
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Mozsgói Kakasfesztivál - kakas kerestetik! 

 
 

A kakasütés szép hagyományát folytatva óriási rendezvény készül a faluban, melyre szeretettel meghívjuk nemcsak 
Mozsgó, de a környék apraját és nagyját is! Egy régi és szép hagyományt folytatunk a településen, a kakasütést, 
kibővítve azonban eddig nem látott mulattató, jó kedvre sarkalló játékokkal és ínycsiklandó finomságokkal. 
A rendezvény élettel és jókedvvel tölti meg a résztvevők és a látogatók szívét és lelkét egyaránt.  

Jöjjenek, és vegyenek részt a játékban! 
Keresünk olyan parádés és bámulatos színekben pompázó, vagy éppen napot ébresztő hanggal rendelkező kakasokat, 
akik méltán pályázhatnak a kakasszépségverseny első helyezésére. 
Keresünk olyan erős, ügyes, tettre kész férfiakat, akik bátran szállnak versenybe a Dél-Zselic Kakasa kitüntető címért.  
A címet egy játékos, ügyességi vetélkedő győztese egy évig birtokolhatja az irigylésre méltó fődíj mellett. Ezért várjuk 
minden játékos kedvű siheder és férfiember jelentkezését, akik elindulnak a megmérettetésen. Fogjanak össze a baráti 
körök, az utcák, a családok, és állítsanak jelöltet a versenyre. 
Keressük a legfinomabb, legízesebb kakas és szárnyas ételeket, melyeket helyben értékel a nagyérdemű zsűri. A 
közönségnek pedig meleg kakasos ételeket is kínálunk.   
Készüljenek július 24-én vasárnap a győztes recepttel, jó étvággyal, humorral, kakaskodó jó kedvvel! 
                           Rendezőség 
     

„HA MOZSGÓI A KAKAS, ÜSSED, NEM LESZ 

MAJD NYAKAS!”                                       Lengyeltóti János 
 
 
 
 

A kultúrház falát díszítette sokáig a kakasütésre utaló kép, melyet 

Sarlós Endre festett meg a 70-es években. 

 

 
A játék vezetője Kolovics Tamás, 2010 

 
A győztes: Szijártó László, 1974 
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9.00 Zenés ébresztő. Indul a vigadalom. A Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar vidám dallamok kíséretében vé-
gigkocsikázik a falu utcáin 

9.30 Főzőverseny – Ki lesz a 2011. év kakasfőzője?     
Hozott anyagból, hozott eszközökkel, csak szárnyas jószágból  
Aki nyerni akar, főzze meg a kakasát! 
Az ételeket Andreas Ebner, borász és gasztronómus, Sajgó Ferenc, a Szigetvári Erdészet igazgatója 
és Gazdagné Marika, falunk tiszteletbeli főszakácsa értékeli. 
Szabadtéri képalkotás - „Fessük le a polgármester kerítését!” 
Kakasos és Mozsgói motívumokkal a főszerepben! A művek hagyományos és graffiti technikával is ké-
szülhetnek. Indulni csapatban és egyénileg is lehet. 
A zsűri tagjai Heil József almáskeresztúri festőművész, Vanyúr István szigetvári szobrászművészek és 
Matusné Bakos Éva Mozsgó község amatőr festőművésze  
Kerékpáros gyorsasági verseny Mozsgó-Almáskeresztúr-Mozsgó útszakaszon 
„Keressük a leggyorsabb kakast és tyúkot!” 
Túra kategóriát is indítunk, melyre a helyszínen lehet nevezni.  A gyorsasági versenyre előzetes jelent-
kezés szükséges telefonon: (20) 329-0590 számon, vagy e-mailben: mozsgokonyvtar@gmail.com 

9.00-16.00 Íjászudvar lövési lehetőséggel a Vektor Íjász Klub szervezésében 
9.00-16.00 Kakaskiállítás és –szépségverseny  

   Szavazzunk Mozsgó legszebb kakasára! Minden kakasra számítunk! 
10.00-12.00 Kispályás labdarúgó mérkőzések 
10.00-16.00 Kézműves udvar és játszóház kicsiknek, nagyoknak egyaránt: 

csuhémadár készítés Horváth Antóniával, nemezelés Gulyás Gabival, rézkakaskészítés Gulyás 
Blankával, népi rongybabakészítés Lovas Katával, arcot fest Schwarcz Éva, körmöt díszít 
Borosné Szilvi, csillámtetoválást készít Dombos Anett. 

A legkisebbeket Muzsikás babusgatóra várja Szabó Judit 10.30-kor és 14.30-kor. 
Aki még mindig nem talál kedvére való mulatságot, ingyenes pónilovaglás és lovaskocsizás várja. 

13.30 A délutáni programsorozatot Kovács Zsolt polgármester nyitja meg! Házigazda Klausmann Viktor! 
13.30  Óvodás szülők country tánca 
14.00  Ősi hagyományokat folytatva indul a Kakasütés! 

Nevezési díj 500 Ft, mely a helyszínen befizethető. 
A kakasütés győztes 50.000 Ft-os díjban részesül!!! 

14.30  Keressük a Dél-Zselic legjobb kakasát! 
Erő, ész, ügyességi feladatok fiúknak, férfiaknak! Mutasd meg mennyire vagy rátermett erre a címre! 
Jelentkezni július 21-ig a kerékpárversenynél megadott címeken lehet! 

16.30  Kakasütés döntője 
17.00-18.00  Hagyományőrző együttesek a színpadon 

a Mozsgói „Őszikék” Nyugdíjasklub népdalokat ad elő 
a kozármislenyi Józsa Gergely Néptánccsoport és 

 a lengyeltóti Ördöngös Táncegyüttes előadása 
17.00-18.00 Mozsgó-Szigetvár barátságos labdarúgó mérkőzés 
18.00  Eredményhirdetés, díjak átadása, tombolasorsolás 
19.30  Fellépő előadók: Dukai Regina 

      Tóth Vera 

Ideál bál kakasszóig!   

  

 MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL 
2011. július 24. 

 

„HA MOZSGÓI A KAKAS, ÜSSED, NEM LESZ  
MAJD NYAKAS!” 

Lengyeltóti János 

KÉRJÜK A T. LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT, KÖZREMŰKÖDÉSÉT A FESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉHEZ!! 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
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Könyvtár – Múlttár 

        KAKASÜTÉS 
 
 
 

A kakasütés különböző alkalomkor előforduló népszo-
kás, amelynek során egy vagy több kakast öltek meg. 
Ismeretes a farsang, a húsvét, a lakodalom, az aratás 
hagyományában. A szokás menete helyenként változó 
volt.  
 A kakasütés Mozsgón, ősi, hagyományos népszo-
kás. Régen húsvét másnapján, tavaszünnepi játék volt. 
A falu legényei összeálltak, s megvették a falu legszebb 
kakasát, majd húsvét első napján délidőben végigjárták 
a házakat és köszöntőt mondtak, melynek során meg-
hívták a ház gazdáit a holnapi „létánia után a 
kokasütésre”, valamint pénzt gyűjtöttek, melyből meg-
vették a falu legszebb kakasát. Számba jött a taraj 
élénk pirossága, a tollazat mély rozsdavörössége s a 
farok tollak ívesen hajló, mélyzöldkékes ezüst zománcú 
ragyogása. Az érces hang, erős sarkantyú s maga a 
deli, izmos nagyság.  
 Húsvét hétfőn délelőtt az ifjúság megbízott tagjai 
rendbe tették a templomtér kakasütésre kijelölt terüle-
tét, megásták a 40x40x40 cm-es gödröt, kijelölték a 10 
m átmérőjű kör szélét. Délután a falu apraja-nagyja ott 
szorongott a kakasütés színhelyén. A papírszalaggal 
feldíszített kakast úgy beásták az elkészített gödörbe, 
hogy csaka  feje állt ki a nyakával. Az áldozat rémülten 
pillogott körbe. A játékvezető legény „eladó a kakas!” 
felhívással ütésre toborozta a legényeket. A jelentkező 
a pénzgyűjtő kalapjába bedobta a megállapított össze-
get.  
 
 

A két felelős bíró a jelentkezőknek szorosan bekötötte a 
szemét, kezébe adta a cséphadarót és jól megforgatta. 
Az eleresztett legény a körben forgott és a közönség 
bekiabálására próbálta ütni a kakast: Üss!...Üss! Ne 
üss!...Ne üss!...Rám hallgass! Ne üss!... Ütni csak egy-
szer volt szabad. A kakas fejét eltaláló legény diadal-
masan emelte magasra a zsákmányt. Ő volt a nap, az 
év hőse, az esti bál első legénye. A nyertes legény – ha 
volt szőlőjük – húsvét keddjén meghívta barátait, s a 
nyeremény pörköltként került az asztalra.  
 A harmincas években a népszokás ily módon való 
gyakorlását betiltották, az élő kakas helyett lyukas fe-
nekű fazekat ütöttek a legények, majd később üres 
virágcserepet. A játék a negyvenes években szünetelt, 
majd 1948-ban Lengyeltóti János javaslatára az 
Almásmenti juniális keretében a játékot hagyományte-
remtő céllal felújították.  
 A Juniális programjai között szerepelt lepényevés, 
zsákban futás, rúdmászás, kötélmászás, népi együtte-
sek fellépése, motoros bemutató és verseny, kiállítások 
és természetesen a kakasütés. 
 

 

Felhasznált irodalom:  
Magyar Néprajzi Lexikon (szerk. Ortutay Gyula). 2. 
kötet. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1979. p. 708. 
Lengyeltóti János: A Mozsgói „Kazaliczky Antal” Műve-
lődési Ház nyári munkája. In: Baranyai Művelődés. 
1977. 4. szám. p. 77-83. 
Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából (összeáll. Puskás-
né Horváth Éva, Varga Zoltán). Mozsgó: Önkormány-
zat, 2010. p. 141-145.  
          P. É. 
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Zsákban futás, 1974 – háttérben Lengyeltóti János 

 

 
 
 
 
 
 

Rúdmászás, 1975 
 

 
Lepényevés, 1999 – a játékot vezeti Hajdú János 
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Cím nélkül 
 
 
 

Nincs kedvem írni. Nem is az írással van a baj, s talán 
nem is velem. Legalább is remélem. Annyi minden más 
lenne most fontosabb, mint beülni a gép elé a szobába. 
Kinn ragyog a nap, csodás az idő, a kertben töméntelen 
sok a munka. Még gazolni is nagyobb kedvem van, 
mint bent lenni. Kinn a világban annyi minden a rácso-
dálkozni való. Nézem, ahogy a gyerek nyakig merül a 
locsoló kannába, s ezzel a lendülettel telik meg a cipője 
is a vízzel. Imád pacsálni. Neki nincs is ennél pompá-
sabb szórakozás, akkor nekem miért ne lenne jó? S ott 
a másik is, a nagy. Megnőtt. Mikor? Talán csak állni 
kellett volna, és nézni, hogy megőrződjön minden pilla-
nat. Mikor lett ilyen nagy? Talán a kicsinél nem szalasz-
tom el ilyen könnyen.  
Kinn érik a meggy. Eddig úgy tudtam, nem szeretem.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De a mostani valahogyan édesen fekete. És csak tö-
möm magam, nem lehet elszakadni a fától. Már látom 
magam előtt, ahogy majd a kamrában a polcon sora-
koznak a lekvárok. Feliratozva, illatosan, talán néme-
lyikbe még rumot is keverek. A süteménybe valami 
isteni!    
Elnézem, ahogy a kert végi dombokon a szél hajtja a 
gabonát. Lassan aratni kell. De addig ott bújnak meg a 
fácánok, a suták elfekszenek. A fecskék a fejem felett 
húznak el. Lassan lemegy a nap. Csodás, ahogy bíbor-
ba, lilába színezi a felhőket. Jó így csak lenni, és nézni 
ki a fejemből. Engedni, hogy engem is átjárjon a szél, 
megérintsen az idő. Idekinn. Ilyenkor születnek az 
imák.                       
Menni kéne már. De olyan jó itt kinn. 
Hát bocsássák meg, hogy nem volt kedvem írni!   
                  Jébé

                    

MOZSGÓI VÁSÁR 
 

Július 10. vasárnap 
9-14 óráig 

a Sportpályán 
 
 

  

 
 

Az idei évben március 21-én érkeztek a gólyák  
a Kassai utcába a Radanics család háza elé. 
Az első párt 3-4 hét eltelte után kitúrta egy 
újabb gólyapár. Azóta megszületett a 3 kisgó-
lya, de a kicsik közül csak kettő vállalta fotózá-
sunkat.  

 
 
                      

 
 

P. É. 

Köszöntés 

Mozsgó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében szeretettel köszöntjük azon 80 év feletti lako-
sokat, akik július hónapban ünneplik születésnapjukat!  
 

Kívánunk örömet, egészséget, békés éveket! 

 

 Kovács László, Árpád utca 
 Pöttendi Józsefné, Árpád utca 
 
 

 
 
 

Az élőzene világnapján, június 21-én kisvasúttal járták a kör-
nyéket és zenéltek a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar. Mozs-
góra a reggeli órákban érkeztek.                      P. É. 
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Értünk, érted…     
               Riportsorozat 

Folytatva a sorozatot ismét olyan emberrel beszél-
getek, aki hivatalos minőségében teszi a dolgát a 
falunkért, értünk, hogy az itt lakóknak jobb legyen. 
Velem szemben az irodában dr . Szilas Tamás jegy-
ző ül. Mit lehet tudni rólad és a családodról? Ho-
gyan lettél jegyző?  

Lassan 10 éve dolgozom Mozsgón jegyzőként, így már 
sokan ismernek a faluban. Szentlászlón lakom, de a 
baranyai Dunaszekcsőről származom. Gimnáziumi 
tanulmányaim alatt fordultam az igazgatási ismeretek 
felé, s az államigazgatási főiskola elvégzése után he-
lyezkedtem el hivatalvezetőként Szentlászlón. Ezért is 
költöztünk ide a feleségemmel, aki óvónőként dolgozik 
a településen. Azóta is itt lakunk gyermekeinkkel 
együtt. 3 fiunk van, és mellettük nevelőszülei lettünk 
egy három hónapos kislánynak is. 

1989. szeptember 01-jén vb. titkárként kezdtem a 
szakmát, de sokat helyettesítettem a környező telepü-
léseken is. Így kerültem Mozsgóra is 2001. októberé-
ben.  Az akkori testület ajánlotta fel a körjegyzői állást, 
melyet 2002. április 15-től töltök be. 

1999-ben diplomáztam a jogi egyetemen, közigazgatási 
szakvizsgával rendelkezem.  

Mindhárom település igazgatása azonos faladatokat ró 
rám. A jegyző az önkormányzatok működését segíti és 
felügyeli is egyben, ő a törvényesség őre. Tanácskozá-
si joggal veszek részt a testületi üléseken, jelzési köte-
lezettségem van feléjük.  Az önkormányzatisággal kap-
csolatos teendők ellátása teszi ki munkám jelentős 
részét. Segítségemre vannak a hivatal dolgozói, akik a 
hatósági jogkörbe tartozó államigazgatási ügyeket ké-
szítik elő, s ha ez rendben van, nekem az aláírást, ki-
admányozást kell megtennem.  

Jegyzőként együtt kell működnöd a polgármesterrel 
és a képviselőkkel, valamint a hivatali alkalmazot-
takkal is. És meg kell felelni a felsőbb ellenőrző 
szerveknek is. Ez nem könnyű feladat.  

Soha eddig nem akartam elhagyni ezt a pályát. Nem ért 
olyan csalódás vagy trauma sem az államigazgatás, 
sem az önkormányzati testületek részéről, ami arra 
ösztönzött volna, hogy más munkát keressek. Szere-
tem ezt a munkát, s ha jegyzőként vonulok nyugdíjba, 
nem leszek elégedetlen. Nem volt problémám azzal, 
hogy kiszolgáljam a testületeket, az elfogadás mindig 
kölcsönös volt. A polgármesterrel kiterjedtebb a mun-
kakapcsolatom, mint a képviselőkkel, vele beszélem 
meg a megoldandó feladatokat. Ezért én is arra tolom a 
szekeret, amerre ő. A pályám során a sok helyettesítés 
révén széleskörű tapasztalatot szereztem, amelyet 
igyekszem mindenhol kamatoztatni. Ami egyszer már 

bevált máshol, azt itt is igyekszem szorgalmazni. Így 
vittük sikerre a pályázatot a kultúrház felújításakor is. 

Ezen a pályán van lehetőség a felfelé lépésre, az 
előre jutásra? Milyen céljaid vannak? 

A karrier építése engem nem érdekel. 20 évesen meg 
akartam váltani a világot a köz érdekében.  Ez nem 
szűnt meg, de a korlátokat látva lecsillapodtam. 1990-
94 volt a kánaán az önkormányzatoknak, azóta csak 
romlott a helyzet. Mindenhol és mindenben a megszorí-
tások uralkodnak.  

Ennyi év után igazán már kihívás nincs a számomra. 
egy faluban azonban olyan, hogy be van fejezve, nem 
létezik. Mindig vannak új célok, és vannak, amik eltűn-
nek. Úgy gondolom, a jegyzői munkánál összetettebb 
munka nincs. Nincs olyan területe az életnek, amiben 
ne lehetne közreműködni. Ezért nem unalmas ez a 
munka, mert nincs két egyforma nap. Mindig új dolgok 
merülnek fel. Már csak a jogszabály változások követé-
se is kitenné az egész napomat akkor is, ha mást nem 
is csinálnék. Ez természetesen nem így van. Ha letelik 
a munkaidő, előfordul, hogy az ember önkéntelenül is a 
feladatokon gondolkodik. Otthon azonban a gyerekek 
kitöltik minden szabadidőmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összességében nem csinálnék semmit másképp. Ezt a 
magánéletemre és a munkámra is értem. Igen, boldog 
ember vagyok. Örkény mondta, hogy „a boldogság a 
hiányérzet hiánya.” Szakmailag nincs hiányérzetem. 
Szerintem nem embernek hívják, aki minden előírásnak 
megfelel. A családom, a gyermekeim nézve még renge-
teg célom van.                      

Úgy éreztem a beszélgetésünk közben, és a cikk 
megírásakor is, hogy szívesebben írtam volna azok-
ról a gondolatokról, melyeket most itt nem vethetek 
papírra a sorozat jellege miatt. Talán majd egy má-
sik rovatban, más alkalommal. Köszönöm, nekem 
érdekes volt!     
              Jébé 
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Képviselő-testületi ülés 
2011. június 23. 
 
 

Elsőként a polgármester ismertette a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról a testületet, majd a kistér-
ségi döntések ismertetése következett. 2011. július 1-
től az Almamellék-Mozsgó-Somogyhárságy Óvodája, 
Általános Iskolája és Kollégiuma intézményből a 
mozsgói tagóvoda és tagiskola kivált. A két tagintéz-
mény összevonásra került, és Dél-Zselic Középiskola 
Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskolája és Óvodá-
ja elnevezés mellett a Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázi-
um, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, 
Óvoda és Bölcsőde tagintézményeként folytatja tevé-
kenységét. A Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérsé-
gi Társulás elfogadta a családi napközi indítását. A 
napköziben dolgozók e hónapban kezdik meg a munka 
ellátásához szükséges ismeretek elsajátítását. 
 Az önkormányzat sikeres pályázott az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
központosított előirányzatból származó támogatásra. 
Az elnyert 4.400.000.- Ft összegből, melyet az önkor-
mányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére kell 
fordítani, az általános iskola alsó épület felújítását kí-
vánják megoldani. 
 Határozatot hoztak a képviselők arról, hogy a kistér-
ségi társulás ülésein a polgármester akadályoztatása 
esetén Módenszieder János képviselő lesz az állandó 
helyettes. 
 A Mozsgó, Batthyány utcában lévő kocsma 87 %-
ban az önkormányzat, 13 %-ban pedig az ÁFÉSZ tulaj-
donát képezi. A jelenlegi helyzet nem ezt az arányt 
tükrözi, ennek tárgyában fognak az ÁFÉSZ elnökével 
tárgyalni. 
 Az önkormányzat sikeresen pályázott a nyári gyer-
mekétkeztetésre, melynek során a 1.526.250.- Ft el-
nyert összegből 101 gyermek étkeztetését biztosítják 

hideg élelmiszer formájában. Az önkormányzat saját 
erőből 500.000.- Ft-tal járult hozzá.  
 A Magyar Telekom Nyrt. felmérve a szélessávú in-
ternet-hozzáférés igényeit (kb. 65 fő), megkezdte a 
vezetékek kibővítését, a fővonalon földkábellel, az ut-
cákban légkábellel fogják az elérést biztosítani. A mun-
ka befejezését augusztus hónapra ígérték. Aki még 
szeretne internet-szolgáltatást igényelni, jelezze Ka-
szás Zoltánnál az alábbi telefonszámon: +36 (30) 411-
9188. 
 Az almamelléki iskola jelezte, hogy a kultúrházat 
továbbra is szeretné tornateremként használni, a képvi-
selők méltányos összeget javasoltak bérleti díj fejében, 
mely az épület fenntartási költségeinek arányos részét 
képezi. 
 A Somogyhatvani Képviselő-testület jelezte, hogy a 
Mozsgói Körjegyzőséghez kíván csatlakozni 2012-től, 
döntés ez ügyben még nem született, az ajánlatot meg-
fontolják. 
 A polgármester úr javasolta testvérfalu kapcsolatok 
létrehozását. Véleménye szerint mind kulturális, mind 
idegenforgalmi, mind gazdasági szempontból az ilyen 
kapcsolatok csak előnyt jelenthetnek. A testület egyet-
értésével további lépéseket eszközöl a megfelelő tele-
pülés kiválasztására.   
 

 A közvélemény-kutatásra reagálva a polgármester 
javasolta, hogy az idei évben is tartsanak falunapot, 
melyre július 24-én vasárnap kerül sor. A régi népi ha-
gyományra építve Mozsgói Kakasfesztivál nevet kapta 
a rendezvény. A részletes programot olvasóink megta-
lálhatják az újságban.  
       
                         P. É. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

ÉRTESÍTÉS 
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntar-
tási támogatás, ápolási díj) június havi kifizetésé-
nek időpontja: 2011. augusztus 4. (csütörtök) 10-
16 óra. 
 

 
 

Tanyagondnoki Szolgálat  
Alsószőlőhegyiek részére 

 

 
A Tanyagondnoki Szolgálat tervezett szolgáltatásai 
mozsgói lakosok részére: orvosi ellátás igénybe vétele, 
ügyintézés, bevásárlás Szigetváron.  
Minden héten pénteki napokon indulás az épülő Ebner 
szállodától 8.00 órakor, és indulás vissza Szigetvárról 
10.30 órakor. A falubusz július 15-től vehető igénybe! 

 
 
 
 

A képviselő-testületi gyűlésre megfelelő számú jelentkező 
esetén a falubusz lehozza az érdeklődőket. Részvételi 
szándékukat kérjük jelezzék Osztopányiné Ibolyánál 
személyesen (Alsóhegy u. 33.), vagy telefonon:  
+36 (70) 523-0956 
 
Tanyagondnoki Szolgálat megbízottja: Hegedüs János  

Elérhetősége: +36 (20) 269-6570 

KÖZLEMÉNY 
 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 
önkormányzatok (ÖNHIKI) 2011. évi támogatása I. üte-
mében Mozsgó község 5.201.000.- Ft támogatásban 
részesült. 
 

Tájékoztatás 
 

A gyógyszertár július 11-től (hétfőn) július 22-ig (pénte-
ken) szabadság miatt zárva tart. 

Nyitás július 25-én (hétfőn). 
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JOGOSKODÓ-NYARALÁS 
 
A legfontosabb, amit a határátlépésnél tudni kell: 
– vigyünk magunkkal olyan személyazonosításra 
alkalmas igazolványt, amely a visszaérkezést követően 
még 3 hónapig érvényes. 14 év alatti személy részére 
is váltható már ingyenes személyi igazolvány, mely az 
Európai Unió tagállamain belül határátlépésre jogosít. 
Útlevél térítés ellenében váltható. Amennyiben olyan 
országba készülünk, ami vízum kiváltására kötelez 
minket, erről időben intézkedjünk a konzulátuson vagy 
a képviseleten. 
– váltsunk ki a társadalom biztosítónál európai 
egészség kártyát, mely ingyenes. Erre azért van 
szükség, hogy külföldön is megkapjuk a szükséges 
orvosi ellátását, melyet a tb. fizet. A külföldi orvosi 
ellátás ennek hiányában a mi pénztárcánkat terheli, 
mely igen drága. 
 
 
 

 
– ha gépkocsival megyünk, a biztosítónál 
szerezzük be azt a zöld színű nyomtatványt, mellyel 
külföldön igazolhatjuk, hogy van érvényes 
biztosításunk. Ezt már a határon kérhetik tőlünk. 
– amennyiben hosszabb időre hagyjuk el 
otthonunkat, kérjük meg szomszédainkat, barátainkat, 
hogy gondoskodjanak állatainkról, erről rendelkezik az 
állatvédelmi törvény is. A redőnyöket ne engedjük le, és 
valaki rendszeresen ürítse postaládánkat, hogy az 
idegenek ne vegyék észre, házunk hosszú ideig 
lakatlan. Így is megelőzhetjük a betörést. 
– végül írjuk fel és vigyük magunkkal az adott 
országban található nagykövetség, kirendeltség 
telefonszámát, címét, ahol baj esetén segítséget 
kérhetünk. 
 

Jó nyaralást kívánok!       
          Jébé           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             pukásné horváth

 

 
Az önkormányzat gyógynövényültetvénye 
 
Az asszonyok ültetik az önkormányzat által 
bérelt földterületen a gyógynövényeket: or-
vosi zsályát és kakukkfüvet. Bár az időjárás 
nem kedvezett a palánták növekedéséhez, 
de a gondos munkának köszönhetően szé-
pen fejlődnek a növények.                   

P. É. 

  
 

 
 
 

Mozsgóért Egyesület gyermeknapi  
rendezvénye 

 
A gyerekek részére szervezett programot a 
Mozsgóért Egyesület, melyet a változékony 
időjárás igencsak átformált. Az iskolás és az 
óvodás csoportok különböző ügyességi, játékos 
feladatokat oldhattak meg a falu területén elhe-
lyezett túraútvonalon. A várakozás unalmas 
perceit sportolással, kézműves foglalkozással 
tölthették el a résztvevők, mindenki elhelyez-
hette „kézjegyét” a mandalafán, megkóstolhat-
ta, megnézhette a kürtöskalács sütését, só-liszt 
gyurmázhatott, és a lányok szépülhettek is.  

 
Bár az eső miatt az akadályversenyt abba kellett hagyni, - de „minden jó, ha a vége jó”, - a szülői munkaközös-
ség ajándékcsomagját és az iskolafenntartó önkormányzatok által vásárolt labdát kapták gyermeknap alkalmából 
a gyerekek. Köszönet érte! 

Puskásné Horváth Éva, az egyesület elnöke 



MOZSGÓ     2011. július 
 

Kalendárium 
 

Ahogy az előző számban ígértem, most a Szent Iván 
ünneppel folytatom. Az állatövben ő már a rákban talál-
ható. A rákban, amikor Isten terített asztalává lesz a 
határ, a gyümölcsöskertek. Nehezednek a búzafejek, 
érnek az első gyümölcsök. Az emberélet szárba szökő 
serdülő ikrek időszakát felváltja a rák időszaka, az 
érettség, amikor a két különnemű, már érett felnőtt, 
alkalmassá válik és kivárja, hogy eggyé legyen és 
„gyümölcsöt – gyereket – teremjen”. A rák nem a hátra-
felé mozgást, inkább a fordulást jelképezi. Az ember-
életben is az eddig felfelé, a csúcsra törekvő ember 
visszafordul és gyermekeit akarja maga helyett feljebb 
emelni. A természetben a nap, amelyik húsvéttól min-
deneket növekedésre serkentett, visszafordul égi útján. 
Eddig egyre hosszabb ideig volt fenn az égbolton nap 
mint nap, most jún. 22-én visszafordul, egyre rövidebb 
ideig tartózkodik fenn, hagyja a teremtett mindeneket 
termést érlelni, visszahúzódni, áldozattá válni a követ-
kező, az életet továbbvivő nemzedék érdekében. A 
búzatő is meghal, de kalászából tucatnyi búzaszem 
viszi tovább az életét. 
Ezzel elérkeztünk Szent Ivánhoz (jún. 24), amelyik nap 
valószínű bizánci hatásra lett Iván. A katolikus naptár-
ban még írják Keresztelő Szent János születésének, 
némely vidéken „Virágos Szent János” másutt „Búza-
vágó Szent János”. Szent János fél évvel született Jé-
zus előtt. „Neki növekedni, nekem pedig kisebbednem 
kell” mondja magáról Szent János. János születésétől 
rövidülnek, Jézus születésétől hosszabbodnak a napok. 
A nyári és a téli napforduló kettejük születése közeli 
nap. Akik szánnak havonta pár percet írásaimnak, rá 
kell jöjjenek, hogy az ősi és a keresztény kultúránk, 
egész életünk a minket körülvevő kozmikus mindenek-
re, különösen a Napra épül,  ha nem, akkor baj van, de 
erről majd máskor.  
Szent Iván (Szent János) napja (éjszakája) akárcsak 
karácsonyé a napforduló után van pár nappal. Miért a 
pár nap késés, és az éjszakázás? Több ezer évvel 
ezelőtt is tudták, hogy addig van földi élet, amíg a nap 
„rendesen jár”. 
Ha karácsonykor, vagy Szent Ivánkor nem fordul visz-
sza, akkor vagy sötétség és fagy, vagy tűző nap pusz-
títja el a földi életet. Azért maradtak hajnalig ébren, 
hogy megfigyelhessék (három nap után már látszik) a 
nap, ha csak egy vonásnyival is, de máshol kel fel. Ezt 
hitük szerint segítették varázslással, pl. tüzeskerék 
dombról legurításával, hogy a csúcsról lejjebb kerüljön 
a nap. A Szent-Iván éjszakai rítusok mind a napról és a 
tűzről szólnak. A tűzgyújtás, tűz fölött átugrás, 
tüzeskerék gurítás, napfelkelte várás. Manapság is 
vannak, akik ápolják a kozmikus, mindenek, különösen 
a nap és a föld tiszteletét, velük személyesítve meg a 
teremtőt, és szülőt. Ezeket az embereket, közössége-
ket a hivatalos tudomány, az egyház egyik-másik kép-

viselője „napimádónak, újpogánynak” nevez, pedig 
csak tisztelik azt, aminek földi létünket köszönhetjük. 
(Így zárójelben jegyzem meg, hogy a nap útját az állat-
övi jegyek csillagképeiben minden valamirevaló nyugat-
európai székesegyház homlokzatán, de a csíksomlyói 
templom belső udvarán is ott találjuk.) 
Június 27. László napja. Magyar lovagkirály, egyik leg-
népszerűbb szentünk. Kétélű csatabárddal ábrázolják. 
A Lengyelországban nevelkedett László hazatérve a 
kunok és besenyők ellen védi meg az országot. Az első 
keresztes háború vezéréül szemelik ki, de váratlan 
halála miatt nem tudja betölteni a tisztet. Ideiglenesen 
Somogyváron, majd a Nagyváradi Székesegyházban 
temetik el. Halála után is nagyon sok legendája szüle-
tik, amelyekben később magyar seregeket segít a csata 
idejére a feltámadt király. 
A június 29-i Péter-Pál az aratás kezdete. Szent Péter, 
aki a mennyország kulcsainak is őrzője, ő dönti el ki 
üdvözülhet. A korábbi időben aratás kezdet július 2. 
Sarlós Boldogasszony. 
Ettől fogva megszaporodnak a Mária ünnepek. Nevezik 
„Nehézkes Máriának” is. Ekkor már áldott állapotban 
van, amikor meglátogatja Erzsébetet, Keresztelő Szent 
János anyját. Ezen a napon szinte csak képletes az 
aratás. A család nőtagja sarlóval maroknyi búzát vág, 
ebből készítenek kicsi kévét - „Jézus kévének” nevezik. 
Ezt a kévét vidékenként más-más, de frekventált helyre 
tették a házban. A belőle kimorzsolt szemekkel szentel-
ték a vetőmagot és ennek a szalmájából hintettek a 
karácsonyi asztal alá – ágyaztak meg Jézusnak. Ezen 
a napon imádkoztak a bőséges aratásért, hogy jusson 
gabona a háznépének, a szegényeknek és az ég ma-
darainak. Gabonatőzsde nem lévén, többet nem kíván-
tak! Aratás végén Tolnában, Baranyában hosszúkás 
kosáralakú „Jézus bölcsőjét” is készítettek. A Nap, a 
búza és Jézus szerves egységet alkotott a régi ember 
életében. „Mag, mag, búzamag benne alszik a Nap.” 
„Mit látok a fényös Napon? Ott látom a fényös Jézust.” 
Nemrég egyik erdélyi faluba fiatal református pap került 
és megkérdezte híveit: hallottak már arról, hogy egye-
sek szerint a búzaszemen Jézus képe van? Nem hallot-
tuk, tudjuk tiszteletes úr! 
Július 16-án újabb Mária ünnep „Kármelhegyi Boldog-
asszony”. Egy kármelita rend működik Magyarszék és 
Mánfa közötti dombon. A vállruha (skapuláré) – amit 
Habsburg királyoktól Deák Ferencig a társadalom szé-
les köre viselt – min bajtól védő viselet a rend szellemi 
ősétől ered. (Neki nyújtja át Mária.) 
Végül kívánok mindenkinek békés, boldog, bőséges 
aratást szántó, réten, gyümölcsösben. Jusson minden-
kinek a rákidőszak terített asztaláról! 
 
 

Mozsgó, 2011. Szent Jakab (Áldás) hava 
      Győri Sándor
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Értünk, érted…                 

 

                                            Beszélgetés Gajákné Peszmeg Máriával 
 
Úgy tudom, hogy az óvoda átadásától, 1973-tól élsz 
és dolgozol Mozsgón.  A gyerekeken keresztül már 
megismerted a falu apraját-nagyját, de több ponton 
is kapcsolódtál a falu életéhez, voltál képviselő, 
vezetted az ifjúsági klubot és most a nyugdíjasokat 
fogod össze.  
Mondanál valamit a gyökereidről? Mi vezető óvónő-
ként ismertünk meg, de honnan jöttél? 
Mozsgón anyakönyveztek, miután 1945-ben Szulimán-
ban születtem. Életemben 3 település volt a meghatá-
rozó. 18 éves koromig Somogyviszló, 9 év munkavi-
szony Felsőmindszenten /ma Mindszentgodisa/, majd 
38 éve valóban mozsgói lakos vagyok. 

 

Érettségi után 1 évig voltam képesítés nélküli óvónő 
Almamelléken. Kadiró Erika – Almamellék polgármeste-
re – a legelső óvodai csoportomba járt. Miután felépült 
az óvoda - hol a könyvtárban, hol az iskolai ebédlőben 
voltunk – képesített óvónőt vettek fel, s én áthelyezés-
sel kerültem át Mindszentre, a sásdi járásba. Nagyon 
szerettem ott élni. 

 

Testvéreim családalapítása, szüleim idősödése miatt 
fogadtam el a mozsgói állást. Módenszieder János 
tanácselnök és Őri Ferenc Igazgató kerestek fel Mind-
szenten, s hívtak ide vezető óvónőnek. 

 

Szeretünk családommal itt élni. Férjem itt volt biológia-
földrajz szakos tanár. Leányunk logopédus tanár és 
terapeuta, de már több éve rádiózik. Jelenleg a Juven-
tus Rádió szerkesztője, Budapesten él, de alig várja, 
hogy hazajöhessen mozsgói levegőt szívni. 

 

Számodra mit jelent az a szó, hogy óvoda? 
Számomra óriási felelősséget jelent elsősorban! Ez a 
legfogékonyabb kor az ember jellemének kialakításá-
ban mind a szülők, mind az óvónők részéről! Csak 
együtt lehet eredményes! 

Kitűnő kolléganőim és dajkáim voltak, s vannak ma is 
az Óvodában. Külső szemlélőként azt kívánom minden 
gyereknek, hogy ilyen családias, gyermekcentrikus 
óvodában legyen részük! 

 
 
 

Az ember nem születik óvónőnek. Követünk el hibákat, 
de a sok-sok tapasztalat csak előnyére változtatja meg 
az embert jellemében és munkájában egyaránt. 

 

Minden csoportodra, minden gyerekre emlékszel? 
Azt nem merném mondani! Ma már csak a szépre em-
lékszem, s boldog vagyok, ha látom őket, vagy hallok 
róluk. Jól esik hallanom: „Marika néni, az én anyukám, 
apukám tehozzád járt oviba!” 

 

Megosztanád az olvasókkal kellemes ovis élménye-
det? 

Karácsony előtti utolsó napon egy-egy narancsot kap-
tunk a napköziből. Hazamenéskor derült ki, hogy egy 
hiányzik!.„ Hát nem belevándorolt a csertői Bagó Pisti 
zsebébe!”  

–  Óvó néni! Otthon van az Erzsike, annak is kell 
egy!” Természetesen odaadtam neki az enyé-
met. 

 

Nagyon kreatív embernek ismertelek meg, milyen új 
programokat vezettél be? 
Mindig szerettem nyüzsögni. Amikor megválasztottak 
képviselő-testületi tagnak – több ciklusban is -, úgy 
éreztem, hogy valami konkrét dolgot is tenni szeretnék. 
Mivel a fiatalok kicsit mostohán voltak kezelve, velük 
kezdtem törődni. Szívesen emlékszem ezekre az évek-
re. Kirándultunk gyalog Gyűrűfűre, Ibafára, busszal 
Ópusztaszerre. Színházba jártunk Pécsett, Kaposváron 
és a margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Társadalmi 
munkában növényeket ültettünk a játszótéren és az 
óvodában. Mi hoztuk vissza Lengyeltóti János nevét 
azzal, hogy emlékére rendeztünk évente sakkverse-
nyeket. Stájer Gyuláné, Csöpi nagyon örült, hogy nem 
hagytuk elfelejteni Tóti bácsi nevét (utána vette fel az 
iskola).  
Főbb partnereim voltak: Fekete Csaba, Ölbei Gabi, 
Szukits Vera, Kiss Tomi, Orgyán Béla, Horváth Zoli, 
Kovács Kornél és a többiek.  
Olyan jó volt a kapcsolatunk, hogy pl. színházba menés 
előtt azt is tőlem kérdezték meg: „Marika néni! Ki kell 
oda rittyenteni?” Gyalogtúrákon a lányok kérdését, de a 
cigizést is megtárgyaltuk baráti alapon! 

 

2005 januárjától vezetem a Nyugdíjas Klubot. (2010-
ben Götzné Marika és Csaba vette át. Egy évig „sza-
badságra engedtek a társak, hogy a vezetés gondjaitól 
kikapcsolódhassak.) 
A falu életében maximálisan részt veszünk. Lehet ránk 
számítani, jelen vagyunk, ha műsorra van szükség, ha, 
mint közönségre. A falu és a szociális otthon ünnepé-
lyein rendszeresen szerepelünk énekkarral, tánccal. 
Temetésen is többször énekeltünk.  

 

Nevemhez kötődik még az asszonytorna beindítása az 
óvodában. Pontosan 16 éve tornázunk, változó lét-
számmal. Jótékony hatását magamon tapasztalom, de 
bárkinek szívesen ajánlom is! 
Legújabb ötletem a Nyugdíjas Csillag születik vetélkedő 
megrendezése. 
Ennek köszönhetem, hogy előző munkahelyem (Mind-
szentgodisa) dajkája olvasott róla a Dunántúli Napló-
ban, s eljöttek tavaly 18-an. Idén már 30-an jelentkez-
tek! Olyan volt a hangulat, mint egy érettségi találko-
zón! 
 

Köszönöm a beszélgetést, őrizd meg agilitásodat, 
ehhez kívánok erőt, egészséget! 
      P. É.
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Nyugdíjas találkozó –  
          „Nyugdíjas Csillag születik” 
2011. július 2. 
 

„Amikor gyerek az ember a játék az elsődleges – ez 
végigkísér bennünket egész életünkön át - , nyugdíjas 
korban is ugyanolyan fontos a játék, a vidámság – 
mondta el köszöntőjében Matis Géza, a Nyugdíjasok 
Baranya Megyei Képviseletének elnöke. (Tizenhárom 
helyről több mint kétszázan jöttek.) És valóban az 
egész napot végigkísérte a játék, a jókedv. A délelőtti 
akadályversenyen a csapatok keresték a fűbe elrejtett 
papírkukacokat, célba dobtak, hulahoppkarikáztak, 
krumplit ültettek, zsákbamacskáztak és még sok-sok 
játékos feladatot oldottak meg. A délutáni „Nyugdíjas 
Csillag születik” megmérettetésen különböző műfajok-
ban mutathatták be tehetségüket a résztvevő idősek, 
de az unokákat is bevonták a megmérettetésbe. Verse-
ket szavaltak, pikáns történeteket meséltek, láthattunk 
Apácashowt, Demjén paródiát, táncoltak a pom-pom 
lányok, halhattunk Máté Péter slágereket, népdalokat, 
operett szólót, cigánydalokat. A műsor színesítette a 
szociális otthon lakóinak jelenete. A 18 produkció közül 
a közönség döntötte el a helyezési sorrendet, az első  

 
 

helyen Markó Mihály mindszentgodisai nyugdíjas vég-
zett szavalatával.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az élő zenére táncra perdültek a résztvevők, elfeledték 
a gondokat, bajokat, feltöltődtek energiával. 
Köszönet és tisztelet illeti a szervezőket, a mozsgói 
Őszikék Nyugdíjas Klub tagjait.    
                 P. É. 

 
 

Óvodai ballagás 
2011. június 10. 
 

A nagycsoportosok vettek búcsút az óvó néniktől, a 
dajkáktól, társaiktól, intézményüktől ezen a szép napon. 
Az ünnepség első részében az óvodában eltöltött évek 
alatt tanult versekből, dalokból adtak elő egy csokorra 
valót a szülőknek, vendégeknek, társaiknak a ballagok: 
Juhász Réka, Katona Viktória, Kelemen Cintia, Kolovics 
Virág, Merényi Márk, Orsós Szilvia, Szalai Kitti, Tormási 
Miklós, Tóth Viktória, Zákányi Kamilla. Ezt követte a 
felejthetetlen élményt adó Nyúliskolában című mese 
eljátszása, végül ballagási verseket szavaltak, énekel-
tek a kicsik. A műsor után, melynek betanítója Gulyás 
Csabáné óvónő volt, a szülők által hozott sütemények-
ből közös kerti partit tartottak.                            
 
 
 
 
 

 

Egészségnap az óvodában 
 

Az idei évben június 06-án került sor a rendezvényre, 
ahol játékos feladatokkal, igazi versenyszellemben telt 
a délelőtt. 
Ügyességi játékokon keresztül a mozgás, zsákbamacs-
ka állomáson a személyi higiénia, zöldség és gyümöl-
csök kóstolgatása kapcsán az egészséges táplálkozás-
ról illetve a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról 
hallhattak az ovisok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eredményhirdetés mindenki számára izgalmas volt, 
s ami rendhagyóvá tette, hogy három csapat azonos 
pontszámmal az első helyen végzett. Az „érmek„ ter-
mészetesen nem maradhattak el, s minden egyes csa-
pattag gyümölcsöt is kapott. Úgy gondolom mindannyi-
an jól éreztük magunkat, s külön szeretném megkö-
szönni Ica óvó néni segítségért, aki sokat dolgozott, 
hogy ez a nap ilyen jól sikerüljön.      
             Horváthné Berta Ildikó, védőnő 

 
Gajákné Peszmeg Mária klubvezető megnyitja a rendez-
vényt. 

 

 
P. É. 
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Ballagás – tanévzáró ünnepély az iskolában 

2011. június 18. 

 

 

„Itt minden volt, 

Itt minden múlt. 

Itt minden visszavár, 

Itt a régi nap nem alkonyult, 

És nem lett ősz a nyár. 

Itt a pillanat megmaradt, 

Hát adjatok kezet, 

A kis sziget mindig szabad, 

csak EMLÉKEZZETEK!” 

 

Ezekkel a sorokkal búcsúztak a 8. osztályosok az iskolától, tanáraiktól, a dolgozóktól, iskolatársaiktól. Utoljára szólt a 

csengőszó számukra ebben az iskolában. Ezen a napon a tanulók és a pedagógusok is elfelejtik a rossz pillanatokat és 

csak a szépre, a jóra emlékeznek, hiszen a diákélet legszebb percei között tartják számon a ballagást, a tanévzárót. 

Sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött – mondta el beszédében Mustos Erzsébet tagiskola-vezető -, az iskolai ta-

nulmányi átlag 3,2 volt. Jó tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért, versenyeken való részvételéért, közösségi 

munkáért a következő tanulók kaptak jutalomkönyvet: 

1. o.: Szabó Attila, Paizs Réka, Nagy Katinka, Steiger Alexandra 

2. o.: Tóth Levente, Hegedűs Péter, Büki Vivien 

3. o.: Farkas László, Gelencsér Mercédesz, Papp Márió, Ignéczi Éva,  

     Baricz Vince, Preisendörfer Antal,Stocker Ramóna 

4. o.: Viljovácz Kitti, Földi Krisztina, Tormási Noémi 

5. o.: Puskás András, Hegedűs Richárd, Németh Tamara,  

     Horváth Virgínia 

6. o.: Schludt Dominik, Pintér Szabolcs, Nagy Bálint 

7. o.: Márton Ivett, Gazdag Virág, Orbán Éva, Harmuth István 

8. o.: Gyuris Szilveszter, Juhász Dalma, Boros Bernadett,  

     Gazdag Csenge, Zákányi Balázs 

 
 

Az év tanulója Márton Ivett lett.  
 
 

 

Megható pillanatoknak lehettünk tanúi, az ünnepség részeként került sor Őri Ferenc nyugalmazott igazgató vasdiplomá-
jának átadására. Feri bácsi kiváló szellemi és fizikai frissességnek örvend, gondolatai a munka dicséretéről, az elhiva-
tottságról, a tisztességről szóltak.          P. É. 

 

 
 
 

 

A 8. osztályosok:  
 

Borongics Zsolt,  Boros 
Bernadett, Gazdag 
Csenge, Gyuris Szil-
veszter, Horváth Dáni-
el, Juhász Dalma, 
Orgyán Róbert, Orsós 
Alexandra,Orsós Nor-
bert, Paizs Ákos, Ta-
kács Nimród,  Viljovácz 
Tünde, Zákányi Balázs 
osztályfőnökükkel 
 Matus Attilával 

 
A 4. osztályosok átveszik a jutalomkönyveket 

 

 
A műsoros esten fellépő „westerntáncosok” 

 

 
A csőlátás kipróbálása a multikulturális napon 
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Sikeres olimpiai részvétel 
 
 

A Speciális Olimpia 13. Nyári Világjátékainak küz-
delmeiben 185 ország versenyzője 22 sportágban 
mérhette össze erejét, tudását. 
 

A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó- 

Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye a két 

egyesület közreműködésével (Csizik Mihály 

Sportegysület és Horizont Sportegyesület) biztosította a 

lakói számára a 2011-es  Athéni Speciális Olimpián 

való részvételt. 

Intézményünk 5 lakója versenyzőként, 1 dolgozója 

edzői minőségében és 2 fő partnerjátékosi versenyző-

ként vett részt az olimpiai játékokon. 

Szép eredmények születtek, amivel nemcsak az intéz-

mény hírnevét öregbítettük, hanem a községét és az 

egyesületekét is. 

 

 

 

 

Eredményeink: 

 

Tóth László (Csízik Mihály SE-Mozsgó), arany 100 
méteres síkfutás, ezüst távolugrás 
Varga Mónika (Horizont SE-Szigetvár), arany 1000 
méteren, ezüst 10 km-en, 4. hely 25 km-en 
Horváth Ildikó(Csízik Mihály SE-Mozsgó), arany 1000 
méteren, 7. hely 500 méteren 
Király Zoltán(Horizont SE-Szigetvár), bronz 500 méte-
ren, 6. hely 5 km-en, 7. hely 1000 méteren 
Petrovics László (Horizont SE-Szigetvár) labdarúgás 
ezüst 

 

Vucskics László kerékpár edző 
Csók Ferenc labdarúgó partnerjátékos  
Takács István labdarúgó partnerjátékos 

 

Büszkék lehetünk rájuk, ezúton is gratulálunk nekik. 
 

Kaiser Gábor ig. 

Kispályás futball-utcabajnokság  
 
Az utolsó, 10. fordulóra 2011. július 9-én kerül sor a 
sportpályán: 
 
 
 
 

17.00 Békaretyegő-Almáskeresztúr (elmaradt 7. ford.) 
18.00 Mátyás király u. - Almáskeresztúr 
19.00 Békaretyegő - Bazdelőre 
 
 

MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja 
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.;    Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;     Kiadó és  
Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Szerkesztő: Jámbor Beáta;  
 Kiadványterv: Győri Zsuzsi  Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: konyvtar@mozsgo.hu   ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254 
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51 cm átmérőjű SAMSUNG már-

kájú televízió eladó. 

Érdeklődni: +36 (20) 378-4467 

Malacok eladók. 

Érdeklődni: +36 (20) 210-4346 

Értesítés 
 

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a könyvtár  
július és augusztus hónapokban is  
nyitva tart az alábbiak szerint: 

   
Hétfő        ZÁRVA  
Kedd        9.00 - 12.00 óra  14.00 - 18.00 óra  
Szerda     9.00 - 12.00 óra 14.00 - 18.00 óra  
Csütörtök ZÁRVA            14.00 - 18.00 óra  
Péntek     9.00 - 12.00 óra 14.00 - 18.00 óra  
Szombat  ZÁRVA 

 

 
A 9. forduló eredménye: 
 

Bazdelőre : Petőfi utca          0 : 10 

Mátyás király : Békaretyegő   10 : 2 

 


