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EGYSÉGBEN AZ ERŐ 

A 2016-os év újabb jelentős mérföldkövet jelent az immáron hatodik ízben megrendezésre kerülő Mozsgói 

Kakasfesztivál életében. A szervezőket az elmúlt évek során elkönyvelt számos sikertörténet arra ösztö-

kélte, hogy egész hétvégét betöltő rendezvénnyé bővüljön a fesztivál. 

Idén is három fő programelem köré csoportosultak az események: 

A kakasfőző-versenyen 37 csoport vetette össze szakácstudományát, az eddigi 

években megszokott kakaspörkölttel szemben, most bármilyen ételt készíthettek 

a rendelkezésre álló ka-

kasból. A zsűri a nevezők 

közül a Cottage & 

Cuisine Szigetvárról ér-

kező csapatának „Falusi 

kakaspörkölt zöldfűsze-

res túróval töltött 

cannellonival, kézműves, 

kapros gyökérkenyér és 

burgonyás tönkölyvekni ízelítővel” elnevezésű-, 

csodálatos módon tálalt kakasos ételkölteményét 

tüntette ki első helyezéssel.   

 

A versenyen kívül meg kell említenünk, hogy a szervezők főzőcsapatának „Igazi, hamisítatlan Mozsgói Ka-

kaspörkölt”-je, közel félszáz adag kimérését követően, az utolsó kanálig elfogyott, és nem kevésbé jelen-

tős személyiségek, mint a fesztivál sztárjai közül többen is dicsérő módon tettek róla említést közösségi 

oldalukon, illetve a vendégkönyvünkben. 

Oláh Gergő hivatalos facebook oldalán megjelent sorok: 

„Mozsgó!    

Kakasfesztivál! 

Vagány közönség! 

10 pontos kakas pörkölt nokedlivel!” 

Fotó: Ken Owen 
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A cserépkakast hosszasan elnyúló próbálkozásokat követően 38. nevezőként Pettendi Miklósnak sikerült 

leütni. A tömeg hangját és hangulatát szavakkal le sem lehet írni, ez a programelem nem véletlenül alappil-

lére a fesztiválnak, melynek izgalmait ezúton is Bencze Balázs fokozta. 

Az idei év kakasainak viadalában falunkbéli, Szijártó Krisztián maradt talpon, így 2013-as győzelmét sike-

rült megismételnie. 

A festői környezettel megáldott futballpályánk méltó helyszínt teremt évről évre a kakasfesztiválnak, és 

elegendően nagy teret biztosít ahhoz, hogy több funkciót is betöltsön. A pályán kaptak helyet  - a hagyo-

mányőrzés jegyében - az új elemekkel bővült népi játékok és a kézművesek vására.  A vurstlisok terepe, a 

már megszokott módon, a régi céllövölde helyszíne volt. A focipálya alatti területen található nagyszínpa-

don és a bejáratnál felállított kisszínpadon léptek fel az előadóművészek. A középpontban alakították ki 

kakasütés számára berendezett szalmabála kört, a gyermekfoglalkozások pedig a fák árnyékában zajlot-

tak.  

Kedves háziasszonyunk, Gaják Petra ötödik alkalommal is profizmusáról tett tanúbizonyságot, kellemes 

hangjával könnyedén kapcsolta össze a különböző programelemeket, és kisebb interjúkkal színesítette a 

palettát. Fazekas Orsolyával, a Baranya Megyei Értéktár Bizottság tagjával arról beszélgetett, hogy tavalyi 

év során a Mozsgói Kakasfesztivál hetedikként vált a Megyei Értéktár részévé. 

 

SZÍVVEL, LÉLEKKEL, EGYÜTT, KÖZÖS ERŐVEL… 

Ezen a fantasztikus drón-felvételen az emberi tömeg által 

kirajzolt kör tökéletesen szimbolizálja azt az egységet, mely 

a mi kakasfesztiválunk legnagyobb erényét jelenti. Azt, hogy 

az emberi összefogással hegyeket lehet mozgatni, egy ösz-

szeszokott csapattal, és sok-sok segítő munkáskézzel, akik 

szívüket, lelküket beleteszik a feladatba, létrejöhet egy ilyen 

nagyszabású rendezvény, ami méltón válhat a falu büszke-

ségévé. 

Szívből örülünk, hogy az egész Dél-Dunántúli Régióból, de 

még külföldi országokból is, nagyon sokan jöttek el hozzánk 

Mozsgóra, és velünk együtt lettek részesei a kakasfesztivál 

közösségi élményének! 

Neiczer-Győri Zsuzsi, a szervező csapat tagja 

  

 
ByTheWay fellépése                        Fotó: Ken Owen 
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KAKASFESZTIVÁL, a dolgozók, a fellépők és a 

résztvevők szemszögéből 

6. alkalommal került megrendezésre a Mozsgói Ka-

kasfesztivál. Az ünnep fő célja községünk hagyomá-

nyainak felelevenítése, megőrzése, Mozsgó hírne-

vének népszerűsítése, közösségi kapcsolódás. Év-

ről-évre egyre többen, egyre több helyről, egyre 

messzebbről érkeznek.  

A hangulat idén is fergeteges volt - sokszor körbe-

jártam, hogy interjúkat készíthessek a résztvevőkkel 

az újság számára, s legtöbbször jóízűen beszélgető, 

átszellemülten koncertet hallgató embereket talál-

tam vagy épp a gyermekükkel vidáman játszó szü-

lőket, akiket nem szerettem volna megzavarni, mi-

közben örültem, hogy ilyen sokaknak nyújtott valódi 

kikapcsolódást a kakasfesztivál. Szerencsére két 

nap alatt volt időm elég embert megszólítani ahhoz, 

hogy a véleményük tapasztalatként szolgáljon az 

idei fesztiválról. Mindenki jól érezte magát, legtöb-

ben a remek szervezést, a kedves fogadtatást, az 

igényes programokat és a szép környezetet emelték 

ki véleményükben. Azt gondolom, hogy egy ilyen 

kaliberű fesztivál egy nagyváros keretein belül is ha-

talmas sikert jelentene. Ebben a községben élnek 

olyan emberek, akik időt, energiát nem sajnálva te-

szik közkinccsé a munkájukat, tudásukat, lelkese-

désüket, aminek megvan és mindig meg is lesz az 

eredménye. Gratulálok mindenkinek, aki részt vett a 

program megszervezésében, lebonyolításában! 

Szabó Detti Ken Owen párja, aki fotódokumentációt 

készít a Kakasfesztiválról. Mindketten részt vettek 

az előkészületeken, látták, ahogy az építmények ké-

szültek, a dekorálást, rendezkedést, finomításokat. 

Mindketten részt vesznek a CSANA bölcsiseinek 

angol nyelvre hangolásában. A fesztivál előkészüle-

teit és folyamatát – Puskás Éva felkérésére - fotós 

szemmel követték végig.  

 

Fotó: Ken Owen 

– Nagyon szervezett minden, nyugalom, kiegyensú-

lyozottság, harmónia érződik a különböző csapatok 

között - tudom meg Dettitől. Stresszmentesen folyik 

a szervezés, ami a szervezők munkájának magas 

fokáról árulkodik. A különböző csapatok turnuson-

ként vették át a feladatokat, teljes összhangban dol-

goztak. A Polgármester Úr minden reggel a helyszí-

nen válaszolt a felmerülő kérdésekre, és részt vett a 

hivatalos szervek – mint katasztrófavédelem, vám 

és pénzügyőrség- ellenőrzésén. Dettinek feltűnő 

volt, hogy a gimnazista kötelezően önkéntes felada-

tot ellátó diákok egész héten nyugodtan, vidáman 

dolgoztak, egy rossz szó nélkül, amiből Ő megint 

csak a szervezés profizmusát olvassa ki. 

Detti 2011 óta vesz részt a fesztiválon. Kezdetben a 

Gyerekesélyprogram okán kapcsolódott be. Ked-

vence a népi játszóház és a népi tárgyak kiállítása, 

amihez Ő is hozott néhány tárgyat, hogy bővítse a 

mozsgói népi tárgyak gyűjteményét. Örül, hogy ki-

derült, ezúton is tud kapcsolódni Mozsgóhoz, hisz 

szenvedélye a régi tárgyak gyűjtése. Kiemelte, hogy 

milyen fontos számukra, hogy Puskás Éva mindig 

időben tájékoztatta Őket, jó volt a feladatelosztás és 

a kapcsolattartás is. 

 
Fotó: Ken Owen 

 

Balogh Beatrix harmadik alkalommal készíti a ka-

kasfesztivál fotódokumentációjának egy részét. 

Szerdától fotózta a felkészülést is.  Legjobban a 

népi tárgyak kiállítása és a Balkán Fanatik koncert 

nyerte el a tetszését. Nagyszerűnek gondolja, hogy 

idén kétnapos a fesztivál. A programokat egyre 

szervezettebbnek látja. Területileg autentikusnak, fi-

atalosnak tartja a fesztivált, ahol minden réteget 

megmozgatnak, széles a paletta, és átjön a szerve-

zők, lebonyolítók teljes erőbedobása. 
 

Kolics Imrével, a kakasfesztivál egy nem szokvá-

nyos módon történő dokumentálásáról beszélget-

tünk: 

Most először jártunk a rendezvényen. A Mozsgói 

Kakasfesztivál az első nagyobb volumenű fesztivál, 

amin részt vettünk légi felvételek készítése szem-

pontjából. Más jellegű felkéréseink, megbízásaink 

természetesen voltak és vannak. Ezeken a rendez-

vényeken készült légi felvételek (videók, fotók) meg-

tekinthetőek a weboldalunkon, illetve közösségi 

csatornáinkon is.  
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A fesztivál felülmúlta a várakozásainkat! Pozitív be-

nyomást tett minden szempontból! Nagyon színes, 

igényes, sokrétű programokat kínált minden korosz-

tálynak.  

Szerettük volna megmutatni az embereknek eme 

csodás technikai eszköz, a drón segítségével, hogy 

milyen a madarak, a témánál maradva, a Kakas 

Szemével a levegőből a Mozsgói Kakasfesztivál! 

Fentről a levegőből teljesen más világ tárul elénk. 

Fentről, minden más! Az eddig jellemtelen dolgok, 

tájak megmutatják egy másik arcukat.  

Legmegnyerőbb volt a szervezettség, minden ment 

a maga útján probléma, gond nélkül! Gratulálunk! 

Bízunk benne, hogy jövőre is itt lehetünk! A Polgár-

mester Úr és a szervezők is nagyon nyitottak voltak. 

Ezúton is köszönjük a lehetőséget! Reméljük, hogy 

ez egy jó munkakapcsolat kezdete! Jövőre egy na-

gyobb szabású anyag összeállítása a cél! 
 

 

Fotó: Ken Owen 

Kaba Lamin két éve a kakasfőző-verseny zsűrijének 

elnöke. Szakmáját tekintve szakács – a zsűri többi 

tagját olyan ismerősei közül választotta ki, akik ét-

termekben, gasztronómia oktatásában jártas szak-

emberek. Utólag is örül, hogy remek csapatszellem-

ben zsűrizhették a finomabbnál-finomabb ételeket. 

Lamin örült annak a változtatásnak, hogy a kakas-

ból nemcsak pörkölt, hanem bármilyen étel készül-

hetett. A legviccesebb ötletnek azt találta – amit egy 

fiatalokból álló szimpatikus csapat tervezett elkészí-

teni, hogy a töltött kakast bográcsban szerették 

volna sütni… Lamin szerint az ötlet egyedi és jó, 

próbált hasznos tanácsokkal szolgálni a megvalósí-

táshoz, ám a csapat feladta tervét és a verseny vé-

gére eltűntek – a zsűri elnök nagy sajnálatára. A ka-

kasfesztivál és főzőverseny kapcsán Lamin a leg-

fontosabbnak azt tartja, hogy kedves emberek jó 

hangulatban, beszélgetve alkothatnak, megismer-

kedhetnek egymással a távolabb élők is. Számára a 

fesztivál egy békés ünnep, ami összehozza az em-

bereket – nagy dolognak tartja, hogy  manapság vá-

rosokon kívül is történnek ilyen kellemes, nagysza-

bású programok. 

Idén Szigetvár csapata nyert, a tavalyi győztes csa-

pat második helyen végzett. Pontozták az innová-

ciót, az előkészületeket, a tálalást, az ízeket, a kre-

ativitást, pörköltnél az étel színét, a főzés során ta-

pasztalt higiéniát (ezt minden csapatnál rendben ta-

lálták) és az egyediséget. Utóbbi okán különdíjat ad-

tak egy fiatalokból álló társaságnak. 

Az első helyen végzett csapat tagjai már az előző 

napokban is készültek a versenyre. Rozmaringággal 

átfűzött menülappal, előkészített körettel érkeztek, 

hogy a helyszínen a kakasra koncentrálhassanak. 

Külön főzték a zsűrizendő ételt, és külön azt a nagy 

adagot, amit később a közönség is fogyaszthatott. 

 

Fotó: Ken Owen 

– Ha már az ételkészítésről beszélgettünk, megkér-

deztem interjúalanyomat, mi a kedvenc étele. Egy 

mosoly mögött gondolkozott pár másodpercet, 

mire elárulta „A salátatálakat, grillzöldségeket sze-

retem nagyon a saját készítésű grillezett kecskesaj-

tunkkal.” 

Kérte, hogy említsem meg a cikkben, hogy a ver-

seny végéről azért kellett eljönnie, mert egy időpon-

tilag régen leszervezett csapat várta a farmon, aki-

ket szeretett volna fogadni. Sajnálja, hogy a két idő-

pont összecsúszott, de valahol örül, hogy „nem kel-

lett senkinek a lábára lépnie”, hisz minden ver-

senyző csapattal beszélgetett, mindenkit szimpati-

kusnak talált és sajnálja, hogy a sok finom étek kö-

zül választani kellett, hisz mindenkié értékes alkotás 

lett.  

Ha jövőre is felkérik a szervezők, hogy legyen a zsűri 

vezetője, nagyon szívesen vállalja, örömmel tesz 

eleget ennek a nemes feladatnak. 

Lázár Henrietta második alkalommal volt a főzőver-

seny zsűrijének tagja. Nagyon jól érezte magát 

Mozsgón, a jól szervezett „szimpatikus fesztiválon”. 

Más fesztiválokhoz képest családiasabbnak élte 

meg a hangulatot. Évről-évre gördülékenyebbnek, 

szervezettebbnek látja a rendezvényt. Elmondta, 
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hogy a jó szervezés mögött látszik a sok időbefek-

tetéssel járó háttérmunka. Jó érzéssel töltötte el, 

hogy a főzőverseny résztvevői süteményekkel, ita-

lokkal kínálgatták, invitálták – volt, akivel a tavalyi 

évről emlékeztek egymásra, ami barátságossá tette 

a hangulatot. Szimpatizált az újítással, hogy nem 

csak pörköltet lehetett készíteni a kakasból. A csa-

patok lelkesedése, győzelemre törekvése szintén 

tetszett Henriettának. A pontozás kapcsán a kreati-

vitást és higiéniát emelte ki – utóbbinál pontlevonás 

járt a főzés közbeni dohányzásért. Plussz pontot ért 

a nem pörköltként készült kakasételek esetén, ha 

bonyolultabb körettel, vagy valami extrával bővítet-

ték a húst. Megtudtam, hogy Heni 13 éves kora óta 

vendéglátásban dolgozik, 9 éve mint szakoktató és 

vizsgabizottsági tag. Imádja a munkáját, ez az élete. 

Kedvenc étele a lecsó - bármilyen formában. 

Dr. Puskás Kata az elsősegély sátor vezetője. Rosz-

szullétek, apróbb sérülések ellátását vagy nagyobb 

sérülések esetén elsősegélynyújtást, akár lélegezte-

tést, gyógyszerek beadását tudja vállalni, illetve a 

mentőautóhoz kísérte a betegeket Horváthné Berta 

Ildikó védőnővel. Minden olyan esetet el tudnak 

látni, amit egy háziorvosi ügyelet. Tavaly csípések, 

fejfájás, magas vérnyomás, apró baleset kapcsán 

vették igénybe a szolgálataikat, az idei év nyugod-

tabbnak bizonyult.  

Bencze Balázs azaz „Bence” mindig nagyon örül a 

fesztiválnak. Idei legnagyobb öröme, hogy minden 

gyermeke itthon van és együtt vehettek részt a ren-

dezvényen. Elárulja, hogy szkeptikus volt a kétna-

pos programmal szemben, de most már örül, hogy 

a szervezők bevállalták ezt az újítást.  

 

Fotó: Ken Owen 

– A fesztivál kinőtte magát - mondja büszkén - min-

denki számára van program. 

Bence négy évig volt a kakasütés és kakasviadal „fő 

kakasa”, de úgy érzi itt volt az ideje átadni a stafétát 

a nála fiatalabb Jusics Zsoltnak.  Bence fellépett A 

hét kecskegida című mesejátékban - amit a  gyere-

kek nagy örömére adtak elő az egyesület tagjaival. 

– Az ember amit tud, hozzátesz – mondja - idén töb-

bet láttam az egészből, mint eddig.  Minden prog-

ram tetszett, nincs kedvence. Egyre profibbnak 

tartja a szervezést.  

- Nem is gondolják sokan, hogy mekkora munka áll 

egy ilyen program megszervezése mögött. Éváék 

egy hét múlva már a jövő évi kakasfesztivált fogják 

szervezni - vetíti előre mosolyogva - s elviszik 

Mozsgó hírnevét mindenfelé. Igazi lokálpatriótáknak 

való program ez - zárja le a beszélgetést. 

Jusics Zsolt idén lett a kakasütés levezénylője, azaz 

a „fő kakas”. Irányítóként vett részt a kakasok ver-

senyén is. A kakasütés versenyzőjeként 2011-ben 

indult először. 2012-ben felkérést kapott, hogy aktív 

tagként kapcsolódjon a programhoz. Szülőfaluja, 

szívügye Mozsgó - az is bizonyítja, hogy Mozsgó 

nevét alkarjába tetováltatta. A kakasütést azért sze-

reti, mert olyan emberekkel lehet itt találkozni, akik 

hasonlóan gondolkodnak, a program összehozza 

az embereket, örülni lehet egymásnak. A Mozsgói 

közösséget olyannak érzi, mint egy nagy család, 

ahol a fiataltól a nyugdíjasig mindenki jelen van. Je-

lenleg tűzvédelmi rendszergazdaként dolgozik, 

munkája mellett csak kéthetente tud hazajárni, de 

hosszú távú terve, hogy Mozsgón éljen majd a csa-

ládjával. 

 

Fotó: Kincses Baranya 

Neiczer- Győri Zsuzsi a Művészeti Egyetem vizuális 

nevelő tanár festő szakán végzett. Ő vezette a „ka-

kaspingálást”. A kezdeti technikai nehézségek le-

küzdése után elkezdtek jönni a gyerekek, és szom-

bat délelőttől folyamatosan jöttek a 4-15 évesek és 

szüleik vasárnap estig. Az alkotások témája a kakas 

volt – bármilyen kreatív ötletet alkothattak a részt-

vevők. Zsuzsi örömmel konstatálta, hogy néhány 

apa is besegített a gyermekének az alkotásban. 

Észrevette, hogy mennyire bátortalanul nyúltak az 

ecsethez - legtöbben a nagy felületre sem mertek 

ráfesteni vastag ecsettel, inkább a vékonnyal pró-

bálkoztak - talán jobban bennünk van az alkotás tö-

kéletességére törekvés, mintsem az alkotás örömé-

nek, lendületének megízlelése utáni vágy. 
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A programokból nem sokat látott - s bár kedvence 

a kakasütés - csak az első próbálkozóhoz, Kovács 

Zsolthoz tudott odaszaladni, hogy megnézze. A 

többieket lelkesen hallgatta, míg készültek a színes 

alkotások. 

– Jól elfáradtam, de megérte - avat be érzésébe. – 

Szeretem dicsérni a gyerekeket, az enyémeket is- 

ezt nagyon fontosnak tartom… szabadjára kell en-

gedni Őket az alkotásban, hogy szárnyalhasson a 

fantáziájuk. Nagyon pozitívan éltem meg, hogy en-

nek itt részese lehettem. 

 

 

Fotó: Balogh Bea 

 

Kovács Dezső, iskolánk testnevelő tanára a gyere-

keknek szánt területen várta az érdeklődőket. Fon-

tosnak tartja, hogy sokféle gyerekprogram közül le-

hetett választani, de sajnálja, hogy idén nem volt 

kiskakas-verseny. A főzőverseny sikerét és nagy-

szerű hangulatát emelte ki az idei élményei közül. 

Fontosnak érzi a jó szervezést, a jó kezdeményezé-

seket és a változtatásokra való igényt.  

 

Baka Dorisz a mozsgói gyerekház vezetője a népi 

játszóházba segített be, és  a gyerekházban készí-

tették el a játékként használható péksütiket. Szuper 

élmény számára a közös főzés hangulata, a gyere-

keknek szervezett programok, és a szülőknek szánt 

kínálat. Jól szervezettnek találja a fesztivált. 

A játszóházban dolgozók – Séllei Dzsenifer, Román 

Henrietta, Kovács Dezső, Nagyné Rajna Mónika- 

folyamatosan érkező kisgyerekeket felügyelhettek. 

Egyik kedvenc a teknőben lévő kukorica volt, de a 

malom társasjáték és a memória játék is többször 

gazdára talált. 

 

Szabó Zsuzsannától a takarító brigád vezetőjétől 

megtudom, hogy nagyon szeretik a fesztivált. Ezt 

munkatársai – Buzás Erzsébet, Varga Mária, Hor-

váth Éva, Miklós Mária- is megerősítik. Az előkészü-

letek során mézet üvegeztek, meggylevet töltöttek 

ki, takarították az asztalokat, székeket, lemosták a 

gyerekjátékokat a játszóházhoz, és rendszeresen 

felügyelték a wc-k higiéniáját. (Külön kiemelték a 

vendégek a visszajelzések során a wc-k tisztaságát! 

szerk.) 

– A munka és a móka keveredik - mondják moso-

lyogva - mindenhol ott voltunk egy kicsit. 

– A legjobb, hogy együtt vagyunk, jól érezzük ma-

gunkat, közös az élmény. 
 

Örültek a körhintákon beváltható tiszteletjegynek, 

az innivalónak és kávénak. 

 

ELŐADÓK: 

Meszes Zsolt, községünk lakója is színpadon állt a 

második napon a Dübörgő Wattacukrock zenekar 

szintetizátorosaként és előadójaként. Örült, hogy a 

koncert végére beindult a közönség. A zenekarról 

beszélgetve megtudtam, hogy „Döde” bácsi (Gersy 

Károly zenetanár) tanítványaiból alapított egy diák-

zenekart „Beats” néven, amelynek Zsolti is tagja 

volt. Később alakult a jelenlegi zenekar, ahol Zsolt 

egy éve játszik Döde felkérésére. Fő csapásirányuk 

a rock, ám amíg első zenekaruk kizárólag angol 

nyelvű zeneszámokat játszott, a Dübörgő 

Wattacukrock célja, hogy minél több magyar nyelvű 

zene is szerepeljen a repertoárjukban. Hetente két-

szer próbálnak, hisz a nyáron 5 koncert felkérésnek 

kell eleget tenniük. Céljuk, hogy az Ő zenei ízlésük 

találkozzon a közönség ízlésével. Managerük a gitá-

ros Piros Bence édesapja, Piros László. Zsolt és 

Döde a zenekar zenei irányítója – örömmel veszik, 

hogy a többiek is egyre ötletgazdagabbak, szeret-

nének teret engedni az énekes lányoknak, hogy Ők 

vigyék a hangulatot az eljövendőben.  

Zsolt már gyerekkorától a zene világában él, hisz 

édesapja Meszes János szintén zenész, és az Ő 

műfaja is a rock. Zsolti elmondta, hogy a kakasfesz-

tivált mindig nagyon várja, jó érzés volt itthon fellép-

nie – mindent beleadott a koncertbe, mert a hazai 

embereknek még inkább adni szeretett volna. Nagy 

örömmel nézett le a színpadról az ismerős arcokra, 

boldog, hogy szórakoztathatta a Mozsgóiakat. 
 

Elter Norbert az Eurodance Tánccsoport tagja már 

6 éve. Szeret fellépni, jó érzés számára, hogy meg-

mutathatja másoknak a táncművészet ezen arcát. 

Heti 3 alkalommal gyakorolnak Pécsen, egy edzés 

2 órás. Ő sportként értékeli az életében a táncot. 

Doszpod Dávid, aki Mozsgón lakik, szintén a tánc-

csoport tagja immár 5 éve. Szeret táncolni – ez nyil-

ván nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudja oldani, 

hogy eljusson a táncedzésekre. Több fellépésen is 

részt vesz. A mostani produkciók közül egy táncban 

láthattuk. Hosszú távon szeretne a tánccal foglal-

kozni. 
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Balkán Fanatik 

A koncert után az énekesnők vidáman beszélgetve 

sétáltak a büfé felé. Amikor megszólítottam Őket, 

kedvesen és készségesen válaszoltak a kérdése-

imre. Először járnak Mozsgón - a környezet elvará-

zsolta Őket, arról beszélgettek érkezésükkor, hogy 

szívesen nyaralnának ezen a szép vidéken.  A ked-

ves fogadtatást emelték ki legfontosabbként benyo-

másaik közül. Megtudtam, hogy nyáron minden hét-

végén koncerteznek valahol, van olyan, hogy két 

helyszínre is el kell jutniuk egy hétvége alatt. Jól 

érezték itt magukat, szívesen jönnek máskor is. 
 

Wöller-Szava Zsófia a Vásárosbéci színjátszó kör 

tagja, Ő alakította a „bolond asszony” főszerepet „A 

falu bolondja” című meseelőadásban. A gyerekek 

szalmabálákon ülve nézhették végig a műsort, ami 

Zsófi szerint remek nézőtér. Társulatuk 20 főből áll, 

többször felléptek már különböző darabbal. Mivel 

két kisgyermekével érkezett, idejük javát a népi ját-

szóházban töltötték-, ami elnyerte tetszésüket. 

Gyerekei imádtak a kukoricában fürdeni, a kiskony-

hában játszani a rongyszőnyegeken a teknő, malom 

és kemence mellett. Édesanyjuk elismerését fejezte 

ki a nagyszabású programsorozat felé. 

 
 

Drónfelvétel: Kolics Imre 

VÁSÁROSOK: 

Gyöngy László és felesége családi vállalkozásuk 

kapcsán jöttek el a fesztiválra. Adalékanyagoktól 

mentes szárított és befőzött gyümölcstermékeket 

árusítottak. Néhány éve kísérletezték ki hogyan le-

het egészséges ételeket készíteni a napenergia se-

gítségével. Birsalmasajttal kezdődött a folyamat, 

majd sok ötlet és kísérletezés után számtalan ter-

méket állítanak elő a gyömbéres sütőtöktől az epres 

almáig. Szárítmányaik külleme a gumicukoréhoz ha-

sonlatos – így hamar a gyerekek kedvence lehet. 

Céljuk, hogy egészséges finomságokkal lássák el a 

cukrot nem fogyasztókat is, így több cukormentes 

termékük is szerepel a palettán. A kakasfesztiválon 

remekül érezték magukat, örültek, hogy eljöttek – ez 

az első alkalom, de tervezik, hogy jövőre ismét részt 

vesznek a rendezvényen. Leginkább a jól szerve-

zettség és a kedves fogadtatás tetszett Nekik, de 

kiemelték a szép helyszínt, az előzetes hírverést, az 

ápolt gyepet, a segítőkész szervezőket. Úgy érzik 

ilyen helyre jó lesz visszajönni. 
 

Nyuliné Klára és férje Székesfehérvárról érkeztek, 

második alkalommal, mint ékszerárusok. Klára nem 

szívesen nyilatkozik, ám férje félrehív és lelkesen, 

büszkén mesél feleségéről. Megtudom, hogy sike-

res könyvelőként dolgoztak mindketten, mikor Klára 

ráérzett a benne rejlő kreatív energiákra és 3 éve 

megalkotta első ékszereit. Azóta kísérletezik újabb 

és újabb technikákkal és egyedi, ízléses művek ke-

rülnek ki a kezei közül. Férje támogatása leginkább 

arról szól, hogy átvette a házimunka egy részét, így 

biztosítva időt párjának az alkotásra.  

Kiska László és párja Cséplő Melinda fagyi és jég-

kása árusok 5 éve kezdték a fagylalt árusítást a 

programon. A 2. kakasfesztivál előtt egy héttel látták 

a plakátot, és jelentkeztek árusnak. Teljesen „elájul-

tak” a fesztivál hangulatától, azóta jönnek. Polgár-

mesterünkkel és Puskás Évával barátság szövődött, 

Laciék családtagnak érzik magukat Mozsgón. A 

fesztivált Ők is hirdetik Kaposváron - szórólappal, 

rádióban, plakátokon - . A rendezvényt egyre szín-

vonalasabbnak tartják, szeretik ezt a pörgős, lendü-

letes mulatozást. Idáig a fagyis sátrukkal csak falu-

napokra jutottak el, ám az idén vásárolt fagyis ka-

mion lehetőséget ad nagyobb rendezvényeken való 

részvételre is - egyet biztosan tudnak: Mozsgóra 

minden évben jönni szeretnének. 

Mányok Ferenc idén költözött Mozsgóra Szigetha-

lomról, Budapest XXI. kerületéből - egy régi pa-

rasztházat vásárolt itt, mert beleszeretett a kör-

nyékbe. Először jött el a fesztiválra, faintarziás ko-

mornyiktálcát árul. Eredeti szakmája bútorasztalos, 

hobbiként kezdett faintarziák készítésébe. Rokkant-

nyugdíjas - bal lábszára művégtag-, így az ülő-

munka előnyös számára, közben kreatív energiáit 

megélheti. Egy tálca elkészítése 40-50 munkaórát 

vesz igénybe, ennek megfelelően alakul az áruk is - 

25 000.-Ft-. Ajándékozott már intarziás képet a Pol-

gármesteri Hivatalnak, innen jött az ötlet, hogy pró-

bálja ki magát vásáron. Elsősorban beszélgetni, is-

merkedni jött - jól érzi magát itt. 

 Fotó: Balogh Bea 
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Fotó: Kántor Éva 

Bakos Hajnalka egy éve költözött Mozsgóra és első 

alkalommal vett részt a fesztiválon. Saját készítésű 

ékszereit árusítja. Örül a jó minőségű, szép kézmű-

ves termékeknek, a kellemes látványnak és külön 

pozitívumként értékeli a tér berendezését. Először 

ijesztőnek találta, hogy a sátrak nem egy sorban he-

lyezkednek el, de látja, hogy ez így remekül műkö-

dik. Az esti programokon nézőként vesz részt. 

Györkő Róbertné és családja Nagyatádról érkeztek. 

Az interneten látták a fesztivál hirdetését, így első 

alkalommal jöttek el árulni saját készítésű portékái-

kat. Fő alkotásuk az üvegfestés. Tetszik Nekik a 

fesztivál hangulata, örülnek, hogy részt vehetnek 

rajta. Kamasz gyerekeik a meghívott előadók kon-

certjeit várják - kedvenceik mind szerepelnek. 

Pécsekné Dr. Csapó Anna (Csapó Pancsa) Mozs-

góról elszármazott gyógyszerésznő, 20 éve Buda-

pesten él. Általános iskolai osztálytársa volt Kovács 

Zsoltnak és Hegedűs Jánosnak. A Szigetvári Gim-

náziumban érettségizett, majd a Szegedi Egyetem 

gyógyszerész karán szerezett diplomát 1990-ben. 

1992-ig Szigetváron dolgozott gyógyszerészként, 

majd a Mozsgói Patikát vezette 1995 végéig. A Pa-

tika Privatizáció kapcsán kényszerült elhagyni 

Mozsgót, ekkor költözött Budapestre, s indult a 

ranglétra aljáról ismét. 1996 elejétől a Kelenföldi Pa-

tika gyógyszerésze lett, majd az Egészségügyi Mi-

nisztériumhoz került. 2000-2010 a Belvárosi Patika 

vezetője lett, ahol a Magyar TV készített vele inter-

jút. 2010-ben kormánytisztviselő lett az EMMI 

Egészségügyi Államtitkárság Gyógyszerészeti és 

Orvostechnikai Főosztályán. Munkakörébe tartozik 

a patikák szabályozása, irányítása, ellenőrzése, jog-

szabályok alkotása, statisztikai mutatók készítése, 

drogszabályozás, marketing szabályozás, képzések 

szabályozása, patika hitel szabályozás.  

Szülőfalujába, az öccséhez évente látogat el: a min-

denszenteket - szülei sírhelyének meglátogatását - 

minden évben fontosnak tartja. Ilyenkor megláto-

gatja a Szigetváron és a Mohácson élő testvéreit is. 

Puskás Istvánné Magdi nénire szívesen emlékszik 

vissza - akkoriban, mikor Magdi néni pedagógus 

volt, élet volt a faluban - mondja. 

Középiskolai évei alatt a Művelődési Ház igazgató-

jával - egykori általános iskolás osztályfőnökével- 

Vargáné Kékes Annával-Nusi nénivel- együtt pró-

bálták kézben tartani a kulturális programok szerve-

zését. Keszeg Edittel az ifjúsági klubban végzett sok 

közös munkát, pl a vándortáborok szervezését. A 

klubéletben Kovács Zsolti is benne volt - Vele ma is 

jó a kapcsolatunk - avat be érzéseibe. 

Jelenleg férjével és két nagy fiával - 14 és 16 évesek 

- Szigetszentmiklóson élnek. A fővárosi munkahely 

mellett lelkileg vidéki maradt, ami számára az érté-

ket, pontosságot jelenti. A budapesti ismerősök kö-

zül is ezen mutatók mentén tudja a vidéki értékeket 

továbbvinni a fővárosban.  

Régebben minden Juniálison részt vett, a kakas-

fesztiválon most először. Jólesően éli meg, hogy va-

lami nagy dolog van itt, Mozsgón. Ekkora rendez-

vény nagy szó - tiszteletet érdemel - emeli a falu 

presztízsét- zárja le a beszélgetést. 

 

Fotó: Baka Dorisz 

Fodor Viktória Csertőről érkezett, a Balkán Fanatik 

koncert miatt látogatott el a fesztiválra. Másodszor 

jött el, a facebookról értesült az eseményről. Párjá-

val és barátaikkal jól érezték magukat itt. 

Soványné Dudák Edina először jött el ide a család-

jával, Bőszénfáról érkeztek. A rendezvényről plaká-

tok útján értesültek. A gyerekek kedvenc programja 

a körhinta, az édesanyáé a koncert volt. A koncertet 

követő autogramosztást nagyon élvezték mindany-

nyian. Jövőre is szívesen jönnek. 

Babicné Laskai Zsuzsanna és családja Magyarluka-

fáról jött el immár 3. alkalommal. A családi progra-

mok miatt jönnek elsősorban, kedvencük a kézmű-

ves kirakodó vásár. Nagyon jól érezték magukat, 

egyetlen zavaró elem volt számukra, a körhinták fe-

lől hallható hangos zene, ami áthallatszott a színpad 

felől érkező zenén, miközben a kézműves terméke-

ket nézegették. 
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Ebner Gabriella és családja a Szőlőhegyből érke-

zett. Idáig majdnem minden fesztiválon részt vettek. 

Szeretik a gyönyörű környezetben megrendezett 

igényes programokat, a finom ételeket. A gyerekek 

a körhintát kedvelték nagyon. Gabi örült az élő állat 

bemutatónak, a hagyományőrző programoknak, és 

kiemelte a helyiek közvetlen, barátságos, kedves 

stílusát. Győri Zsuzsi szerinte egy tündér, akivel a 

gyerekei szívesen alkottak. 

 

Fotó: Ken Owen 

Pálfy Anikó Mozsgóról, a párja Szabó István, Szi-

getvárról jöttek, egyik évben sem hagynák ki. Ked-

vencük a tűzijáték volt, nagyon jól érezték magukat 

a remek programokon. 

Vajda Tiborék Pécsről érkeztek. Első alkalommal 

vettek részt a fesztiválon, de jövőre is szeretnének 

jönni. Nagyon elégedettek voltak az előzetes tájé-

koztatással, a programokkal, és a szervezéssel. 

Varga Renáta és párja Barcsról jöttek. Első alkalom-

mal voltak itt, barátaik meghívására. Nagyra értékel-

ték a kedves fogadtatást, a színvonalas koncerteket 

és az étkezési lehetőségeket. 

Székely Tiborné és családja Dencsházáról érkezett. 

Második alkalommal vesznek részt a fesztiválon. 

Szeretik a gyerekprogramokat, főleg a kézműves 

foglalkozásokat és a csillámtetoválást. Az édesanya 

kiemelte, hogy mennyire fontos számukra, hogy a 

programok egy része ingyenes, különben nem en-

gedhetnék meg maguknak, hogy itt legyenek. Örül, 

hogy a család minden tagja megtalálja a kedvére 

való lehetőségeket, a kicsi fia és a kamasz lánya is. 

Csóka Gyula és családja Pécsről érkeztek. Elsősor-

ban az Irigy Hónaljmirigy koncertre voltak kíván-

csiak, de nagyon jól érezték magukat a többi prog-

ramon is. A pécsi médiából értesültek a fesztiválról 

- örültek a szervezett tájékoztatásnak. 

Berkecz Balázs és családja minden évben eljönnek 

Szigetvárról, remek családi programnak tartják. Az 

édesapának tetszik a kitartó, következetes szerve-

zés évről-évre, örülnek a családra fókuszáló progra-

moknak, mint a főzés, a vurstli és az egyéb lehető-

ségeknek. 

 

Fotó: Kincses Baranya 

Antal Márta Kaposvárról érkezett a gyermekeivel. A 

fesztiválról a facebookon keresztül értesült. Nagyon 

örült a népi játszóháznak, a kiállításnak és az élőál-

lat bemutatónak. Először jártak itt. Örült, hogy in-

gyenes programokat vehettek igénybe. Márta a hely 

szépségét is megemlítette pozitív benyomásként. 

Pekka Tiainen Finnországból érkezett családjával, a 

Szőlőhegyen élő barátaikhoz. Saját házikójuk is van 

ott, ahová évente háromszor jönnek el. A kakasütés 

során beszélgettünk - lenyűgözi, hogy a gyerekei 

valami hasonlót láthatnak élőben, mint amit az in-

terneten, tabletten játszanak, amikor nyomkodják a 

készülék gombjait, simogatják a képernyőt. Oda 

van attól, hogy itt semmi nem technikai, minden au-

tentikus. Nagyon szereti Mozsgót, a fesztiválra el-

hozta a barátait, kollégáit is. 

Szvath Tamás kaposvári színész családjával érke-

zett a fesztiválra, barátai invitálására. A gyerekeknek 

szóló programok érintették leginkább, amik közül a 

népi játszóházat emelte ki. A körhinták felől átszű-

rődő zene zavarta, ám a színpadon megtekinthető 

koncerteknek nagyon örült. 

Bóni Tünde 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

 

Tóth József (Püspökladány, 1948.01.06. an.: Ko-

vács Zsuzsanna) Mozsgó, Kassai u. 2.  

Meghalt: 2016.06.16. 
 

Orsós József (Vásárosbéc, 1957.09.08. an.: Orsós 

Erzsébet) Mozsgó, Pozsonyi u. 13.  

Meghalt: 2016.06.19. 
 

Molnár Béla (Szigetvár, 1964.12.19. an.: Balogh 

Mária) Mozsgó, Mátyás kir. u. 1.  

Meghalt: 2016.06.23. 
 

Krizsán Klára (Sellye, 1964.02.07. an.: Kerti Mária) 

Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. 

Meghalt: 2016.06.28. 
 

Petrics Tiborné szül.: Kovács Mária Margit (Komló, 

1952.10.10. an.: Bene Anna) Mozsgó, Mátyás király  

u. 1.  Meghalt: 2016.06.17. 

 

Nyugodjanak békében! 

 

 

 
 

 
 

 

 

„Kedves óvodám, sok víg nap után 
Itt a búcsúnap, indul a csapat. 
Nem vár ide már játék, mesevár. 
Tollam, ceruzám kísér ezután.” 

 

 

 
 

 

2016. június 10-én elballagtak a nagycsoportos 

óvodások. 2012-ben még félénken léptek az óvoda 

falai közé, most pedig kíváncsian várják az iskola-

kezdést. Még utoljára körbe járták az óvodát az óvó 

nénikkel, dajkákkal, és elbúcsúztak az épülettől, az 

udvartól, ahol sokat játszottak. Versekkel, énekek-

kel köszöntek el az óvodától. Ezután a legnagyob-

baktól a nagy és középső csoportosok is elköszön-

tek.  

A ballagók egy cicás színdarabot adtak elő a kis és 

középső csoportosoknak. Ica néni, Marika néni és 

Panni néni egy kis útravalót adott a nagyoknak. Fi-

nom süteményekkel vendégelték meg a ballagókat, 

szülőket, rokonokat. Az elköszönők ajándéka immár 

hagyományosan, hogy elmennek Szigetvárra, ahol 

megnézik a várat és fagyiznak. 
 

 
 

 

Ballagók: Várdai Melissza, Kovács Evelin, Orsós Bi-

anka, Tokovics Zsófia, Megyer Milán, Tormási Má-

tyás, Milichovszki Patrik, Perecz Márk, Bóner Bar-

nabás, Horváth Kristóf, Heszeg Erik 

Kántor Éva 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük, azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat, akik 

július hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 

 

 Kovács László Árpád u. 

 Varga Józsefné Mátyás k. u. 
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„Az élet szólít, menni kell, de válni oly nehéz, 
A küszöbről a vén diák még egyszer visszanéz. 
Ne fájjon hát a búcsúzás, ne sirass hű barát! 
Még visszatér a vén diák, viszontlátásra hát! 
Viszontlátásra hát!” 
 

 
 

 
 

A 8. osztályos tanulók még egyszer végigjárták a 

tantermeket, elbúcsúztak az iskolától, igazgatójuk 

és osztályfőnökeik Molnár Márta és Papp Orsolya 

kíséretében. 

 
 

A búcsúzó diákok: Bori Richárd, Doszpod Dávid,  

Farkas László, Gelencsér Mercédesz, Kelemen 

Krisztián, László Dávid Zsolt, Mates Dávid, 

Nemesics Hajnalka, Orsós Éva, Pap Márió, Radák 

Ádám, Radák Éva, Schrampf Zsolt, Stocker Ra-

móna Rebeka, Tormási Mihály. 
 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető köszönt el a 8. 

osztálytól. Útravalóul azt kívánta, hogy ne csak ki-

tűnő, de hasznos emberekké váljanak. Mert egy kö-

zösség számára fontos, hogy sokan legyenek, akik 

a saját életükben sikeresek, de ennél fontosabb, 

hogy még többen legyenek, akik hasznosak is tud-

nak lenni. Kitűnő lehet egy ember egy adott pillanat-

ban is, de ha hasznossá tud válni, akkor megtalál-

hatja az élete értelmét, hasznosnak és boldognak 

érezheti magát.  
 

Az igazgatónő ezt követően értékelte a tanévet. 

Megköszönte a diákoknak, pedagógusoknak áldo-

zatos, lelkiismeretes munkájukat, és az önkormány-

zatok, civil szervezetek, szülői munkaközösség tá-

mogatását. A tanulók és a tanárok egybehangzó vé-

leménye alapján Kovács Dezső testnevelő tanár lett 

az „Év pedagógusa”. Horváth Bernadett, a szülői 

munkaközösség tagja lett az „Év szülője”.  
 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető kiemelkedő ta-

nulmányi és közösségi munkájukért a következő 

tanulóknak adott át jutalomkönyvet: 
 

1. osztály 

Grósz Hanna, Schludt Abigél, Bencze Sára Mária  

példamutató magatartásáért, szorgalmáért és ki-

tűnő tanulmányi eredményéért. 
 

 
 

2. osztály  

Garai Keve példamutató magatartásáért, szorgal-

máért és kitűnő tanulmányi eredményéért. 

Radák Gréta és Heszeg Kíra példamutató magatar-

tásáért, szorgalmáért és jeles tanulmányi eredmé-

nyéért. 
 

3. osztály 

Kelemen Rebeka kiemelkedő tanulmányi eredmé-

nyéért, példás szorgalmáért, tanulmányi versenye-

ken elért eredményéért. 

Hirt Zsófia tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 

tanulmányi versenyeken elért eredményéért. 
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4. osztály 

Garai Nimród és Hegedűs Petra kitűnő tanulmányi 

eredményéért, példás magatartásért, szorgalmáért 

és tanulmányi versenyeken való eredményes rész-

vételéért. 
 

5. osztály 

Kelemen Cintai kiváló tanulmányi eredményért. 

Tormási Miklós jó tanulmányi eredményéért és 

sportmunkájáért. 
 

6. osztály 

Szabó Attila és Steiger Alexandra kitűnő tanulmá-

nyi eredményéért jutalomkönyvet kaptak. 

Nagy Katinka és Paizs Réka jeles tanulmányi ered-

ményéért. 
 

7. osztály 

Tóth Levente és Hegedüs János kiemelkedő tanul-

mányi eredményéért és tanulmányi versenyeken 

nyújtott teljesítményért. 
 

8. osztály 

Gelencsér Mercédesz kiváló tanulmányi munkájá-

ért, szorgalmáért és tanulmányi versenyeken való 

eredményes szerepléséért. 

 

Kiemelkedő teljesítményért odaítélt elismerések, 

díjak:  

 

LENGYELTÓTI JÁNOS EMLÉKÉREM: 

Radák Éva 8. o. tanuló  

 

 

 
 

 

ÉV TANULÓJA DÍJ:  Steiger Alexandra 6. o. tanuló 

 

ÉV SPORTOLÓJA DÍJ:  Radák Ádám 8. o. tanuló 
 

 
 

A díjakat és a hozzá tartozó anyagi támogatást 

Mozsgó Község Önkormányzata, az iskola alapít-

ványa, a sportegyesület és a Mozsgóért Egyesület 

ajánlotta fel.  
 

Radák Bertalan 6. o. tanuló kimagasló sportteljesít-

ményéért díjazásban részesült. 

Orsós Éva 8. o. tanuló a Szülői Munkaközösség fel-

ajánlását kapta példamutató magatartásáért.  

Stocker Ramóna Rebeka a Szigetvári Takarékszö-

vetkezet tárgyjutalmát példamutató szorgalmáért 

vehette át.                                                       P. É. 

 

Kis Iskolák Atlétika Diákolimpia Megyei Döntőjén  

1. helyezett svédváltó csapat tagja: Tormási Mik-

lós 5. o. Hegedűs Péter 7. o. Tóth Levente 7. 

o. Mates Dávid 8. o. 

 

Június 1-én rendezték meg az Atlétika Diák-

olimpiát. 

Helyezések:  

60 m futás Cseh Bernadett, 100 m futás 

Stocker Ramóna, 300 m futás Radák Éva 1. 

helyezett, 4x100 m váltófutás 3. helyezett lett a 

csapat. 

távolugrás Cseh Bernadett, Nagy Katinka 

kislabda hajítás Radák Éva 2. helyezett 

súlylökés Stocker Ramóna 2. helyezett 

 

Kis Iskolák Atlétika Diákolimpia Országos 

Döntő – Gyula, 2016. június 23-25. 

svéd váltófutás Mates Dávid, Hegedűs Péter, 

Tormási Miklós, Radák Ádám. 

800 m síkfutás Radák Éva 9. hely.
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GYERMEKKOROM EMLÉKEI 4. 

 

Ebben a számban a szokásokról és hagyományok-

ról írok. 

  Nem csak a falumban, de egész Erdélyben szí-

vesen viselik a népviseletet. Büszkék vagyunk rá, 

és amikor csak alkalom volt és van, mindig viselik. 

Nekem is volt gyermekkoromban egy gyönyörű 

székely ruhám, amely állt egy fehér ingből, hozzá 

piros fekete csikós alj, fekete lájbi, amelyre apró 

kis virágok voltak hímezve és fekete kötény.  

 

  

Csomafalvi 

székely népvi-

selet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Rendszeresen szerepeltem a tánccsoportban, 

színjátszókörben, és gyakorta szavaltam is. A taná-

raim szerint volt tehetségem ezekhez a dolgokhoz. 

Nagyon szerettem szerepelni, mivel ilyenkor össze-

jöttünk sokan, és istenien éreztük magunkat. So-

sem volt olyan, hogy unatkoztunk volna, mint a mai 

fiatalok. 

 A helyi ünnepeken, amelyek általában az egyházi 

ünnepek voltak (mi nagyon vallásos közösségben 

éltünk), mindig felléptünk. Emlékszem egyszer elő-

adtuk a „Koldus és királyfi” című darabot, melyben 

én voltam az édesanya, ráadásul énekelnem is kel-

lett – igen nagy sikerünk volt. Voltunk mi is pionírok 

(itt úttörőnek hívták), ez pedig sok plusz feladatot 

jelentett, de nem bántuk, mert együtt lehettünk ba-

rátokkal, osztálytársakkal. Májusban pünkösdkor 

régen és még ma is kicsi lakodalmat tartottunk mi 

gyerekek. Volt vőlegény, menyasszony, násznép 

szépen ünneplőbe felöltözve és végig jártuk az ut-

cákat, kurjongatva és mondókákat kiáltva. Egy né-

hányat közreadok: „Minden asszony jöjjön ki, lás-

son csodát ide ki”.  „Ez a leány igen jó, csak a le-

gény legyen jó.”és még nagyon sok, viccesek és 

pikánsak is.  

  Néhány éve voltunk az öcsém lányának a lako-

dalmán és mit ad Isten, amikor végigvonult a nász-

nép a falun, ugyanilyen mondókákat kiabáltak.  

Annyira jó volt hallani, hogy még mindig élnek ezek 

a szokások, és büszkék is rá. Visszatérve a kicsi 

lakodalomra, elkötötték az utat és maskarába öltö-

zött (maszkura ott a neve) gyerekek vámot kértek, 

csak úgy lehetett tovább menni. A vám nem más 

volt, mint sütemény és szörpös víz. Aztán a vőle-

génynek az udvarában megvendégeltek mindenkit, 

ebben nagy segítségünkre voltak a szülők.  

  Az egyházi ünnepeknek is megadták a módját, 

az elsőáldozásnak, bérmálásnak is. Amikor elsőál-

dozó voltam, a szertartás után mindenkit megven-

dégeltek kakaóval és kaláccsal, majd a templom 

kertbe összegyűltünk és jókat beszélgettünk, utána 

a család meghívta a rokonságot egy ebédre. Arra 

emlékszem legszívesebben, hogy ezekre a rendez-

vényekre nagyon sok ember eljött, és tényleg egy 

összetartó közösség voltunk. A tavalyi kirándulá-

sunkon, akik ott voltak, láthatták, hogy alig fértek 

el a téren az emberek, akik kíváncsiak voltak a 40 

évesek kortárstalálkozójára. Ezért vittem el én is a 

csapatot, hogy betekintést nyerjenek egy ottani 

hagyományba.  

  A búcsú volt akkor is, és ma is a legnagyobb 

rendezvénye a falunak (június 29. Szent Péter nap-

ján). Egész évben erre a napra vártunk mi gyere-

kek, mert ilyenkor tele volt kirakodóvásárral a foci-

pálya, lehetett fagyit enni, sütöttek flekkent, voltak 

előadások, este pedig fiataloknak disco, időseb-

beknek bál. Manapság már egyhetes programmal 

várják a lakosságot, neves fellépőkkel (legtöbbjük 

innen Magyarországról), koncertekkel. Körülbelül 

úgy néz ki, mint itt a kakasfesztivál. 

Bege Amália 

 

 

SZENTMISE REND 

    július 24.  

        vasárnap 11:00 óra 
    július 30.  

   szombat 17:00 óra 

augusztus 6. 

       szombat 17:00 óra 

    augusztus 14.  

       vasárnap 11:00 óra 

 

 

 

Pécsen 60 m2-es családi ház eladó vagy elcse-
rélhető. Tel.: 30 4847933 
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT 
 

Most, hogy a félévnél tartunk (egy rész kimaradt), ideje 

bevalljam, miért erről a témáról írok. Én kértem és a 

szerkesztőség beleegyezett, bár mindahányan tudjuk, 

hogy egy szűkebb lelkes réteg olvassa csak. Az ő ked-

vükért és azért, hogy közülük páran tovább tudják adni 

gyermeknek, unokának, vagy másnak. Miért Attilától a 

Pozsonyi csatáig nyüglődőm, töltök ennyi időt? 

  Minden nemzet büszke az eredetére, korai történel-

mére. Azok, akik történelme nem több pár száz évnél, 

néha száz sincs, ők próbálnak bennünket nemzettu-

datunktól megfosztani – sajnos eredménnyel. Nálunk 

a nemzettudat és sovinizmus közé szégyellni való 

egyenlőség jelet tettek. Folyamatosan gyaláznak ben-

nünket, a legkevesebb kétezer éves (lassan már öt-

ezernél tartunk a kutatások szerint), ezer éve keresz-

tény államot. Meg kell magyaráznom, és utána vissza-

térünk a Hun-utódnépekhez. Mielőtt belemerülnék a 

politikába, nézzük a dokumentált száraz tényeket, mit 

tettek, tesznek ellenünk mások és mit „tévednek, mu-

lasztanak” magukat magyaroknak valló segítőik. 

 A tizennyolcadik század közepéig minden négy ele-

mit végzett magyar ember tudta, hogy egy magas kul-

túrájú lovas nép leszármazottja, olyan népé, amelyik a 

középkorban meghatározó királyság.  

 Az 1769-es évben a dán király felkéri Hell Miksát és 

Sajnovics Jánost – mindketten Kárpát-medenceiek – 

mint csillagászok, végezzenek méréseket Norvégiá-

ban, ahol legjobban fog látszani a  Vénusz áthaladása 

a Nap előtt. Megoldották a feladatot, ezzel pontosítot-

ták a Föld – Nap távolság kiszámítását. Két rendkívüli 

csillagász, matematikus. Maradtak volna annak! Hell 

Miksa jezsuita szerzetes és segítője nyelvészkedni 

kezdenek. Egyikük már felnőtt kor hajnalán kezd el 

magyarul beszélni, úgy tudom (nem biztos) a másiknak 

sem anyanyelve. A norvég, fin, hanti, mansi, egyéb 

finnugor nyelvek eredetét, csoportosítását rég elfelej-

tettem. Ők sem ismertek a sok sarkkör környéki nyelv-

ből egyet sem. Ennek ellenére nyelvi úton bebizonyít-

ják a finnugor - magyar származáselméletüket, amely 

nagy sikert arat a bécsi udvarban. Végre találtunk ro-

kont a magyaroknak! Oda a dicső múltjuk! (Österreich 

megalakulásához még Géza királyunk járul hozzá, ad-

dig a magyar határ az Ensz folyóig tart.) Remélem, ez-

zel még foglalkozhatok, származástannal, nyelvvel. A 

tizennyolcadik század végétől szinte napjainkig az 

osztrák oktatási rendszerbe a kevésbeszédű székely, 

a kemény hortobágyi, a parasztgazdaságban növe-

kedő dunántúli, a palóc, a ferdeszemű barna bőrű kun 

legényke gömbölyű fejébe veri tanítója finnugor rokon-

ságát. A később megalakuló Magyar Tudományos 

Akadémia későbbiekben MTA elvtelenül átveszi a „ta-

nokat”. Budenz (szintén felnőtten tanul meg egy szer-

zetestől magyarul), Hunfalvy, aki érdeke szerint hun 

magyar, hun labanc. Széchenyi az alapító, amikor rá-

jön, a „magyartalanító akadémiától” meg akarja vonni 

a támogatást, erre őrzött őrültek intézetébe teszik. Itt 

öngyilkos lesz, bár egyre több bizonyíték kerül napvi-

lágra, hogy politikai gyilkosság. 

Már csak pár mondatban a közelmúlt nemzetieskedő 

magyarkodó szólamai mögötti tényekről. 

 

 

Rendszerváltozás utáni liberális képviselő felszólalása: 

több szüksége van egy diáknak a másodfokú egyenlet 

megoldóképletére, mint a történelem tanítására.  Nem 

tudom Szigetváron talán valamelyik ipari üzem mérnö-

kének, a gimnáziumi matektanárnak meg érettségiig a 

diákoknak. A történelem, magyar nyelv és irodalom, 

hogy jobban ismerjem gyökereinket, helyesebben tud-

nék írni, arra nincs szükség. Most újra felmerült, hogy 

szakiskolákban elhagyják a történelmet. Jobb kőmű-

ves lesz belőle, meg gyökereit nem ismerve világpol-

gárként könnyebben itt hagyja szüleit, öregszüleit, 

nemzetét. 

  Miért foglaltam ilyen hosszan a Pozsonyi csatáig 

(egy rész még hiányzik) való történelmünket? Mert 

hivatalosék elhallgatják, lebecsülik, kisebbítik, azt a di-

cső időszakot, amelynek ittlétünket köszönhetjük. 

 Az 1933-ban megjelent „A magyar katona-vitézsé-

günk ezer éve” 990 oldalából 28 oldal ez a rész ad  (pe-

dig Horthy korszak, akiknek szívügye volt a nemzettu-

dat). Az 1985-ben „Magyarország hadtörténete”, 1328 

oldalából 13 jutott rá. A rendszerváltozás utáni mille-

centenáriumi több ezer oldalból is talán 30 körüli oldal 

jut rá. 

 Neves – zömmel meglett korú – történészek egy 

élet munkájával keresett pénzükön történelemkönyvet 

írtak általános iskolásoknak. 5. osztállyal kezdték, 

mondván, ahogy tanévek követik egymást 4 év alatt 

elkészül a négy osztály. Az 5. 6. 7. osztályos készült el 

– szoktam használni – a nyolcadikosra már nem ma-

radt pénzük. A könyveket mai napig nem akkreditál-

ták, de nekik – nekem sem – a háromévi ingyen munka 

és a nyomdaköltség fáj. Magyar ember, magyarokról, 

magyar gyerekeknek nem írhat? (Könyvárusoktól azért 

sokan viszik gyermekeiknek.) 

 Ennyi kesergés után nézzünk vissza a gyászoló 

Hun táborba. Atillát tisztességgel eltemetik. (Azóta is 

keresik a sírját.) A kor szokása szerint Atillának több 

felesége és számos gyereke volt, ezenkívül több meg-

hódoltatott népség.  Az Atilla fiak közül kettő érett ural-

kodásra, a görög császár lányától született Csaba és 

a germán Krimhild-től született Aladár. Mindenki ma-

gának akarta a hatalmat és intrikusnak még ott volt a 

germán Detre. (Mindig ránk akadt egy Detre, 

Gertrúdisz, Gizella.) 

 A belharc nem sokáig váratott magára. Először a 

meghódoltatottakat űzték el. A belháborúban renge-

teg hun esett el. Maradékaik a törzsfőkkel Eurázsia kü-

lönböző tájain nyertek menedéket, hazát. Csaba és 

serege, valamint kisebb testvérei Honorisz görög ki-

rályhoz menekülnek. Hiába lehetne nagyvezér Görög-

országban 13 év múlva visszatér Szkitiába. Több ke-

vesebb vargabetű után ebből a népségből lettek a 

Székelyek egyes szerzők szerint, de erről legközelebb.    

                                                                

          Győri Sándor 
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NYUGDÍJASKLUB KIRÁNDULT 
 

 

Irány Keszthely 

 

 
 

2016. június 11-én az „Őszikék” Nyugdíjas Klubbal 

ellátogattam a keszthelyi Festetics kastélyba.  

 Keszthely felé Margit néni finom kiflijét kós-

toltuk meg, amit leöblítettünk egy kis pálinkával. Ér-

kezésünk után, idegenvezetővel megnéztük a kas-

tély 18 termét. Mikor utoljára voltam kisgyerekként, 

még a lábunkra mamuszt kellett húzni. Ez azóta 

megváltozott. Utunk a Hintómúzeumba vezetett, 

ahol megcsodáltuk, mivel utaztak a régi időkben 

(postakocsi, szán, temetkezési hintó). Elmentünk a 

vadászati múzeumba, ahol még a belépés előtt csi-

náltunk emlékérmet Csaba bácsi segítségével. 

Megnéztük a Pálmaházat. Ebédre háromfogásos 

menü volt, majd pihentünk egyet. Az étteremmel 

szemben volt egy turkáló, amit jól szemügyre vet-

tünk. A sétáló utca elején találtunk egy adriai óriás 

gombócos fagyist. Egy gombóc akkora volt, mint 

felénk 3, meg is gyűlt a bajom vele. Sétáltunk, né-

zelődtünk, beszélgettünk. A Balaton parton volt, aki 

megnézte milyen hideg a víz, vagy hattyút etetett. 

Kezdtek felhők gyülekezni az égen és mi elindultunk 

hazafelé. A buszban felcsendültek ismerős dalok, 

nagyon jó hangulat volt. Senkin sem látszott, hogy 

fáradt lett volna a kirándulás után.  

 

 
 

Köszönöm szépen Marika néninek és Csaba bácsi-

nak, hogy meghívtak a kirándulásra. Köszönöm az 

Őszikék nyugdíjas klubnak a lehetőséget, az élmé-

nyeket és kirándulást.  

Kántor Éva 

 

 

 

Gödöllői Grassalkovich-kastély 

 

2016. július 14-én az „Őszikék” Nyugdíjas Klubbal 

ellátogattam a gödöllői Grassalkovich-kastélyba. 
 

 Hajnali 5 órára volt megbeszélve az indulás.  

A Mátyás király utcából indult a busz, ekkor még jó 

idő volt, mire a Kassai utca elejére ért elkezdett esni 

az eső, mire hozzánk, már szakadt. A többiek, akik 

várták a buszt, jól eláztak. A rossz idő ellenére kel-

lemes utunk volt. Finom pogácsát, almát ettünk és 

leöblítettük egy kis csokis-mogyorós Fütyülős pálin-

kával.  

Idegenvezetővel megtekinthettük a kastély 

több mint 31 termét, és emlékérmet készítethet-

tünk. A kiállítás hat termében a kastély első évszá-

zadát és az építtető Grassalkovich-család három 

generációját mutatták be. 14 termen keresztül néz-

tük meg I. Ferenc József és Erzsébet királyné pi-

henő rezidenciáját. A következő hat teremben, a Gi-

zella szárnyban, a királyi család sorsfordító évtize-

deit néztük meg. Az ajándék boltból hoztunk egy kis 

emléket magunknak.  

A közeli étteremben finom ebédet ettünk, de 

a nagy mennyiség nem csak rajtam fogott ki.  

Hazafelé betértünk még az 51-es úti ven-

déglőbe egy kis frissítőre.  

 

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy ilyen 

szép helyre eljuthattam.  

Kántor Éva 
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Kovács Zsolt polgármester június 24-én pénteken megvendégelte a Mozsgói sportegyesület felnőtt megye 

II. futballista csapatát, a 2015-2016-os év évadzáró rendezvény keretein belül. Az ebéden részt vettek já-

tékosok, szurkolók valamint a vezetőség. Minden szegmens képviseltette magát, aki részt vesz a mozsgói 

foci jelenében és jövőjében.  

A polgármester úr, aki az egyesület elnöke is egyben, értékelte az idei évet, kiemelte, hogy a játé-

kosok a csapat egy harmadát teszik ki, a maradék kétharmadot a szurkolók teszik hozzá, hiszen az ő lel-

kesedésük az, ami a csapatnak lendületet ad a nehezebb időkben is. Külön megköszönte a vezetőség 

munkáját, akik az évad folyamán koordinálták, segítették az egyesület működését.  
 

A 2015/2016 Baranya megyei Pannónia II. osztály férfi felnőtt versenyén Mozsgó csapata a 7. helyen zárt 

52 ponttal. Csoport első Ócsárd, második Lovászhetény, harmadik helyen Harkány végzett.  

Góllövő listán Horváth Benjamin 7 helyen (22 góllal) Szabó Gergő 28 helyen (10 góllal) végzett. 
 

Mennyire elégedett a csapat teljesítményével?  

Kovács Zsolt: ,,Összességében elégedett vagyok a csapat idei megye kettes teljesítményével. Volt idő mi-

kor többet vártam volna, és volt idő, mikor ezzel is megelégszem. Az idei évben azt gondolom, egy stabil 

középcsapat vagyunk a megye kettes ranglétrán. Természetesen, vannak javítani valók, de azt majd a 

szakmai csapatunk megoldja. Szeretném megköszönni a játékosoknak az idei évi teljesítményüket. Mindig 

úgy gondoltam, hogy nekünk ez egy jó PR, image-t építünk, hiszen egy ezer fős kis faluhoz mérten ez a 

megye kettes szereplés teljes mértékben megfelel.  

Jövőbeli tervek? 

Most kezdődik az átigazolási időszak. A következő évadban játékosaink már szerződéssel játszanak ná-

lunk. Természetesen a cél megtartani a játékosainkat. Én annak örülök, ha minél több tehetséges focista 

van a csapatunkban, de természetesen elfogadom azt is, ha valaki jobb lehetőséget kap. Haladni és fej-

lődni kell. Ezt a csapatunkra is egyaránt értem. Elbízni nem kell magunkat, de jó teljesítménnyel zártuk az 

évadot.  
 

Külön szeretném megköszönni a szakácsoknak ezt a remek ételt, és a kiszolgálóknak, akik gondoskodtak 

róla, hogy ilyen jó hangulatban teljen a mai délutánunk. 
 

A 2015/2016 Baranya megyei II. U19 csapatunk a 13-as és 17-es hely közötti versenyen, a 4 helyen zárták 

a csoport mérkőzést.   
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