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Köszönetnyilvánítás 
 

Ötödik alkalommal rendeztük meg a kakasfesztivált. Minden rendezvény után értékeltünk, levontuk a kö-

vetkeztetéseket, vártuk a visszajelzéseket. Az első év a tapasztalás éve volt, a második évtől tudatosan 

alkalmaztuk a megszerzett tudásunkat, a harmadik kakasfesztivált már külső segítség nélkül oldottuk meg, 

a negyedikbe új programelemeket építettünk be, és következett az ötödik, a mostani. 

 Hosszú előkészítő munka vette kezdetét már február hónapban, meghatároztuk a főbb program-

elemeket,  a költségkeretet. Lefoglaltuk az előadókat, felkértük a néptáncegyütteseket, kézműveseket, a 

műszaki és technikai háttérért felelős vállalkozásokat. Márciusban már kihelyeztük a figyelemfelkeltő óri-

ásplakátokat. Majd elindult a sziszifuszi szervezési folyamat, hiszen "az ördög a  részletekben rejlik". 

 A rendezvények jellemzője, hogy egyszeri, megismételhetetlen, olyan mint egy színházi előadás. 

Amikor a "néző" bemegy az előadásra, maximális élményt vár, így a felmerülő hibákat azonnal, menetköz-

ben kell megoldani.  

 A 2015. évi kakasfesztivál legfőbb jellemzője az "amatőr" rendezői gárda profizmusa, a hibák ész-

revétlen kijavítása, a mosoly, segítőkészség, a kiegyensúlyozottság volt. Ezt bizonyították a visszajelzések, 

és saját belső értékelésünk. Megtiszteltetésnek éreztük, hogy  részesei lehettünk a szervezői, rendezői 

folyamatoknak. "Mi nem dolgoztunk, hanem hasznosan töltöttük el a szabad időnket." - ahogy egyik 

egyesületi tagunk válaszolt arra a kérdésre, hogy miért vesz részt a munkában? 

 Köszönjük, hogy közreműködhettünk, hogy Mozsgóért dolgozhattunk. 

                                      Puskásné Horváth Éva 

              Mozsgóért Egyesület elnöke 
 

 

Köszönet az önkormányzat dolgozóinak a hónapokon át tartó előkészítő munkáért, a rendezvény helyszí-

nének felépítéséért, majd az eredeti állapotába való visszaállításáért.  

A Mozsgóért Egyesületnek javaslataiért, ötleteiért, a rendezvény lebonyolításáért.  

Köszönöm a fesztivál háziasszonyának a profizmusát, Mozsgóhoz való ragaszkodását.  

A mozsgói intézményeknek és a nyugdíjas klub együttműködését, az ovisoknak, iskolásoknak, szüleiknek, 

és a felkészítő pedagógusoknak a munkáját.  

... a támogatóknak a felajánlásokat, reklámozást, népszerűsítést. 

Köszönet azoknak, akik szabadságukat úgy időzítették, hogy részt vehessenek szervezőként, látogatóként 

a kakasfesztiválon.  

... akik vendégeket fogadtak, akiket büszkeséggel töltött el, hogy MOZSGÓIAK.  

... akik velünk együtt játszottak, buzdítottak, kakast főztek, kakast választottak, kakast készítettek, kakast 

ütöttek.  

... akik irányítottak, ápoltak, zsűriztek, vendégeket fogadtak, fellépőket kísértek, vetítettek, fotóztak, han-

gosítottak. 

 KÖSZÖNET ÉS TISZTELET MINDAZOKNAK, AKIK MUNKÁJUKKAL, ODAADÁSUKKAL 

 HOZZÁJÁRULTAK A RENDEZVÉNY SIKERÉHEZ. 

                        Kovács Zsolt 

           Polgármester 
 

 

 

 
Fotó: Balogh Bea 
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Főzőverseny 
A kakasütés hagyományára épülő Mozsgói Kakasfesztivál rendezvény az elmúlt öt év alatt számos prog-

ramelemmel bővült. A már második alkalommal meghirdetett kakaspörköltfőző-verseny egyre népszerűbb. 

A térség több települése is képviseltette magát, jobbnál jobb csapatnevekkel találkoztunk (Felső Turbék 

Szőlőhegy Kápolna környéki borbarátok, Tűzkakasok, Kakast+főző tyúkok ....)  Miután mindenki elfoglalta 

a főzőhelyét és átvette a kakasokat, jött az igazi munka. Az idén egy kicsit változtattunk a szabályokon, a 

szakmai zsűri folyamatosan járt a versenyzők között és figyelemmel kísérte az előkészületeket, a főzési 

folyamatot. A nagy meleg ellenére mindenki hősiesen bírta a kiképzést.  

 Az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen igazi próbatétel volt megkóstolni ennyi fino-

mabbnál finomabb ételt. – A zsűri elnöke Kaba Lamine mesterszakács,  zsűritagok: Bite Orsolya a Made in 

Pécs szerkesztőség tagja, Lázár Henrietta vendéglátó szakoktató, Balogh Csaba a Zsolnay Étterem veze-

tője, Németh Zoltán "Zozó" az Ízes Magyar Csemege, Szendvics és Tejbár üzlettársa volt. –Találkoztak, 

találkoztunk mindenféle ízvilággal, rafinériával, titkos összetevőkkel és jobbnál jobb köretekkel. Családias 

hangulat, szimpatikus zsűri és csapatmunka jellemezte az idei versenyt.  

 A harminc egynéhány csapat mellett a mozsgói nyugdíjasok megfőzték a mozsgói igazi, hamisítat-

lan kakaspörköltet, melyet vendégeink is megkóstolhattak. 

 Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen a színvonalas rendezvényen, valamint hozzájárult mun-

kájával a sikerhez.  

        Bege Amália programfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Balogh Bea 
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Már indulnak is a kakasjelölt legények és leányok végig az utcákon muzsikaszóval, kurjongatással, hívogat-

ják, csalogatják a nagyérdeműt az egész napi dínom-dánomra, eszem-iszomra, a nagy megmérettetésre. 
 

Versenyzőként...  
Hogy milyen is volt a Kakasfesztivál? Jó. Kicsit bővebben? Nagyon jó. Én kakasként indultam idén is a megmé-

rettetésen, már reggel heves lázban égve az izgalomtól. Szép volt az idő reggel, szép sorjában gyülekeztünk mi, 

győztesjelöltek. A mozsgói legények közül  a versenyen indult Zákányi Balázs, Schludt Dominik, Séllei Benjá-

min, Fónai Zoli, Légrádi Krisztián, Németh Tibi, továbbá jómagam. A versenyen egy pécsi és egy sellyei fiú in-

dult még, Kamu Levente és Bíró Sándor. Őket nem ismertem, de kellemesen csalódtam bennük. 

 Elsők között érkeztem, ehhez képest nagyjából fél óra múlva megérkezett az utolsó kakas is. Mikor ez 

megtörtént, megkerestük vezetőnket, Jusics Zsoltit, átöltöztünk népviseletbe, majd a zenészekkel kísérve elin-

dultunk a faluba ébresztőt fújni. Végigmentünk a főutcán, megjártuk az Árpád -, Kassai-, Petőfi-, Mátyás király 

és Pozsonyi utcákat, közben a lakók tudtára adva, hogy itt vannak 2015 kakasai. Mire visszaértünk a pályára, 

meglehetősen jó hangulat és derültség ütötte fel a fejét a kakasok között. A lovaskocsiról leszállván felültünk a 

Hali-galira, amit több-kevesebb sikerrel abszolváltak a jelöltek. :D 

 Délután egy órakor bemutatkozás következett a színpadon, ahol mi kakasok egy-két mondatban bemu-

tatkoztunk, majd kettőkor kezdetét vette a verseny. Én a négyes pályán kezdtem meg szereplésem, ahol bálák 

közt kellett szlalomozva végigtolnom egy kislabdákkal megrakott talicskát. A feladat nehezebb volt mint ami-

lyennek látszott, két pontot el is vesztettem a megszerezhető tízből. A következő feladat a mumusom volt, a 

kukoricamorzsolás. Idén sem szerettem meg, jól leszakította a bőrömet a kezemről. 

A szódával célba lövés is nehezebb volt a látszatnál, a víz nem igazán akart elmenni a kupakokig, amiben a 

lelövendő dió volt. Itt mások sokkal jobbak voltak nálam. Negyedik állomásom a csutaépítés; kukoricacsutákból 

kellett öt szintes piramist építeni. Itt a remegős kezűek nem voltak előnyben, továbbá az adta a nehézséget, 

hogy egy csuta értelemszerűen nem szabályos alakú, itt-ott vékonyabb-vastagabb. Ötödik állomás: a mákdará-

lást. Úgy gondolom, ez senkinek nem okozott nehézséget, mindenki a maximum pontot tudta szerezni. Hatodik 

állomás a kukorékolás… ez egy nagyon szubjektív pontozású versenyszám, szívesebben láttam volna pl. a hé-

bérezést. Hetedik állomás: válogatás. Egy nagy tálban össze volt keverve három különböző színű bab, ezt kel-

lett szétválogatni egy csipesz segítségével. Egy volt a fontos: ne kapkodj! Azzal csak még hátrébb kerülsz. Hála 

Istennek sikerült a nagy részével megbirkóznom. 

A 8. állomás a „Dobd át a tojást a kakasfejen” c. volt, ahol Orbánné Matus Erzsébet tanárnő volt a felügyelő, 

nagyon jól esett találkoznom vele újra. A befejező állomásomnál Móni néni várt, aki felkötötte a versenyzők de-

rekára a madzagot, ami végén egy krumpli lógott. Ennek a krumplinak a segítségével kellett egy tojást – ami 

egy gyufásdoboz volt – elütögetni a 2 méterre lévő célig. Sikerült megcsinálnom. Állítom, ez volt a legviccesebb 

feladat az összes közül. 

 A bírák – Hajdú Szilvia iskolaigazgató vezetésével – összeültek megvitatni, hogy ki az a négy versenyző, 

aki a legtöbb pontot szerezte, így esélye marad a 2015 Kakasa címre. Bíztam benne, hogy ott lehetek, de a 

megérzésem sajnos igaznak bizonyult, nem sikerült elég pontot gyűjtenem. 

 Gratulálok a győztes Zákányi Balázsnak, megérdemelte, hogy Ő legyen 2015 Kakasa. A szervezéssel 

meg voltam elégedve, a bírák korrekten értékelték a feladatokat. Összességében egy jó társaság gyűlt össze, 

remek programmal, vidámsággal, derűvel. Csak ajánlani tudom mindenkinek.  

Kovács Gábor 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotó: Balogh Bea 
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Új programelem: térplasztika 
 

A kreativitásra, játékosságra fókuszálva kértük fel a 

község intézményeit, szervezeteit, hogy készítse-

nek a kakas témakörben különleges, meghökkentő 

és figyelemfelkeltő alkotásokat. Az elkészült tér-

plasztikákkal díszítettük a fesztiválra vezető utat.  

A sok egyedi ötletet látva, elhatároztuk, hogy jövő-

re versenyt hirdetünk e té1makörben.              P. É. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Készít 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vásári forgatag 

 
Fotó: Balogh Bea 

Nagy sikere volt a vásár területén felállított standon 

a mozsgói termékeknek. Sok ajándéktárgy talált 

gazdára. Kelendő volt a hűtőmágnes, a póló és a 

festett fakanalak is elfogytak. A léüzemben készült 

finomságok közül a rózsaszörp elfogyott.  

 
 

 

 

 

A termékeket a községbe is folyamatosan értéke-

sítjük. Szívesen főznénk újból rózsaszörpöt is, ha 

illatos piros rózsasziromhoz juthatnának.  

(Készül még: bodzabogyó szörp, almalé, hársméz, 

cukkini lekvár)     H.b.B. 

 
Készítette: Várdai Adrienn   Fotó: Herczeg József Tamás 

 

 

 
Készítette: Puskás Péter, Szijártó Henrietta,  
Román Henrietta               Fotó: Egyed József 
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Vendégeink visszajelzései 
Hagyomány, ami összeköt    In: Új Magyar Képes Újság 

 

Várdaróc és a magyarországi Mozsgó település együttműködése egy baráti kapcsolattal kezdődött 

2012-ben. Azóta rendszeresen részt vesznek egymás eseményein. A hét végén a várdaróciak ott 

voltak a Mozsgói Kakasfesztiválon is, ahol a tánccsoportjaik legújabb koreográfiája mellett a várda-

róci kakasütés hagyományát is bemutatták. 

A kakasütés különböző alkalmakkor előforduló népszokás. Várdarócon egykor farsangzáró esemény volt, 

ezt újították fel bő egy évtizeddel ezelőtt, amely aztán a település egyik legnagyobb rendezvénye lett az 

évek során, és amit nemcsak a helyiek, hanem országhatáron túliak is megismertek. A hét végén pedig a 

Mozsgói Kakasfesztivál közönsége is kapott egy kis ízelítőt a drávaszögi település szokásaiból. Miközben 

Micheli Zsolt, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület elnöke beszélt a színpadon Várdarócról, a kakasütésről, 

a színpad előtt két kakasjelmezbe bújt várdaróci fiatal segítségével és helyi asszonyok bevonásával pre-

zentálták is a kakasütés egy-egy mozzanatát.  

Ezenkívül igazi látványosságnak számított a várdaróci óriáskakas is, amelyet szintén magukkal vittek a 

Zselici-domboknál fekvő településre, Mozsgóra, ahol öt évvel ezelőtt egy egész fesztivált kerekítettek a 

kakasütés hagyománya köré. 

Micheli Tünde 
Teljes cikk letölthető: http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6410-2015-07-09-09-15-26 

 

                
 

 

Tisztelt Rendezvényszervezők, Tisztelt Polgármester Úr! 

Szeretnék köszönetet mondani a családom és barátaim nevében az 5. Mozsgói Kakasfesztiválon nyújtott szín-

vonalas szórakoztatásért. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kinyilvánítsam egy pár gondolat erejéig a 

véleményemet a rendezvényről.  Azon szerencsések közé tartozom, akik közül immár harmadik alkalommal 

nyílt lehetőségem részt vennem ezen a nagyszabású fesztiválon, de az ideit külön ki kell emelnem, mert az ed-

digieket is felülmúlva a legszínesebb, legváltozatosabb, legszórakoztatóbb programokkal örvendeztettek meg a 

szervezők. Az időjárás kegyes volt, a csodálatos zavartalan napsütéssel bearanyozta a napomat. Mivel én „nem 

bírom” a nagy hőséget, a délutáni órákban kerekedtem fel, (gondoltam talán lesz vizes póló verseny és akkor 

felfrissülök). Meg voltam lepődve milyen jó volt a hangulat a helyszínen. az ínycsiklandó kakaspörköltek illatá-

val, a büfékből áradó zamatokkal már jól is laktam. A Várdaróci Daróca néptánc együttes és a Misina Néptánc 

együttes gondoskodott a jókedvről és csodák-csodájára még táncra is perdültem! Köszönet az est folyamán a 

koncertek által nyújtott fergeteges élményért, a szemet gyönyörködtető szívmelengető „adrenalin felelős” tűzijá-

tékért. Minden tiszteletem és elismerésem mindazoknak, akik a fáradságot nem kímélő munkájukkal, odaadá-

sukkal segítettek, mert nélkülük nem jött volna létre ez az egész. Sok sikert kívánok az év és a jövő év során 

megrendezésre kerülő mozsgói programok szervezéséhez, és ugyanilyen kitartást, ambíciót az újabb kreatív 

ötletek megvalósításához. 

Kovács Dóra Zita 
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Fellépők 

 Fotó: Balogh Bea 
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KELL A KIHÍVÁS 
                                         „Ne csak élj egy életet, 

         hanem tudd, hogy te éled az életed!” 
 

Régóta tervezzük ezt a beszélgetést, Puskásné 

Horváth Évával, de mindig valami közbejött. Ép-

pen kétségei voltak, vagy nem volt ráhangolódva, 

esetleg sürgős tennivalói akadtak. Pedig, mint az 

újság szerkesztője, nagyon sokan szeretnének 

róla  többet megtudni. Sokoldalú személyiség, 

folyamatosan pörög, telefonál, szervez, újságot 

szerkeszt vagy éppen kiadvány állít össze. Két 

oldalról közelítettük meg, először Enikő kérdezett, 

majd én is bekapcsolódtam.  
 

Egyetemi szakdolgozatom kapcsán, melyet 

Mozsgó település fejlődéséről írtam, megkerülhe-

tetlen volt a személye, hiszen amikor a település 

életében fontos szerepet játszó emblematikus 

személyeket kerestem, egyértelműen az első em-

berek között jutott eszembe. 

 
Mozsgói Kakasfesztivál, 2015 
 

Nem vagy tősgyökeres mozsgói, mióta élsz itt? 

A matematika-technika szakos általános iskola tanár-

ként végzett férjemmel, Puskás Péterrel kerültem 

Mozsgóra 1988-ban, szülőfalujába, egy nagy család-

ba. Mindketten a helyi általános iskolában kaptunk 

munkát, itt kezdtük közös életünket. Három gyerme-

künk született, Kata, Dávid és Andris, velük megél-

hettem az anyaság minden szépségét. De ez azt is 

jelentette, hogy kilenc éven keresztül, ugyan nem 

folyamatosan, de otthon voltam. Folyamatosan ké-

peztem magam, szereztem egy középfokú nyelvvizs-

gát, de a tanítást, a szakmai munkát minden esetben 

újra kellett kezdenem. Tanítottam matematikát, tech-

nikát, németet, napköziztem, az osztályfőnöki munkát 

is kipróbáltam.  
 

Hogyan lettél könyvtáros? 

Az akkori törvények előírták az iskolai könyvtárosi 

munka elvégzéséhez a felsőfokú végzettséget.  Hajdú 

János, volt igazgatóm tanácsára 2004-ben jelentkez-

tem a  Kaposvári Egyetem informatikus könyvtáros 

szakára, 2007. évben végeztem.   
 

Ez a szakma mindig is nagyon vonzott, szerettem a 

könyveket, gyermekkoromban a szabadidőmet a 

könyvtárba töltöttem, mindent el akartam olvasni 

(vicces volt, hogy azt képzeltem az A-tól kezdve 

egyesével haladok majd!). 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete úgy vélte, hogy 

növelné a község megtartó erejét, ha a könyvtár is-

mét szolgálhatná a kikapcsolódásra vágyók igényeit, 

programok szervezésével bekapcsolódna a falu kul-

turális életébe, információs központként működne. 

2003. októberében a régi helyéről elköltözött az ak-

kori volt orvosi rendelőbe, nagy örömömre megbízott 

könyvtáros lehettem. Hetente három órát tartottam 

nyitva, de folyamatosan fejlesztettük az állományt és 

szívesen jöttek a látogatók.  
 

Tanulmányaim során láttam, milyen sokrétű is lehet 

ez a tevékenység. Legjobban a helytörténet vonzott, 

ezért elképzeltem, hogy mit tudnék megvalósítani 

ebben a közösségben. Olyan területre tévedtem, 

melynek én lehettem az egyedüli gazdája, önálló ötle-

tekkel, saját utak kijelölésével. Döntenem kellett, 

hogy pedagógusként vagy könyvtárosként folytatom 

tovább, 2007. februárjától félállásban, majd 2009. 

szeptemberétől teljes állásban dolgozom az önkor-

mányzatnál.  
 

Hogyan lettél könyvtárosból rendezvényszervező? 

Az első jelentős szervezői munkám a 2010. őszén 

megrendezésre került Lengyeltóti Emléknapok prog-

ramsorozat, mely Lengyeltóti Jánosnak állított méltó 

emléket.  
 

A 2010-es önkormányzati választások után Kovács 

Zsolt polgármester teljesen más megközelítésbe he-

lyezte a munkámat, más fontossági sorrendet határo-

zott meg. Eleinte, bevallom, nem volt könnyű megfe-

lelni az új elvárásoknak, de megismerve céljait, egyre 

jobban tudtam azonosulni azokkal, és most már 

együtt tudunk dolgozni a településért. Megértettem, 

hogy egy vezető önmagában nem képes mindent 

figyelemmel kísérni, mindent észben tartani, ezért van 

szüksége olyan emberekre, akiknek ki tudja adni a 

feladatokat, akikben megbízik, és akik hozzá tudják 

segíteni a célok eléréséhez. 2011-ben megalapítottuk 

a Mozsgóért Egyesületet, melynek az elnöke vagyok. 

A tavalyi választásokon ismét bizalmat szavaztak a 

tagok. Olyan csapat vesz körül – ideértve a munka-

társaimat, az egyesület tagjait – , akik azonosulni 

tudnak a kitűzött célokkal, és mindent megtesznek 

falujukért. Jó érzés a vezetőjüknek lenni. 
 

Milyen tevékenységeket végzel? 

Feladatköröm sokrétű, megoldásuk rugalmasságot, 

és gyors, teljes mértékű problémamegoldást igényel. 

Néha nehezemre esik a sok dolog észben tartása, az 

azonnali döntés, de megéri, mikor beérik a gyümöl-

cse, van sikerélmény. Hozzám tartozik  a könyvtár, a 

kultúrház, a rendezvények szervezése, az újság szer-

kesztése, pályázatok kezelése.  
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Mi vagyunk a polgármester PR és kommunikációs 

irodája, elvégezzük azokat a feladatokat, melyekre az 

önkormányzaton már nincs kapacitás. (Már át is vál-

tottam többes szám egyes személyre, mert egyedül 

nem megy.) 
 

Egy kicsit bővebben... 

A könyvtárban szerkesztjük a 16 oldalas havi lapun-

kat, Mozsgó weboldalát, facebook megjelenését. 

Gyűjtjük és rendszerezzük a beérkező híreket, doku-

mentumokat, kiadványokat, bélyegeket, képeslapo-

kat, óriásplakátokat szerkesztünk. Mi dokumentáljuk 

a közmunkaprogramot, ha kell prezentációt készí-

tünk, ha kell kiállítási anyagot állítunk össze. Ez mel-

lett, nem mellékesen a hagyományos értelembe vett 

könyvtárosi munkát is ellátjuk. Bármilyen kérés érke-

zik hozzánk, a megyei könyvtár munkatársaival közö-

sen megoldjuk.  

eMagyarország pontként is működünk, a tavalyi an-

gol tanfolyam ennek keretében valósult meg.  
 

A kultúrház nem csak a kultúra háza. Rendezvénye-

ket szervezünk és adunk otthont, ezeket koordinálni 

kell, meg kell szervezni, és ki kell szolgálni vendége-

inket. A falu lakói közül is egyre többen használják ki 

ezt a lehetőséget, születésnapot, babazsúrt, balla-

gást, esküvőt tartanak itt. (Egyeztetés céljából köz-

vetlenül kereshetnek.) 
 

A sok "kis" rendezvény mellett, mint az egész-

ségnap, Mozsgói napok, színházlátogatások, Idő-

sek napja, adventi koncert, halottak napi megem-

lékezés, a település legnagyobb rendezvénye, 

„látványossága” a kakasfesztivál, mely minden 

évben egyre nagyobbá növi ki magát. Évről-évre 

tanultál bele a fesztivál megszervezésének folya-

matába, most túl vagy az ötödiken. Milyen érzés 

részese lenni ennek a nagyszabású rendezvény-

nek? 

Eleinte szokatlan volt,  bukdácsoltam, lassan tanul-

tam bele a szervezési munkákba.  Polgármesterünkre 

jellemző, hogy mer nagyot álmodni, első évben Papp 

László rendezvényszervezővel találták ki a Mozsgói 

Kakasfesztivált. Már az első évben szervezőként 

részt vehettem, igaz még csak a feladatokat kellett 

végrehajtanom. Az azóta eltelt öt év során több önál-

lóságra tettem szert, minden évben új kihívást jelent 

számomra.   
 

A nyári fesztivál munkálatainak már januárban nekiál-

lunk. A fő koncepciót ketten fogalmazzuk meg a pol-

gármester úrral, majd azt bontjuk le kisebb részekre, 

ezután adjuk ki a feladatokat.  Évről évre az alapkon-

cepció ugyanaz, de mindig próbálunk új szegmense-

ket beépíteni. Jövőbeni tervek közt szerepel, hogy a 

fesztivált több napossá tesszük, illetve, hogy szállás-

helyeket alakítanánk ki a faluban. A rendezvény, és a 

falu erősségét abban látom, hogy egyszerre mutatko-

zik a folklór, a szórakoztatás. A fesztivált a Mozsgóért 

Egyesület tagjai szervezik, a közmunkásokkal, az 

intézményekkel és a civil szervezetekkel együtt szív-

vel, lélekkel. Minél többen munkálkodunk a faluért, 

annál nagyobb sikereket érhetünk el. 
 

Olyan ember vagy, aki mindenkiben csak a jót 

látja, mindenkinek próbál segíteni és nem vár 

semmit cserében. Honnan ez a szociális érzé-

kenység? 

A szociális érzékenység, ahogyan fogalmazol, még 

gyermekkoromból indult. Abban a környezetben, ahol 

felnőttem, ezt láttam. Mindenki figyelt a másikra (iri-

gyelték is a utcánkban lakókat). Mi, édesanyámmal 

különösen veszélyeztetett helyzetben voltunk a be-

tegségéből kifolyólag, de a segítség adása és elfoga-

dása természetes volt számunkra. A felnőttek  tésztát 

gyúrtak nekünk, permeteztek a kiskertben, fát vágtak, 

szereltek, javítottak...  és elláttak számtalan jó ta-

náccsal. Azóta is közel érzem magamhoz a nálam 

idősebbeket. – Kicsit nehéz is volt megszokni a fel-

nőttek világát. – 
 

Ennyi munka és folyamatos pörgés után, hogyan 

tudod kikapcsolni az agyadat? 

Nehéz nem hazavinni a munkát, de próbálkozom, 

hiszen nekem is szükségem van kikapcsolódásra és 

pihenésre. A szellemi munka után jólesik a fizikai 

munka. Nagyon szeretek a kertben dolgozni, meg-

nyugtat. És persze idő kell a családomra, a páromra 

is. Igaz, a két nagyobbik gyerek már a saját életét éli, 

de itt van Andris, akinek még kell az anyai gondos-

kodás.  
 

Szeretek kirándulni, szeretem megismerni szűkebb 

és tágabb környezetemet. 
 

És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 

munkám egyben a hobbim is. Hivatásomnak tekin-

tem, és az, aki nem munkaként tekint a teendőire, 

élvezni tudja azt, új és új kihívásként tekintek az előt-

tem álló dombokra és hegyekre. 
 

Már indul is, és nekilát a következő feladatnak, így 

hát befejezettnek tekintem a beszélgetést, sok 

sikert kívánok, kívánunk munkájához.  

Bege Amália, Pölcz Enikő 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 

 

Szabó Dalma (Mozsgó, Kolozsvári u. 16.) és Ko-

vács Zsolt (Királyegyháza, Petőfi u. 116.) Mozsgón 

2015. június 20. napján házasságot kötöttek. 

Gratulálunk! 

 

 
ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 

 

Buni Rudolfné szül.: Horvát Irma (Barcs, 

1927.05.17. an.: Péter Julianna) volt Mozsgó, Kas-

sai u. 23. sz. alatti lakos 2015. június 11. napján 

meghalt. 

 

Gróti Józsefné szül.: Herman Katalin (Mozsgó, 

1935.01.22. an.: Kövesi Katalin) volt Mozsgó, Má-

tyás kir. u. 19. sz. alatti lakos 2015. július 2. napján 

elhunyt. 
 

Nyugodjanak békében! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

TUDTA-E? 
Tudta-e, hogy a mai temető a falu harmadik teme-

tője. 

Az ősi temetőbe, azaz a mostaniban,  1763-ban 

először Kiss Tamás feleségét helyezték örök nyu-

galomra. A XIX. században létesítettek egy új te-

metőt a Jedinkára  vezető út jobb oldalán (ezt hív-

juk most régi temetőre.) 
 

Az 1930-as évek elejére az Ó temetőben a sírhe-

lyek elfogytak. Az első halott az új temetkezési 

helyen (az ősi temetőben) Bauer János volt 1932. 

május 13-án. Temetőgondnokként az volt a kíván-

sága, hogy az „új” sírkertbe helyezzék örök nyuga-

lomra. 
 

Mozsgói temető lucfenyő fája több mint 70 éves. 

Milyen magas lehet a képen látható fenyőfa? A 

helyes megfejtők között kisorsolunk egy kakas-

fesztiválos pólót.  

A megfejtést július 31-ig várjuk a az alábbi e-mail 

címre: mozsgokonyvtar@gmail.com, vagy 06-

73/344-060 telefonszámon munkaidőben, szemé-

lyesen a községi könyvtárban. 

 

 

KÖSZÖNTÉS 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, 

azon 70 év feletti Mozsgói Lakost, 

 aki július hónapban  

ünnepli születésnapját! 

 

Kovács László Árpád utca 

 
 

ÚJ POSTABÉLYEGEINK 
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BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 
június 20. 

 

„Üres az osztály most búcsúzik tőle 

A dalos ajkú sok vidám diák. 

Az együtt töltött szép napok emléke, 

Fülünkbe cseng, mint szép melódiák.” 

 

A 8. osztályosok utolsó alkalommal járták végig az 

iskola tantermeit, folyosóit, rejtett zugait.  

 

 
 

Búcsúzott osztályfőnökük Orbánné Matus Erzsé-

bet kíséretében Borjús Barnabás, Tormási Noémi,  

Szatmári Richárd, Földi Krisztina, Orsós Nikoletta, 

Viljovácz Kitti, Pfaff Ágnes, Tóth Márió, Katona 

Zsolt.   

 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető a kiemelkedő 

eredményeket elért tanulók részére jutalomköny-

veket adott át. 

1. osztály: Radák Gréta, Garai Keve 
 

2. osztály: Hirt Zsófia, Kelemen Rebeka 
 

3. osztály: Hegedüs Petra, Garai Nimród 
 

4. osztály: Kelemen Cintia 
 

5. osztály: Steiger Alexandra, Szabó Attila 
 

6. osztály: Hegadűs János, Tóth Levente 
 

7. osztály: Gelencsér Mercédesz 
 

     8.   osztály: Pfaff Ágnes, Tormási Noémi, 

Viljovácz Kitti 

 

 

Az egész éven át tartó példás magatartásért, szor-

galomért, kiváló tanulmányi eredményért, közös-

ségi és diák önkormányzati munkáért vehette át Az 

év tanulója megtisztelő címet Kelemen Cintia 4. 

osztályos tanuló. 

 

 
Az év sportolója címet a sportversenyeken elért 

kimagasló eredményéért Ignéczi Éva kapta.  

 

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető és Matus Attila  

pedagógus pedagógusnap alkalmából, a jövő 

nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató 

munkájáért elismerő oklevélben részesült. Díjukhoz 

gratulálunk mindkettőjüknek! 

 

 
 

Búcsúzott az iskolától Béresné Borjús Diana, a 

szülő munkaközösség vezetője is, helyét Hegyháti 

Szilvia veszi át, aki már aktívan bekapcsolódott az 

iskolai munkába, megszervezte a jótékonysági 

estet, és a nyári felújítási munkák aktív részese. 

Hajdú Szilvia megköszönte munkájukat.  
 
 

 

A tagintézmény-vezető a fenntartó önkormányzat-

ok támogatását is megköszönte. 

 
 

 

Végezetül kellemes nyarat és jó kikapcsolódást 

kívánt diákjainak és pedagógusainak egyaránt. 

P. É.  
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KEDVES OLVASÓ!  
 

 
A július 2.-i Sarlós-Boldogasszonnyal hagytam 

abba, ami „parasztéknál” az egyik legnagyobb 

ünnep. Mikor a cikket írom, már az őszi árpa leara-

tásra került, lassan aratják a búzát.  
Nincs illúzióm, hogy „tömegesen” Jézuské-

vét, vagy kalászból-szalmából kötnének díszeket 

az emberek, de ritkán azért találkozom vele. A na-

pokban én is lekaszálom a néhány négyzetméter-

nyi rozsomat (ennek szalmája a legszívósabb), hát-

ha magam vagy egy jó ismerős télen készít belőle 

dísztárgyat vagy használati edényt. A szemtermés-

ből pedig újra lesz pár marékkal, ősszel elvetni való 

mag. A szalmából, gyapjúból, vesszőből, gyékény-

ből, viaszból, bőrből és egyéb természetes anya-

gokból készülő tárgyak, eszközök készítése gyer-

mekeknél sokkal jobban fejleszti az agy gondolko-

dásért, kreativitásért, kézügyességéért felelős, a 

tudomány által finommotorosnak nevezett területe-

it, mint a számítógép klaviatúrája, vagy az 

okostelefon. Félre ne értsék, én is használom a 

számítógépet, igaz nem olyan ügyesen, mint a há-

rom gyerekem, akik profi módon programozóként, 

számítógépes grafikusként megállják a helyüket. 

Emellett azonban feltalálják magukat a kétkezi 

munkában. 

Mindezeket több okból írom. A kertben ka-

páláson esetleg permetezésen, öntözésen kívül - 

amikről már bőven írtam - nem igen van dolog, így 

ráérek másról is írni. A diákokra vár a megérdemelt 

vakáció és a szülő felelőssége, hogy gyermeke 

éhen hal-e, ha nem viszi be hozzá a számítógép-

hez a „kaját” vagy együtt tudnak ebédelni, vacso-

rázni (ha nem is mindig). Tudnak-e a ház körül né-

ha együtt dolgozni, hogy ez tűzifaaprítás, hagyma-

kapálás, ne adj' Isten gyógynövénygyűjtés, 

krumpliszedés, zöldség-gyümölcs eltevés, stb.… 

de valami közös és együtt végzett munka. Az 

UNESCO felmérése szerint egy átlag uniós gyerek-

kel 8,5 percet foglalkoznak a szülei naponta! Csak 

remélem, hogy Magyarországon ez hosszabb idő. 

(Persze senkit nem szeretnék kioktatni, ráadásul 

faluhelyen, ahol azért talán jobb a helyzet.) 

A kakasfesztiválon – nézőpont kérdése 

hogy dicséret, vagy bírálat –, mondták: a korábbi 

évek cikkei jobban tetszettek. Én magam is szíve-

sebben írtam hagyományról, kultúráról, mint mér-

gekről, műtrágyákról. Amiért elvállaltam, mert ez az 

eredeti szakmám és a hagyományhoz, a kultúrához 

hozzá tartozik a mindennapi betevő megtermelése 

is. Az meg már megint egy feladat, hogy próbáljak 

valamivel kevesebb vegyszerrel (mint szokásos) 

tippeket adni, a mindennapi betevő megteremté-

séhez. A párszáz négyzetméteren megtermelt saját 

zöldség-gyümölcs is sokat jelent az egészségünk - 

főleg a rákbetegségek elleni védekezés - érdeké-

ben. Erről részletesen a jövő havi számban kívánok 

írni. 

Próbálok – több-kevesebb sikerrel  – az írá-

sokban egyensúlyt teremteni a szakmaiság, a 

praktikum, a hagyomány, a kultúra és a magam 

gondolatai között. A kakasfesztiválról jut eszembe, 

aminek a programjának nagy részével szimpatizá-

lok, amivel nem, az meglehet, hogy másnak tet-

szik: nem vagyunk egyformák, egy nemzedék egy 

kultúrájának, ami nem baj. Megvagyok én ezzel. 

Vasárnap reggel azért elszomorodtam, és 

biztos vagyok benne, hogy nem azok miatt, akik 

olvassák a cikkem. A fesztivál területe vasárnap 

hajnalra szemétdombbá vált! Polgármesterünknek, 

segítőinek és a sok közhasznú kéznek köszönhe-

tően biztosan napokon belül megint tisztaság lesz, 

de nekem két dolog járt a fejemben: pár éve 

Bösztörpusztán voltam a Magyarok gyűlésén, (be-

tűvel írom, nehogy azt gondolja valaki, hogy az 

átszerkesztő hölgy eltévesztett egy nullát) három-

százezred magammal. Három napig. Nem volt 

szemét! Második nap lovasbemutató kétezer lo-

vassal. Mellettünk már két órája a fűben egy mű-

anyag pohár. Pár méterre tőlem feláll egy szép kis 

menyecske. 

 - Valaki itt felejtette a poharát, biztos nem 

jön már vissza. Fogja és elviszi a szemeteszsákba! 

A másik kép egy vígjáték film, amin jól szó-

rakozunk már tízen vagy húszon éve: „Az istenek a 

fejükre estek.” Ausztrál téma egy európai az auszt-

rál sivatagba repülőről kidob egy kólás üveget. 

(Nyugati szemét üvegét.) Mivel az „égből jött”, az 

ausztrál bennszülött vissza akarja adni. Sok száz 

kilométert fut az üveggel, hogy végül a szikláról (a 

világ végéről) ledobja a tengerbe. Egyik olvasatba 

visszaadta az isteneknek a kólás üveget, másik 

nézőpontból sok száz kilométert futott, hogy a ha-

záját a sivatagot megszabadítsa a szeméttől. A 

kakasfesztivál vendége nem tudott elmenni húsz 

métert a kukáig. Persze ahhoz, hogy valaki óvja 

Kárpáthazát a szeméttől, ahhoz Magyarnak kell 

lenni. Mire átvittem a könyvtárba a kéziratot, 

örömmel látom a járdáról: a szemét nagy része 

elhordásra került. Az éves munkánk „gyümölcse” 

kezd beérni. A következő szakaszt a tartósításnak, 

eltevésnek szánom. 
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Nem akarok konkrét recepteket adni, sokaknak 

van bevált receptje. (Szakácskönyvek is tele 

vannak velük.) Elveket írnék le kezdők, és 

gyakorlók számára egyaránt, a teljesség igénye 

nélkül. Tartósítani legegyszerűbb fagyasztással, 

ami hátránya a villanyszámlában fog jelentkezni. 

Zöldség-gyümölcs-féléknél szinte kivétel nélkül 

alkalmazható. Amit tanácsolnék: fagyasztás előtt 

blansírozzunk, magyarul forrázzuk le a 

fogyasztandó portékát. Levélzöldséget 

(petrezselyem, kapor) nem szoktam forrázni. A 

másik biztos és olcsó módszer - az előbb említett 

növényeknél is - a szárítás. A drága vegeta helyett 

is lehet házilag szárított zöldséget használni. 

Egyszerű módszer, de én egyre ritkábban 

alkalmazom, a tartósítószeres eltevést. Lehet 

szalicil (gyógyszertárban még beszerezhető), 

nátrium-benzoát, kén, réz, gyógyszertárban 

kapható tartósító keverékek. Mind vegyszer! Az 

ecetes-sós eltevés már emberbarátibb. 

 Megfelelő töménységű, só, ecet, cukor 

megakadályozza a baktérium és gombafertőzést.    

Zöldségfélék, állati termék 2-6% sózása megoldás 

lehet.  

 

A cukor is 50-60%-

ban teljes tartósítást 

biztosít. A keletiek 

és haza „biósaink”, 

„vegásaink” ugyan 

fehér méregnek 

hívják.  

 

A hőkezeléssel – ha jó - szintén jól lehet tartósítani. 

Én lekvárt,gyümölcsszörpöt stb. előmelegített 

üvegbe rakok el. 

A sütőben 120-150 °C-ra  melegített 

üvegbe a forró lekvárt, szörpöt tőltöm. Cukor 

hozzáadása nélkül is eláll. Próbaképpen cukor 

nélkül, csak hőkezeléssel tettem el, két éve nem 

romlott el. Legközelebb azért teszek bele 

valamennyi cukrot,  mert így savanyú. 
 

Összefoglalva tartósítani sokféleképpen lehet: 

- tartósítószerrel (én nem szeretem) 

- ecettel, sóval, cukorral, mézzel, stb. el-

vonni a vizet a romlást okozó baktériumok-

tól, gombáktól 

- hőkezelés, legyen az mínusz vagy plusz 
 
 

 

 

Ahogy írom a sorokat a hűs szobában, együttér-

zéssel gondolok azokra, akik most kapálást, vagy 

egyéb kinti munkát végeznek. Most hogy hőségri-

adó van, bundás kutyáimat már beengedtem a 

hűsebb műhelybe, ott lihegnek. Vigyázzanak ma-

gukra, mert nem csak el kell vetni tavasszal, meg 

kell érni az őszi betakarítást is. 

Győri Sándor 

 

 

 

Pályázat nyitása 
 

 
 

2015. július 2-án sikeresen megvalósult a fiatal 

gazda pályázatomhoz kapcsolódó nyílt napom a 

gyümölcsösben. Ezúton is köszönöm a megjelen-

teknek az aktív részvételt." 

     ifj. Győri Sándor 

 
 

 

Kassai utcában a gólyák 

A gólya köztudottan a gyermekáldásnak az előfutára. 

A ház felett köröző madár láttán az emberek régen és 

még ma is úgy hiszik, hogy a házra hamarosan 

gyermekáldás vár. 

Kántor Éva 
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MOZSGÓ TÁRSADALMA 6. RÉSZ  

A cselédek 

 
Volt cselédlakások 

A cselédség alkotta a legmobilisabb társadalmi 

csoportot, mivel az uradalmak között szolgáltatás-

beli eltérések voltak, és a cselédek a legkisebb 

kedvezmény miatt hajlandóak voltak költözni. Az 

uradalmak is elfogadták ezt az állapotot, és csak 

éves szerződéseket kötöttek a cselédekkel, sőt az 

újonnan szegődtetett embereket saját kocsijukon 

költöztették.  

 Mozsgón ez április 24-én, Szent György 

napon történt meg. Ez előtt volt még a februári 

szegődtetés is, mikor minden cselédnek lehetősé-

ge volt helyet keresni magának. Természetesen 

voltak olyanok is, akiket az uradalom küldött el, 

mert nem voltak megelégedve velük. Ha valaki el 

akart menni, az intézőnek vagy a majorgazdának 

jelentette be februárban. A szegődtetésnek nem 

volt ünnepélyes formája. Nem számított, ha valakit 

ajánlottak, ugyanis mindenki magáért felelt. Külön 

kedvezményt még a legjobb munkás sem kapott, 

mivel minden évben bőven volt munkaerő.  

 Az uradalom a cselédeknek kommenciót, 

néhány kisebb kedvezményt és lakást biztosított. 

Az uraság Mozsgón helyben lakott, a kastély köré 

uradalmi cselédházakat építettek, és itt laktak a 

kastély szolgálatát közvetlenül ellátó személyzet, 

valamint néhány uradalmi iparos, tiszttartó, intéző, 

erdész is. Előfordult, hogy nem vették igénybe a 

cselédlakást, mert a faluban vagy szőlőben háza 

volt valakinek, de ez ritka volt. A cselédlakások 

egy-egy majorság központjában épültek fel, és egy 

konyhából, illetve két szobából álltak.  

 A kommenció egy átlagos cseléd számára a 

’20-as években 16 mázsa gabona, negyedéven-

ként 20 pengő fertálypénz, évi 12 kg só volt, vala-

mint tarthatott egy fejőstehenet borjával, egy anya-

kocát szaporulatával. Ehhez hozzájött még 1200 

négyszögöl rét, 400 négyszögöl kukoricaföld, és 

200 négyszögöl kert. Ez jelentette a család életé-

nek alapját, ugyanis a kenyérgabonát megkapták, 

a földeken pedig meg tudták termelni a zöldsége-

ket és takarmányt. Állataikat kihajthatták az uraság 

legelőjére, a szaporulat pedig némi pénzt is hozott. 

De ez csak a létminimumot jelentette, nagyon taka-

rékos életmódnak kellett társulnia hozzá. Aki ezt 

meg tudta valósítani, egész évre be tudta osztani, 

és nem kellett kölcsönkérnie, kivívta a cselédek 

közötti társadalmi megbecsülést. Emellett a tiszta-

ság emelte még a társadalmi megbecsülést.  

 A fertálypénz csak a szükségesebb dolgok 

beszerzésére volt elegendő. A cselédek akkor tud-

tak még pénzhez jutni, ha az asszonyok és gyer-

mekek napszámos munkát vállaltak. A gyermekek 

12 éves kortól 50-60 fillért kaptak, az asszonyok 

pedig 80 fillért. De a nők csak ritkán dolgoztak, 

mivel a cselédeknél általános volt a nagy gyerek-

szám (4-6-8), a gyerekek pedig nem maradhattak 

felügyelet nélkül. Ugyanis a nagyszülők segítségé-

re nem számíthattak a lakásviszonyok és az állan-

dó mozgás, tovaszegődés miatt.  

 A cselédgyerekek viszonylag későn álltak 

rendszeres munkába, később ismerték meg és 

nehezebben szoktak hozzá a paraszti munkához 

és bizonyos munkatempóhoz. Általános vélemény 

volt a cselédekről, hogy ők nem törik magukat a 

munkában. Ez érthető is, mivel ha többet dolgoz-

tak, akkor sem kaptak többet.  

 A falubeliek lenézték a cselédséget, aki 

nem volt a maga ura egész napját ellenőrizték, a 

kocsmába is csak lopva térhetett be, valamint la-

kóhely szerint is teljesen elkülönültek. Viseletükben 

is a társadalom legalsóbb fokát képviselték. A 

gyermekek iskolába menetelükig, egészen a ’40-es 

évekig egy hátul felvágott kisinget viseltek. Az is-

kolába a cselédgyerekek mezítláb, kék nadrágban 

és egy fehér ingben jártak. Az asszonyoknak csak 

egyetlen ruhájuk volt. A férfiak munkásbakancsot 

viseltek ünnepnapokon is, és vászonruhát vagy 

munkásruhát.  

 Az uradalom bált rendezett farsangkor és 

az aratás végeztével. Egyéb szórakozási alkalmuk 

nem igazán volt. A cselédházakban néha esténként 

a fiatalság összeült, és a társas életük csak a 

szomszédolásra korlátozódott elsősorban.  

 
Forrás: Szabó I.-Szabó L. Mozsgó és társközségeinek 

társadalma, In.: Tiscium, Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Múzeumok Évkönyve, 1993. 325-371. oldal 

Horváth Zsuzsanna 

 

 

 
Batthyány magtár 
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Piacozás Szabadkán  
 

Szeptember 19-ére, szombati napra Szabadkai 

bevásárló utat szervezünk.  

Jelentkezési határidő: augusztus 15. péntek. Meg-

felelő létszámú jelentkezés esetén a kirándulás 

összege 3.000 Ft/fő.  

 

Jelentkezés, információ: Kántor Éva 

E-mail: evakantor4@gmail.com 

Telefon: 06-30/605-8145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOZSGÓN  IS  MAGASABB FOKOZATBA 

KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK 

 

Hamarosan ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése. 

 
2015 nyarán befejeződött Mozsgón a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Ezzel 

újabb 300 helyi háztartásban élő Telekom előfizető is élvezheti az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, 

például az interaktív tévészolgáltatást. 

 

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű 

szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. A mozsgói lakosokat is 

érinti a fejlesztés, így több mint 300 itteni új háztartás számára is megnyílt a lehetőség, hogy használhassák a szuper-

gyors technológiát.  

 

De mit jelent ez a mozsgóiak számára?  

 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozat-

ba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videó letöltést és - 

megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az e-mailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfi-

zetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív 

tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és 

egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető válto-

zatos online alkalmazások.  

 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílt az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra 

alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a mozsgóiak számára is elérhetővé, valamint, a közösségi 

életet támogató környezet alakuljon ki.  A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálhat-

nak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük. 

 

A Telekom szisztematikusan haladva építkezik, tervei szerint a helyi lakosok teljes körű tájékoztatást kapnak majd a 

vezetékes hálózat kiépítése miatt zajló munkálatokról minden érintett helyen. A szélessávú vezetékes hálózat kiépíté-

sével párhuzamosan, folytatódik a 4G-s hálózat bővítése is, amely már most 87%-os kültéri lakossági lefedéssel ren-

delkezik. 

 

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható. 

 

mailto:evakantor4@gmail.com
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Baranya megyei férfi felnőtt bajnokság 

 

 
 

Kadarkút és Mozsgó játékosai 
 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Castellini cirkusz 
 

2015. július 13-án Mozsgóra láto-

gatott a Castellini cirkusz. A cir-

kuszt a Botyka Park Kft üzemelteti. 

Antal Ádám családja 4 generációs 

cirkuszi család, 8 - 10 kis utazó 

cirkusszal, falvakba látogatnak, 

ahová a híres cirkuszok nem men-

nek el, továbbá rendelkeznek nagy 

cirkusszal és vidámparkjuk is van. 

Artista, állat és bohóc számokkal 

szórakoztatják a közönséget. 

Mozsgón volt zsonglőrködés, lovas 

bemutató, 4 méteres kígyó, bűvész 

bemutató, tőrdobálás és kardos 

produkcióval szórakozatták a kö-

zönséget. 

Kántor Éva 
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