
 

 
 

 
 

És még mindig KAKASFESZTIVÁL 

A kakasfesztivál után sokan megállítottak azzal a 

kérdéssel, hogy sikeres volt-e a fesztivál. Ilyenkor 

elgondolkozom, hogy mit jelent nekem, a dolgo-

zóimnak, a falunak ez a fesztivál, mennyire érez-

zük magunkénak, mit is jelent a siker.  

A legtöbb kérdés arra irányult, hogy meny-

nyire volt rentábilis. Magát a gondolatot sem ér-

tem: nem szedünk belépőt, támogatónk kevés, pá-

lyázat nincs. Persze én belelátok a költségvetésbe, 

tudom a háttérinformációkat, de akkor is furcsá-

nak találom a felvetést. Kedves Olvasó!  Nem volt 

pályázat, nem volt főszponzor, hiszen Önöket 

mindenről tájékoztatjuk az újságon keresztül, nem 

olvashattak ilyen információkat. Bevétel? Valóban 

keletkezik az árusítóktól, de ez minimális. A fesz-

tivált az önkormányzat finanszírozza meg teljes 

egészében.  

A következő kérdés az szokott lenni, hogy 

hányan voltak, hiszen a sikernek „talán” ez is lehet 

az egyik mérvadója. A két napon összességében 

10-12 ezren biztosan meglátogatták a rendez-

vényt. Ehhez kapcsolódik az alábbi szösszenet: A 

helyszín építésekor az alábbi párbeszéd hangzott 

el a dolgozók között: „- Nem tudom, hogy miért 

költ a falu ennyi pénzt erre a fesztiválra? - Hát nem 

érted, viszik a jó hírünket.„   

Ennyi látogató biztosan viszi a kellemes 

emlékeket szerte az országban. Megtudtam, hogy 

jöttek Sopronból, Zala megyéből, Budapestről… a 

vendégjárást most már ekkora tervezik az itt élők. 

Ezen a gondolatmeneten továbbhaladva a követ-

kező lépés – amiből szintén profitálhatnánk – a fa-

lusi vendégfogadásra alkalmas helyek kialakítása, 

falusi turizmus megteremtése.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Visszatérve a siker gondolatához: Két epi-

zódot szeretnék kiemelni, ami az idei évben szá-

momra a legpozitívabb visszajelzés volt külső 

szemmel. Az egyik a rendőrség visszajelzése és 

köszönete, hogy nem történt atrocitás.  Bármilyen 

hihetetlen, de sok függ a fellépők összetételétől, a 

polgárőrök, a biztonsági szolgálat munkájától, a 

rendezői gárda talpraesettségétől is. Ebben ne-

künk nagy a felelősségünk.  

A másik pozitív értékelést egy olyan meg-

rendelőnktől kaptuk, aki az országban sok-sok he-

lyen megfordul, van összehasonlítási alapja. 

„Higgye el Éva, 40 km-es körzetben nincs olyan 

rendezvény, mely felülmúlná ezt, nemcsak a ren-

geteg résztvevőre gondolok, hanem a hangulatra, 

a szervezői-rendezői gárda összeszokottságára, 

„profizmusára”. Láttam olyan önkormányzati 

rendezvényt, hogy ki voltak rendelve az emberek, 

de nem működött. Önök nem felsőbbrendűen 

bánnak az emberekkel, és ez látszik.” A hét év 

alatt ezt valóban jól megtanultam, a legapróbb 

láncszemre is szükségünk van a teljes sikerhez.  

Zárásként kölcsönveszem az egyik monda-

tot (a cikket e lapszámban olvashatják), mert na-

gyon beletalált az én gondolatmenetembe: „Ha 

Alfréd Nobel úgy rendelkezett, hogy évről évre a 

vagyona kamataiból részesedjenek a fizika, kémia 

orvostudomány és irodalom legjobbjai, úgy én is 

úgy rendelkeznék, hogy a Kakasfesztivál megál-

modói és kivitelezői is részesedjenek valami egé-

szen különleges elismerésben.”  

Alfréd Nobel nem vagyok, én csak e sorok-

kal szeretném leróni hálámat és köszönetemet 

mindenkinek, aki velem együtt tette a dolgát, és 

hozzájárult a 7. Mozsgói Kakasfesztivál sikeréhez.  

Puskásné Horváth Éva 
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KUKURIKU – Hírül adatik – 
Szemezgetés a programok között 2. 

Fotó: Balogh Bea 

Főzőverseny eredmények:  

 Meszesék csapata  148 pont 

 Pécsi Gasztro-kakasok  141 pont 

 Bortúrázók  140 pont 

 Öreg bakák  134 pont 

 Figura Attila  133 pont 

 Újoncok  132 pont 

 Simonfai tikok és kakasok  130 pont 

 Nagyvátyi cicerélők  128 pont 

 Kakastöke szelídítők  127 pont 

 Simon Sanyi csapata  126 pont 
 

Különdíjas: Cottage&Ciusine  139 pont 

Fotó: Ken Owen 

A zsűri tagjai: Mecsei Mátyás, a Jókai Rendezvény-

ház vezetője, Kaba Lamin mesterszakács, a zsűri el-

nöke, Lázár Henrietta vendéglátó szakoktató, Miep 

Molekamp gasztrokritikus.  

 

Díjátadó: Mozsgó labdarúgócsapata ezüstérmét 

Liszácz Mihály a Baranya Megyei Labdarúgó Szö-

vetség Társadalmi Elnökségi tagja adta át az egyesü-

let elnökének, Kovács Zsolt Vilmosnak.  

 

 

Fotó: Balogh Bea 

Korda György és Balázs Klári művészek színvona-

las, profi előadására rengetegen voltak kíváncsiak. A 

nagy forróság ellenére is mindent megtettek a kö-

zönség szórakoztatására.  

 

Fotó: Balogh Bea 

Fotó: GRBI Drón Video 
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És ami előtte történt…  
 

 

A fesztivál előkészítői munkái már hetekkel előbb 

elkezdődtek. A fahíd is új külsőt kapott.  

 

Kiemelendő, hogy a szépre fogékonyak az emberek. 

A számtalan elkészült, közterületet díszítő elemet, 

melyet az évek során elkészítettek a közmunkások, 

nem rongálták meg. Az itt élők viselkedése megvál-

tozott, óvják, védik, magukénak érzik ezeket a tár-

gyakat.  
 

A helyszín kialakításában a közmunkások és a diák-

munkások is részt vettek.                                     P. É. 

 

Fotók: Ken Owen 
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A  bréma i  muzs ikusok  

 
 

 
 

Papp Józsefné szül.: Gál Erzsébet (Püspökla-

dány, 1938.03.20. an.: Makai Ilona) volt Mozsgó, 

Kolozsvári u. 36. sz. alatti lakos 2017. június 27. 

napján elhunyt. 
 

Molnár Istvánné szül.: Takács Erzsébet 

(Görösgal, 1932.09.22. an.: Németh Rozália) volt 

Mozsgó, Batthyány u. 20. sz. alatti lakos 2017. jú-

nius 27. napján elhunyt. 
 

Hajdu Istvánné szül.: Vas Julianna (Újdombóvár, 

1942.09.15. an.: Boszák Borbála) volt Mozsgó, 

Kassai u. 15. sz. alatti lakos 2017. július 4. napján 

elhunyt. 
 

Nyugodjanak békében! 

Tischlér Barbara és Patkó Menyhért - Mozsgó, 

Batthyány utcai lakosok - gyermeke 2017. július 

11-én megérkezett. A kicsi, Patkó Milán 3350 g 

súllyal és 52 cm hosszal született. 
 

Gratulálunk!     

 

 

Hegedüs József Mátyás kir. u. 

Hegedüs Józsefné Mátyás k. u. 

Horváth Józsefné Zrínyi u. 

Kocsis István Árpád u. 

Szabó István Árpád u. 

Szijártó Lászlóné Batthyány u. 

Tormási Ferencné Petőfi u. 
Török Ferencné Mátyás k. u. 

Vida János Mátyás k. u. 
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Ballag már a vén diák.. 

.” – 

. 
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J u t a l o m n a p o k   

A tanévet rendhagyó módon fejeztük be az iskolá-

ban. Az utolsó négy nap szabadabb, oldottabb lég-

körben folyt, a gyerekek játszva tanulhattak. Ki-

rándultak, sportoltak, vetélkedtek, mindezt úgy, 

hogy a tanulók kéréseit, kívánságait és ötleteit is 

figyelembe vettük.  

 

Hétfőn, június 12-én, Német nemzetiségi napot 

tartottunk. Ezt követte az osztályok napja, a gye-

reknap és végül a kerti parti.  

 

 

 

Az alsósok meglátogatták a pécsi állatkertet, a szi-

getvári várat, lubickolhattak a szigetvári strandon. 

A felsőbb évfolyamok kirándultak többek közt 

Boldogasszonyfán, Szigetváron, Budapesten.  

 

 
 

Összegezve a négy napot, úgy gondolom tartal-

mas programokat sikerült összeállítanunk.  A ta-

nulók kimozdultak megszokott környezetükből, 

megismerkedhettek hazánk természeti értékeivel, 

turisztikai látnivalóival, kulturális örökségével.  
 

Köszönöm a pedagógusok munkáját, az önkor-

mányzat és a szülők támogatását.  

Hajdú Szilvia  

tagintézmény-vezető 
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      K I R Á N D U L T U N K   

Idén másodszorra kirándultunk, az év első szakaszá-
ban, március 25-én Fertődön az Esterházy-kastélyt 
nézhettük meg, aztán Kittsében a csokoládégyárban 
tettünk látogatást. Most ezen a forró napon, augusz-
tus első napján, meglátogathattuk a Pannonhalmi 
Bencés Főapátságot, a Zirci Ciszterci Apátságot és  
arborétumát, illetve hazafelé megálltunk a Balaton 
partján is.  

A délelőtti órákban érkeztünk Pannonhal-
mára, ahonnan először a kilátásban gyönyörködhet-
tünk, és a távolban Győr városa is feltűnt. Az idegen-
vezetőnk, akivel körbejártuk az apátságot elmondta,  
hogy teljesen tiszta időben, még a Kárpátok is látsza-
nak és az előtte húzódó Pozsony körvonalai is jól ki-
vehetőek. Az idegenvezetőnk nagyon sok érdekessé-
get mondott. Átléphettünk az „Éden kapuján”, 
amely varázslatosan lett kidolgozva, szemünk elé 
tárva megannyi állatot, középpontba helyezve a pá-
vát, amely az újjászületést jelképezi. Megtudtuk, hogy 
a templomban, ahol a napi imádságok folynak, maga 
az élet is nagyon fontos szerepet tölt be a születéstől 
a mennybe menetelig. Az apátság területén gyógynö-
vényeket is termesztenek, amelyeket a kozmetika-
ipar, a szépségipar és a gyógyszeripar is felhasznál. 
Később átsétáltunk a könyvtárba, ahol több mint 50 
ezer könyvet helyeztek el, és megtalálható az apátság  
alapító oklevele is. Vannak olyan könyvek, melyek 
kézbe vehetőek, de vannak olyanok is, amelyeket már 
csak kesztyűben lehet olvasni. 
 

 
Fotó: Szijártó Erik 
 

 
Megebédeltünk az apátság parkjában, majd célba vet-
tük Zircet. Ebben a kicsinykének annyira nem mond-
ható városban, meglátogattuk a ciszterci rend temp-

lomát, majd átmentünk a húsz hektárnyi területű ar-
borétumba. Úti kalauzunk, aki megmutatta nekünk 
ezt a helyet, elmondta, hogy angolparknak tervezték. 
Mesélt egy kicsit az arborétum történetéről és arról 
is, hogy van egy patakjuk, ami nem bírja a szárazságot 
- mellyel idei nyarunkat jellemezhetjük -, viszont ha 
esik az eső, akkor csodásan zubog a patakban helyet 
foglaló lépcsős vízesés.  

Elmondta, hogy őzek is élnek a húsz hektá-
ron. Meglepetésünkre, mi is láthattunk egyet, - nem 
ijedt meg tőlünk, hanem inkább megnézett minket, 
majd lassan továbbsétált. Hosszú sétánkat követően 
hazafelé vettük az irányt, de útközben megálltunk a 
Balaton csücskénél is, majd Balatonföldváron. Bala-
tonföldvárra a korai esti órákban érkeztünk.  Meg-
csodáltuk a Balaton partot, mint igazi magyarok, hi-
szen a magyar tengerről van szó. Többen vacsoráztak 
a parton, de volt, aki csak egy fagyit evett és hideg 
sört ivott. Onnan már teljesen hazafelé vettük az 
irányt, és viszonylag gyorsan haza is értünk. 

Viljovácz Tünde 
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       N Y A R A L Á S  
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SZEMEZGETÉSEK MOZSGÓ MÚLTJÁBÓL 3.  

Ságodi Józsi bácsi emlékei… 
 

 
 

Eljött a kikelet, s egyszerre vele együtt a nyár illata is 
beköszönt Mozsgó községbe. Újra Ságodi Józsi bácsi-
hoz igyekszem. Már nem esik az eső, meleg van. Józsi 
bácsi híres lila akáca is elvirágzott, ami a matuzsálem 
fenyőfára is felkúszott, ott a tetején is pompázott. 
Akár egy tavaszi karácsonyfa. Kiülünk a lugas alá, édes 
a virágok illata… Elgondolkodtat, ahogy várom ezt a 
kedves, drága lelkű embert. Kotkodálnak, kapirgálnak 
mögöttem a tyúkok. Békés. Újra átszippant egy idő-
alagút abba a világba, amelyről olyan szívesen beszél-
getünk. Vagyis Józsi bácsi beszél, én hallgatom – gon-
doltam én ezt eddig, de meglepett. A fogadtatása na-
gyon meghatott. Hiányoztam, mondja. Olyan jó be-
szélgetni… Ez is kibillent, mindenféle aforizmák jutnak 
eszembe, de összegezve „csak” ennyi: figyelnünk kell 
egymásra. Őszintén, szeretettel, tisztelettel, odafor-
dulva. Milyen sokat ad ez mindkét félnek! Hála érzése 
keveredik a törődéssel. 
Kibotorkál a kis botjával hozzám (legalább 5 bot van 
mindenhol: a házban, az udvarban, hogy megköny-
nyítse a mozgását. Aranyos…) 
Elkezdünk beszélgetni a lilaakácos fenyőfáról, a régi 
szokásokról. Úgy döntünk, hogy megszakítjuk az el-
múlt cikk folytatását egy kis összegzővel. A régi kor 
szokásairól: ünnepekről, a munkáról, az elmúlt idők 
egy évének főbb eseményeiről fogok írni ezúttal. 

Hálával, szeretettel mindenkinek, aki olvassa. 
 
Elmúlt az ősz, gyütt a tél. A férfiak egész télen az er-
dőn voltak fát vágni. Lovakkal fuvaroztak, trágyát 
hordtak. Az asszonyoknak maradt a ház körüli munka, 
betértek fonni, kötni.  
December elején möggyütt a Mikulás. Pucoltuk a kis-
csizmát, kitettük az ablakba. Mindig a nagyobb gyere-
kek öltöztek be mikuásnak, nagyon féltünk sokszor a 
krampusztól.  
Luca napon elmentünk kotyúni. Vittünk magunkkal 
göcsöt, azon mondtuk el a verset: szabad- e kotyúni? 
Kaptunk érte kis fillért mindig. Vegyesen mentünk: ki-
sebbek, nagyobbak. 
Gyüttek, mentek a napok. Jött a disznyóölések idő-
szaka. Megbeszélte az egész falu, ki mikor vág. Min-
denki ott volt, egymást segítettük. Ezért nem volt 
nagy munka, mindenkinek meg volt a dóga. Gyütt a 
család, komák, szomszéd. A kútból hozták a vizet. A 
férfiak reggel megittek egy kupica pálinkát, a böllér le-
szúrta, szalmával pörzsölték az állatot. A puculás sem 
vót nagy munka, mert sokan vótunk. Mikor boncolták, 
az asszonyok főtették az ebédet: savanyúleves, 
sülthús, aztán sütemény vót mindig. De jó vót… 
Délután szétosztályozták a húst, daráltak. Vacsorára 
készült a töltött káposzta, azután mindenki ott ma-
radt beszélgetni, mulatozni éjfélig is.  
Nem vót hűtő, a húst füstölve tárolták, meg a pincé-
ben.  
Karácsony közeledtével az asszonyok nagytakarítás-
ban vótak. Mi elmentünk Betlehemet köszönteni az 
egész faluba, aztán az éjféli misére. Karácsony napjain 
mindig mentünk templomba.  
Karácsonyfa nem vót ám! A legelőkről szedett kis fe-
nyőágakból, fából csinyátak karácsonyfát. A dísze dió 
vót, alma, szaloncukor. Mikor elfogyott a szaloncukor, 
melaszt csomagoltunk a régi szaloncukor papírba. Az 
ágakon gyertya égett.  
Ajándékba rongybabát, mákos pipát, csutka babát 
kaptunk és süteményt. Gyüttek a vendégek: 
körösztmamák, komák… Mindig hoztak krumplicuk-
rot. 
János napi köszöntés is nagy becsben vót tartva. Mi-
kor gyüttek az aprószentek, elmöntünk a lányokat 
megkorbácsúni, hogy egészségesek legyenek.  
Készültünk a Szilveszterre. A napján házibulik vótak. 
Nem vót világítás sem, csak pipis mellett, gyerekekkel 
együtt. Év végi misén, a létányon a pap kihirdette, 
hogy abban az évben mennyi vót a házasság, születés, 
halálozás.  
Szerettük a papot, szerettünk hittanra járni. Nem 
imádkoztunk, csak mesélt. Játszottunk, futkároztunk, 
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stoppoztunk az erdőben. Énekeltünk: „Megfogtam 
egy szúnyogot…” 
Újévkor is köszöntöttünk: szabad-e köszönteni?  
Első áldozáson megáldoztunk, a pap adott ebédet. 
Rendes ebéd vót! Vótunk ám pedig vagy 30-an! Szil-
vás is ide tartozott, Jedinka is. Gyüttek ők is mindig, 
nyakig érő hóban is! 
Újévkor minden helyére állt, megkezdődött az év. 
Olyan telek is vótak, hogy az asszonyoknak is, gyere-
keknek ki kellett menni havat dobálni a csertői beál-
lóig is. 
 
Meggyütt a kikelet. Elkezdődött a tavaszi kapálás, ve-
tegetés. Szerettem vetni, főleg géppel. Gyönyörköd-
tem, hogy milyen egyenes. Kendermagot, kukoricát 
20x30 m2-es területre vetettünk, sürüjen. Javították 
előtte a legelőket. Gyütt a kisbíró: „Közhírré tétetik! 
Mindenki vonuljon ki helyrehozni a legelőket!” Ment 
mindenki. Gyerekek is. Mindig mentünk hóvirágozni. 
Vót itt egy asszony, aki vitte Pestre eladni mindet, 
amit összegyűjtöttünk. Sok pénzt összeszedtünk.  
Kihordták, eladták, elárverezték a fát, pótúták a téli 
tüzelőt. Ritkítani mehettek a gyerekek is.  
Az iskolának vót iskolakertje Maradt-völgyben, a tég-
laház mellett. Hetente két alkalommal dógoztunk a 4., 
5., 6., osztályosok, 50-en legalább. Kövesi Józsi bácsi, 
iskolagondnok mutatta meg 1 kateszteri holdon. Ha 
esett, elcserélték a napokat, hogy tudjunk dógozni. 
Szép vót a termény. Elvitték kézzel a felvásárlóknak. 
Eladták, pénzzé tették őket. Káposztát, krumplit, ré-
pát levermelték, télen adták el, akkor jobb ára vót. 
Nyáron kötelezően szedtük a hagymát, stb. Még nap-
számost is fizettek, ha kellett. A pénzt az iskolára, ki-
rándulásra használták fel.  
Az igazgató bácsi szőlőjében is dógoztunk. Fiúk kapál-
tak, lányok gereblyézték a gazt. Szüretre is jártunk, 
diót szedtünk. Megvendégűt minket mindig: kaptunk 
ebédet, limonádét, mustot.  
Közben néztük, hogy vetik, tapossák a téglát. Mellette 
vót a dögtemető. A dögök bőrét megfejtették, eladták 
a tímárnak. Jó vastagon földelték le ezeket az állato-
kat. 
Mellette a Kopasz-domb olyan szép vót, olyan tiszta 
vót, tele virágokkal! Sok szederfa vót, gyönyörűek vó-
tak. Leszerződtünk selyemhernyóra, a szederfa levelét 
ették azok. Tele vót a padlás.  
Ott tanultam meg mindent… 
Közeledett a Húsvét. A sonka meg lett füstölve, az asz-
szonyok takarították a házat. Új függönyt tettek fel, 
gyertyákkal díszítették az ablakokat. Versenyt 
csinyátak belőle, kinek vót szebb! Csináltak húsvéti to-
jást hagymalével, meg káposztalével, virágokkal díszí-

tették. Az utcát is takarították, elgereblélték a feltá-
madásra. Összegyűltek mind az emberek prosencióba, 
széles vót a tömeg, mint az utca, ment a körmenet. 
Szép vót… 
Húsvét reggelre vót a hússzentelés. Én vittem, sorba 
álltunk, a pap megszentelte, mindenkiéből vágott ma-
gának egy darabot. 
A húsvéti fészket szerettük csinyáni: füvet szedtünk, 
virágokkal díszítettük. Hozta a család a húsvéti csoma-
gokat: baba félét, esetleg ruhát, kordé félét. Az asszo-
nyok kalácsot, rétest, pogácsát sütöttek. Nagy divat 
vót a misejárás. Másnap möntünk locsúni. Vödörrel, 
öveggel! Vót, aki főtóta az orrát, ha vízzel locsútuk. 
Sokan vótunk, hímes tojást adtak cserébe.  
Húsvét alkalmával tartották a húsvéti vásárt. Az egész 
terület tele vót, alig vártuk! Minden vót! Ringlis, bazá-
rosok… A mi kutunkból hordták a vizet, cserébe adtak 
valamit. A mezőbe vótak a ruhások. Az utcában asz-
szonypiac vót: vödröket, mindent árultak.  
Adtak, vettek. Szöröncse is kellett az élethöz, hogy 
megéljünk. Abban az időben, ha egy családnál meg-
döglött egy ló, 5 évig nem tudtak helyrejönni. 
 
Tavasszal jött még a búzaszentelés. Kiment a pap az 
öregasszonyokkal (ők ráértek), gyerekekkel. 
Elvégezték a mosást a patakban, mert a téli mosást 
bádogkádban csinyáták – csak amit muszáj vót.  
 
Május elején májusfát állítottunk. Nappal kinéztük, ki-
mentünk az erdőre lovakkal. Egész éjjel csendesen ál-
lítgattuk. Akkora fák vótak, hogy eldűlt reggelre. A kis-
gyerekek ágakat adtak a kislányoknak.  
Május végén kidöntöttük. Buli vót ám! A lányos ház 
tartotta. Hétvégente akár több is. Elszórakoztunk, ví-
gan ment.  
Aztán elment a nyár is. Közeledett az aratásra készü-
lődés. Kaszáltam én is, kézzel kötötték, vitték a csép-
lőgépre. Szénát is kaszáltunk, kazalba raktuk. Hárman, 
négyen fogattal bevittük, ettünk, ittunk… 
Szép világ vót… 
 

…elfogyott a gyümölcsteám. Mindig azt iszom, 
mikor Józsi bácsi múltjába kalandozva összegzem a 
mondanivalókat. Édes az íze, virágos, mint a gondola-
taim. Elkalandoztunk egy békés, dolgos, összefogással 
teli világba. Amikor értelme volt mindennek: a szere-
tetnek, a munkának, a szakmáknak.  
Várom újra a találkozást, hogy Józsi bácsi gyerekkorá-
tól folytassuk az emlékek piszkálgatását. Amikor az 
uradalmi üvegházban való ténykedése meghatározta 
az egész életét és kertész… 
A következő alkalommal is mesélek, mesélünk. 
Szeretettel: Balog Beatrix  
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Ami a történelemkönyvből kimaradt 
 
A Széphavasi-kápolnáról készült képekkel zártam 

múltkori soraimat. Egy kép nem fért már az új-

ságba, most pótoljuk. 

 

 
Molnár V. József 

Jóska bácsit 85 éves lábai már nehezen viszik fel 

a széphavasra, ezért a székelyek lovat adnak alá. 

A néplélekkutató, néptanító oroszlánrészt vállalt a 

kápolna-építés szervezésében. Pár alkalommal 

Mozsgón is megfordult, egy alkalommal elő-

adásra, beszélgetésre is sor került. 

 

Még pár mondatot a kápolnáról: 

Mint írtam, magyarországi adományokból épült és 

magyar hagyományőrzők végezték a munkák 

nagy részét is. Különböző hagyományőrző műhe-

lyekből toborozták a szervezők az építőket.  Több 

évig épült a kápolna, az építők kéthetes turnusok-

ban mentek ki Magyarországról. A helybéliek az 

építőanyag, eseteként az építők helybeli fuvarozá-

sát vállalták, hiszen a kápolna közel tíz kilométerre 

van a falutól, Gyimesfelsőloktól. A székelyek ad-

ták a szállást is (ha az építők nem a hegyen, sá-

torban laktak.) A lelki támaszról Berzán atya gon-

doskodott. (Remélem, jól írtam a nevét.) Az atya 

volt, aki Gyimesfelsőlokon magyar nyelvű gimná-

ziumot hozott létre Kelet-Erdélyben a moldvai ha-

tártól kb. tíz kilométerre. Valamikor 6-8 éve egy 

esti borozgatásunk alkalmával büszkén mesélte, 

hogy csángó, sőt román diákja is szaval magyarul 

az iskolai ünnepségeken. Gondoljunk bele, hogy 

Mozsgótól közel ezer kilométerre székely, 

csángó, és román diákok ajkairól szól a Magyar 

Himnusz. Csak irigyelhetjük ennek a papnak a hi-

tét, lelki erejét. Ha már Pünkösd előtt állunk, meg 

kell említeni, hogy Gyimesfelsőlokon szokott 

megszállni több mint száz magyarországi Csík-

somlyóra menő zarándok magánházaknál. A 

Moldvából jövő Csángók a templomba és körü-

lötte töltik az éjszakát. Hajnal három óra körül kell 

indulni a közel negyven kilométerre lévő Csíksom-

lyóra. A falu határában lévő ortodox templom pó-

pája is kiáll a kapuba, és meghúzatja a harango-

kat. Így tiszteli meg a más népet, a más vallást. 

Sok politikus szerte a világon tanulhatna ettől a 

két egyházi embertől. 

Menjünk tovább Gyimesfelsőlokról. Nem 

sokat, pár tíz kilométert. Máris Moldvába értünk a 

Csángók hazájába. A tv-csatornán keresztül kap-

hatunk hírt, legutóbb a ,,Repülj páva” interjúja 

okán, ahol egy csángó leányzót mutattak be. Ta-

lálkoztunk az ottani népcsoporttal, a csángó 

nyelvvel, ami először kicsit furcsa, de gyorsan 

megszokható, több mint ezer éve beszélt nyel-

vünkre hajadzó. (Most veszem észre, elég két sort 

írni róluk, és megérinti az embert, és a hasonlító 

helyett hajadzót írok. Értem a csángót, értem a 

székelyt, értem a medgyesi száz származású ma-

gyarul beszélőt. Az angol ma nem is érti Shakes-

peare nyelvét. (Ha színházban játsszák, Arany Já-

nos magyar fordítását fordítják vissza a mai an-

golra.) Érdekes találkozás a képernyőn keresztül. 

A műsorhoz kellő képek, történések. Sajnos, mint 

januárban megtudtam – egy beszélgetés során - 

Moldvából a közelünkbe nősült állatorvostól, 

Moldvába is betette a nyugati kultúra keze a lábát. 

Ügyes fához, kőhöz értő csángók mennek ven-

dégmunkásnak nyugatra. Pár év múlva nagy au-

tón hazaérve modern házat építenek, felhagyva a 

természetközelséget, a nyugalmat, az emberi ér-

tékek egy részét. 

 

Ígértem, hogy írok Szent Lászlóról.  

Szent László Magyarország egyik legnagyobb ki-

rálya. Nem véletlen, hogy több tucat helynév őrzi 

emlékét. Szomszéd falunk Szentlászló, de 

Búcsúszentlászló, Vácszentlászló és még sorol-

hatnám. Szintén több tucat templomban, kápol-

nában szerepel a freskókon. Érdekes, hogy 

magyarhon lovagszentjeként emlegeti a hagyo-

mány, holott a középkor lovagi kultúrája későbbi 

évszázadokra tehető. A restaurátoroknak könnyű 

dolga van, ha vele találkoznak. Kedvenc fegyvere 

a csatabárd volt, így ha a freskókban bárd ábrá-

zolást találnak, biztosan Szent Lászlót ábrázolja a 

festmény. Templomba járó mozsgóiak közül sem 

biztos, hogy mindenki tudja, hogy a mozsgói 

templom Szent László szobra kivételes. A király 

nem lovagi harcos múltját hangsúlyozza, hanem a 

bárd helyett jogarral, országalmával, királyi való-

ságát hangsúlyozza.  
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 A lázadó Va-

zul gyermeke-

ivel szemben 

Szent István 

megbocsáj-

tást tanúsított, 

és Lengyelor-

szágba távoz-

hattak. Így ke-

rül Lengyelor-

szágba Béla, 

aki lengyel 

herceglányt 

vesz felesé-

gül, az ő há-

zasságából 

születik hetedmagával László. László már Len-

gyelországban kitűnik vitézségével. Testi és lelki 

tulajdonságai okán az öröklési rend alapján király-

lyá választott Salamon helyett a háborús viszo-

nyok közt Lászlót választják meg a trónra. A kora-

beli krónikák szerint.   

„Természeti adottságaiban pedig az isteni 

irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságá-

val a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert 

erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az 

oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, 

a többi ember közül vállal kimagaslott!” A Saint-

Gilles-monostori szerzetes joggal nevezte őt 

,elegantissimus rex”-nek. A belső tulajdonságai 

hasonlóan királyiak voltak. A tulajdon védelme a 

szigorú törvények, de a megbocsátás, a türelem, 

mind tulajdonsága volt. A királyi méltóságot ado-

mányként Isten szolgájaként viselte. Tetteiről, le-

gendáiról a következő számban írok. 

Győri Sándor

 

 

 

 

Búcsú szentmise 

Sokan köszöntek el Benchea Celestin 

mozsgói plébánostól a július 29-én tartott bú-

csú szentmisén. Udvardy György pécsi me-

gyéspüspök a plébánost ugyanis augusztus 

1-től Szabadszentkirályra helyezte át.  

 Az itt töltött szolgálat alatt megismerte 

és megszerette a híveket, tanácsot, segítséget 

nyújtott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatta Mozsgó története. Sokat be-

szélgettünk a falu múltjáról, a temetők, a ke-

resztek, a templom állapotáról. Fontosnak 

tartotta a lélek ápolását, de nem feledkezett 

meg a templom épületéről sem.  

Ő szorgalmazta a felújítást. Épp a na-

pokban kapta a hírt, hogy a püspökség által 

benyújtott pályázaton a Mozsgói Római Ka-

tolikus Templom felújítására 42 Millió forin-

tot ítéltek meg.  

 Püspök úr döntése alapján a 

szentlászlói plébánia Szigetvárhoz kerül 

oldallagos ellátásra. Király József plébánost 

nevezték ki Szigetvárra. Mivel egy személy-

ben fogja ellátni a megnövekedett körzetet, a 

szentmisék száma mind Szigetváron, mind 

Mozsgón le fog csökkeni.  

 

Köszönjük Benchea Celestin plébános itteni 

szolgálatát. A szentmisék rendjéről későbbi-

ekben tájékoztatást nyújtunk.  

P. É. 
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Érzelemmentes modern világ-, avagy a mo-
biltelefonok fogságában 

 

 

 

 

 

 


