksége tápoldatozásra. Amennyiben 

elég fényhez jut, és lehetőségünk van "hősokknak", 

vagyis időnként egy napon belül 10-12 fokos hőinga-

dozásnak kitenni legalább egy héten keresztül, akkor 

rendszeresen, bőségesen nyílik, akár 8-10 hónapon 

át évente. Komforthőmérséklete: 18-28 fok. Elnyílás 

után a lenyílt virágszár láttán sokan tanácstalanok, 

vágni, vagy nem vágni? Hisz gyakran még harsogóan 

elevenzöld. Ha magától nem szárad vissza, én nem 

vágom, csak közvetlen a lenyílt legalsó virág alatt. A 

szár alján látható alvórügyekből gyorsan hoz újabb vi-

rágszárat, így szinte folyamatos a virágzás, és előfor-

dul, hogy elevenszülő módra babát, vagyis " keikit" is 

hoz, ami 3-4 db legalább 5 cm-es gyökér kinevelése 

után leválasztható, önálló növény lesz, többnyire ab-

ban az évben már nyílik is. Néha, ha már nagyon kó-

cos, kicsit visszaritkítom, de többnyire egyedül meg-

oldja, a fölös ágakat, ami már túl sok neki leszárítja.  

 

Cambria- sáslevelű, bulbás talajlakó orchideák 

 

Cambria- sáslevelű, bulbás talajlakó orchideák, mes-

terségesen, oncidimból/odontoglossumból, és más 

különböző fajokból létrehozott, többnyire strapabíró 

hibridek. 

Sok intenzív színben létezik, szépséges mintázott-

sággal. Mivel talajlakó, neki tökéletes a boltokban 

kapható orchidea föld, ritkábban ültetik a kertészetek 

is "életveszélyes" keverékbe, de néha náluk is előfor-

dul kosárka, és mohagombóc a gyökerek közt, jobb 

a békesség alapon célszerű leellenőrizni.  

 

 
 

Egy tő (bulba) csak egyszer nyílik, jellemzően 1-2 

hosszú, akár 40-50 cm-es virágszárat hoz rengeteg 

bimbóval, elnyílás után kis sarjak nőnek a tövében, 

biztosítékul a következő évi virágzásra. Elég két 

évente átültetni, ne szedjük szét egymástól a töveket, 

csak a már elhalt bulbákat emeljük ki óvatosan. Sze-

ret szoroskodni a cserépben, igazi társas lény. 

A cambriák egyszer nyílnak egy évben, jellemzően 

ősszel/télen, mivel rövidnappalos növények. Virág-

zata tartós, akár 2-3 hónapig is szép, és vannak in-

tenzív illatú fajták, jácint, vanília, jázmin illatúak. Sze-

retnek védett árnyékos, hűvösebb részen kint nyaralni 

a kertben, amíg nem megy az éjszakai hőmérséklet 8 

fok alá, nyugodtan hagyatjuk is kint, mivel szüksége 

van tartós hideghatásra a bimbóneveléshez. Nyáron 

tápoldatozzuk, a sarjnevelés időszakában heti 1x, az 

ajánlottnál hígabbra kevert oldattal. Ügyeljünk az ön-

tözésre, nyár végén csökkentsük a vízadagot, csak 

épp nedves legyen a talaj, hagyjuk el a tápoldatot is, 

inkább a környezetének a párásításra fordítsunk na-

gyobb gondot, a virágszár megjelenése után kezdhet-

jük újra rendesen öntözni. 

 

Kártevőik- tripsz, gyapjastetű, -felszívódó rovarölő. 

Ritkán atka- felszívódó atkaölő. 

A párás környezet miatt, ha nincs elég légmozgás, 

néha megtámadhatja gomba, lisztharmat, a megfe-

lelő szerekkel védekezhetünk ellene.  

Köszönöm szépen a figyelmet!  

Jó virágozást mindenkinek! 

 

Tamasicsné Rigó Tünde 
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Milyen a nyár a mozsgói iskolában????????? 
Jó a kérdés-----és remélem a válasz is tökéletes!!!!!!!! 
Olyan, mint amilyennek a gyerekek elképzelik.  
9 hét együtt.  
És, hogy ezt ők hogyan élték meg: olvassa mindenki sze-
retettel!!!!!!!!!!!!  
Nekünk nagy élmény volt. Tele jókedvvel, kacagással. 
Közös pillantásokkal, közös titkokkal. Ezek az élmények 
mindent megérnek. Ezért érdemes csinálni. 

Hajdú Szilvi 
 

1 hét az Adrián 
 
A tanév utolsó hetét az Adriai-tengeren tölthettük, az ön-
kormányzatoknak köszönhetően. Július 8-án 5:30-ra kellet 
az iskolánál gyülekezni, a csomagjainkkal nagyjából 6-kor 
már készen is álltunk a hosszú útra.  
9-10 óra múlva meg is érkeztünk. István bácsi és felesége 
nagyon kedvesen fogadott minket. Miután nagyjából meg-
ismerkedtünk a hellyel, elfoglaltuk a faházainkat, ahol lak-
hattunk.   Pihentünk egy kicsit a hosszú út után aztán kipa-
koltuk a bőröndöket, utazótáskákat. Az első nap rögtön 
megnéztük a partot is. Volt, aki már a lábával ellenőrizte, 
hogy milyen a víz. Ekkor még hideg volt, de a következő na-
poktól egyre melegebb lett és rengeteget fürödtünk. Az el-
látás szuper volt: mindig nagyon finom reggelit, ebédet és 
vacsorát kaptunk.  
A programjaink is fantasztikusak voltak: csoportokban ta-
nultunk. Játékos formában készítettünk plakátokat, bejár-
tuk a falut, volt kincsvadászat és túráztunk is sokat, kipró-
báltuk a kajakozást is. Busszal elmentünk Zadarba és 
Sibenikbe.  
Szuper volt az a 8 nap.  
 

 

 
 
 
 

 
 

Tankerületi tábor 
 
 

A 2018/2019-es tanévben már a ballagási-tanévzáró ün-
nepség előtt megkezdődtek iskolánkban a nyári táborok. Jú-
nius utolsó két hetében a Szigetvári Tankerület által koordi-
nált iskolai foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek: 
„Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” keretében (Szé-
chenyi 2020). Az első hét tematikája a környezetvédelem 
volt, míg a második héten a mesék világában kalandozhat-
tak az alsós és felsős évfolyamok tanulói egyaránt. A diákok 
a témakörökhöz tartozó plakátokat, illetve élménytérképet 
készítettek, játékos-mozgás sporttevékenységeken vettek 
részt, ügyességi feladatokban próbálhatták ki magukat. A 
programokat az első héten egy szigetvári kirándulás (Vár, 
Kemping) míg a második héten, az iskola udvarán buborék-
foci, lézerharc, drónos bemutató színesítette. A gyerekek 
teljes ellátást kaptak. 
 

Erzsébet tábor 
 

Összesen 4 hetet voltunk a napközis táborokban. Minden 
héten érdekes programokkal vártak minket a tanárok. Min-
den héten egyszer elmentünk kirándulni érdekes és szóra-
koztató helyekre.  
 

 
 

Első héten a Vidraparkba mentünk kirándulni, ahol körbe 
jártuk az egész területet. Láttunk szép madarakat és hala-
kat.  
Második héten Marika nénivel és Erika nénivel voltunk ahol 
sokat kézművesedtünk és filmeztünk. Ennek a hétnek a vé-
gén a Szigetvári Gyógyfürdőbe töltöttünk egy napot. Na-
gyon jól éreztünk magunkat.  
Harmadik héten nagyon sok programon vettünk részt az is-
kolán belül. Például rollerezés, rajzolás, színezés, sétálás. 
Ennek a hétnek a végén elmentünk a Katica tanyára, ahová 
velünk tartott Hajni néni is. Ott gokartozni, fánk csúszdázni 
is lehetett.  
Negyedik héten Szilvi nénivel voltunk. Sokat voltunk a suli 
focipályáján. Sokat fociztunk. Ezen a héten Balatonboglárra 
mentünk kirándulni. Elmentünk bobozni és a Gömbkilátó-
hoz. Nagyon jól éreztük magunkat. 

 
 

Tribunj 2019. június 8-15. 

KÖSZÖNJÜK!  
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Zánkai tábor 
 
A zánkai táborba Kaposvárig autóbusszal mentünk, Kapos-
vártól pedig vonattal utaztunk tovább. Öt napot töltöttünk 
itt. 
A tavalyi három napos ottani osztálykiránduláshoz képest 
szervezettebbnek és jobbnak tűnt a tábor. 
Mi voltunk a „Téli Citromok”. 
Minden csapat kapott egy Tesó-t, aki részt vett velünk több 
programon. A mi tesónkat Zsombinak hívták, nagyon segí-
tőkész, kedves, jó fej volt. 
Minden reggel 6:45-kor keltünk, utána kezdődött a reggeli 
torna, amin többé-kevésbé aktívan részt vettünk. 
Megismerkedtünk sok gyerekkel, akik közül néhánnyal 
most is tartjuk a kapcsolatot. 
Rengeteg színes programon vettünk részt: lézerharc, vízi ka-
landpark, erdei kalandpark mászó fallal, sétahajó, sárkány-
hajó, 1 perc és nyersz, utazó planetárium, kutyás bemutató, 
tábortűz, nyitó-záróbuli, haditechnikai park, hősök napja. 
Ezeken a programokon kívül nagyon sokat fürödtünk, 
dottóztunk, Freddie koncerten vettünk részt. 
Minden napra kaptunk egy kihívást, mint például: pacsi nap, 
tanulj és taníts, szerezz öt új barátot, mondj köszönetet. 
A parton különböző sport-vetélkedőkön vehettünk részt, 
amin többen dobogósak lettek közülünk. 
Egyen pólóinkat Orsi néni segítségével kidekoráltuk. 
Utolsó este a záróbulin elbúcsúztunk az ott szerzett baráta-
inktól. 
Haza ismét vonattal mentünk. 
 

Orfűi élményünk 
 

Az iskolától 9-kor indultunk és 10 órára a táborban voltunk. 
Mindenki izgatottan várta, hogy a szobákat elfoglalhassa. 
Kipakolás után körbejártuk a helyet, lenéztünk a tóra is. 
Minden nap csináltunk valamilyen német nemzetiségi fel-
adatot (pl.: plakát, fűszerfelismerés, lámpás készítés, gyógy-
növénykeresés). 
Délutánonként lementünk a partra fürdeni. Peti bával bar-
kácsoltunk vízikereket, az ügyesebb fiúk fakereket is készí-
tettek. 
Programjaink: Balázs-hegyi kilátó megtekintése, éjszakai 
túra, medvevadászat, aquapark, sárkányhajózás, biciklizés, 
kajakozás, tábortűz.  
Peti bácsi egyik este vacsorát (paprikás krumplit) is főzött 
bográcsban. 
Az ételek nagyon finomak voltak. A reggelit és a vacsorát a 
kísérő tanáraink készítették. 
A táborhelyen volt még egy csapat, akik Tihanyból érkeztek. 
Nagyon hangulatos volt a tábor. 
 
A pályázatot támogatta: Bethlen Gábor Alap 
 
Köszönet a programokért a tanároknak és Szilvi néninek. 
 

 

 
Tanévnyitó 

 
Elkezdődött a 2019/20-as tanév. Szerencsések lehetünk, 
mert a mi iskolánkba szeretnek járni a gyerekek. Az idei tan-
évben is sok munkát, tanulást, odafigyelést, közös rendez-
vényeket, programokat ígért az igazgatónő.  
   Gondolatai, beszéde a nyitottságról szóltak. Szóltak arról, 
hogy merjünk nyitottabbá válni. Szólt arról, hogyha jobban 
nyitunk a környezetünkre sok olyan dologgal, emberrel ta-
lálkozhatunk, melyek meglephetnek bennünket. Ha nyitot-
tak vagyunk, megnő a világ, kitárulnak a lehetőségek. Ha 
bátrak vagyunk, akkor merünk bízni egymásban, a világban-
jobb emberekké válhatunk. 
  Az iskola jelenleg 63 nappali és 12 egyéni tanrendes tanu-
lóval működik.   
Remélik, hogy környezetük hamarosan megújul. Felújításra 
kerül a sportpálya, és a felső épületben három mosdó kerül 
kialakításra.  

 
 

 
 
 
 

A legkisebbeknek: Bacsó Renáta, Bencze Máté, Fónai  
Korina, Garai Hargita, Hollósi Dorottya, Horváth Martin, 
Jákovics Jázmin, Laczó Hanna, Laczó Kevin, Nemes Noel, 
Pirbus Dániel. Farkasné Józsa Mária az első, az ötödikesek-
nek Matus Attila lett az osztályfőnöke. Új tanárok is jelen 
lesznek a szakos órák megtartásában: Baranyiné Török 
Emma és Litkei Csaba személyében. 
 
Az iskola továbbra is kiemelt feladatának tartja az oktató 
munkán kívül a minél több és színes programok megszerve-
zését. Ezt az idei tanévben is így gondolják a szülők és az 
önkormányzatok segítségével. 
Az igazgatónő kihangsúlyozta, hogy mindez csak közös gon-
dolkodással és segítségnyújtással valósítható meg.  
 
Szép és tartalmas tanévet kívánunk mindenki-
nek!!!!!!!!!!!!! 

 
Az oldalt összeállította Hajdú Szilvia tagiskola-vezető 
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Ami a történelemkönyvből kimaradt… 
 

A negyvenkilences megtorlást követően sem nyugodott 
meg a politikai helyzet. Több „csoport” feszült egymásnak. 
Egyik ellentét a császári udvar és a magyar 48-asok közt. A 
másik egymásnak feszülés az osztrák konzervatív és a libe-
rális körök közt, ugyanígy a magyar konzervatív és liberáli-
sok között is. A két ország két fajta ideológiai körei között 
is jelentkezett ez az ellentét. A konzervatív és a liberális kö-
rök közti összecsapások a két nemzet között is érvényesül-
tek. Ehhez jöttek még a Szent Korona alá tartozó nemzeti-
ségekkel való ellentétek. 

I. Ferenc József 1851. december 31.-ei pátensével hatá-
lyon kívül helyezte az Olmützi alkotmányt, megvalósítva 
egyeduralmát. Zsófia főhercegnével ezt így tudatta: „Az al-
kotmányosságot a tengerbe dobtuk, Ausztriának immár 
csak egy ura van.” 

Magyarországra kormányzónak nevezi ki Albrecht fő-
herceget. 1852-ben meghal Schwarzenber miniszterelnök, 
az uralkodó nem nevez ki helyére mást, hanem a kormány-
tagok közvetlen az uralkodó alá tartoznak. 

A magyarság zöme élesen szemben állt az uralkodói ab-
szolutizmussal és a vele járó összbirodalmi törekvésekkel. 
A szabadságharc volt vezetői az emigrációban is tartották 
egymással a kapcsolatot. 1851-ben Nagy-Britanniába, 
majd az Egyesült Államokba tett utazást Kossuth is. A vég-
sőkig elkeseredett lakosságrétegek eljutnak a magányos 
merénylet vállalásáig is. Libényi János csákvári szabósegéd 
1853. februárjában kísérli meg, hogy megölje Ferenc Józse-
fet. Ferenc Józsefet magyarországi szemleútján a lakosság 
teljes magába zárkózása, mindenütt temetői csend fo-
gadta.  

Minden ellenállást a császári hatóságok keményen 
megtoroltak. 1850-55 közt 7545 felségárulási pert folytat-
tak le a haditörvényszékek.  

Meghatározónak számított a Deák Ferenc nevéhez kö-
tődő passzív rezisztencia, tétlen ellenállás. 

 A Bach korszak idején már 1850-ben igénybe kívánta 
venni szolgálatait Anton Schmerling bécsi 
igazságügyminiszter. Deák válasza: „A közelmúlt idők szo-
morú eseményei után, s olyan viszonyok között, melyek 
még mindig fenn állnak, lehetetlen számomra, hogy a köz-
ügyekben tevékeny részt vállaljak…” Mindezek mellett a 
társasági életben tevékeny részt vállal. Pestre költözik, szí-
vesen jelenik meg gazdasági, tudományos és egyesületi kö-
rökben. Az időszakban sorra jelennek meg Eötvös József, 
Kemény Zsigmond írásai, Erkel Ferenc zeneművei, Madách 
Imre, Jókai, Arany János művei. A csendes nemzeti ellenál-
lás megannyi példája. A közemberek adómegtagadással, 
vámvétséggel, Kossuth szakáll viselésével, nemzeti viselet-
tel, népdal, néptánc, magyar zene hallgatásával tanúsítot-
tak nemzeti ellenállást. 

Közben 1853-tól új nagy európai konfliktus érlelődött. 
I. Miklós orosz cár nem hagyott fel az Oszmán Birodalom 
rovására történő terjeszkedéssel. Megszállta Moldvát és 
Havasalföldet. Ez rögtön török hadüzenetet váltott ki. A 
szultán oldalán Nagy-Britannia és Franciaország is belépett 

a háborúba. Közel egy évi öldöklés után és I. Miklós halálát 
követően utóda I. Sándor békét köt.   

Az osztrák udvar erkölcsére jellemző, hogy a Habsburg 
uralkodó 1849-ben kezet csókol a cárnak, hogy verje le a 
magyar szabadságharcot, 1854-ben nem nyújt segítséget, 
sőt a kiszorított török seregek helyére bevonulnak az oszt-
rák csapatok Moldvába és Havasalföldre.  

A következő háború 1859-ben tör ki a francia, szárd, itá-
liai államok és az osztrákok közt. A végeredmény III. Napó-
leon november 10-én Zürichben békét köt I. Ferenc József-
fel. A császári udvar Velence kivételével elveszíti itáliai bir-
tokait. Itáliai tartományai egyesülnek egy állammá. 

A harcok közepette a magyarok lehetőséget látnak a 
48-as szabadságharc újjáélesztésére, azonban Kossuth, 
Klapka, Teleki és a többiek próbálkozása sikertelen marad.  

A magyar országgyűlés több iratot is megkísérelt az 
uralkodóhoz eljuttatni a diplomáciai rendezés érdekében, 
de ezeket az uralkodó át sem vette. Hadd idézzek egyik le-
iratból.  

Egy bekezdés erejéig – mint minket kirekesztő nemzet-
nek, elítélőknek válaszuk – „Az országban lakó minden né-
pek, /…/ a magyar, szláv, román, német, szerb, orosz, stb. 
egyenjogú nemzetiségeknek tekintendők, melyek külön 
nemzetiségi igényeiket az ország politikai egységének ha-
tárain belül, az egyéni és egyesülési szabadság alapján, 
minden további megszorítás nélkül, szabadon törvényesít-
hetik.” Deák nézetét tükrözi ez a mondata: „Amit erő és 
hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse visszahozhat-
ják, de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga le-
mondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig 
kétséges.” (Jó lenne, ha ezek az európai politikában leg-
alább 150 év után megvalósulnának.) 

Az irat megérkeztét követően az uralkodó feloszlatta a 
magyar országgyűlést és meghirdette az ideiglenes állapo-
tot.  
Mozsgó, 2019 Újkenyér hava  

Győri Sándor 
 
  

 
 

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNT-

JÜK AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSO-

KAT, AKIK SZEPTEMBER HÓNAPBAN ÜNNEP-

LIK SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Boros Józsefné Árpád u. 

Gaják Sándor József Kolozsvári u. 

Keserű Irma Gizella Alsóhegy 

Nemes Istvánné Batthyány u. 

Szabados Zoltán Erdészház 

Velez Istvánné Petőfi u. 

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                 2019. szeptember 

   13 

 

 

Roxinház, a szerelem  
A Kaposvári Roxínház 2000-ben nyitotta kapuit és 

kezdte meg első évadát. A 19 éves társulat mára Kapos-

vár legnagyobb zenés színházává vált, meghatározó sze-
repet tölt be a környék művészeti életében.    

 

A felnőttek mellett, a 2007-es évadban alakult meg az 

utánpótlás csoport, mely 6-14 éves iskolásokat vezetett 
be a tánc, dráma és színjátszás világába. Ez máig műkö-
dik, azóta A (haladó) és B (kezdő) csoportokba osztják be 

a táncolni vágyó fiatalokat. Az A csoport, akik már járta-
sak a színházi életben gyakran láthatóak színdarabokban 
is, míg a kezdőket először egy koreográfus és egy drá-

matanár ismerteti meg a tánccal és színjátszással. A ta-
nodások minden év végén egy vizsgaelőadás keretein 

belül mutatják meg rokonaiknak mit tanultak az adott 
évben. Ilyenkor az évad darabjaiból kiválogatott táncot 
tanulják meg, és táncolják, éneklik a színpadon.   

Én 2017 szeptembere óta vagyok roxínházi tag. A tano-

dás B csoporttal kezdtem, ahol az évadzáróig hetente 

két tánc, és egy óra drámánk volt. Év végén átkerültem 
az A csoportba, ami sok mindenben különbözött az ed-
digiektől. Sokkal tapasztaltabbakkal együtt kerülhettem 
színpadra és szerepelhettem a Keménykalap és Krump-

liorr gyerekelőadásban táncosként. Ezenkívül az óráink 
is hosszabbak lettek, iskola után egy óra helyett másfe-
let táncoltunk heti háromszor. Az idei évet pedig már  

 

társulati tagként zártam pár csoporttársammal együtt. 

Kijártuk a tanodát, így a felnőttekkel együtt táncolunk és 
lehetőségünk lett szerepelni a következő összes színda-

rabban. Ezzel együtt a próbarend is változott. Az évad 

lezárásával nem értek véget a próbáink, így a nyáron he-
tente két óra dráma és három alkalommal három óra 
alatt mozgunk, csapatépítő feladatokon veszünk részt és 
koreográfiákat tanulunk.    

Először a tavalyi tanév végén léptem színpadra, ami egy 

meghatározó élmény volt. Utoljára pedig a táborban, 
hogy megmutassuk szüleinknek mivel foglalkozunk a 

Roxínházban. Július első hetében minden évben meg-
rendezésre kerül a tábor. Hat napon át a nézőtéren el-
helyezett matracokon alszunk, napi kétszer táncolunk, 

délelőtti díszlet és jelmeztervezésen, majd délutáni és 
esti játékos drámaórákon veszünk részt. Szerdán egy 

meglepetés kirándulással töltjük a napot, majd egy 

szombati balatonozással zárjuk a hetünket. Akik szeret-
nének csatlakozni a csapatunkba legtöbbször ilyenkor 
ismerkednek meg a Roxínház világával, majd szeptem-

berben a tanév kezdetével ők is eljönnek a felvételire.  
Minden évben a Tanoda új tagokkal bővül, tárt kapukkal 

várja a tánc vagy színházi művészetekkel kapcsolatos ér-

deklődő iskolásokat, idén szeptember 11-én 16:30-kor a 

színház épületében. Valójában ez egy bemutatkozás, 
felmérik mennyire tudnak a jelentkezők  táncolni vagy 
énekelni, és ez alapján sorolják be őket csoportokba.    

Számomra a társaság olyan, mintha egy hatalmas család 

lennénk. A két év alatt rengeteg barátot szereztem, hi-

szen egy hatalmas, megértő és befogadó közösség va-

gyunk. Többek között erről is vagyunk ismertek, hiszen 
nem csak szívvel-lélekkel táncolunk, de feltétel nélküli 

bizalommal fordulunk egymás felé, szívesen dolgozunk 
együtt, amely nézői szemmel is látható.  

Szijártó Eszter

 

  TOM MARKET ÜZLET NYÍLT MOZSGÓN 
 
 

2019.08.01-én nyitott, meg, a TOM MARKET, a kibőví-
tett üzlet. Szlogenje szerint: KIS BOLT, NAGY VÁLASZ-
TÉK! Mindenben megfelel ennek a szlogennek. A 
klimatizált helyiségben, (ami nem is olyan kicsi) kibő-
vült választék, nyújtott, hétvégi nyitvatartás várja a 
vásárlókat. Friss pékáru, zöldség, tartós élelmiszerek, 
mirelit termékek, italok, háztartási vegyi áruk, mű-
anyag eszközök is bővítik a kínálatot. A kéthetente 
változó akciók sok terméket érintenek. 
SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VEVŐINKET!  

Pölcz Éva üzletvezető 
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Augusztusban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Szép nyarat kívánunk! A helyes megfejtést 11-en 

küldték be, közülük sorsoltunk. Ajándékot nyertek Bencze Balázs, Götzné Lengyel Mónika, Tollár Ist-

vánné. Gratulálunk! 
 

SZEPTEMBERI REJTVÉNY:  
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen lead-

ható a községi könyvtárban szeptember 20-ig. A beérkezett megfejtők között könyvet sorsolunk.  
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vízszintes: 2 – A szemével érzékel. 3 – Szerelem istene. 4 – Figyelmeztet. 6 – Pénz betét után jár. 8 – 

Lángeszű ember. 9 – Roppant nagy. 14 – Ki ide belépsz hagy fel minden… 15 – Pest párja. 16 – Sólet 

nem készül nélküle. 19 – Inas. 20 – Leselejtez. 
 

Függőleges: 1 – Hármas szövetség. 2 – Élet. 5 – Oxid a fémen. 7 – Minden reggel keleten kel fel. 10 – A 

májusi eső… ér. 11 – Földre helyez. 12 – USA lakója. 13 – Hófehérke gyümölcse. 17 – Körösi… Sándor. 

18 – Eledel a horgon. 21 – Mosogatószer márka.  

 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___  ___  ___  ! 
  1      2       3      4       5      6      7      8      9      10           11    12    13    14    15     
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Érdekességek a nagyvilágból 

szeptember hónapban 

 
1666. 09. 02. (353 éve) – London városát teljesen 

elpusztította a tűzvész.  

A londoni nagy tűzvészben („Great Fire of Lon-

don”) a Towertől a Temple-ig, a Temzétől 

Smithfieldig porig égett a város. A tűz egy királyi 

pékségben keletkezett. A pékség vezetője figyel-

men kívül hagyta, hogy az egyik kemencéjében 

nem aludt ki a parázs. Vasárnap nem sokkal éjfél 

után ütött ki a tűz. A tűz 13 200 házat, 87 plébá-

niatemplomot, a régi Szent Pál székesegyházat 

és a város legtöbb hatósági épületét felemész-

tette. Becslések szerint a belváros 80 000 lakosa 

közül 70 000 ember otthona égett le. 

 

1995. 09. 13. (24 éve) – Az Aggteleki-karszt és a 

Szlovák-karszt barlangjait a világörökség részé-

nek nyilvánították. 

 

 
 

Magyarország 1985-ben csatlakozott a Világ-

örökség Egyezményhez és 9 helyszínnel képvi-

selteti magát. (Duna-part látképe és a Budai Vár-

negyed 1987; Hollókő-Ófalu és táji környezete 

1987; Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt bar-

langjai 1995; Pannonhalmi Bencés Főapátság és 

természeti környezete 1996; Hortobágyi Nemzeti 

Park 1999; Pécsi Ókeresztény sírkamrák 2000; 

Fertő-táj 2001; Andrássy út és történelmi környe-

zete 2002; Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

2002.)  

1995-ben kerültek fel a listára az Aggteleki-

karszt és a Szlovák-karszt barlangjai. 1995-ig két 

barlang szerepelt a listán a Mammoth-barlang, 

amely 570 km-es hosszúságával a világ leghosz-

szabb barlangja és a Skocjani-barlang, mint a vi-

lág legnagyobb vízhozamú földalatti folyó-

medre. Földrajzilag összefüggő egységet alkotó 

Aggteleki- és Szlovák-karszton jelenleg 1.200 

változatos képződésű barlang ismert, melyek kö-

zül 280 nyílik a magyar állam területéről. A bar-

lang a csepegő vizek mésztartalmának kicsapó-

dásával keletkezett, különböző alakú, méretű és 

színű, álló- és függő cseppkövek, és egyéb 

cseppkőformák és kalcitlemezek díszítik. Az 

Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai egyedül-

álló ökoszisztémát alkotnak. A védelem alatt álló 

felszín alatti világ több mint 500 barlanglakó és 

barlangkedvelő állatfaj számára nyújt életteret.  

28 európai denevérfaj közül 21-et regisztráltak 

itt, melyek közül kettő szerepel a veszélyeztetett 

fajok listáján. 

 

1992. 09. 20. (27 éve) – Takarítás világnapja.  

1992-ben az ENSZ Környezetvédelmi Programja 

(UNEP) szeptember 20-ra meghirdette a Takarí-

tási Világnapot, amelynek célja a világméretű 

nagytakarítás. Jelszava: „Gondolj világméretek-

ben és cselekedj otthon”. Az akció Ausztráliából 

indult, ahol 1989-től szervezik az országos nagy-

takarítás napját. Magyarországon a dátumhoz 

legközelebb eső hétvégén a környezet megtisz-

títására hívják fel a figyelmet. 

Forrás: ezenanapon.hu 

Kántor Éva 
 

  

 
 

  
MOZSGÓ  
     09. 15. vasárnap 11.15 óra 
     09. 28. szombat 17.00 óra 
     10. 06. vasárnap 11.15 óra  

   búcsúi szentmise 
 
 

SZULIMÁN  
     09. 14. szombat 17.00 óra 
     09. 29. vasárnap 11.15 óra búcsú 
 
 

SZENTLÁSZLÓ  
    Vasárnaponként 9.00 óra 
  
 

SZIGETVÁR  
   Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Aggteleki-karszt_%C3%A9s_a_Szlov%C3%A1k-karszt_barlangjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Aggteleki-karszt_%C3%A9s_a_Szlov%C3%A1k-karszt_barlangjai
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
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 Elektronikai hulladékgyűjtés 

Tisztelt Lakosok! 
 

Iskolánk  megszervezi az E-hulladékok begyűjtését az alábbi feltételekkel: 

 Csak elektronikai berendezést lehet leadni. 

 A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos állapotban (alkatrészeket nem áll módunkban át-

venni). 

 A leadott, még működőképes berendezések a lakosok által nem elvihetők! Még kipróbálásra 

sem, tehát ne is kérjék! 

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

létemben (hétvégén csak akkor, ha előzetesen egyeztettek velem telefonon). 

 Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartóz-

kodhatnak itt! 
 Aki nem tudja az iskolába elhozni, kérjük október 21-én tegye ki az utcára, autóval elszállít-

tatjuk.  

 Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2019. október 24. (csütörtök) 
 

Matus Attila tanár 

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

 

 

 
 

MEGYE III. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2019/20. évad tavaszi forduló  

 AUGUSZTUSI MÉRKŐZÉSEK  
 

1. forduló 2019. 08. 25. vasárnap 

      Mozsgó Bódi FC – Szentlászló 3 – 4  
 

Góllövők: Rigler István, Balogh Barna-
bás, Kelemen Krisztián 

 

2. forduló 2019. 08. 31. szombat  
        Kishárságy – Mozsgó Bódi FC 4 – 4  
 

Góllövők: Panni László, Balogh Barna-
bás, Balogh Szilveszter, Komár 
Zsolt Dániel 

 

OKTÓBERI MÉRKŐZÉSEK  
 

 7. forduló 2019. 10. 06. vasárnap 15.00 
             Baksa - Mozsgó Bódi FC 

 

 8. forduló 2019. 10. 13. vasárnap 15.00 
Mozsgó Bódi FC – Pellérd 1951 

 

SZEPTEMBERI MÉRKŐZÉSEK  
 

3. forduló 2019. 09. 08. vasárnap  
       Királyegyháza - Mozsgó Bódi FC  

3 – 13  
 

Góllövők: Rigler István (3), Kelemen Do-
minik Csaba, Török Sándor (4), Ba-
logh Barnabás, Balog Gergő, Panni 
László, Komár Zsolt Dániel, Fodor 
Márió 

  

4. forduló 2019. 09. 15. vasárnap 16.30 
    Mozsgó Bódi FC – Nagydobsza   
 

 5. forduló 2019. 09. 22. vasárnap 16.00 
             Szentegát – Mozsgó Bódi FC 

 

 6. forduló 2019. 09. 29. vasárnap 16.00 
              Mozsgó Bódi FC – Hobol 

 


