
 

 

 

 

 

KAKASFESZTIVÁL 
 
 

Július első hétvégéjén kerül megrendezésre a már 
hagyományosnak mondható Mozsgói Kakasfeszti-
vál, melyre a régióból, az ország különböző helyszí-
neiről érkeznek látogatók. Számtalan programjával 
kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosít minden 
korosztály számára. Így történt 2019-ben is.  

A szervezők lelkesedése az idei évben is tö-
retlen volt. Vendégváró környezetet alakítottak ki a 
dolgozók, az önkéntesek és a diákmunkások. Min-
den szereplő tette a dolgát: építette a helyszínt, csi-
nosította a falut, szerkesztette a plakátokat, egyezte-
tett a főzésre vállalkozókkal, vagy éppen tervezett, 
telefonált, vásárolt, berendezett. Sok diák jelentke-
zett, és igen komoly segítséget nyújtottak.   

Már az előkészítő szakaszban figyeltük az 
égieket, és jött… Az eső ugyan hátráltatta a munkát, 
de szombatra minden készen állt a nagy bulira. Jöt-
tek az árusok, kézműves portékával érkezők, a ka-
kaspörköltet készítők, a kíváncsiskodók. A sportpá-
lya megtelt élettel, zsibongással, jókedvvel.  Az idei 
évben talán a meleg, talán a környékbeli fürdő ren-
dezvények miatt délelőtt a megszokottnál keveseb-
ben szórakoztak a pályán. A műsorok kezdetére vi-
szont már megtelt a völgy. A kiskakas-ütés villám-
gyorsasággal zajlott, már a harmadik kisfiú leütötte a 
kakast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megnyitón Kovács Zsolt Vilmos polgár-
mester a köszöntés mellett már a jövőről, a 10. Ka-
kasfesztiválról, egy igen nagyszabású rendezvényről 
beszélt. A jubileumi rendezvény fő attrakciója lesz, 
hogy „milliomossá teszünk egy vendéget”- tudtuk 
meg  

A nagy kakas-ütés hosszasan zajlott, nehe-
zen találták el a cserepet, megbújt a fűben a kakas. 
Már a második kör is majdnem a végére ért, amikor 
sikerült eltalálni.  

Az eredményhirdetések után röviddel már 
jöttek is a fellépők és zengett a völgy: a „nézésétől 
meg a járásától”… az „állj vagy lövök”… Végül a 
csatát az EMELET nyerte. Igazi tombolás, színesen 
kavargó tömeg várta a nagyszabású tűzijátékot, ami 
káprázatosan töltötte be az éjszakai égboltot. Aztán 
buli hajnalig. Reggel ismét dolgozókkal telt meg a 
tér, és újból rend uralkodott a környezetben, mintha 
mi sem történt volna. Fullasztó volt a levegő kora 
délután, mindenki az eget kémlelte és az előrejelzést 
figyelte. Indultak a programok, érkeztek a vendégek, 
jöttek az érdeklődő üzenetek, hogy megtartjuk-e a 
fesztivált. A táncosok után megjött az eső, de a fia-
talok esernyővel felszerelkezve kitartottak. A két 
hullámban érkező eső a sátrak alá kényszerítette a 
közönséget, de türelemmel vártak. Miután elállt, is-
mét megtelt a nézőtér és kicsit elázva, de élvezték az 
előadásokat. Ilyen volt az idén a 9. Kakasfesztivál, 
derűs is, borús is.  

H.b.B. 
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KAKASFŐZŐ VERSENY 
 

 
 
Az idén kilencedik alkalommal főztük meg a kaka-
sokat. A harmincegy jelentkező csapatból 27-en 
megjelentek szombaton reggel és kezdetét vette a 
főzés. A csapatok között voltak olyanok, akik már 
többször is részt vettek a versenyen, és voltak, akik 
először próbálkoztak. A környező településeken kí-
vül jöttek Tamásiból, Pincehelyről, Drávaszabolcs-
ról, Pécsről is, hogy megmérettessék magukat. 
 

Háromtagú zsűri figyelte a folyamatokat és 
kóstolta az ételeket. Idén egy francia zsűritaggal bő-
vült a létszám, Vid Romain, aki külön kifejezte, 
mekkora öröm volt számára, hogy részt vehetett a 
fesztiválon, és milyen nagy benyomást tettek rá a 
magas minőségű magyaros ételek. A másik tag 
Csuka Edina a Pécsi Főtér étteremből, az elnök pe-
dig idén is Kaba Lamin volt. 

Mint megtudtuk a zsűritől, a csapatok na-
gyon motiváltak voltak, finomakat főztek, szépen 
tálaltak, ezért nehéz volt dönteni, – többek közt 
nem próbálták megvesztegetni őket  [sajnos]. Sok 
szempontot figyelembe véve, hosszas mérlegelés 
után három dobogós helyezett mellett két különdíjat 
is kiosztottak. 

 
 
Akik nyertek: 

I. helyezett Pécsi Gasztrokakasok 

II. helyezett Benderész, Bögyörész 

III. helyezett Hoboli seniorok 

Különdíjasok a Kakaskodók csapata és 
a Kocsmáros BT. 

 

 

 

 
Pécsi Gasztrokakasok 

 

 
A zsűri érzékszervi próbát végez 

 

A legifjabb kóstoló 

Fotók: Ken Owen 

 

Bege Amália 

szervező 
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      KAKAS-ÜTÉS 
 

A mai is élő népszokást büszkén őrizzük. Viszont 
azt, hogy mi az érték, ezt kevesen tudják. Kevés 
hagyományról mondható el a folyamatosság. A 
„mi” kakasütésünk mintegy 150 éves múltra te-
kint vissza, a fiatalok körében mindig népszerű 
játék volt. Kissé változtatva, hiszen már nem élő 
kakast ütnek, fennmaradt az utókorra, tovább 
öröklődött.  A legnagyobb értéke az, hogy a játék 
hevületét tovább tudtuk adni. Akinek segíteni 
akarnak a nézők, annak a megfelelő utasításokat 
adják, viszont akit el akarnak bizonytalanítani, ő 
rossz információkat kap. A nagy hangzavarból 
ember legyen a talpán, aki kihallja a megfelelő 
szavakat, de a szerencséjét meg is sokszorozhatja.  
 
Kedves történet, talán még nem hallották: Min-
den évben Polgármester úr üt elsőként. Egyik év-
ben Szijártó Laci bácsi, a többszörös díjazott, ha-
tározott utasításokat „üvöltött”. Polgármesterünk 
kihallotta a zűrzavarból a hangját, és a cserép felé 
fordult a megfelelő irányba és távolságra. Az 
irány és a távolság egyre pontosabbá vált. Mikor 
ezt észleltem, attól félve, hogy a falu első embere 
leüti a kakast, én is kiabálni kezdtem: Laci bácsi, 
ne csinálja, nincs több cserepem! A történet vége, 
hogy Kovács Zsolt Vilmos csak egy cm-rel vé-
tette el az ütést. Azóta minden kakasütéshez 2 db 
cserepet készítünk elő. Hátha….. 

  Fotó: Pap Zsuzsa 
 
GYŐZTESEK 2019:  
Kiskakas-ütés: 16 jelentkezőből harmadikként  
ütötte le a kakast Sipos Bendegúz. 
 
Kakas-ütes: 36 jelentkezőből az 51. ütésre sikerült 
leütnie a kakast Bagoly Barnának. 

P. É.  
 
 
 
 
 

 

GYEREKHÁZ A KAKASON 

 
 

 
 
 

Már második alkalommal szerveztük meg a Kismo-
toros és Babakocsis Felvonulást a kakasfesztiválon. 
A mozsgói játszótéren gyülekeztünk, és együtt vo-
nultunk a családokkal a fesztivál helyszínére. Az ér-
kezést követően Zene-Bölcsi foglalkozásunkból tar-
tott ízelítőt Icu.  

A fesztivál teljes ideje alatt Baba-mama kuc-
kót biztosítottunk a legkisebb gyermekekkel érke-
zők számára. Itt kényelmesen lehetett pelenkázni, 
altatni és a kíváncsi szemek elől elbújva etetni a pici-
ket. Vasárnap délután a BÁZIS Gyermek és Ifjúsági 
Egyesülettel közösen kézműves foglalkozást tartot-
tunk.  

 

 
 

Baka Dorisz 
MOZSGÓI KATICÁK FELLÉPÉSE 

 
 
 
 

 
Betanító: Gulyás Csabáné óvónő 

Fotók: Ken Owen 
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FELLÉPŐINK 

Kis Grófo 
 

Kis Grófo – másnéven Kozák László - magyarországi ci-
gány popénekes, aki a tartalommegosztó csatornákon 
vált népszerűvé, főként 2012-es No roxa áj illetve 
2015-ös Bulibáró című dalaival. Dalai műfaját „mulatá-
sinak” nevezi. 2006 decemberében jelent meg az első 
albuma DVD-n. 2019 áprilisában felvette hivatalosan is 
művésznevét, teljes neve Grófo-Kozák László lett. 

 
 
 

 
Fotó: Ken Owen 

 
Singh Viki 
 
 

Singh Vikit 2014-ben a TV2 nagysikerű tehetségkutató-
jában, a Rising Starban ismerte meg az ország, mint a 
műsor egyik döntősét. A 2016-os Eurovíziós dalfeszti-
vál magyar válogatóján a legjobb 30 közé, a 2017-es 
válogatóversenyen pedig a legjobb 18 közé jutott. Sa-
ját dalai (pl. Rain, Katonák) mellett számos közismert 
slágerrel (pl. Cserhát Zsuzsa, Kovács Kati, Máté Péter) 
és új köntösbe bújtatott kedvencekkel ad friss lendüle-
tet koncertjeinek. 

Fotó: Ken Owen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konyha 
 

"A konyhában mindig jó, mert a hűtőben mindig ég a 
villany!" - ezzel a felkiáltással alapított zenekart 2010 
őszén Szepesi Mátyás énekes-gitáros-dalszerző. 2012 
decemberében jelent meg debütáló albumuk "konyha-
nyelv" címen. 2018-at egy teltházas MÜPA koncerttel 
indították.  
A megjelent albumuk kulcsdala a „Százszor visszaját-
szott” című szám, amely a 2019. évi „A Dal” műsorába 
is bekerült. 

 
 

 
Fotó: Ken Owen 

 
New Level Empire 
 

2013 őszén állt össze a banda jelenlegi formája. A ze-
nekar alapítója és dobosa Nyújtó Sándor, billentyűse a 
dalszerzőként dolgozó Krajczár Péter „Krash”, fron-
tembere a dalszerző-szövegíró-énekes-gitáros Ujvári 
Zoltán Szilveszter „Zola”.  
2016-ban a “Valahol” az év legjátszottabb  magyar da-
lává vált, illetve még ebben az esztendőben megjelent 
a Szerteszét, ami ismét nagy rádiós sláger lett. 2017-es  
első kislemezük, a Hallod Látod Érzed, áprilisban  került 
kiadásra. 
Folyamatosan járják az országot elektronikus és aku-
sztikus műsorukkal egyaránt. Beléd fulladnék daluk 8 
hete vezeti a magyarországi rádiós listát. 

 

 
Fotó: Ken Owen 
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EMELET 
 

Az Első Emelet 2013. december 28-i búcsúkoncertje 
után, Patkó Béla (Kiki) és Berkes Gábor 2017-ben úgy 
döntöttek, hogy újjá alakítják az együttest, hogy ne 
vesszenek el régi, sikeres dalaik. A mai kornak 
megfelelő hangzásba átöltöztetett zenéket, slágereket 
adják elő: Állj vagy lövök, Csak azért is szerelem, 
Valahová, valakivel. Koncertjeik mindig teltházasok, 
rengetegen kíváncsiak rájuk.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fotók: Ken Owen 

Retroleum 
 

A Retroleum egy fiatal, dinamikus, élő zenét játszó ze-
nekar, akiknek fontos az, hogy a retro zenét életben 
tartsák. 2011-ben alakultak 4 taggal, amely a ’60-as, 
’70-es, ’80-as ’90-es évek legnépszerűbb pop- és rock 
slágereivel szórakoztatja közönségét. Olyan ismert kül-
földi és hazai előadók zenéit játsszák, amiely minden 
korosztálynak tetszik: Illés, LGT, R-GO, Máté Péter, 
Hungária, Bikini, Edda, Republic és még sorolhatnánk… 
/Fellépésüket sajnos most nem élvezhettük az eső mi-
att./ 
 
Dupla KáVé és Köteles Cindy 
 

A Dupla KáVé 1998-ban alakult két fővel. Az alapító ta-
gok vezetéknevének kezdőbetűi adták az együttes 
hangzatos elnevezését – Köteles István, Váradi Jenő.  

 
Két tv műsorban szerepeltek:  (Rising Star, Sztárban 
Sztár), a 3 A DAL versenyen (2016, 2017, 2018) és a 
Redbull Pilvaker műsorban is felléptek. 

 

 
Fotó: Ken Owen 

V-Tech  
 

A legendás V-Tech zenekart Kefir és Szamóca 1998-ban 
alapította, az eltelt évek alatt hamar Magyarország 
egyik legsikeresebb zenei produkciójává nőtték ki ma-
gukat. Számos arany- és platinalemez birtokosai. Szám-
talan hazai és nemzetközi siker fűződik a nevükhöz. "A 
legszebb vallomás" a 8. albumuk. Ha az eddigi tenden-
ciákat követik, akkor minden bizonnyal meghódítják 
nemcsak a toplistákat, de a rajongók szívét is! 

 
 

 
Fotó: Pap Zsuzsa 

Kozmix                                                       
 

A Kozmix Magyarország első olyan együttese, amely a 
kilencvenes évek elején-közepén meglehetősen nagy 
népszerűségnek örvendő happy hardcore és rave 
stílusokat játszotta. 1995-ben alakultak, eredetileg 
hárman voltak. Az igazi áttörést a Gyöngyhajú lány 
feldolgozása jelentette számukra. Készítettek egy an-
gol nyelvű kislemezt is a külföldi karrier reményében, 
valamint jártak a Riói Rockfesztiválon is. Önálló élőkon-
certek és megszámlálhatatlan fellépés öregbítik legen-
dás bulijaik hírnevét. Több díj, elismerés részesei: 
Többször voltak az Év zenekara,  Legjobb duó, 
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a  Kozmix a házban pedig az Év dala. Szlogenjük zené-
jükről: Nem kell, hogy szeresd, elég ha hagyod, hogy jól 
érezd tőle magad.   
 

 
Fotó: Pap Zsuzsa 

 

 

 
Fotó: Ken Owen 

 

 

TÁNC, TÁNC, TÁNC 
 
 

 

 
Timeless Linedance Country Club 

 

 
Józsa Gergely Néptánc Egyesület 
 

 

 

Mecsek Táncegyüttes     

Fotó: Ken Owen 

 

 

 

 
Fotó: GRBI Drón Video 
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„NYÁR VAN!” 
Ismét végéhez közeledik egy nevelési év. A tavasz 

változatos és tartalmas programokat biztosított az 

óvodások számára, színesítve a mindennapokat. 

Intézményünknek sok hagyománya van, de évről 

évre apró ötletekkel színesítjük azokat, hogy új él-

ményeket biztosítsanak a több évig hozzánk járó 

gyermekeink számára. Nincs annál nagyobb 

öröm, mint látni a gyerekek mosolygó arcát és 

amikor a nap végén így köszönnek el, ez egy jó 

nap volt, legyen ilyen máskor is! 
 

„ A KÖNYVTÁR AZ ÉLETÜNK RÉSZE!” 
Az idei évben is folytatódott a KönyvtárMozi, ha-

vonta új mesével kedveskedtek és mindig közös 

kézműves tevékenységgel zárult a délelőtt. A 

könyvtárban dolgozók kicsit már hozzánk is tar-

toznak, évente több alkalommal aktív részesei 

kézműves délelőttöknek – Viljovácz Tündi, Figura 

Évi -, Kántor Évinek pedig a kézműves tevékeny-

ségeken túl,  a programjainkon készült sok-sok 

fényképet is köszönhetjük. Ezúttal is köszönet a 

sok-sok segítségért! 
 

„AZ ÉN NÉPEM NEVE MAGYAR.” 
Az óvodában is fontos feladat a nemzeti öntudat 

erősítése, melynek része az általános iskola által 

szervezett Március 15-i megemlékezésen és ko-

szorúzáson való részvétel, ugyanakkor az óvodá-

ban is tartunk megemlékezést koruknak megfe-

lelő szinten. Ennek megkoronázása a Zászlós fel-

vonulás, melynek során elhelyezzük nemzeti színű 

zászlóinkat és virágainkat a Kopjafánál. 
 

 

„SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN!” 
Egyre inkább szaporodnak óvodánkban azok a 

programok, melyeknek a szülők is aktív részese-

ivé válnak:Húsvétváró kézműves délután, Csa-

ládi-Gyermeknap. Ezeknek a programoknak nagy 

sikere van a gyerekek körében és reméljük azok a 

szülők is kedvet kapnak a csatlakozásra, akik ed-

dig ezt nem tették. Ehhez kapcsolódóan idéznék 

néhány mondatot két anyukától: „Nagyon jó, hogy 

vannak ezek a napok. Jó egy kicsit kizökkenni a 

mindennapi hajtásból. Megpihenni, együtt lenni a 

gyerekekkel, ami örömet szerez számukra és ne-

künk szülőknek is, mi is újra gyerekké válhatunk a 

közös tevékenykedés, játék során. Közösség 

építő is egyben, jókat beszélgetünk, jobban 

megismerjük egymást.” Már újabb ötletek is 

körvonalazódnak a következő évi programok szí-

nesítésére, várjuk a további ötleteket. 

A Gyermeknapon részesei lettünk a TOP-5.3.1-

16-BA2-2017-00004 Mozsgó település és térsé-

gének közösségi fejlesztése egy pályázatnak. A 

pályázat magába foglalja a közlekedésbiztonsá-

got, amelyben előkertültek a közlekedési szabá-

lyok játékosan Balassa Magdolna közreműködé-

sével. 
 

 
 
 

„ A MESÉK VILÁGA” 
Az utazó színház újabb humoros előadással érke-

zett hozzánk, mely nem csak vicces, hanem tanul-

ságos is volt a gyerekek számára.  

A Bóbita bábszínház előadásai nélkül sem múlhat 

el a tavasz. Az idei évben két előadásból álló mini 

bérletet váltottunk. A „Tündér bérlet” két előadása 

a Torzonborz a rabló és a Történetek a cicusról és 

kutyusról, igazi színházi élmény volt a gyerekek 

számára. 

A Mozsgói Önkormányzat jóvoltából egy zenés 

társulat érkezett a Művelődési házba - Bibuczi 

gyerekszínház -, melyet az általános iskolásokkal 

közösen tekintettünk meg, Nagyotmondó Tóbiás 

címmel. 
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„AZ ÜNNEPÉLYEK VARÁZSA” 
Hagyományos ünnepségeink nem maradtak el 

ebben az évben sem – Anyák Napja, Nagycsopor-

tosok búcsúzása – melyek az utóbbi időkben nem 

várt meglepetéseket is tartogattak: a kellemetlen 

időjárás és a technika ördöge személyében. De 

hát unalmas is lenne az életünk meglepetések nél-

kül. 

 

 
 

 

„KALANDRA FEL” 
Idei évben a Katica Tanya volt utazásunk célja, a 

gyerekek többsége még nem ismerte ezt a szuper 

helyet. Unalmas is lett volna, ha reggel nem úgy 

indulunk, hogy sötét felhők borítják az eget és 

ahogy közeledtünk a cél felé egyre vizesebb volt 

minden. Felhőszakadás utáni állapotok vártak 

minket Katica Tanyán, de ez nem szegte kedvün-

ket, mert optimizmusunk elűzte a felhőket, sok-

sok élménnyel gazdagodva tértünk haza: változa-

tos játékok, aranyos állatok, Matyi vonat, aznap 

reggel született póni csikó. 
 

 

„TOLLAM, CERUZÁM KÍSÉR EZUTÁN” 
 

 
 

Az iskolába menő gyerekek kiváltsága minden év-

ben, hogy megismerhetik a Szigetvári Várat. 

Büszkék is nagyon, hogy oda csak ők mehetnek, 

mert ők a „nagyok”! 

Kik is ők, akik az ősszel belépnek az iskola kapu-

ján? 

 
 

Bánhegyi Ábel, Bencze Máté, Garai Hargita, 

Hollósi Dorottya, Horváth Martin, Jákovics Jáz-

min, Laczó Hanna, Laczó Kevin, Pirbus Dániel. 

Kirándulásainkra a Mozsgói Nagy Falubusszal - 

köszönjük Mozsgó Önkormányzatának, hogy in-

gyen rendelkezésünkre bocsátotta – és egy bérelt 

falubusszal a Patapoklosi Önkormányzat falubu-

szával jutottunk el. Köszönjük a sofőröknek, hogy 

mindig óvatosan közlekednek és mindig bizton-

ságban érezzük magunkat utazásaink során. 
 

 
 

 
 

Szép nyarat mindenkinek!    

A Mozsgói Óvoda dolgozói. 

Gulyás Csabáné 

óvodavezető 
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BALLAGÁS 

A tanulmányok lezárásának ünnepi eseménye a 

Ballagás, amire gyerek, szülő, pedagógus öröm-

mel készül. Az ünnepség elején a végzős nyolca-

dik osztály ballagási dalokat énekelve végigjárta a 

termeket, hogy elköszönjön egykori iskolájától. A 

8. osztályosok búcsúzóját Juhász Réka tolmá-

csolta, a diákok nevében Hegedüs Petra köszönt 

el. Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető személyre 

szólóan búcsúzott a 8. osztályosoktól. Különös 

hangulat kerített mindenkit hatalmába, sokan el-

érzékenyültek. Az eseményt Kelemen Cintia, 

Rédai Jázmin és Orgyán Achilles szavalatai színe-

sítették.  

Az intézmény-vezető tanévzáró beszédét köve-

tően, a jutalomkönyvek átadása következett:  

A második osztályból: 

Takács Nimród kitűnő tanulmányi eredményéért, 

szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért ered-

ményeiért. 

Orbán József jeles tanulmányi eredményéért, 

szorgalmáért, tanulmányi versenyeken való sze-

repléséért. 

A harmadik osztályból: 

Tokovics Zsófia Emma példás magatartásáért és 

szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, kö-

zösségi- és sportmunkájáért. 

 

 

Megyer Milán Bence példás szorgalmáért és jeles 

tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyen 

való szerepléséért. 

A negyedik osztályból: 

Schludt Abigél kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért, 

versenyeken-sportversenyeken való eredményes 

szerepléséért, közösségi munkájáért. 

Grósz Hanna kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért. 

Bóni Luca jeles tanulmányi eredményéért. 

Kelemen Milán jeles tanulmányi eredményéért, 

sportversenyeken való eredményes szereplésé-

ért. 

A hatodik osztályból: 

Kelemen Rebeka kiváló tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért, 

versenyeken való eredményes szerepléséért, kö-

zösségi munkájáért. 

Bóni Gergő jeles tanulmányi eredményéért, ün-

nepi műsorokon való szerepléséért, közösségi 

munkájáért. 

A hetedik osztályból: 

Hegedüs Petra kitűnő tanulmányi eredményéért, 

példamutató magatartásáért és szorgalmáért, ki-

magasló közösségi munkájáért. 
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A nyolcadik osztályból: 

Kelemen Cintia példamutató magatartásáért és 

szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, ki-

emelkedő közösségi és sportmunkájáért. 

Juhász Réka példamutató magatartásáért, jó ta-

nulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. 

A Lengyeltóti János Emlékplakettet az idei tanév-

ben a tantestület egybehangzó véleménye alapján 

Kelemen Cintia kapta nyolc éven át tartó példa-

mutató magatartásáért, szorgalmáért, versenye-

ken való folyamatos és sikeres részvételéért, va-

lamint az iskola és az osztály közösségi- és sport-

életében való aktív tevékenységéért. 

Az Év tanulója Díjat Hegedüs Petrának adták át, 

példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kö-

zösségi munkájáért, versenyeken való aktív rész-

vételéért, hét éve kitűnő bizonyítványáért. 

 

Az Év Sportolója Díjat idén Tormási Miklósnak ítél-

tek oda. Miki a nyolc év során aktívan részt vett az 

iskola sportéletében, és három évvel ezelőtt beju-

tott az országos döntőbe is svéd váltófutásban. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2018/2019-es tanévben egy Év Sportolója Kü-

löndíjat is átadtak. Katona Katinka nyerte el ezt az 

elismerést, hiszen 600 méteres futásban bejutott 

a Kis iskolák Atlétika Diákolimpia országos döntő-

jébe. 

A Bozsik leány labdarúgó tornákon, több éven ke-

resztül nyújtott egyenletes, jó teljesítményéért az 

MLSZ különdíjában részesült Kelemen Cintia. 

A Szülői Munkaközösség Díját, amely 10.000 fo-

rintos vásárlási utalvánnyal is jár, Juhász Réka ve-

hette át kimagasló közösségi munkájáért, rendez-

vényeken való aktív részvételéért, segítőkészsé-

géért. 

Az Év Szülője Díjat az idei tanévben Hollósiné 

Patkó Marianna kapta az iskoláért, a gyerekekért 

folytatott önzetlen munkájáért és segítségéért. 

Az Év Tanára Díjat Papp Orsolya vehette át.  

A tanévet Fónai Korina Zanfira és Dobos Bence 

első osztályos tanulók vidám szavalatai zárták.              

 
 

 
TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNT-

JÜK AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSO-

KAT, AKIK  JÚLIUS HÓNAPBAN ÜNNEPLIK 

SZÜLETÉSNAPJUKAT! 

Kovács László Árpád u. 

Szojkó Jánosné Árpád u. 

Varga Józsefné Mátyás k. u. 

Végh Lajosné Kolozsvári u 

 

 
 

 MOZSGÓ  
     07. 27. szombat 18.00 óra 
 SZULIMÁN  

    07. 20. szombat 16.00 óra 
 SZENTLÁSZLÓ  
    Vasárnaponként 9.00 óra 
 SZIGETVÁR  
   Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra 
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GALAMBÁSZ TALÁLKOZÓ MOZSGÓN 
 
Június 9-én galambász találkozó volt Mozsgón 

Papp József, Eiber István és Stefan Raindl szerve-

zésében, melyre én is meghívást kaptam.  

 

Eiber István 45 éve foglalkozik galambokkal, ő fogja 

össze a térség galambászait. Siklós környéki, kiállí-

tásokra és versenyekre jár. 
 

Weidinger György galambász Németországban lét-

rehozott egy egyesületet, melynek neve Stauferland, 

- 170 tagja van, melyből 20 gyermek. 25 éves barát-

ság köti Eiber Istvánhoz, akivel nagyon jó kapcsola-

tot ápolnak. 
 

Stefan Raindl többszörös német mester, ő 6 éves 

kora óta foglalkozik baromfitenyésztéssel, folytatja 

Weidinger György munkáját. Az egyesület 2 évente 

jön Magyarországra, megnézik a tenyésztők ga-

lambjait; eddig 40 tagjuk járt itt. Stefánnak 100 fiatal 

baromfija van, szeret velük foglalkozni, nagy bána-

tára a gyerekei ritkán segítenek.  

 

 

Először Perecz Lászlóhoz mentünk, ahol Ili néni fris-

sen sült finom pogácsával, házi almás pitével, kávé-

val és üdítővel várt bennünket. Laci bácsi Máltai ga-

lambokat tart, be is mutatta őket.  A Máltai galam-

bokat Dél-Olaszországban tenyézették ki az 1800 

években, 

hosszú szár-

nyuk és hosz-

szú nyakuk 

van. Számos 

versenyen in-

dult, és leg-

többször meg 

is nyert.  
 

 

Csőszi Lajos 

1975 óta 

foglalkozik 

komolyabban 

galambokkkal 

hobbi szinten. 

1978-tól jár 

kiállításokra, 

kisebb nagyobb 

sikerekkel. 10  

pár Strasser 

(német) sárga és 

vörösös 

galambja van. 

Irénke néni 

finom sajtos 

kiflije mellett 

beszélgetve 

tudtam meg, 

hogy postagalambbal dajkáltatják és neveltetik fel a 

kis galambokat. Itt láttam bukfencező 

postagalambot is.  
 

Papp József (fotón Stefan Raindl és Papp József) 

szintén már gye-

rekként kedvelte 

e különleges ál-

latokat. Kis kiha-

gyás után 3 éve 

kezdett el újra 

galambokkal 

foglalkozni. Kin-

geket tenyészt, 

amik Amerikából 

származnak. 

Fontos számára, 

hogy a galamb 

zárt tollazatú és 

formás legyen. 

Jobban szereti a 

feketéket, ele-

gánsabbnak 

tartja őket, pedig nehéz őket tenyészteni. Tart még 

Koburgi galambokat is. Itt halottam először a Grizli 

színről, ami minden olyan szín, amibe fehér pötty ta-

lálható. A találkozót egy finom ebéddel zártuk, ami-

ért köszönet Kovács Ilonának és Vusics Bélának. 

Kántor Éva 

Kedvenc galambom: 
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Nemzetközi verseny Mozsgón 

2019. 06. 08-09. 

 
 
 

Mozsgón már több mint egy évtizede folyamatosan jelen 
van az íjászat, rengeteg helyi és szigetvári gyermek nőtt fel 
a focipálya melletti erdős részen. A Vektor Íjász Klub 
Sportegyesület nem csak edzéseket tartott ezen a helyen, 
hanem számtalan versenyt is, a helyiek még biztosan em-
lékeznek a sátrazásokra és a reggeli zenés ébresztőre. Az 
egyesület a közelmúltban, június elején rendezte meg a 
2019-es év első és utolsó nemzetközi íjászversenyét, az 
Alpok-Adria Nemzetközi Íjászversenyt. A kétnapos meg-
mérettetésre több mint 110-an érkeztek, nem csak magya-
rok, hanem osztrákok, szerbek és szlovénok is. 
 
 
 

 
 

A kétnapos verseny programja szombaton egy regisztrá-
cióval és egy technikai ellenőrzéssel kezdődött, majd a be-
melegítést és a megnyitót követően indult a verseny. Az 
első napon a versenyzők semmilyen segítséget nem kap-
tak, így nekik kellett megbecsülni, hogy az adott cél milyen 
messze van tőlük. Az első napon a legmesszebb táv 55 
méter volt, a második napon, amikor a célokhoz odaírták, 
hogy milyen messze van, 60 méterre is el kellett lőniük a 
felnőtt versenyzőknek.  

 

 
 
 

A versenyzők között volt Kakas István is, aki első helye-
zést ért el 2017-ben a wroclawi világjátékokon.  Ő a június 
eleji mozsgói versenyen sem hagyta magát, és a döntőben 
megmutatta, hogy ott a helye a dobogó legfelső fokán, 
maga mögött hagyva 12 versenyzőt. Nem csak a barebow 
kategóriában, hanem még 22 kategóriában a magyarok 
voltak a legjobbak, és csupán 6 kategóriában előzték meg 
őket az osztrák versenyzők.  

Ragoncsa Rita

 

 

 

 

Az én virágom - az én világom 

A virágok szerelmeseként megkértek, mutassam be, 

hogy lehet teljesen elveszni ebben a tarka, eleven vi-

lágban, ebben a sokszínű változatosságban -örökre. 

Mióta eszemet tudom, virágok vesznek körül, gyerek-

ként a nyarak egy részét az erdőkben töltöttem, meg-

értettem, hogy a növények ahányan vannak, annyi fé-

lék, szerepük van a világon, és szerepük szerint szé-

pek. Felfedezvén a természet ezernyi csodáját, úgy 

éreztem enyém a világ. Szüleim is mindent megtettek, 

hogy otthoni környezetünk zöld és virágos legyen. Az-

tán megjelentek az első csomagküldős kertészeti cé-

gek! Így már igen korán más földrészek növényei kezd-

tek szép sorban beköltözni otthonunkba, kertünkbe. 

Abutillon, Jacobina, kála, brugmansia, a most újra fel-

fedezett zergeszarv, az anno lótetűűzőként árult 

euphorbia faj a nagy sárfű, még földimogyorót is vetet-

tünk, és egy fajta babkávét, ami nem cserje, hanem a  

 

 

 

 

borsóhoz hasonlít, és még sok-sok érdekességet. Ha 

szívesen fogadják/fogadjátok, havonta hozok egy cik-

ket, melyekben mindig egy-egy virág bemutatása lesz, 

egy olyan virágé, mely bárki otthonának csodás és há-

lás lakója lehet. Nem kizárólagos tartási módszerek ki-

kiáltása a célom, csupán alapvető ismeretek megosz-

tása, és annak bemutatása, nálunk milyen tartási mód 

vált be legjobban. Mert minden kertnek, minden ház-

nak saját mikroklímája van, és apró változtatásokra 

szükség lehet. Van, ahol kétnaponta kell öntözni, van 

ahol csak hetente szükséges. Első bemutatandó virág 

a nagy szenvedély az életemben, egy apró csoda, a 

Fokföldi ibolya-Saintpaulia ionantha. 

Ennek a ma már igen változatos nemzetségnek az ősei 

kelet-afrikában őshonosak, Tanzániába, és Kenyában, 

ahonnan elsőként hozott Európába belőle példányokat 

Sir John Kirk 1884-ben, majd 1887-ben, Zanzibár mel-

lől. Majd ez követően a későbbi névadó, báró Walter 
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von Saint Paul 1892-ben, Tanzániából. Az egy év múlva 

piacra kerülő példányok már néhány gazdag család 

otthonát díszítették, és 1926-ban elkezdte meghódítani 

Amerikát.  

 

Az alapfaj egyszerű, szimpla, kék színnel, kis fehér min-

tázottsággal. Mivel a virága emlékeztet az ibolyára, így 

gyors volt az elnevezése, bár valójában a csuporkások 

családjába tartozik. Könnyű tarthatósága, jó virágzó-

készsége hamar népszerűséget szerzett neki, instabil 

génállománya pedig a gyűjtők, és nemesítők álmainak 

megtestesülése. Ennek eredménye több ezer külön-

böző bejegyzett fajta (net: AVSA), és sok ezernyi, ami 

nincs bejegyezve. Ma már lassan a magyarországi 

gyűjtők kis közösségének tagjai is, sok új hibrid "szü-

lőjeként" törnek be a világ élvonalába. A szenvedély, a 

türelem, a sok kísérletezés meghozza gyümölcsét, és 

újabb csodákkal ejti ámulatba a virágok szerelmeseit. 

A legnagyobb hazai rendezvény, a gödöllői kastélyban 

évente, húsvét környékén megrendezésre kerülő "Ibo-

lya nap". A fokföldi, avagy afrikai ibolyáknál fokozottan 

érvényesül a változatosan gyönyörködtet elve.   

Színes, tarka levélzet a zöld minden árnyalatában, tar-

kítva fehérrel, sárgával, rózsaszínnel, bordóval, tetézve 

a formák és méretek végtelenségével!  Ezernyi színár-

nyalatú virágok, kisujjkörömnyitől 8-10 centis óriáso-

kig, egyszerű szimplák, tarkák teltek, elsőbálos 

fodrosruhások, és éjlila, galaxist idéző csillagokkal hin-

tettek. Mintha rebbenő lepkék színpompás hada lepné 

el a növénykéket. 

Gyűjtőként, és re-

ménybeli nemesítő-

ként több mint száz 

neves fajtám van 

már, és sok első vi-

rágzásra váró új 

hibridem. Ezek 

utóbbiak még nem 

saját nemesítések, 

hanem Berkó Ernő 

gyűjtőtársam kezét 

dicsérik. De én ve-

tettem el a magokat, és nálam fognak nyílni a világon 

elsőként! (A fotón:"Bishop"nevű látható.) 

Első nemesítési kísérleteim beérett magjai, pedig jú-

nius elején kerültek földbe. Az apró, porszerű magocs-

kákat csupán a nedves talaj felszínére kell szórni, és 

meleg, világos helyre téve várni a csodát. E megszülető 

kis növénykékkel egy picit talán én is szebbé teszem a 

világot.  

E kis virág tartása minimális odafigyelést igényel, ha 

évente 2x át van ültetve B-s virágföld és kevés perlit 

keverékébe, akkor tápoldatra sincs szüksége, csupán 

3-5 naponta kevés vízre (ha van, akkor esővíz), sok 

napfényre -, de azért a tűző naptól óvjuk -, és melegre. 

A pangó vizet nem szereti, inkább csak nyirkos legyen 

a talaj, mint álljon a vízben. Egyes fajták jó körülmények 

közt szinte folyamatos virágzásra is képesek! Pici cse-

repekbe kell ültetni, hogy a rozetta nagyobb legyen, 

mint a cserép, mert nagy cserépben a gyökérképző-

désre fordítja az erejét, nem a virágzásra. Ha szüksé-

ges, nyugodtan zuhanyoztassuk le langyos vízzel, de 

vizesen ne érje napfény, mert megégnek a levelek, és 

estig száradjon meg, hogy a gombáktól se legyen ve-

szélyeztetve.  

 

Szaporítása: a letört levél földbe téve kis sarjakat hoz, 

melyek gyorsan virágzóképesek lesznek. Egy élmény 

figyelni a sarjak növekedését, formálódását, várni az 

első bimbókat, hogy vajon milyen szépség születik 

meg belőle. Mert még vegetatív szaporítással is nagy 

meglepetéseket tud okozni! Hisz egy tarka virágú tő 

utóda képes egyszínűvé válni, vagy épp fordítva! Az ő 

esetükben "sportolásnak" nevezzük, ha bármely tekin-

tetben az utód eltér az anyanövénytől. 

Mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt az apró virágot, 

amely rengeteg öröm forrása lehet, hisz ezerszeresen 

hálálja meg azt a minimális gondoskodást, amit igé-

nyel.  

Akinek felkeltettem az érdeklődését, a facebook profi-

lomon rengeteg fotót talál. Sajnos a rendelkezésre álló 

hely miatt ennél bővebben nem lehetett már kifejteni a 

témát, bár órákig tudnék beszélni róla, de kis kedvcsi-

nálónak talán megteszi.   

Köszönöm mindenkinek, aki elolvasta, és ha tetszett, 

havonta újra jövök, egy-egy virágot bemutatni. A kö-

vetkező alkalommal egy szó szerint mesés szépséget 

mutatok be.  
Tamasicsné Rigó Tünde 
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Ami a történelemkönyvekből kimaradt… 
 

A múltkori szám-
ban ígértem, a Pe-
tőfi expedícióval 
foglalkozunk. Túl-
nyomórészt Kiszely 
István több mint 
húsz évvel ezelőtti 
előadására kisebb 
részt az azóta meg-
jelent média hír-

adásokra támaszkodom. Egy igen érdekes eseménysor 
elevenedik meg, aminek a dokumentumai egy könyv-
ben vannak megjelentetve. Sajnos nincs birtokomban 
a könyv. Idézeteket bőven hallottam belőle.  
Elindul az expedíció, élén Kiszely és az angol. A burját 
államtanács elnöke (nevezzük így, nem ismerem az ot-
tani titulusokat) is meglátogatja a kutatást. Mindenek 
előtt felmérik a temetőt. Akkoriban meg – amikor Pe-
tőfi elhunyt – nem volt szokás a vegyes temetkezés. 
Külön temetőrész volt a helyi két vallás felekezetnek, a 
fegyőröknek és a hadifoglyoknak. Csakhamar kiderül 
melyik rész a hadifoglyoké. Egy feltáró átkot nyitnak, 
sorra kerülnek elő a hadifoglyok csontvázai. Tán a nyol-
cadiknál tartanak már, amikor gyanús sír kerül feltá-
rásra. Az angol antropológus lemegy a gödörbe, Kiszely 
fenn marad. Az angol megméri a csontváz hosszát, be-
mondja. 
- Stimmel két centivel alacsonyabb, mint Jókai öccse. 
(Jókai öccse magasságát az előzetes kutatás során egy 
katonai sorozási jegyzőkönyvből kutatták, amikor 
egyik Pilvax kávéházi fiú emlékiratából megtudták, 
hogy Petőfi mintegy két centivel alacsonyabb Jókai 
öccsénél.) 
- Felső fogsorán egy „farkasfog” van. 
- Igen. 
- Hiányzik az egyik térdkalács csontja? 
- Igen. 
- Nem csak elkallódott a földben? 
- Nem, mert látszik, hogy a normális esetben a térdka-
lácsra tapadó inak itt a szárcsonton tapadtak, jól látszik 
a tapadási hely.  
A magasság 30.-50. embernél lehet ugyanaz. A farkas-
fog már csak minden ezrediknél. A térdkalács hiánya 
több százezrediknél fordul elő. Azért még lehetnek vé-
letlenek. Csontmintát vesznek, amit Amerikában meg-
vizsgálnak, kiderül egy génhiba, ami anyáról fiúra örök-
lődik, az aránya sokmillióból egy. A kutatócsoport az 
Antal, a Horn, A Fidesz kormány alatt is kéri Petőfi any-
jától vehessenek pár gramm csontmintát, amivel egy a 
három milliárdhoz el lehetne dönteni a kérdést. Az en-
gedélyt hol Budapest főjegyzője, hol a Tudományos 
akadémia tagadja meg. 

Közben megint a lejárató kampány, ami csúcspontja, 
amikor a Tudományos Akadémia két tagja egy újság 
fénykép alapján női csontváznak mondja a megtalált 
csontvázat. Egyikük az-az ember, aki a többköteles ma-
gyarság története könyvben leírja: „A magyaroknak év-
századok kellettek, hogy görbe lábaikkal megtanulja-
nak az eke után menni. Nem tudja, hogy a magyarok 
vándorlási útvonalán (selyemút) sokkal modernebb 
ekéket találtak a régészek, mint a Kárpát medencei 
szláv ekék.  
Ahogy a csontmintavételi kérvény a „hivatalosékhoz” 
beérkezik, rá egy hónapra táviratot kap az expedíció 
vezetője Kiszely István a burját államtól: A Magyar Tu-
dományos Akadémia kéri a Petőfinek tartott csontváz 
megsemmisítését. (Vajon miért?)  
Kiszely egy szintén világútlevéllel rendelkező barátjával 
Burjátiába repül. A csontváz egy katonaládában van, 
átpakolják egy utazóbőröndbe, amivel a barát felszáll 
az Egyesült Államokba induló repülőre. A katonaládát 
(üres) a Burját állam pecsétjével és a reptér parancs-
nok pecsétjével lepecsételik. Csak órákon múlott, hogy 
sikerült az akció. Hamarosan megjelenik a megsemmi-
sítéssel megbízott társaság.  
- Nyissák ki a ládát! 
- Nem lehet. 
- ??? 
- A burját pecsét van rajta és a reptéré. Előbb hívni kell 
egy jogosult állami tisztviselőt és a reptér parancsno-
kát. Mire mindenki előkerül, eltelik pár óra. Kiszely 
megjegyzi, az üres láda mellett a megsemmisítő külö-
nítmény parancsnokának. 
- Amit Önök keresnek egy órája elhagyta a Szovjetunió 
légterét.  
Majd megkérdezi a kijuttatást segítő hivatalnokot. 
- Vaszilij miért segítettetek? 
- Akinek a maradványait megtaláltátok és kimenekítet-
tétek ő volt a Magyarok Puskinja.  
Amerikába a koponya alapján számítógépes techniká-
val felépítették a fej képét, ami igen csak hasonlít a Pe-
tőfiről készült fényképre. 
Kinek az érdeke, hogy akadályozza Petőfi anyjából pár 
gramm csontminta vételét, ami egyértelműen eldön-
tené Petőfi csontvázát találták-e Barguzinban. Petőfi 
érdemeit, költészetét semmiben nem csorbítaná, hogy 
nem esett el Segesvárnál. Esetleg lehetne Barguzinba 
emlékművet állítani, ott ahol még 50-80 év múlva 
nagyszüleik elbeszéléséből emlékeztek egy magyar ha-
difogolyra, aki verselésre tanította a település gyerme-
keit. Tán valakik doktori disszertációja nem állná meg 
a helyét? Át kéne az irodalom és történelemkönyvek-
ben írni egy bekezdést.  
A következő számban Araddal lezárjuk 1848-49-et. 
2019. Szt. Iván hava  

Győri Sándor  
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Az júniusban megjelent rejtvény helyes megfejtése: 12 különbség! A helyes megfejtést 7-en küldték be, 

közülük három nyertest sorsoltunk. Könyvet nyert: Bencze Sára, Horváth Józsefné, Kovács Kristóf. Gra-

tulálunk! 
 

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

ható a községi könyvtárban július 26-ig. A beérkezett megfejtők között  

ismét sorsolunk, és meglepetés ajándékot adunk. 

MEGFEJTÉS: 

 

  

                        
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15  16 17 18 19 20 

                        
21 22 23  24 25 26 27  28 29 30 31  32 33 34 35 36 37     

Vízszintes: 1 – Milyen felhí-

vást tettünk közzé 2011-ben, 

amelyen sok alkotó vett 

részt? 3 – Mi Mozsgó szlo-

genje? 7 – Volt-e olyan csa-

pat, aki kétszer nyert főző-

versenyt? 9 – A Mozsgói fő-

zőversenyen miből kell főzni 

a csapatoknak? 10 – Milyen 

színű póló volt az első kakas-

fesztiválon? 11  - Hányadik 

Kakasfesztiválon találta el a 

polgármester úr a cserép 

„kakast”? 12 – Melyik hónap-

ban rendezzük a Kakasfesz-

tivált? 13 – Melyik civil szer-

vezet tevékenykedik aktívan 

a Kakasfesztiválon? 14 – Ré-

gen melyik napon volt a ka-

kasütés? 

 Függőleges: 2 – Ki a Kakasfesztivál 

főzőversenyének zsűri elnöke? 4 – 

Minek az ékszerdoboza Mozsgó? 5 

– Milyen címmel jelent meg leg-

utóbbi kiadványunk? 6 – Melyik év-

ben került be a Baranya Megyei Ér-

téktárba a kakasütés? 8 – „Nem a 

kakas szavára kezd virradni, De a 

kakas kiált, hogy …. 9 – Milyen ma 

is élő népszokás köré épül fel a Ka-

kasfesztivál?  

 



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                           2019. július 

   16 

 

  
 

 
SZÜLETÉS 
 
2019. június 9. napján megszületett Perecz Zoé 
(4090 gr, 55 cm hossz) a család örömére. Gra-
tulálunk! 
 

HÁZASSÁG 

 
2019. június 8. napján házasságot kötött Szabó 
Ágnes és Tóth Gábor mozsgói lakosok. Gratulá-
lunk! 
 

 
 

HALÁLOZÁS 

 
Vida János (Kisbucsa, 1945.08.06. an.: Hosszú 

Rozália) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 13. sz. alatti 

lakos meghalt 2019. június 20. napján. 

 

Ihász Józsefné született Kiss Mária (Mozsgó, 

1931.05.25. an.: Fodor Mária) volt Mozsgó, Ár-

pád u. 40. sz. alatti lakos meghalt 2019. június 

24. napján. 

 

Bogdán Mária született Bogdán Mária (Pécs 03. 

1968.02.25. an.: László Erzsébet) volt Mozsgó, 

Alsóhegy 721. sz. alatti lakos meghalt 2019. jú-

nius 28. napján.    

           Nyugodjanak békében! 

 

 

Fokhagyma eladó! 

Kis- és nagy mennyiségben őstermelői  

fokhagyma eladó! 

Érdeklődni: 30/612 9218, 30/250 6140 

 

Ingyen elvihetők!  Nyolc hetes kiscicák ingyen  

elvihetők Győri Sándortól. 

 

 

 
  

LOMTALANÍTÁS     Augusztus 7. szerda 

 

Kirakható: kidobásra szánt háztartási berendezé-

sek, használati tárgyak, feleslegessé vált bútorok, 

konyhai felszerelések, szőnyegek stb.  
 

 

Nem helyezhetők ki: elektronikai berendezések, 

vegyszerek, festékek, építési hulladék, törmelék, 

üres olajos kanna stb.  

 

GRÓTI BOLT BEZÁRT JÚLIUS HÓNAPBAN 

A tulajdonos elköszönt.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves vásárlónknak a közel 40 éven át tartó támogatást! 

Köszönjük ezekben a nehéz napokban a jó szomszédok és barátok elérzékenyült hangon, szívből 

jövő és szívhez szóló jókívánságaikat és minden segítségüket! 

Gróti Lászlóné és Gróti Lívia 


