„Ha mozsgói a kakas, üssed,
nem lesz majd nyakas!’
Lengyeltóti János

Köszönjük a gratulációkat, az elismerő szavakat. Nagyon sok ember és
szervezet tett azért, hogy ez a nap mindenki számára felejthetetlen legyen.
Tízezer látogató kereste fel falunkat és vitte Mozsgó jó hírét szerte az
országban és az országhatáron kívül is. Nem lehet elégszer megköszönni a MOZSGÓI EMBEREK
bizalmát, segítőkészségét, a rendezvényhez való hozzáállásukat. „Nem a pénz, nem a stratégia, nem a
technológia, hanem a csapatmunka a versenyképesség legmeghatározóbb tényezője.” állítja Patrick
Lencioni Kell egy csapat c. könyvében. Mozsgón egy olyan csapat állt össze, akik egyetértettek
céljainkkal, akik mindannyian ugyanazt akarták, egy célért küzdöttek.
Természetesen pénz nélkül semmit nem lehet megvalósítani. Büszkén kijelenthetjük, a 2014. évi Mozsgói
Kakasfesztivál négy milliós költségvetése a pályázatoknak, a szponzoroknak, a támogatóknak
köszönhetően Mozsgó község költségvetését nem terhelte, nullszaldós lett.
Köszönjük! Jövőre találkozunk!
Kovács Zsolt
polgármester

Puskásné Horváth Éva
főszervező
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Kakas fresko,
buszmegállóban

Ébresztő! Kakasok versenyre fel! Zenés ébresztő a
Somogy Zenekar közreműködésével

kakas

pingálás

alkotásai

a

Délelőtti megnyitó Götz Attilával és Puskásné
Horváth Évával
Első alkalommal rendeztük meg a kakasfőző
versenyt. 38 csapat csaknem félezer résztvevővel
főzte meg a kakasát

EccPecc Mese zenekar fellépése

A legígéretesebb Kiskakas címért küzdöttek meg a
gyerekek

Kovács Zsolt polgármester megnyitója a rendezvény
háziasszonyával Gaják Petrával
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Kakasok kakasai küzdenek

Sztárpalánták és szüleik tánca

Fellépők: Varga Viktor, Péter Szabó Szilvia, Kasza
Tibor
Kakasütés 100 éves hagyomány szerint

A főzőverseny zsűrije: Perecz László, Szabados
Zoltán, Sajgó Ferenc, Gelencsér Nikolett, Győri
Sándor, Molnár Teréz

Akik jól lakattak bennünket: Szabados Zoltán,
Perecz László, Götz Csaba, Sánta Róbert
Népek táncaiból a Tanac Néptáncegyüttes
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NYERTESEK

Gyerek festőverseny győztes: Kovács Kristóf; Kakasütés nyertese: Nagy Gréta; Kiskakas bajnok:
Szatmári Richárd; Felnőtt festőverseny győztes: Horváth Szilveszter; Főzőverseny I. helyezett:
Kornél és csapata; Kakasok kakasa: Gulyás Balázs; Kakas szépségverseny: Simon Péter kakasa

VÉLEMÉNYEK
Gratulálunk az óriási rendezvény megszervezéséhez! Nagyon nagy minőségi ugrást
tapasztaltunk a tavalyihoz és az előző évekhez képest. Sz. Detti, Szigetvár
Megállapítottuk, hogy a rendezvényetek európai színvonalú volt, le a kalappal a megálmodója, a
megrendezője és az összes munkatársatok előtt!
Nagyon szép a hely, jó helyünk volt és nagyon jól éreztük magunkat.
Csordás Judit mézesbábos, Pécs

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a rendezvényen való részvételünkhöz, illetve gratulálunk
a remek szervezéshez és a programokhoz! Üdvözlettel: Miklós Ferenc, Bonyhád
Kedves mindenki, aki ott volt a KAKASFESZTIVÁLon!
Elkezdtem feldolgozni a képeket.... és megragadnám az alkalmat, hogy leírhassam: a szervezés, az
összetartás, az emberség szerintem egyedülálló a környéken - beleértve Szigetvárt is! Le a kalappal!!!
Pussz és köszi, hogy ott lehettem! Horváthné Balogh Beatrix, Szigetvár

Köszönöm polgármester úrnak, Évikének, hogy ott lehettem. Feleségemmel, Melindával nem
láttuk a sor végét, a fagyiskanál feltörte a kezünket! Kisfalvi László, Kaposvár
A várdaróciak nevében mondhatom, hogy nagyszerű rendezvény volt. A vendéglátás pedig
elsőosztályú. Köszönjük szépen, külön köszönet Jancsarevic Erika-nak és Orgyán Béla-nak.
Micheli Tünde, Várdaróc
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Mozsgói kakasfesztiválon a várdaróciak Írta: - VARGA József 2014. július 09.
Várdaróc település képviselői második alkalommal vettek részt a magyarországi Mozsgó Kakasfesztiválján.
A drávaszögi Várdaróc és a magyarországi Mozsgó település 140 kilométerre fekszik egymástól, mégis egy
valamiben nagyon hasonlítanak: mindkét község ápol egy százéves hagyományt, a kakasütés hagyományát. A
különbség annyi, hogy amíg Várdarócon a farsang végén rendezik, addig Mozsgón egy nagyszabású fesztivált
építettek a hagyomány köré, amelyre júliusban kerül sor. A rendezvényen második éve vesz részt Várdaróc
küldöttsége.
Micheli Zsolt, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület elnöke azt mondja, egy baráti kapcsolattal kezdődött a két település
együttműködése. A daróciak 2012-ben utaztak el először Mozsgóra, azóta pedig kölcsönösen látogatják a
kakasütéseket.
Mozsgó
A Zselici-dombok között festői környezetben fekvő település idei kakasfesztiváljára a Daróca tánccsoportot is
meghívták. A rendezvény kezdete előtt volt idő egy kis sétára is a faluban, ahol a két évvel ezelőtti viszonyokhoz
képest is fejlődés tapasztalható, nagy beruházások történtek. Az ezer lelkes Mozsgó község mindig is a környék
meghatározó települése volt, és jelenleg is az: önkormányzati hivatallal, körjegyzőséggel, orvosi rendelővel,
gyógyszertárral, óvodával, nyolcosztályos iskolával, gyermek- és közösségi házzal rendelkezik. A településre a
rendezettség és a tisztaság jellemző. Az elmúlt években a környék legnagyobb foglalkoztatójává is vált. Mintegy 200
közmunkást foglalkoztatnak, saját kertészetük, mezőgazdasági vállalatuk van. Gyógynövényt és gyümölcsöst
telepítettek, és amit megtermelnek, azt a saját préselő, szárító, aszaló, csomagoló részlegük fel is dolgozza.
Mindehhez persze kellett egy rátermett polgármester is, Kovács Zsolt, aki négy éve áll a település élén, és aki sokat
tett azért, hogy falujuk kiérdemelje a Zselic ékszerdoboza címet. Az ő ötlete alapján rendezik meg negyedik éve a
Mozsgói Kakasfesztivált, amely már a Baranya megyei kulturális örökség részét képezi.

Az együttműködés folytatódik
A polgármester a várdaróciak fogadásakor elmondta, annak ellenére, hogy Várdarócnak nincs már Helyi
Választmánya, szeretnék, ha a két település között a kapcsolat megmaradna. Majd a megnyitón külön is üdvözölték a
drávaszögi településről érkezőket, valamint a kultúrműsort is a Daróca néptáncegyüttes táncosai nyitották meg.
Ezenkívül részt vettek a főzőversenyen is, amelyre 38 csapat nevezett be. A helyi népi ügyességi játékokon pedig a
várdaróci Horvát Igor is megmérkőzött a Zselic kakasa címért. Noha neki volt a legnépesebb és leghangosabb
szurkolótábora, és a versenyszámokat is jól teljesítette, alulmaradt a helyi fiatalokkal szemben.
- Ezeken kívül is számos program között válogathattunk, a résztvevő várdaróciak nevében elmondhatom, hogy
nagyon jól éreztük magunkat, a fogadtatás ezúttal is kiváló volt – mondta Micheli Zsolt, aki hozzátette azt is, hogy az
együttműködés folytatódik, és a jövőben kiterjesztik a két település sportegyesületeire is.
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Tisztelettel és szeretettel köszöntjük
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,
akik július hónapban
ünneplik születésnapjukat!

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, lakásfenntartási támogatás) július havi
kifizetésének időpontja:
2014. augusztus 4. (hétfő) 10.00-16.00 óra

Kovács László, Árpád utca

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Dualszky Lászlóné, volt Mozsgó, Zrínyi u. 34. sz.
alatti lakos, községünk legidősebb lakója, 2014.
július 6-án elhunyt. Éva néni 1919. december 16-án
született Bicskén.
Nyugodjon békében!

Elkészült a falu órája

SPORTRAJONGÓK FIGYELEM
Egy település akkor lesz sikeres, ha a lakosság
összetartva, összefogva egy eszmébe hisz, és ezt
szeretném a sportban is alkalmazni, mert Csak egy
számít, Mozsgó.
A Mozsgói sportnapok alkalmából szeretném felkérni
a Mozsgói és nem Mozsgói Szurkolókat, hogy
támogassa a 2014-15-ös szezonban a Megye II.
osztályba feljutó Mozsgói Csizik Mihály SE és az U21
labdarúgó csapatát.

Egész
évre
szóló
vásárolható a Megye II. meccsekre:

Családi napközi
Mozsgó Községi Önkormányzat és Szigetvár
Kistérség Gyerekesély Programjának Levendula
Közösségi Háza 2014. 06.30-08.22-ig felügyeletet
biztosít a község gyermekei számára.
Rajnai Zoltán
Közösségi Ház vezető
06/202600769

szezonbérlet

Egyesületi tagsági díj (2000.- Ft) befizetése esetén
tagsági igazolványt állítunk ki, mely feljogosítja a
tulajdonosát a következő kedvezményekre:
egész szezonra 50 % engedmény
fél szezonra 50 % engedmény
A bérlet ára 14 hazai mérkőzés esetén (400 Ft jegy
ár/alkalom)
egész szezonra 5600.- Ft helyett
2800.- Ft + tagsági díj 2000.- Ft = 4800.- Ft
fél szezonra
2800.- Ft helyett
1400.- Ft + tagsági díj 2000.- Ft = 3400.- Ft
Az első 50 jelentkező az engedmény mellett az
alábbi két ajándék közül választhatnak:
esőkabát vagy bajnokcsapatos póló
Kovács József
SE elnök
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állomásnál lerobbant. Közvetlen élményként
tapasztalhatták
meg
gyermekeink
a
mozdonycserét. Természetesen nem estünk
pánikba, leszálltunk a vonatról és az állomás
melletti
szabad
területen
körjátékoztunk,
fogócskáztunk, az utazóközönség nagy örömére.
HA MÁJUS… KIRÁNDULÁSOK

Június 10-én az iskolába készülődő gyermekek
utaztak nagy büszkeséggel a csak Nekik kijáró,
rendes járattal történő Szigetvári kirándulásra. A
városban megtekintették a nevezetességeket:
állomások, piac, általános iskola-gimnáziumépületét, Zrínyi teret, ahol természetesen az
elmaradhatatlan fagyizás is megtörtént. A fő cél
persze, a vár volt. Röviden hallottak Zrínyi és a
várvédők hősiességéről, kezükben tarthattak
ágyúgolyót, szablyát, kardot. A kirándulás végén,
eljátszhatták a nagy kirohanást is, mint hős
várvédők.

Május 22-én, Kaposvárra utaztunk óvodásainkkal, a
Csiky Gergely Színházba. "A továbbisvan" című
népmesét néztük meg. Gyermekeink egy mai
család
nyaralási
élményén
keresztül
ismerkedhettek meg négy ország különböző
népmeséjével. A gyerekek nagy tapssal jutalmazták
az előadást.
Nagy - izgalmas várakozás övezte, egész napos
kirándulásunkat Pécsre. Május 29-én 9 órai
kezdéssel
a
Terráriumot
néztük
meg
gyermekeinkkel, ahol rácsodálkozhattak a halakhüllők csodálatos forma és színvilágára.
Eztán került sor az igazi élményt adó játékra,
önmaguk, ügyességük, bátorságuk kipróbálására, a
Mecsekextrém Parkban. Itt most jártunk először.
Mindent
kipróbáltak:
hosszú
csúszdákat,
mászófalat-labirintust, labdaágyat, gokard pályát,
óriás trambulint, kistraktorokat. Igazi élményt
nyújtott gyermekeinknek. Hazafelé megjegyezték
"Holnap is mehetünk."

Június 4-én, nagy örömünkre, középsősnagycsoportos
gyermekeinkkel
(szülők
engedélyével) Budapestre utaztunk. Ez aztán
élmény volt a javából! Maga az utazás a
gyorsvonaton, Szentlőrincről hazafele még a
"Zsuzsi" vonaton is utaztunk. Átkelés a Duna felett ,
(visszaköszöntek gyermekeinktől a folyóról tanult
versikék,dalok). A Tropikáriumban lenyűgözte őket
a nagyhalak világa, hisz a cápák fejük fölött, szinte
testközelségben úsztak, villantották ki fogazatukat.
Az állatkertben azokra az állatokra csodálkozhattak
rá (zsiráf, elefánt, kenguru, fóka stb.), melyek a
Pécsi állatkertben nem láthatók. Hazafelé tartó
utunkra is jutott élményből, ugyanis vonatunk Kurd

Június 12-én búcsúztak el, az iskolába készülődők
társaiktól, óvodás életüktől.
Az óvó nénik, dadus nénik díszítéssel, kis
ajándékkal, a szülök, rokonok finom sütivel,
tortával,
a
gyermekek
pedig
színvonalas
műsorukkal adták meg, élték át az elköszönés kissé
szomorkás,de annál büszkébb élményét. Ebédig
közös sütizés, beszélgetés (élményfelidézés) zajlott.
Kedves nagyok, kívánunk minden jót utólag is az
iskolához, de főleg azt kívánjuk, hogy szemetek
kíváncsi, örömteli ragyogása maradjon veletek.
A viszontlátásra!
Cziberéné Nagy Mária óvónő
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ÜNNEPÉLY

–

Megköszönte a tanárok kimagasló nevelő-oktató
munkáját.
Két pedagógus Orbánné Matus Erzsébet és Kovács
Dezső a jövő nemzedékéért végzett áldozatos
nevelő-oktató munkájáért járó emléklapot vehetett
át. Az emléklapot Marekné Dr. Pintér Aranka a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke és
Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató írta alá.

BALLAGÁS

2014.06.21

A szülők részéről Pölcz Éva egész évben végzett
áldozatos, időt nem kímélő munkájáért az
intézmény vezetőtől gesztus értékű ajándékot
vehetett át.
Végezetül
megköszönte
a
fenntartó
önkormányzatok segítségét, külön kiemelte a
horvátországi tengerparti táborozáshoz nyújtott
segítséget.
A polgármestereknek és a projektfelelősnek átadott
egy jelképes ajándékot, mely a tengerparton
nyaraló gyerekek és kísérő tanáraik csoportképét
ábrázolta.
Felsorolta a tanév különböző programjait, majd
szép nyarat és jó pihenést kívánva elköszönt a
tanulóktól.

2014. június 21-én verőfényes, kellemes szombati
napon megtartottuk a ballagással egybekötött
tanévzáró ünnepélyt.
Az eddigi hagyományokhoz híven a ballagás a
bevonulással kezdődött, majd a 7. osztály részéről
verset mondott Borjus Barnabás, elköszönt
Tormási Noémi.
Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető elköszönt a
ballagó nyolcadikosoktól. Megemlítette a 4 év alatt
átélt közös emlékeket, majd névre szólóan
ajándékokkal lepte meg a 8. osztály tanulóit és
osztályfőnökét, Puskás Pétert.

Ezután a jutalomkönyvek és egyéb díjak átadása
következett.
A
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
jutalomkönyvvel jutalmazta mindazokat a tanulókat,
akik a tanév során:
- kimagasló tanulmányi eredményt értek el
- példamutató magatartást tanúsítottak
- tanulmányi és sportversenyeken vettek részt
- közösségi munkájuk kiemelkedő volt.
A következő tanulók részesültek
jutalomban:
Hirt Zsófia 1.o
Orgyán Achilles 2.o
Kelemen Cintia 3.o
Steiger Alexandra 4.o
Hegedüs János 5.o
Gelencsér Mercédesz 6.o
Orsós Éva 6.o
Viljovácz Kitti 7.o
Puskás András 8.o
Horváth László 8.o
Posztos Dániel 8.o

8. osztály: Harmuth Patrik, Hegedűs Richárd, Horváth
László, Horváth Virginia, Juhász Gréta Rebeka,
Németh Tamara, Orsós Alexandra, Orsós Ildikó,
Posztos Dániel, Puskás András, Sajtáros Ádám,
Puskás Péter osztályfőnök

Ezt követően Juhász Rebeka 8. osztályos tanuló
verse, majd Horváth Virgínia is elköszönt a
tanároktól és az iskola tanulóitól.
A zászlóátadás után következett a tanévzáró
beszéd, amelyben szó volt:
- a tanévzáró ünnepély és a ballagás
fontosságáról
- az iskola tanulmányi átlagairól
- a kitűnő és jeles tanulók számáról
- a tanulmányi és sportversenyekről

ebben

a

A Mozsgói Iskola Jövőjéért Alapítvány is felajánlott
jutalomkönyveket és ajándékcsomagot azoknak a
tanulóknak, akik:
- jó tanulmányi eredményt értek el
- több tanulmányi és sportversenyen vettek
részt
- és nem hiányoztak a tanév folyamán az
iskolai munkából
Ezek a tanulók a tanteremben bizonyítvány
osztáskor vették át jutalmukat.

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető külön kiemelte
Ignéczi Éva 6. osztályos tanuló és Horváth László 8.
osztályos tanuló sportban nyújtót kimagasló
szereplését, akik a ballagás időpontjában
Debrecenben voltak az országos atlétikai
versenyen felkészítő tanárukkal, Kovács Dezsővel.

8

MOZSGÓ

2014. július

TENGERI ISKOLA

Kovács Zsolt polgármester úr átadta az ÉV
TANULÓJA díjat és 10.000 Ft értékű takarékjegyet
Szabó Attila 4. osztályos tanulónak kimagasló
tanulmányi eredményéért.

Az idei évben egy olyan fantasztikus élményt
élhettünk át, amely csak olyan különleges esetben
jöhet létre, ha olyan emberek és intézmények álnak
iskolánk mögött, amilyenek a mieink. Hiszem, hogy
olyan példaértékű tettet hajtottak végre, amellyel
nagyon kevés iskola és gyerek büszkélkedhet.
Nem tudom, hányszor megköszönni, ezt a
különleges élményt, de még egyszer nagyon
köszönjük.
Iskolánk tanulói az idei évben-Horvátországban
tölthettek egy hetet az utolsó tanítási héten.
Felejthetetlen élményben lehetett részük, tanultak,
játszottak, ismerkedtek más ország kultúrájával és
persze élvezhették a tenger adta csodát.
A gyerekek, akik ezt átélték, így írnak erről:
Doszpod Dávid, Hajdú Kristóf, Tóth Levente
készítette a következő fogalmazást:
Horvátország
A gyerekek, akik elmehettek idén a tengeri
iskolába, pénteken még iskolában voltak. Aztán
délután hazamehettünk, hogy készülődhessünk az
éjféli induláshoz. Nagy volt az izgalom, már
napokkal előtte alig tudtunk figyelni az iskolában.
Aztán elérkezett az indulás pillanata. Szüleinktől
elköszöntünk, és elindultunk a nagy útra. Vártuk,
hogy a határhoz érjünk. Mondták a neveinket, mi
pedig
megmutattuk
magunkat.
Átléptünk
Horvátországba.
Hosszú volt az éjszaka, akkor még hideg volt,
de nagyon vártuk a reggelt, és a csodát. Rengeteg
alagúton
mentünk
át,
és
egyszer
csak
megpillantottuk a tengert. Fantasztikus érzés volt.
Dél volt, mikor odaértünk. Nagyon izgatottak
voltunk. Elfoglaltuk a faházakat, de már nem bírtuk
tovább-irány a tenger! Eleinte nagyon hideg, sós
volt a víz. Utána kezdtük megszokni a hideget, a
hét közepétől pedig már nagyon kellemes volt a víz.
Rengeteg kagylót, rákot és csigát gyűjtöttünk.
Egyikünk még közelről is megismerte a tengeri
sünt. Sokat kacsáztunk, és sok mindent
vásároltunk.

Az ÉV tanulója díj átadása

Az ÉV SPORTOLÓJA díjat az idei tanévben Ignéczi
Éva 6. osztályos tanuló kapta az országos
versenyen elért kimagasló eredményéért és
sportversenyeken való részvételéért. A DÍJAT
Kovács Zsolt polgármester úr adta át a 10.000 Ftos takarékjeggyel együtt.
A Szülői Munkaközösség 10.000 Ft-os vásárlási
utalványát Borjusné Béres Diana adta át Horváth
Virginia 8. osztályos tanulónak.
A
Szigetvári
Takarékszövetkezet
Mozsgói
kirendeltsége ajándékcsomagját Hajdú Szilvia adta
át Hegedűs Richárd 8. osztályos tanulónak.
Az ünnepély végén Juhász Réka 3.o tanuló vidám
verset szavalt a vakációról. Ünnepi műsorunk a
Szózattal és a kivonulással fejeződött be.
Tartalmas – vidám évet zártunk.
Mindenkinek jó pihenést és kellemes nyarat kíván
Orbánné Matus Erzsébet
a ballagás szervezője
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A feladatok, amiket a tanárok adtak, érdekesek
voltak. A woki-tokis feladat tetszett nagyon nekünk.
Finom volt a háromfogásos ebéd, de a mákos
tészta nem ízlett annyira.
Akkor kezdődött a vb. Jó, hogy meg tudtuk nézni
a nyitómeccset, bár nem a horvátok nyertek. A
szurkolók
fantasztikus
hangulatot
csináltak,
szurkolt az egész falu.

Szóval sok-sok minden történt ez alatt az egy hét
alatt. De a legnagyobb élményben lehetett részünk.
Eljutottunk a tengerhez. Életre szóló élményt
kaptunk. Mindig emlékezni fogunk erre. Azóta is
sokszor beszélgetünk az élményekről. Biztos
nagyon sokan visszamennénk a jövőben is.
Köszönjük ezt az egy hetet!!!:)
Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető
SOPRONI KIRÁNDULÁS
TÁMOP 3.3.14.-es pályázat keretein belül az
iskolánk 29 tanulója és 6 pedagógusa lehetőséget
kapott, hogy 4 napot Sopron és környékén töltsön
partneriskolánkkal, Dencsházával közösen.
Utunk során megtekintettük Keszthelyen a
Babamúzeumot, a Történelmi Panoptikumot és a
Vidor Játékmúzeumot, Sopronban egy élménytúrán
kipróbálhattuk
a bányászok
nehéz életét,
kerékpártúrán vettünk részt a Fertő-tó körül,
meglátogattuk
Sopron
híres
Harrer
Csokoládéműhelyét, Balatonedericsen bejártuk az
Afrika Múzeumot.
Jól éreztük magunkat Dencsházával közösen
szervezett programokon is.
Magával ragadott minket „A leghűségesebb város”
különleges hangulata, látnivalói.
A 4 nap során számos élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük a felejthetetlen élményeket!
Molnár Márta
pedagógus

Többször voltunk kirándulni is. Vodice este szép
fényekben pompázott és sok ajándékot vettünk.
Zadarban a fény és a tengeri orgona nyerte el
legjobban a tetszésünket. A KRKA Nemzeti
Parkban gyönyörű vízesésekben volt részünk,
finom pirított mandulát ettünk és a fagyit se
hanyagoljuk el. A hajózás jó volt. Bár a tetején jó
meleg volt, de ez nem gátolt meg bennünket
abban, hogy odakint üljünk. Sibenik gyönyörű
város, bár sok a lépcső.
Játszottunk is sokat.
Fociztunk a felnőttekkel meg a gyerekekkel is.
Történtek
apró
balesetek
is.
Egyikünk
fényképezőgépe beleesett a vízbe, de a memória
kártya megúszta a tengert.
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NÉPI HÓNAPSOROLÓ – JÚLIUS

alkalmasnak. Szajnában egyenesen tiltották e
napon a mosást.

I.e. 44-ben Marcus Antonius javaslatára nevezték el
júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12. napján
született. Július a széna hónapja, az aratás hava,
vagy Szent Jakab hava. Az első és az utolsó
learatott búzakalásznak nagy jelentőséget tartottak,
ha az elsőből készített kévéből ettek a baromfik,
akkor attól egészségesek és termékenyek lettek, ha
pedig az arató derekára kötötte, elűzte fájdalmát. E
hónapban már a nappalok fogynak. Jó időt lehet
remélni, ha napnyugtakor jó idő volt, ha
csalogányok szorgalmasan énekelnek, ha reggel és
este a füst egyenesen száll.

Július 25. Jakab
Ő a búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje.
Ha e napon Észak felől fúj a szél, akkor hideg lesz a
tél, ha délről esős. A fényes nap nagy hideget jelez.
Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab napján
virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor
télen sok hó lesz. Jakab napra kellett learatni a
zabot, mert amit kint hagynak az elvész. Ha ezen a
napon derűs az idő, jó gyümölcstermés lesz.
Ilyenkor szedik a fokhagymát.

Csukás István: A kedves kis napsugár
„Barna bőrű viháncolók,
hűvös vízbe ugrándozók,
simogatva sütök rátok,
míg ringatnak a hullámok.
Július néz: merre jár
a kedves kis napsugár?”
Július 2. Sarlós boldogasszony
A
magyar
néphagyományban
az
aratás
kezdőnapjaként
tartották
számon.
A
nap
elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor
még sarlóval arattak. Magyarországon e nap volt az
aratás kezdőnapja.

Július 26. Anna, Szűz Mária édesanyja
Gyermekáldásért hozzá fordultak a várandós
asszonyok. Szűz Mária édesanyjának ünnepe, aki a
gazdasszonyok, a bányászok, a szabók, valamint a
járványos betegségben szenvedők, haldoklók egyik
pártfogója. Ha Anna napon jó idő van, megkezdték
az annabab szedését.
Medvesalján Anna-nap előtt egy héttel kell kiszedni
a hagymát, mert akkor tovább eláll. Anna napot
mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is
virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.
Kántor Éva

Július 20. Illés és a Nándorfehérvári csata
végnapja
A néphit szerint, ha nagy szárazság volt is ezen a
napon, esőnek kell jönnie. Ezen a napon fejeződött
be a nándorfehérvári csata, amihez tévesen is, de a
déli harangszó kötődik, ugyanis nem a magyarok
diadalára rendelte el a pápa, hanem már néhány
nappal előtte, hogy a törökök fölötti győzelemre
lelkesítse a harcosokat. Ezen a napon, illetve e nap
táján gyakoriak a viharok, ezért régen e napon
munkatilalom volt, mert úgy hitték, hogy aki kint
dolgozik a mezőn, abba belecsaphat a villám, a
termést pedig a jég éri. Városmiskén azt mondják
mennydörgéskor, hogy Illés abroncsolja a
hordókat. Székelykevén úgy vélik, hogy Illés-napi
eső miatt lyukas mogyoró és dió terem. Július
végének viharos időjárásra utal az Újkígyóson és
Doroszlón is emlegetett szólás: „Illés meg Jakab
Annát kergeti.”

július 13. vasárnap
11.30 óra
július 19. szombat
17.00 óra

Július 22. Bűnbánó Magdolna ünnepe
A régiek azt tartották, hogy a kislányok haját, hogy
még nagyobbra nőjön, ezen a napon kell rövidre
vágni. A Rozsnyó határában lévő forrás Magdolna
könnyeiből fakad. Ezen a napon esőnek kell esnie,
mert Magdolna siratja bűneit. Szeged vidékén nem
tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra

(júl. 26. szervezés alatt)

augusztus 2. szombat
17.00 óra
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található Apolló szekerébe fogott négy fehér ló,
mely jellegzetessége, hogy bármelyik oldalról
nézzük, mindig úgy érzékeljük, hogy velünk szembe
vágtatnak. Sok szép cserépkandalló, kínai váza és
egyéb tárgy díszíti a különböző funkciókra használt
termeket. Megcsodáltuk a különleges tükröket,
csillárokat is.
Joseph Haydn a kor kiemelkedő zenei mestere 30
évig állt a család szolgálatában. A XIX. sz. végén
leégett híres Operaházban mutatták be a mester
operáit, itt szórakoztatták a kastély lakóit,
vendégeit a hercegi zenekar és az operaház
énekesei. Haydn-re egy bronz szobor is emlékezteti
az idelátogatókat, mely a kastély barokk, nagy
kiterjedésű hátsó parkjára néz. A zeneteremben ma
is
tartanak
koncerteket.
Az
idegenvezető
elmondása szerint itt él a kastélyban az utolsó
Esterházy leszármazott, aki 77 éves.
A Fertődön elfogyasztott finom ebéd után Kőszegre
indultunk. Kőszegi városnézésünket az eső kissé
akadályozta. Csak részben láttuk a város főterének
jellegzetes műemlék épületeit. A Jézus Szíve
plébániatemplomot sikerült belülről is megtekinteni.
A templom neogótikus stílusban 1892-94 épült. 57
méteres tornya a bejárati homlokzat felett áll.
Mellette látható két fiatorony. A faragott oltárok, a
szép középkori és barokk ötvösmunkák, a gótikus
aranyozott ezüstkehely és egyéb kegytárgyak
felejthetetlen látnivalók.
A Jurisics várat csak kívülről jártuk körbe, mert az
idő is sürgetett, és az eső is eleredt.
Kissé fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza. Köszönjük támogatónknak, hogy ezt
a kirándulást is megszervezhettük.
Perecz Lászlóné

ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS KLUB KIRÁNDULÁSA
Június 25-én reggel felkerekedett a nyugdíjas,
összeszokott csapatunk egy újabb kirándulásra, kis
országunk
szép
tájait és nevezetességeit
megismerni. Összejövetelünkön megbeszéltük az
ide
nyárra
tervezett
programjainkat.
Úgy
döntöttünk, menjünk a Dunántúl legnyugatibb
részére és persze szép nevezetes helyekre, ahol a
többség még nem járt.
Első megállóhelyünk Nagycenk, mely a Széchenyicsalád birtoka volt. Itt élt Gróf Széchenyi Ferenc a
Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója és fia Gróf
Széchenyi István, a „legnagyobb magyar”. A
kastély homlokzatán rögtön szembetűnt a
nagyméretű Széchenyi címer. A Széchenyiek
politikusként,
államférfiként,
főpapként
és
katonaként
szereztek
érdemeket.
Ennek
elismeréseként kaptak grófi címet. A kastélyban
emlékmúzeum nyílt meg, mely a család történetét,
Széchenyi István életét mutatja be. Számos
kiállított technikai találmány is látható a
múzeumban. A család mauzóleuma a temető
kertben található. A kriptaépületben alussza örök
álmát Széchenyi István „a legnagyobb magyar”.

AZ EMBERÉLET FORDULÓI

Második
megállónk
Fertőd,
Magyarország
legnagyobb és legszebb barokk kastélya, az
Esterházy-kastély, ahogy sokan emlegetik a
magyar Versailles, Esterházy (Fényes) Miklós
építette 1763-66 között. A főbejáratnál gyönyörű
kovácsoltvas kapu tárul elénk. Mögötte rögtön egy
szakértelemmel kezelt park. Majd megpillantjuk az
egyedi, pompás kastély épületét. A pompát és
fényűzést a 126 szoba pazar berendezése, a belső
díszítő megoldások tükrözik. Idegenvezetőnk
bemutatta
a
látogatható
termeket.
Sok
információval látott el bennünket. A restaurálási
munkák jelenleg is folynak, mivel a gyönyörű
faburkolatokat, arannyal díszített motívumokat is
kikezdte az idő vasfoga. Egy ilyen értékes
tárgyakkal, festményekkel, falfreskókkal, kínai
lakktáblákkal díszített termeket kötelességünk
megóvni az utókor számára is. A freskók közül
különösen szép, megragadó a mennyezeten

A múlt havi számban ígértem, hogy az ünnepekről
írok. Az elmúlt években bőven írtam a „kalendárium”
és „ami a kalendáriumból kimaradt” sorozatokban az
egyházi és társadalmi ünnepekről, így ezeket
legfeljebb érintem, a hangsúlyt most a családi
ünnepekre,
mulatságokra,
rokoni,
baráti
összejövetelekre teszem. Persze ezeknek is egyikmásikáról már írtam.
A vendégeskedést minden családban szerették.
Vendéget jósolt a tűz zenéje, a macska mosdása, a
kakas kukorékolása, a szarka csörgése és még sok
jelenség, ami a babona fáján terem. Voltak kisebb
mindennapos
vendégségek,
amikor
a
szomszédasszony átszaladt valamiért, és ha már ott
volt, leültették. Ezekhez a látogatásokhoz nem
fűződött semmi ceremónia. Ha már a nőknél tartunk
(a szomszédasszony okán,) voltak napok, amikor nem
kívánatos volt a női látogató. Borbála napkor, Luca
napkor vagy újévkor nem volt szerencsés a női
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látogató. A vendéget – ha otthon volt, – a gazda
fogadta. A férfiaknak kézfogás járt, a nőknél nem
fogtak kezet. Magam is bajban vagyok, ha egy-egy
tanfolyam ellenőrzése vagy vizsgabiztosnak nő
„vendéget” kapok. Megállok, előtte meghajtom
magam üdvözlésképpen. A mai szocialista emlőkön,
vagy az emancipáció jegyében felnőtt nők jó része
kézfogásra nyújtja kezét. Számomra, aki életem során
tán egy tucatszor sem fogtam nővel kezet, nem
marad más megoldás, mint a kézcsók. Ettől meg a nő
jön zavarba, mert ez már nem divat. No azért
elboldogulunk egymással ebben az „össze-vissza
világban”, ahol a hagyomány ápolása a hagyomány
majmolásával és a trendivel keveredik.
Ezen kívül vidékenként is más-más a szokás. Egy
nagyon régi, de ma is élő hagyományt említek
Gyimesből, Moldovából. Azon a vidéken ma is élő,
hogy kinálni csak a gazda, de legalább is férfi
kínálhat. Ezért, ha odatéved rokon vagy idegen, és
nincs otthon a gazda, a ház asszonya átszalad a
szomszédba férfi embert keresni, mert csak férfi
kínálhatja, töltheti a jóféle alma, körte vagy áfonya
pálinkát és a csipkebogyó bort. (Északkelet
Erdélyben, Székelyföldön a szőlő nem érik be
akárcsak a kukorica, ezért a bort és kukoricát a
Regátból hozzák.) Kínálni a pálinkát és csipkebort
kínálják, mert az sajátjuk. Nyelvünkben ezer éve még
az íz és lélek szavunk ugyanaz volt, ezért száz éve is
még tartották, hogy aki ételt-italt ad (ízt) az azzal a
lelkét adja. Erről szól a komatál, a gyermekágyasnak
küldött étel, a lakodalmakba vitt sütemény és torta
vagy a disznótoros kóstoló. Itt megint álljunk meg.
Gyermekkoromban elvittük a tortát a lagziba, ott az
erre hivatottak felszelték, tálcára rakták és kihordták
az asztalokra mindenkiét-mindenkinek. Ma mindenki
megkapja a maga tortáját „nincs íz” és „lélek cseréje”
tisztelet a kevés kivételnek.
Visszatérve a nem várt vendégre. A szék kínálás joga
is a gazdáé volt (ha otthon tartózkodott). A
gazdasszony friss terítőt terített az asztalra, akkor is,
ha a rajta lévő patyolattiszta volt. A gazdasszony a
vendégnek szánt széket letörölte (ha teljesen tiszta
volt, akkor is). A vendégül látás után a vendéget annál
tovább kísérték ki, mennyire volt kedves vendég. Volt,
akit a pitvarig, a még kedvesebbet a kapuig kisérték.
Akinél nem állt fel a gazda az asztaltól, hogy kikísérje,
hanem „kitalálsz” szóval köszönt el, nem volt igazán
kedves vendég. A jó szó, a pohár bor viszont neki is
megjárt. A magyar gazda úgy érezte, magának
tartozik a vendégszeretettel.
Egy kicsit más, de ide kívánkozik: párszor volt
szerencsém Csíksomlyói búcsúba menni. Busszal,
autóval a közeli parkolót keresni nem búcsújárás.
Gyimesben (Gyimesfelsőlokon) megszállni, három
órakor kelni és a hegyeken keresztül több mint
harminc kilométert gyalogolni Csíksomlyóig: az
búcsújárás. Csak azért hoztam példát, mert útközben
a menet kis falvakon is áthalad. Minden kicsi faluban,
a kapukban kint van a friss víz, a pohár a
búcsújáróknak és a jó szó a vendéglátás. Néhol a

kérdés vagy kijelentés: Magyar testvérek vagytok!?
Ide kívánkozik, 1993-94 körül voltam először
Erdélyben, Székelyudvarhelyen másodmagammal.
Akkoriban még sorban állás és élelmiszerhiány volt
Romániában is (a sajnos hozzátartozó Erdélyben). Mi
rántott húst kaptunk a tanár házaspárnál, akiknél
megszálltunk. Nehezen nyeltem, mert sejtettem: ők
azon a héten nem ettek húst, hogy nekünk enni
adjanak. Talpig magyar vendégszerető emberek.
Két népséget szeretnék még megemlíteni, remélve,
hogy nem untatom az olvasót. Az egyik a német.
Megint csak tisztelet a kivételnek. A német és legtöbb
indogermán precíz, korrekt, szavahihető, de nem
enged magához. Az üzletfelét a legjobb szállodába
látja vendégül, de nem hívja fel a lakására. A másik
szélsőség a cigány (vagy roma, kinek igénye szerint).
Szociológusok két éve kongatták meg a vészharangot
a mélyszegénység miatt, mert már: van cigány
hajléktalan. Két évvel ezelőtt nem volt. Ma egy 40-50
négyzetméteren élő 8-10 tagú családhoz bekéretődött
egy rokon (vagy nem is rokon) befogadták, szállást
kapott. Nem hagyta a maga fajtáját fedél nélkül.
Mozsgón is számos példa van a fenn leírtakra.
Úgy ültem az asztalhoz, hogy családi ünnepekről írjak,
de e helyett „lelkiztem” az olvasónak. Talán nem
hiába? Mindig minden szokásunkban megtaláljuk a
szellem, lélek, test hármasát. Bármelyik hiányzik,
fogyatékos az ember. Van ismerősöm több is, akinek
hiányzik (testi fogyatékos) egy vagy mindkettőt.
Egyikük azt mondta: barátom, ha az orvos azt
mondja, felkelhetsz – fél lábbal – fel kell kelni, mert ha
holnapra hagyod, soha nem kelsz fel. Ehhez
egészséges szellem és lélek kell. Több éven át
tanítottam
szellemi
fogyatékosokat.
Amikor
egyenrangúként - emberként – kezeltem őket, kinyílt a
lelkük és a szellemi hátrányukat lélekkel pótolták.
Évek óta foglalkoztat a gondolat, hogy azok az
emberek, akiknek megadatott a siker, az anyagi jólét,
mert testileg teljesek, szellemük, okosságuk megvan
az érvényesüléshez, de képesek másokon keresztül
gázolni, nem felemelni az elesetteket, lelketlenül élni,
ők nem fogyatékosok? Legyenek bankemberek vagy
politikusok. (Ha ez megjelenhet, megemelem a
kalapom az újság szerkesztői előtt.) A családi
ünnepekről akartam írni, de hosszúra nyúlt a
bevezetés. Talán arra jó volt, leírhattam kivel ünnepel
a család, ki akit befogad, ki lehet vendég a háznál.
Végül talán sikerült rámutatni „senki nem tökéletes,
talán még én sem”.
A konkrét ünnepekről a következő számban írok.
(Ráérek élcelődni, filozofálni, mert az „emberélet
szentségében” az öregkort és a halált a késő őszi
időre szánom, amikor a természetben is minden
„haldoklik”).
Győri Sándor
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Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület

Mozsgó Község Önkormányzata

MOZSGÓI „CSIZIK MIHÁLY” SPORTNAPOK
2014.augusztus 02. szombat (Mozsgói Sportpálya)
9.00
Megnyitó
Nevezések a helyszínen:
- kispályás foci (5+1 fő)
- főzőverseny
- rodeobika verseny
- gyorsasági és nehézségi verseny a
mászófalon
9.30-16.30

Kispályás futballmérkőzések

10.00-16.00 MŰFALMÁSZÁS ÉPÍTETT MÁSZÓFALLAL
A Pécsi Falmászó Ifjúsági Se közreműködésével

10.00-17.00 UTASREPÜLTETÉS SIKLÓERNYŐS TRIKE-KAL
Mozsgó felülnézetből 10.000.-Ft /1 személy
(az első három ingyen utat kisorsoljuk)
14.00-15.00

MOTOROS „STREETFIGHTER” BEMUTATÓ
BETONOS ÚTSZAKASZON

15.00-15.30 EJTŐERNYŐS BEMUTATÓ
16.00

ZUMBA

16.30

Eredményhirdetések:
Főzőverseny
Kispályás foci

17.00

ERISHA ÉS TANÍTVÁNYAI HASTÁNCA

(KÖZÖS ZUMBÁZÁS BALÁZZSAL)

18.00-20.00 Nagypályás futballmérkőzés
MOZSGÓI CSIZIK MIHÁLY SE - KADARKÚT KSK
22.00 – hajnalig

Tajti bál

EGÉSZ NAPOS INGYENES PROGRAMOK
Lovaglási lehetőség, állatsimogatás, póni lovagoltatás
Légvár, trambulin a gyerekeknek
Vattacukor, kürtöskalács, fagyi, büfé

2014. augusztus 03. vasárnap Művelődési Ház
08.00-08.30 Regisztráció, nevezés
08.30-15.00 Asztalitenisz egyéni és páros bajnokság
15.00 Eredményhirdetés

14

MOZSGÓ

2014. július

Bajnokságot nyert Mozsgó
Bajnokcsapat: Bánhegyi Tamás, Benkő István,
Bilanics Richárd, Fodor Márió, ifj Hegyháti József,
Horváth Benjamin, Lengyeltóti Máté, Lengyeltóti
Tamás, Miczek Zsolt, Németh Tibor, Orsós József,
Szarvas Bence, Szili Péter, Takács István, Takács
Mihály Márk, Teberi Attila, Wágner Zoltán,
Zsigmond Bálint, Bilanics Dávid
Edző: Szili László
Vezetőedző: Horváth István
A Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület volt és
jelenlegi elnöke: Csizik Zsolt és Kovács József
A futballszakosztály elnöke: Hegyháti József

Mozsgó labdarúgó csapata megnyerte a 2013/2014
Baranya megye III. osztályát, így jövőre a megyei II.
osztályban folytatja.
A futballcsapat a hat évnyi kihagyás után 2011-ben
újraindult a megyei bajnokságban Kovács Zsolt
polgármester kezdeményezésére. A három év
során Horváth István edző vezetésével 2 osztállyal
feljebb tudott kerülni a csapat.
A kezdő futballcsapat tagjai 2011-ben: Balogh
Sándor, Bánhegyi Tamás, Bilanics Dávid, Bilanics
Richárd, Boros Csaba, ifj Hegyháti Gábor, ifj
Hegyháti József, Horváth Benjamin, ifj Juhász
Tibor, Koronics Sándor, Kovács János, Lengyeltóti
Máté, Lengyeltóti Tamás, ifj Németh Tibor, id
Németh Tibor, ifj Séllei Gyula, Teberi Attila
Edző Horváth István.
2011/12 megyei III. osztály 2. helyezett 57 ponttal
Góllövő lista: 1. Horváth Benjamin
3. Hegyháti József
2012/13 megyei IV. osztály 3. helyezett 58 ponttal
Góllövő lista: 1. Miczek Zsolt 33 gól
7. Horváth Benjamin 18 gól
2013/14 megyei III. osztály 1. helyezett 66 ponttal
Góllövő lista: 1. Horváth Benjamin 35 gól
2. Szarvas Bence 24 gól

2014/2015 szezontól a megye másod osztályban
folytatja tovább a focicsapat. A
II. osztályba
kerülés feltétele, hogy Mozsgónak
három
focicsapata legyen:
U15 iskola lány focicsapat - edző: Kovács Dezső
testnevelő tanár
U21 ifjúsági csapat - edzők: Miczek Zsolt, Szili
László
Felnőtt csapat - edzői - Bódog Tibor, Horváth
István.
Két új játékos már aláírt Mozsgóra, és több
játékossal vannak tárgyalások.
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Az edző, Horváth
István
A Mozsgói „Csizik
Mihály” SE labdarúgó
csapatának edzője a
mozsgói
általános
iskola
felső
tagozatában kezdett
el
focizni.
U21
futballcsapatban fél
évet játszott, ezt
követően áthelyezték
a felnőtt csapatba.
Kasza János volt az
edző, a mester, aki
összefogta a fiúkat,
ha kellett támogatott,
ha kellett bátorított,
ha
kellett
Tisza
csukát vett a fiúknak.
Kasza
János
szeretette meg a focit a fiúkkal, vele is. Az első
meccsük Hárságyon volt, ahol 9-2-re kikaptak. Az
U21, ifjúsági csapat előrébb végzett, mint a felnőtt
csapat. A nagy csapat sajnos kiesett, ezért az U21
csapat sem mehetett tovább.
Edzői pályafutását 2002-ben kezdte. Három
éven keresztül volt Mozsgón edző. Miután
megszűnt a focicsapat, Szubotics Miklós
Almamellékre hívta focizni, ők akkor a megye II.
csoportban voltak, itt egy évet töltött el, majd
Szentlászlóra ment, ahol először focizott, szezon
felétől pedig ő lett a csapat edzője. Mikor átvette a
csapatot a 14. helyen álltak, két játékost vitt
Mozsgóról. A szezon végére tíz hellyel előrébb
végeztek az előkelő 4. helyen. Feljutatta
Szentlászlót a megye kettőbe.
2011-ben
kereste
meg
Kovács
Zsolt
polgármester, hogy jöjjön Mozsgóra edzősködni,
mert akkor alakul újra a falu focicsapata.
Kántor Éva

Mérkőzések:
Július 13 (vasárnap) 18:00
Sellye II – Mozsgó
Július 20 (vasárnap) 18:00
Mozsgó – Szentlőrinc II
Július 26 (szombat) 18:00
Mozsgó – Szigetvár
Július 27 (vasárnap)
Paizs emléktorna Kishárságy

Horváth István szeretné megköszönni a családja
támogatását, a felesége megértését, türelmét.
Köszönetét fejezi ki a Kovács Zsolt polgármester
úrnak és Csizik Zsolt, volt egyesületi elnöknek,
hogy az elmúlt három évben biztosították
munkájához a feltételeket.

Augusztus 2 (szombat) 18:00
Mozsgó – Kadarkút
Augusztus 3 (vasárnap)
Paizs emléktorna Kishárságy
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