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SZOMBATI FELLÉPŐINK 

Ruszó Tibor 
 

2019-ben nyerte meg az X-Faktort. Azóta 
több saját dallal, videóklippel jelentkezett, 

melyek milliós nézetséget értek el.  
 

Színpadon: 17:10 

Manuel  

2019-ben jelentkezett az RTL klub X-
Faktor című tehetségkutató műsorának 
kilencedik évadába, ahol már a váloga-

tón saját dalával „Messziről jöttem” 
cíművel mutatkozott be. 

 

Színpadon: 18:00 

AK26  
 

A magyar hip-hop zenekar 2011-ben alakult. 
2019 tavaszán megnyerték a Fonogram és az 

év hangfelvétele díját.  
 

 

 

Színpadon: 20:00 

Nemazalány fiatal youtube repper. Nagyjából két 
éve tört be a médiába. 

 
Sofi 2018-ban jelentkezett az X-Faktor 8. évadába, 
ahol a legjobbak között volt. Az élő show előtt ért  

véget számára a verseny.  
 

Nemazalánnyal x Sofi, a közösen készített dalok 
által váltak országosan ismertté 2021-ben.  

 

Színpadon: 19:00 

SOULWAVE KONCERT 
Az indie és folk hatásokkal rendelkező alternatív rock ze-

nekar. A Dal 2017 dalversenyen a döntőig jutottak.  
2017-ben elnyerték Az Év Felfedezettje Díjat a Petőfi Ze-

nei Díjon. 
 

Színpadon: 21:30 
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VASÁRNAPI FELLÉPŐINK 

Burai Krisztián  
 

Énekes, dalszerző, zenei producer. Országos hírnévre tett szert 

előbb a Megasztár, majd a Voice versenyzőjeként.  

 

Színpadon: 19:00 

Essemm  
 

2010-ben robbant be. A rapper sikere a mai napig töret-
len. Magyarországon a hip-hop élet egyik legegyedibb 

zenészének tartják. 
 

Színpadon: 17:00 

Gáspár Laci  
 

TV2 Megasztár – Az év hangja című versenyben a 3. helyen vég-
zett, s elnyerte a megtisztelő „2004 legjobb férfi hangja” címet. 

 
Színpadon: 18:00 

Korda György több mint hat évtizedes zenei múlttal a háta mö-

gött a magyar tánczene egyik legismertebb előadója. 

Balázs Klári magyar énekesnő. 1980-ban Halló, itt Korda 

György című műsorban ismerkedett meg párjával. Azóta elválaszt-
hatatlanok. 

Színpadon: 20:00 

KOZMIX KONCERT 

Magyarország első olyan együttese, amely a kilencvenes 

évek elején meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett.  

Folyamatosan jelen vannak a zenei pályán.  

Színpadon: 21:30 
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Hőlégballonozás 

A kakasütés bajnokát  

felvisszük az égbe. 

 

Vizifoci 

Gyere és hűsölj barátaiddal a Kakas-

fesztiválon, egy izgalmas játszma ke-

retén belül. 

 

Horváth Vidámpark  

 

Mozsgóra már megérkezett 

 a vidámpark. 

 

Garantált a szórakozás! 

 

        Családi főzés 

A július 2-án hatályos tűzgyújtási tilalom miatt a családi főzés nem enge-

délyezett. Megértésüket kérjük! 

Várjuk Önöket kakaspörkölt kóstolásra!  
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Mostanra a falunapok nosztalgikus hangulatát 
átvette a Kakasfesztivál pezsgése. Ez az esemény 
jelenti Mozsgón a legnagyobb összejövetelt, ami 
nemcsak a falubelieknek, de máshonnan érke-
zőknek is nagy élmény. A fesztiválról Jusics Zsol-

tit kérdeztem, aki már hosszú ideje fontos szere-
pet tölt be a kakasfesztivál lebonyolítási munkái-
nak egyikében, mégpedig a legfőbb programban, 
ami köré épül a nap, ez pedig a KAKASÜTÉS.  
 

Mióta vezényeled 
te a kakasütést?  

2014 óta, idén lesz 
10 éve, az első 
kettőt a Kolovics 
Tamás pörgette. 

Miért vállaltad el 
anno ezt a szerep-
kört? Mi a legem-
lékezetesebb pilla-
natod? 

Hogy miért is vál-
laltam el? Mindig 
oda voltam érte, 
szeretem a régi 
hagyományőrző 
dolgokat. Már ki-
csi koromban min-
den hétvégén ment 
a tévében a Főtér 
című műsor, édes-

apámmal minden vasárnap megnéztük. Az ember 
körbeutazta vele az országot, megismerhette a tele-
püléseinek hagyományait, gasztronómiai kincseit. 
Szívből örülök, hogy mára én is részese lehetek egy 
ilyen múltba visszanyúló versenynek.  

Az első két alkalommal, mint versenyző indultam, 
így van tapasztalatom is. Mondhatom az a pár perc 
nem egyszerű. Egy az, hogy ott a fejeden a csuklya, 
semmit nem látsz, a másik hogy megvagy forgatva, 
ezt tetőzi, hogy kb. 500 ember kiabál és biztat, 
hogy,,üss".  Aki volt már focistadionban, az el tudja 
képzelni milyen, amikor sok ember egyszerre üvölt, 
és ugye, én ezt nem csak két percig hallgatom a kör 
közepén, hanem ha kell másfél órán keresztül.  

Ha jól emlékszem 2017-ben 3 órakor kezdődött, és 
majdnem 5 órakor találta el valaki. Megmondom 
őszintén, már én is szédelegtem ennyi idő után a 
napon. De ez a szép benne, nem tudhatod, hogy az 
első vagy épp a tizedik üti le.  

Mondjuk, az első-
nél mindig izgulok 
ugyebár, a szere-
tett polgármeste-
rünk Kovács Zsolt 
nyitja meg a ver-
senyt, és esküszöm 
olyan rutinos, 
hogy mindig pár 
centivel csap mel-
lé.  

Kérdésedre vála-
szolva mi a legem-
lékezetesebb pilla-
nat? Talán az 
egész. A falu, az 
ismerős arcok, a 
hangulat. Elég 
ránéznem a ke-
zemre és már látom is a Mozsgói kakast, mivel rám 
is van tetoválva.  

Azt elárulom, hogy a felnőtt verseny előtt a gyere-
kekét én sokkal jobban élvezem. Olyan lelkesen 
szurkolnak, beleadnak mindent. Jó látni az örömöt, 
büszkeséget a sikeres találat után.  

Én is készülök, a versenyre már ki van készítve a 
kabala kalapom, amit még a Bence hagyott rám. 
Mindenkit várok szeretettel a kör közepére, köztük 
téged is! Mindenkinek, aki ellátogat kellemes prog-
ramot, szórakozást, jó étvágyat kívánok a jobbnál 
jobb ételekhez. 

 

Köszönöm szépen Zsolti, én biztosan ott le-

szek, és nagyon remélem, hogy még sokan.  

 

Tormá si Vykto riá 

A KAKASÜTÉSRŐL – BESZÉLGETÉS JUSICS ZSOLTTAL 
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HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

SZÜLETÉS 

2022. 06. 22-én megszületett Hegyháti Kamil-

la (3770 g,  53 cm.) Szülei Keppler Alexandra és 

Hegyháti Medárd, Petőfi u 19. alatti lakosok. 
 

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek!  

Szabó Tamara és Bilanics Richárd házasságot kö-
tött 2022. június 11-én. 

  
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk! 

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 

 

Berkics György Alsóhegy 

Édl Eszter Mátyás k. u. 

Gyurák Mátyásné Mátyás k. u. 

Horváth Ottilia Mátyás k. u. 

Kárpáti Józsefné Mátyás k. u. 

Kiss Zoltán Antal Mátyás k. u. 

Megyvid Istvánné Mátyás k. u. 

Dr. Mülner Gyula Zrínyi u. 

Mikó Jánosné Batthyány u. 

Schlézinger Zsuzsanna Mátyás k. u. 

Szojkó Jánosné Árpád u. 

Varga Józsefné Mátyás k. u. 

Végh Lajosné Kolozsvári u. 

Zsibrita László Jenőné Kolozsvári u.  
 

Köszöntjük Mozsgó község  
70. életévét betöltött lakóit. 

 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  
tartalmas nyugdíjas éveket! 

 

SZENTMISE 

 

HALÁLOZÁS 

Velez László (Szigetvár, 1958.03.04. an.: Patai Má-
ria) volt Mozsgó, Petőfi u. 15. sz. alatti lakos meg-
halt 2022. június 8. napján. 
 

Nyugodjon békében! 

 

Temetőgondnoki állás! 
 
 

Mozsgó Község Önkormányzata meghirdeti a te-

metőgondnoki állást.  

Jelentkezni az önkormányzaton lehet.  

Július 

KÖSZÖNTÉS 

2022. július 16. szombat 17.45 óra 
 

2022. augusztus 13. szombat 18.30 óra 

"Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság 

a világon."   Goethe  

Egy baba. Meglepetés. 

Maga a tökély. A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 

/Pam Brown/ 
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Hajdu Szilvia 

ISKOLA -A 2021/22-ES TANÉV ÉRTÉKELÉSE 

    "Töröld le könnyedet 
Kisírt szemedben mosoly 

legyen és derű, 
Minden nap kezdődik valami 

valami nagyszerű, 
valami gyönyörű." 

 

Egyszer mindennek elérkezik a vége, s akkor búcsúzni kell. 
A búcsú egy nemes feladat. Fontos, mert lezár egy időszakot, 
az élet egy szakaszát elhatárolja a többitől. A bezáruló ajtótól 
azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé for-
dulni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. 

Ez a tanév is véget ért június 15-én. Az évzáró és a ballagás 
is megmutatta, hogy ez az év különleges év volt. Talán soha 
ennyi meghatódó diákot és felnőttet nem lehetett látni. Jó volt látni és érezni, hogy érzelmek valódi érzéseket 
mutatnak. 

Szeptemberben, amikor megkezdődött ez a tanév, még mindannyian nagy lelkesedéssel, új tervekkel in-
dultunk. Azt gondoltuk, hogy ez már teljesen vírusmentes lesz. Aztán az első félév még igencsak a szigorítá-
sok jegyében telt. De bíztunk, hogy egyszer csak jobb lesz. Aztán a téli szünet után jött a változás. Felszaba-
dító érzés volt. Kicsit félszegen, de már együtt haladtunk előre. A második félév már a szabadság jegyében 
telt. Feszített lett a tempó. Hiszen addigra már lettek új szokások, új életformák. Aztán lassan mindenki akar-
ta a régit is. Újra lettek versenyek, lehetett menni színházba, hangversenyre, kirándulni, mehettünk a LEP-es 
programokra. Mindenki, mindent akart a gyerekeknek. Ennek persze nagyon örültünk, rengeteg sikerünk lett 
a különböző versenyeken.  

Azt gondolom, több szempontból is sikeresen zártuk ezt az iskolaévet. Voltunk feldobódottak, elkesere-
dettek és ültünk a különböző érzések hullámvasútján együtt: gyerekek, pedagógusok és szülők. 

 

A nyolcadikosokat 
felvették az elképzelt 
iskolájukba. Reméljük 
jól is teljesítenek majd.  

Bízunk benne, hogy 
sikeresen megállják 
majd helyüket az új 
iskolákban és szép em-
lékeket visznek ma-
gukkal innen, a 
mozsgói iskolából! 

Doszpod Bálint, 
Garai Keve, Heszeg 
Kíra, Horváth Benjá-
min, Hollósi Tímea, 
Patak Petronella, Radák Gréta, Tóth Béla, Tóh Klau-
dia, Verhoven Jill. Gratulálunk Nektek! 

   Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az 
iskola falai között megszerzett tudás, az élmények 
sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete elegendő 
éltető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásá-
hoz, küzdelmeihez. 

 

    "Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válha-
tunk; hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek." 

Büszkék vagyunk a kitűnő tanulóinkra, a 87 tanu-
lónkból 5-en vannak: 

Bihari Diána, Laczó Lara, Győri Anna, Hirt Luca, 
Szeghy Zsanna. 

Gratulálunk Nektek! 
Büszkék vagyunk az elért versenyeredményeink-

re. Kiemelkedő eredményeink az idei évben: 
 

  Tinodigitali - Tinódi Általános Iskola Szigetvár 

Schludt Abigél 7. osztály, Grósz Hanna 7. osztály - 
1. helyezett 

 

  Szakma Sztár Fesztivál – Budapest 

Kelemen Milán 
 

  Kistérségi matematika verseny – Kétújfalu 

Kozma Levente András 2. osztály – 3. helyezés 
 

  Népdaléneklési verseny – Zeneiskola Szigetvár 

Milichovszki Patrik Kristóf 5. osztály - 2. helyezés 
 

  Kistérségi szövegértési, helyesírási verseny – 
Kétújfalu 

Orbán József 5. osztály - 3. helyezés 
 

  Zselic hangjai szavalóverseny – Mozsgó 

Hirt Luca 2. osztály - különdíj, Takács Nimród 5. 
osztály - 2. helyezés, Bóni Luca 7. osztály - különdíj, 
Szeghy Zsanna 7. osztály - különdíj 

 

  Régi idők olimpiája – Nagydobsza  

Katus Levente Krisztián - 5. osztály, Garai Kadocsa 
7. osztály, Kelemen Milán 7. osztály, Garai Keve 8. 
osztály - 1. helyezés 

 

 

Nézzük sorba:  
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    Rajzverseny-Zeneiskola Szigetvár 

Hollósi Dorottya 3. osztály - 2. helyezés 

  Bozsik Intézményi Program - Szigetvár 

1. helyezés 
 

  Német verseny – Almamellék  

Schludt Abigél 7. osztály, Bóni Luca 7. osztály, Or-
sós Brigitta Olívia 7. osztály, Kelemen Milán 7. osz-
tály - 1. helyezés 

 

  Országos német levelező verseny - Hebe Kft. 

Győri Anna 2. osztály, Hirt Luca 2. osztály, Kozma 
Levente András 2. osztály - 3. helyezés 

 

  Többfordulós német levelezős verseny – Szent-
lászló 

2. helyezés                                                                                                                               

Gratulálunk Nektek! 

Az egyéb jutalmak átadása mindig különleges élmény. Hiszen 

ennek az évnek a legjobbjai vehetnek át jutalmakat. 
 

Az Év Tanulója Díjat az idei tanévben egy hetedik osztályos tanu-
lónk kapta. Az egész felső tagozatban ő az egyedüli kitűnő tanuló. 
Egész évben kiemelkedő munkát végzett. Az osztályában meghatározó 
személyiség, mindig mindenben lehet rá számítani. Gratulálunk és kö-
szönjük neki a munkáját. 

Az Év tanulója: Szeghy Zsanna 7. osztályos tanuló. 
A díjhoz 10.000 ft pénzjutalom is járt. A jutalmat Mozsgó Község 

Polgármestere ajánlotta fel. 
 

Az Év Sportolója Díjat az idei tanévben két tanulónk kapta. 
Az egyik tanulónk tanárával atlétika sportágban a Diákolimpia or-

szágos döntőjéig jutott, ahol nagyon szépen szerepelt.  
Közös munkájukra a kitartás, a következetesség, a rendszeresség 

volt a jellemző. Gratulálunk és köszönjük nekik. 
Az egyik Év sportolója díjat: Perecz Bianka 6. osztályos tanuló kap-

ta. 
A díjhoz 10.000 ft pénzjutalom is ját. A jutalmat Horváth 

Bernadette a Szülői Munkaközösség Elnöke adta át. 
A másik tanulónk nem közvetlenül az iskolánkban sportol, viszont 

munkája kiemelkedő – így idén nyáron a szigetvári Moderntánc Cso-
port tagjaként Európa bajnokságon vesz részt. És ma már tudjuk is, 
hogy csodás eredményt ért el. Gratulálunk neki! Köszönjük és örülünk, 
hogy iskolánk tanulója ilyen szép eredményt mutathat fel.  

Büszkék vagyunk rá! 
A másik Év sportolója díjat Bóni Luca 7. osztályos tanuló kapta. 
 
Iskolánk minden évben részt vesz a Bozsik intézményi Programban. 
A csapat tagjai közül  egy sportolót emeltünk ki, aki a 2021/22-es 

intézményi program körzeti rendezvényein kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott. Ez a tanuló Takács Nimród 5. osztályos tanuló.  

 

Iskolánk tanulói idén részt vettek a Hebe Kft. által szervezett Orszá-
gos Német Levelező Versenyen, ahol harmadik helyezést értek el. 

A csapat tagjai: Győri Anna, Hirt Luca, Kozma Levente András. 
Gratulálunk Nekik és tanáruknak Márta néninek! 
A Szigetvári Tankerület iskolánk kitűnő tanulóinak ingyenes cir-

kuszjegyet ajánlott fel Budapestr e. 
Gratulálunk nekik! 
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  Az Év Szülője Díjat az idei tanévben egy olyan szülő kapta, aki hat éven 

át volt jelen segítőkészségével, ötleteivel iskolánk életében.  
Számos rendezvényünk kötődik a nevéhez. Éveken keresztül bálokat szerve-

zett, aminek bevétele természetesen a gyerekekre fordítódott.  
Általa lett Lengyeltóti Emlékparkunk.  

Köszönjük munkáját, és reméljük, hogy olyan utódot kapunk a szülői munka-
közösség elnökeként, aki szintén tökéletes partner lesz.  

Horváth Bernadette, a Szülői Munkaközösség Elnöke. Hálás szívvel kö-

szönjük. 
 
 

  Az Év Tanára Díjat az idei tanévben olyan tanárunk kapja, aki, egyszerűen és könnyedén 

közeledik a gyerekekhez.  
Ő egy új generáció tagja, ami iskolánk életében csak előnyt jelent. Innovatív gondolkodásával, 

lendületes hozzáállásával, lendületet hoz az iskolánkba.  
Alkalmazza a legújabb technológiát, ügyesen bánik az újdonságokkal. 

Szereti a gyerekeket, odafigyel rájuk. 
Óráin a legmodernebb technikai eszközöket használja – kimagasló tudással.  Órái ezáltal él-

ményközpontúak, interaktívak, gyermekközpontúak. 

Az Év tanára díjat az idei évben: Dobor Katalin, német nemzetiségi tanárunk kapja.  
Hálás szívvel köszönjük. 
 
 
 

 

  Az idei tanévben iskolánk két tanító nénije a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjlehetőségét kihasználva nyug-

díjba vonul: 
 

A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elis-
merés. Azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és 

főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése ér-
dekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. 
Farkasné Józsa Mária, Matusné Bakos Éva   

 Munkájuk alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek - és 
szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a 

közösségért érzett felelősség, a tehetséges, illetve felzárkózta-

tásra szoruló tanulókkal való foglalkozásban elért eredmé-
nyesség.  Kollégáival harmonikus kapcsolatot alakítottak ki. 

Elhivatottságuk, emberi tartásuk példaértékű. Munkájukat 
lelkiismeretesen, igényesen végezték. Következetességükkel, 

felkészültségükkel követendő mintát mutatnak. Kimagasló 
tudásukat a szülők és kollégák egyaránt elismerik. 

Munkájukért Szolgálati Emlékérmet vehettek át.  

Gratulálunk nekik! 
 

  Az idei tanévben pedagógusnapon, Szigetváron a Vigadóban a Szigetvári Tankerületi Központ által  adomá-

nyozott az iskolák legkiválóbb pedagógusai számára Kitüntető Oklevelet vehetett át: Orbánné Matus Erzsébet 
 

Egyszerűen és könnyedén közeledik a gyerekekhez, számára ők álltak és állnak az első helyen. Minden lehetőséget 

megragad, hogy minden gyerekből felszínre hozza tudását, rejtett tehetségét. Nevel a legfelső szinten és színvona-

lon. Hivatásának és hitvallásának tekinti pedagógiai munkáját. Szakértelme, pedagógiai tudása elismerésre méltó. 
A 44 év alatt egyetlen napot sem volt táppénzen, és erre nagyon büszke is. 

A tanításon kívül számtalan feladatot vállal magára. Évekig az iskolai ünnepségek fő szervezője volt, rendszeresen 
vitte és viszi tanítványait szavalóversenyekre, nagyon szép eredményeket elérve. Egykori igazgatójával –Hajdú Já-

nossal-együtt kezdték, majd nélküle folytatta és folytatja tovább iskolánk legszínvonalasabb ünnepségének egyik 
részét, a Zselic Hangjai Szavalóversenyt. 

Munkájáért gratulálunk! 

A leírtak alapján valóban elmondható, hogy sikeres évet zártunk. De tudjuk, és hisszük, hogy ezek csak közösen 
érhetőek el. 

Kedves Mindenki! Kollégák, Szülök, Önkormányzatok, Tankerület! Köszönjük az értünk, velünk, tanulóinkért, 
gyermekeinkért végzett közös munkát!!! Ez csak együtt sikerülhetett. 
Kívánom, hogy legyen az elkövetkező időszak legalább ilyen sikeres, és egy kiszámítható jövő kezdete! 

Ennek reményében kívánok mindenkinek nagyon szép, tartalmas nyarat. 
 

 

Ezután a felnőttek díjazása következett: 



 

2022. / Július / 7. SZÁM 

 

10 

Bege Amá liá 

ORBÁNNÉ MATUS ERZSÉBET—AZ ÉLET SZÉP PILLANATAI… 

„Orbánné Matus 
Erzsébet 44 év-
vel ezelőtt, 1978. 
október 1-én 
kezdte meg pe-
dagógus munká-
ját Mozsgón. 
Tanítóként dol-
gozott 8 évig, 
majd 1986. 
szeptember 1-től 
a felső tagozat-
ban megkapta az 
első hatodikos 
osztályát és ma-
gyar szakos ta-
nárként dolgo-
zott és dolgozik 
a mai napig is 

tovább. Több végzős osztálya volt az évek során, 
rengeteg gyermek került ki a kezei közül. Most is ott 
áll a nyolcadikosai mellett, búcsúzik tőlünk nagy-
nagy odaadással. Ők mennek, de tanáruk még ma-
rad! Egyszerűen és könnyedén közeledik a gyerekek-
hez, számára ők álltak és állnak az első helyen. Min-
den lehetőséget megragad, hogy minden gyerekből 
felszínre hozza tudását, rejtett tehetségét. Hivatásá-
nak és hitvallásának tekinti pedagógiai munkáját. 
Szakértelme, pedagógiai tudása elismerésre méltó.” 
Néhány szép gondolatot Hajdú Szilvia igazgatónő 
évzáró beszédéből, amely nemcsak a mozsgói isko-
lában hangzott el, hanem azon a Pedagógus napon is, 
ahol Erzsikét kitüntették. 
 

   Először is gratulálok! Kérlek, mesélj egy kicsit 

bővebben erről a kitüntetésről! 
 

Június 2-án, délután Szigetváron a Vigadóban egy 
pedagógus napi ünnepély volt, melyre hivatalos vol-
tam. Ott vettem át a tankerületi díjat a 44 éves mun-
kám elismeréseként, melyet Mozsgón töltöttem.  
Meglepetés volt számomra, hiszen nem tudtam róla, 
de nagyon jólesett, bár az ember nem azért teszi a 
dolgát, hogy kitüntessék. Ez a hivatásom.  A díjátadó 
után egy szórakoztató műsorral kedveskedtek ne-
künk a Pécsi Nemzeti Színház tagjai, Győri Anna és 
Götz Attila, majd egy állófogadáson vettünk részt.   
 

   Olvashattuk az újságban, hogy sikerült elvinni 
a gyerekeket Budapestre az Új Nemzeti Színház-
ba. Lássuk be nagy szó oda eljutni Mozsgóról egy 
gyereknek, hát még negyven plusz kilenc kísérő-

nek. 
 

Sok évvel ezelőtt már voltam Budapesten a Nemzeti 

Színházban és gondoltam jó lenne elvinni a gyereke-
ket is. Volt egy lyukas órám, és felhívtam őket be-
mutatkoztam, hogy ki vagyok és honnan telefonálok. 
Mondtam, hogy szeretném elvinni a gyerekeket egy 
előadásra.  Egy nagyon kedves hölgy, Timike mond-
ta, hogy semmi akadálya. Kérdeztem, hogy mennyi-
be kerül a jegy, mert buszt is fizetni kell, (250.000 
Ft), és itt hátrányos helyzetű gyerekek is vannak. 
Hamar felajánlotta az ingyen jegyeket és már csak az 
volt vissza, hogy a polgármesterek támogatását meg-
kapjuk. Nem tudom ezt eléggé megköszönni nekik!!! 
Mivel mind a négy polgármester hozzájárult a busz 
költségéhez, május 27-én a János Vitéz című elő-
adást megnézhettük a gyerekekkel. Az előadás után 
kaptunk még egy bónusz ajándékot, ugyanis olyan 
helyekre is betekintést nyertünk, ahova néző nem jut 
be.  Azt hiszem, felejthetetlen élményben volt ré-
szük, a csillogó tekintet és a sok mosoly az arcokon 
ezt árulta el.  
 

   Eseménydús volt a június, ugyanis még egy 
kedves meghívásod volt, szintén színházba. 
 

Igen a Pécsi Nemzeti Színház partnertalálkozót szer-
vezett június 10-én, melyre meghívást kaptam. Ez is 
meglepetés volt számomra. Mivel vihettem kisérőt 
magammal, az unokámmal, Jocóval mentem, ő is 
nagy színházrajongó. Érdekes, hogy erről a környék-
ről csak még egy fő volt.  Lipics Zsolt, a színház 
igazgatója fogadott bennünket, beszélgettünk, majd 
állófogadáson vettünk részt. A nap zárásaként meg-
néztük a „Robinson” című előadást, amely akkor 
debütált. A színház az életemnek az egyik legfonto-
sabb része, ezért szeretném, hogy ennek a gyerekek 
is állandó résztvevői legyenek.  
 

   Most már akár nyugdíjba is vonulhatnál, de 
jól tudom, hogy még maradsz tanítani? Milyen 
terveid vannak? 
 

December 22-én leszek 65 éves, hivatalosan is nyug-
díjas lehetek, de még maradok. Óraadóként folyta-
tom a munkát ősztől vagy jövő év januártól.  Szeret-
nék a gyerekeknek sok élményt adni, mert sokkal 
jobb adni, mint kapni. Én úgy érzem, hogy az Iste-
nek szeretnek engem, mivel megadatott, hogy egész-
ségben éljek, 44 év alatt még csak táppénzen sem 
voltam, nem hiányoztam az iskolából. Remélem még 
sokáig így lesz. Úgy érzem, hogy teljes az életem, 
mert minden benne van, ami fontos a számomra: a 
munkám, a hivatásom, a családom, az unokám (akit 
szeretek és imádok) és a szórakozásom. 
 
Ui: Jó hallgatni az ilyen embereket, akikből árad a 
szeretet, az odaadás és a jóság. 
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Ma már a Kakasfesztivál körül zsong minden, mostanra 

ez lett a legnagyobb rendezvény Mozsgó területén. Mesz-

sziről jönnek, olykor a határon túlról, vendégek, hogy 

egyenek egy jó kakaspörköltet, átéljék a fesztivál hangu-

latot, megnézzenek egy nevesebb előadót. Az elmúlt két 

évben sajnos elmaradt, de idén végre megrendezésre 

kerülhet a 10. Kakasfesztivál. Ennek apropóján, meg-

kérdeztem Végh Teri nénit, hogyan is emlékszik a régi 

eseményekre.  

Annak idején nem kakasfesztiválnak neveztük, hanem falu-

napnak vagy később juniálisnak – kezd bele emlékeibe Teri 

néni, én pedig élvezettel hallgatom, milyen is volt az élet 

akkor, mennyivel másabb volt a ritmus.  

- Már a megelőző napokon is mindenki kivette a részét az 

előkészületekben. Akkoriban nem traktorral, vagy fűnyíró-

val nyírták a füvet a sportpályán, bár később természetesen 

már erre is volt lehetőség, hanem a fiatalok levonultak ka-

szával és lekaszálták a füvet. Sokszor a szénabálákat vagy a 

szénaboglyákat otthagyták valahol a pályán túl, és az is egy 

külön játék lehetőséget adott a gyerekeknek.  

- Mert akkoriban ennyi elég volt ahhoz, hogy jól szórakoz-

zunk, nem volt sem okos eszköz, sem más. Csak mi ma-

gunk, emberek. Majd mikor eljött a nap, mindannyian levo-

nultunk, és mindenki megtudta mi lesz a feladata. Az asszo-

nyok sütötték a kalácsot, lepényt a későbbi lepényevéshez, 

bográcsban ételt főztünk, mellyel megkínáltuk az arra járó-

kat, vagy esetleg a szomszédot. A hatalmas fák alatt min-

denkinek volt lehetősége megpihenni, berendezkedni egy 

kellemes napra.  

- Délelőtt inkább az akadályversenyeké volt a főszerep. A 

fiatalok különböző épített pályán mérhették fel ügyességü-

ket. A díjak csekélyek voltak, egy-egy csokoládé vagy cu-

korka, az igazi nyeremény az élmény volt.  

- A lepényevés nagyon népszerű program volt a fiatalok 

körében. Egy madzagra vagy kötélre erősített lekvárral be-

kent lepényt lógattak fel a fára, melyet előzőleg mi asszo-

nyok sütöttünk, és elrejtettünk benne egy-egy pénzérmét is. 

Az plusz jutalom volt, ha valaki pénzt is talált. Kéz haszná-

lata nélkül csak szájjal lehetett elorozni a lepényt, melyet 

természetesen a feladat nehezítésének céljából még rángat-

tak is a madzaggal. Hatalmas nevetések szerzője volt ez a 

program és persze a szurkolásoké.  

- És ha már szurkolás, természetesen akkor is volt kakas-

ütés, mely szintén a legnépszerűbb programok közé tarto-

zott. A pályát előzőleg építettük fel, majd természetesen 

akkor is csupán egy cserepet kellett eltalálni, nem élő ka-

kast. Viszont a kakast, mindig valamelyik falubeli ajánlotta 

fel, melyet a győztes hazavihetett. Nagy érték volt az akko-

riban. Emlékszem, mikor én ajánlottam fel, mondta egy ked-

ves ismerősöm a fiának, hogy mindenképpen nyernie kell, 

mert ő neki KELL az én kakasom. Úgy is volt, a fiatalember 

megnyerte az édesanyjának a kakast.  

- Az iskolának volt akkoriban fúvós zenekara, akik rendsze-

resen csodálatos előadásokkal örvendeztettek meg minket. 

Sőt, reggelente kezdés előtt, lovaskocsival körbejárták a 

falut, és harsogva felébresztették a falu népét, jelezvén, 

hogy itt bizony kezdetét veszi a falunap. Sokszor még Al-

máskeresztúrra és a környék falvaiba is átmentek.  

- Győri Sanyi bácsi pedig rendszerint harmonikázott lent a 

falunapon. Mindig kellemes volt hallgatni a játékát.  

- Délután a futball mérkőzéseké volt a főszerep, hiszen ak-

koriban is nagy népszerűségnek örvendett ez a sport. Volt 

öregfiúk kontra fiatalok meccs, mely a falu lakosainak szólt 

és záróként profi labdarúgó mérkőzés is volt. De a fiatalok-

nak volt lehetőségük góllövő versenyre is. 

- Hatalmas élmény volt, mikor Fekete Zoltán felajánlásából, 

helikopterrel lehetett utazni, mely itt szállt fel a pályán és 

Mozsgó felett, az akkori vásártérnél ereszkedett le, ahol 

most a Vágópont található. Nagyon régen, ott tartották a 

vásárokat, helyi termékek, állatok, növények eladását és 

vételét.  

- Fent a lőtér helyén, miután a lövész programok is lezajlot-

tak, hatalmas máglyát raktak, melyet meggyújtottak este 

mikor már kezdett sötétedni, és akkor vette kezdetét a mu-

latság. Mindig valaki a környékről zenélt, beszélgettünk, jól 

szórakoztunk.  

- Nagyon sokan támogatták a rendezvényt, ki hogyan tudta. 

A szülői munkaközösség minden évben adott egy összeget a 

fagylaltosnak, aki kivonult és ingyen osztogatta a gyerekek-

nek a fagylaltot, sokszor adott az összegen túl is, hiszen már 

nem akarta hazavinni a maradékot.  

- Kellemes társasági élet volt akkor is, mindenki találkozha-
tott régi ismerősökkel, vagy akár közeli barátokkal, és eltölt-
hettünk egy kellemes napot. Jó emlékek fűződnek hozzá.  

Tormá si Vykto riá 

JUNIÁLISRÓL - VÉGH TERI NÉNI EMLÉKEI 
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK... 

A sokszinuvidek.hu internetes honlapon jelent 

meg „Különleges leanderfák a mohácsi varázskert 

ékességei” címmel Baranyai-Perecz Ibolyával a 

virágok szeretetéről egy beszélgetés. A cikk így 

kezdődik: A kertészkedés gyermekkorom óta fog-

lalkoztat, falun cseperedtem, Mozsgón. Mindig 

körülvettek a növények, volt konyhakertünk, sző-

lőskertünk, virágoskertünk. A természet közelsége 

azóta is megnyugtató, feltöltődést ad számomra. 

Mohácson a belvároshoz közeli utcában lakunk, az 

udvar ebből adódóan nem túl nagy, 300 négyzet-

méter. Úgy próbálom kialakítani, hogy mindig 

legyen virágzó növény. 

 

A neten már többször megcsodáltam Ibolya kert-

jét, mely minden évszakban kellemes, megnyugta-

tó látványt nyújt. Öröm volt felfedezni a portálon, 

hogy kiemelt figyelmet kapott ez a növényszere-

tet. A cikkből megtudtam, hogy kedvencei a lean-

derek, a gondozásukban az évek alatt nagy gya-

korlatra tett szert. Metszését még édesapjával kö-

zösen kezdték el, a tőle tanultak alapján most már 

férjével alakítják ezeket a jellegzetes mediterrán 

növényeket. A képeket nézegetve látszik, hogy 

milyen féltő szeretettel ápolja, gondozza virágjait.  

 

Aki teljes terjedelmében el akarja olvasni a cikket, 

itt megtalálja: https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk

-portank/2022/06/23/mohacsi-csodakert-

leanderfak-a-kertben/ 

 

 

P.É. 

20 éves fák, három éve a kertben telelnek. 

Kiscicák ingyen elvihetőek! 

APRÓ HIRDETE S 

Győriné Nagy Zsuzsanna   

30/5898908, 73/344-082 
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