
 

MÓRÁGYI BÚCSÚ 

A TARTALOMBÓL: 

MÓRÁGYI BÚCSÚ 1 

ŐSZI HÍREK A 
MÓRÁFYI ISKOLÁBÓL 
ÉS ÓVODÁBÓL  

2 

KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ 
VERSENY 

3 

ŐSZI KAVALKÁD 3 

KÖNYVES VASÁRNAP 4 

VÉDŐNŐI FELHÍVÁS 4 

  

MÓRÁGYI HÍRLEVÉL 

2011. OKTÓBER 28. I. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

MÓRÁGY ÉS KISMÓRÁGY TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA 

2011. október 8-án a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes ismét megren-
dezte a Mórágyi Búcsút. A időjárás idén is kegyes volt a szervezőkhöz és a résztve-
vőkhöz. A hűvös, ám derűs őszi napon összegyűlt a falu apraja-nagyja, hogy gyö-
nyörködjön a színes népviseletekben, a fantasztikus zenékben  és táncokban. A 
program délelőtt 9 órakor ünnepi istentisztelettel kezdődött, ahol a búcsú múltjáról 
és jövőjéről Glöckner Henrik polgármester úr is mondott beszédet. Ezt követően a 
legények borgyűjtésbe kezdtek és megkóstolták a felajánlott finom borokat. Délután 
a nagymányoki táncosokkal és egy német vendégcsoporttal kiegészülve elindult a 
menet a lányos házakhoz. A kikérés ünnepies hangulatához a mórágyiak és a 
nagymányokiak zenekara járult hozzá. A felvonulást egy búcsús forgatag követte a 
művelődési házban felállított búcsúfa körül. A színvonalas táncprodukciók után 
kisorsolták a búcsúkendőt. A búcsút a legények az üres borosüvegek összetörésével 
jelképesen eltemették.   

Fotó: Bakó Jenő 



A szép őszi napokat kihasználva sikerült megvaló-
sítani szinte minden betervezett programunkat. 

A felső tagozatosok a Lengyeli Vadasparkban 
 
A felső tagozatos diákok a Lengyeli Vadasparkba 
kirándultak az Integrációs programunk keretein 
belül. Kihasználták az interaktív játékok mindegyi-
két, így egy kicsit későre esett a hazatérés. Renge-
teg hasznos élménnyel tértek haza a gyerekek. A 
kirándulást Mucska Melinda és Flóris Zsolt szer-
vezte. Természetjáró szakköröseink rendszeresen 
kirándulnak Mórágyon is Zsolti bácsival. A követ-
kező kirándulást Sötétvölgybe tervezik. 

 

A „TÉMAHÉT” kiállításának részlete 
 
Alsósaink színházlátogatáson voltak Szabóné 
Dittrich Katalin tanító nénivel. A Jelky András Ka-
landjai című mesedarabot nézték meg szintén az 
Integrációs program keretein belül.  

Októberben lezajlott az első TÉMAHÉT, amely „Az 
erdő” témakörében bővítette a tanulók ismereteit, 
tapasztalatait. Sok, látványos tanulói produktum 
keletkezett, amelyek Házi Galériánkban megtekint-
hetőek. A témahét vezetője Petrovics Katalin tanárnő 
volt. 
Október 21-én megemlékezést tartottunk az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére.  A verses-
zenés irodalmi összeállítást Kardos Zsuzsanna és 
Simonné Balogh Borbála tanítónők állították össze. A 
műsort Bátaapátiban is előadták a szereplők.  
A hónapot Halloween bulival zárjuk. A rendezvé-
nyen különböző játékos, ügyességi versenyeket ter-
vez Peteliné Balogh Zsuzsanna tanítónő és a diákön-
kormányzat tagjai. Lesz zene és tánc, bohózat, min-
den, amit a diákság nagyon szeret. A Szülői Tanács 
tagjai pogácsasütésre vállalkoztak.  
Az óvodai dolgozók és szülők papírgyűjtési akciót  

 

A felső tagozatosok  a lengyeli Vadasparkban 
 

szerveztek, amelynek eredménye 10q papírhulladék 
lett. Az ebből befolyt összeget az óvoda udvarának 
szépítésére használják majd fel. Közben a községi 
játszótér is alakul és hamarosan az átadásra is sor 
kerül. 
A szülői munkaközösség tagjai és a gyerekek készül-
nek a Márton napra, minden héten egy alkalommal 
pedig már az adventi vásárra készítik az ötletes kéz-
műves darabokat. 
Az óvónők szakmai tapasztalatszerzésre utaznak 
Decsre, ahol megtekintik az óvoda-bölcsőde intéz-
ményének működését.  
A következő híreket már remélhetőleg az eddig meg-
említett tervezetek megvalósulásáról írhatjuk. 

   Lieszkovszky Károlyné 
    igazgató 
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A „RENDEZETT KÖRNYEZET” ÉS A „VIRÁGOS UTCA” 
KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSÉRŐL 
A júniusi felhívás után a 4 tagú zsűri - Darabos 
Józsefné-Bátaapáti polgármestere, Tornóczky Gábor 
– a Bátaapáti iskola tagintézmény vezetője, Losonci 
Tamás – falugazdász, Dér István – a várdombi Falu-
szépítő csoport vezetője – július közepén fényképező-
géppel felszerelve elindult, hogy kiválassza Mór-
ágyon és Kismórágyon a legszebb 10 házat. Amikor 
sétájukkal végeztek, megállapodtak abban, hogy 
szeptember elején újból végigjárják a 2 települést, 
hogy biztosan dönteni tudjanak. Már júliusban is lát-
szott, hogy mórágyi és kismórágyi emberek sokat 
tesznek azért, hogy a környezetük gondozott, rende-
zett legyen. Az eredményhirdetésre 2011. október 8-
án 17 órakor, a mórágyi búcsú zárása után, került sor. 
A zsűri döntése alapján a következő eredmény szüle-
tett. 

A „Rendezett környezet” díjazottjai:  

Szilágyi Béla – Kismórágy 

Kocsis Lajos – Alsónánai út 

Horeczky Ferenc – Petőfi u. 

Petrovics Imre – Szabadság u. –Ők már 2006-ban is 
elnyerték ezt a díjat 

Kiss László – Kossuth L. u. 

Lockefeer Hubertus Petrus – Kossuth L. u. 

id. Tamás János – Kossuth L. u. 

Ágoston Ferenc – Alkotmány u. 

Szilágyi János – Alkotmány u. – Ők is elnyerték 
2006-ban ezt a díjat. 

Lieszkovszky Károly – Alkotmány u. 

A házak tulajdonosai egy kerámiatáblát vehettek át a 
zsűri elnökétől – Darabos Józsefnétől – amit a házuk 
falára vagy kerítésére tehetnek ki. A tábla mellé egy 
oklevél is járt. 

A „Virágos utca” díjat az Alkotmány utca kapta. Az 
utca lakói tavasszal virágládákat, virágföldet és virá-
gokat kapnak, amiket az utcában található villany-
oszlopokra függeszthetnek. A virágokat a lakóknak 
kell gondozniuk. 

A versenyt támogatták: 

Mórágy Község Önkormányzata, Német Kisebbségi 
Önkormányzat, valamint a csoport tagjai: Óbert Etel-
ka, Hegedüs Róbert, Lieszkovszky Tamás, Kardos 
Zsuzsanna 

Köszönjük a sok szép portát! További sikereket kívá-
nunk mindenkinek a környezete széppé tételében! 

Az Együtt- Egymásért- Mórágyért Klub 2011. október 
1-jén, szombaton 19:30 órakor a művelődési házban 
„Őszi kavalkád” névvel batyus bált tartott. Az év 
elején alakult kezdeményezéshez sokan csatlakoztak 
– így nem okozott gondot a bál megszervezése sem. 
Megmozdult a falu apraja- nagyja, örömmel láthat-
tuk, hogy a feladatokból mindenki aktívan kivette a 
részét. A közel 100 fős részvétel mórágyi szinten na-
gyon jónak mondható. A rendezvényt részvételével 
megtisztelte a falu vezetése is. A bál a hagyományok-
hoz híven a német nemzetiségi tánccsoport nyitó tán-
cával kezdődött. A Gyertyás (reneszánsz) és „Zorba a 
görög” táncával táncosaink ismét sikeres kirándulást 
tettek más koreográfiák irányába. Fang József szolgál-
tatta muzsika nagy sikert aratott, az összegyűltek kö-
rében. Aki a fellépést díjazás nélküli vállalta, így tel-
jessé vált a bál közösségi szelleme. Nem maradt ki 
természetesen a tombola sem. Sokan örülhettek nye-
reményeiknek - három fődíjat is kisorsoltak. Annak 
ellenére, hogy nem volt külön étel-italárusítás az asz-
talok gazdagon meg voltak terítve az otthonról hozott 
finomságokkal. Ehhez járult, hozza a német kisebbsé-

gi önkormányzat ajándéka – így minden asztalra ke-
rülhetett pogácsa és bor. Az Együtt- Egymásért- Mór-
ágyért Klub újabb rendezvényeket tervez, amelyekre 
szívesen látnak mindenkit. Sőt akik eddig még nem 
csatlakoztak, azok bármikor megtehetik. Minden 
hónap első csütörtökén este összejönnek a művelődé-
si házban.  

ŐSZI KAVALKÁD 



A fejtetű egy apró hatlábú rovar, ami a fejbőrön és a nyakon megkapaszkodva vérrel táplálkozik. 
Naponta többször szív vért, ekkor viszketés érzést vált ki. A tojásaik, amiket serkének nevezünk, a fejbőr kö-
zelében kapaszkodnak erősen a hajszálakra. 
Gyakran a tarkón vagy a fül mögött koncentrálódnak. 
Megelőzése: 

Folyamatos haj ellenőrzés. 
Szerrel való kezelés (van olyan ami kifejezetten megelőzésre szolgál). 
Megfelelő tiszta környezet biztosítás. 
Hajjal érintkező eszközök közül mindenki a SAJÁTJÁT használja (fésű, hajkefe, hajcsat, hajgumi, sapka, 

kapucnis pulóver, stb.). 
Lányok a hajukat mindig csatolják fel a fejtetőre, vagy gumizzák fel, fonják be. 
Ügyeljenek arra hogy ne „bújjanak” össze. 

Mindamellett, hogy a rossz szociális és higiénés körülmények között élők körében  
gyakoribb a fertőzöttség, téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos,  
elhanyagolt családokban fordul elő. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a tetű „demokrata”. Nincs tekintettel korra, nem-
re, beosztásra, rangra és vagyonra, a tetű egyszerűen a táplálékát, a vért keresi. 
       Szabó Judit Zsuzsanna 
        védőnő 

Kedves könyvbarátok, Olvasók! 

A Mórágyi Községi könyvtár az „Országos Könyvtári 
Napok” keretében 2011. október 9.-én vasárnap 14 
órakor a művelődési házban „Könyves Vasárnapot” 
rendezett. A résztvevők bepillantást nyerhetnek: Liszt 
Ferenc, Tóth Árpád, Lázár Ervin, Mikes Kelemen, 
Berzsenyi Dániel életébe és műveikbe. „Mindig a jubi-
láló írok, költők, zenészek munkásságát elevenítjük 
fel a résztvevők segítségével”. Nyilatkozta Glöckner 
Jánosné (Erzsi néni) a rendezvény szervezője. Az évek 
óta megrendezett esemény iránt nem csökken az ér-
deklődés – ezt igazolja a 30 fős részvétel. Ez annak 
tudható be, hogy az emelkedett hangulat mellé min-
dig egy kis vidámság és kötetlenség is társul. A Mórágyi Német Kisebbségi Önkormányzatnak és a 
bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtárnak köszönhetően a közreműködők ajándékot, és ha-
rapni valót kaptak az esemény záró akkordjaként.  

 
 
 
 
 

Mórágyi Hírlevél 
Mórágy és Kismórágy 
tájékoztató kiadványa 
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Szerkesztő: 

Mucska Melinda, 
Lieszkovszky Tamás 

e-mail: 
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VÉDŐNŐI FELHÍVÁS 

„Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól” 

Könyvtárak összefogása a tudásért 

A szeptember 29-én 
zárult papírgyűjtési 
akció sikeres volt, 10 
mázsa papír gyűlt ösz-
sze. 

Köszönjük az óvodá-
nak nyújtott támoga-
tást! 

Óvoda dolgozói, 
SZMK 

Felhívás! 
Adventi készülődés szerdánként az óvodában. Első 
foglalkozás időpontja: október 19. szerdán 16: 30-kor 
a kultúrházban A foglalkozásra hozzatok magatok-
kal: bármilyen csomagolópapírt, ragasztót, tea filter 
papírt „amibe a kis filtert csomagolták” 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Mindenkit szeretettel vár a Mórágyi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat és az Óvoda a 2011. 11. 11-én 16: 
30-kor tartandó Szent Márton Napi lámpás felvonu-
lásra. Érdeklődni az óvodában lehet. 


