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10. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL 
Több szempontból is különlegesnek mondható a 
2022. évben megrendezett Mozsgói Kakasfesztivál. 
Két év kihagyás után, amit az egész világban felme-
rülő egészségügyi helyzet okozott, végre újra meg-
rendezték ezt a szívünknek oly kedves eseményt. És 
ez még mindig nem minden, hiszen az idei egy na-
gyon fontos mérföldkőnek számított a rendezvény 
életében, ez volt a 10. Mozsgói Kakasfesztivál, mely-
nek hangu-
lata még a 
szervezők 
várakozása-
it is felül-
múlta.  
A progra-
mok össze-
állításánál 
igyekeztek 
a szerve-
zéskor minden korosztálynak kedvezni, így a fellépő-
ket is eszerint válogatták össze, ami nagyon reméljük, 
sikeresnek bizonyult.  

A rendezvény helyszínét már napokkal előtte el-
kezdték kialakítani az önkormányzat dolgozói, rend-
be tették Mozsgó utcáit, a sportpályát és környékét is. 
A gyalogos hidat Osztopányi Jenő újította fel társa-
dalmi munkában, melyet köszönünk. A vidámparko-
sok is már egy héttel a rendezvény előtt megérkeztek 
és felépítették a játékaikat. Szombat reggel pedig az 
utolsó simításokra került sor, hogy mindenki számára 
megfelelő környezetet biztosítsunk. 

Sajnos az idei évben maga a kakaspörkölt-főzés, 
mint oly nemes hagyománya a rendezvénynek, elma-
radt, de senkit nem hagytunk kóstoló nélkül. Aki sze-
rette volna, megízlelhette Metz Jenő és felesége Mar-
git által főzött ízletes pörköltet. Három kondérral ké-
szítettek szakácsaink; és aki nem volt elég szemfüles 
és gyors, 
az ki is 
maradt 
belőle. A 
kiosztás-
ban a 
nyugdíjas 
klub tag-
jai segí-
tettek. 
Megnyug-
tatásul, 
jövőre a kakasfőző-versenyt természetesen már az 
újonnan kialakított helyszínen tartják meg. 

Aki  jóllakott a pörkölttel, annak desszert gyanánt 
cukoreső hullott az égből, többször is a nap folyamán. 
Ez nagy sikert aratott, főleg a gyermekek körében, 
hiszen egy cukorágyúval lőtték ki a nassolnivalót az 
érdeklődők közé. Megnyugtatunk mindenkit, hogy az 

ágyúval csupán az alacsony vércukorszintnek ártot-
tunk, hadi sérülést nem okozott ez a különleges harci 
fegyver.  

Ezek után köszönthettük a kakasfesztivál legnívó-
sabb hagyományát, a kakasütést, amire az idei évben 
is sokan voltak kíváncsiak. Tizenegy évvel ezelőtt, 
2011-ben, Kovács Zsolt Vilmos polgármester a ka-
kasütés hagyományára építette fel a programokat.  

Először a kiskakasok mérették meg magukat. A 
cserepet a hetedik induló, Károlyi Ferenc találta el, 
így ő lett a tablet büszke tulajdonosa. Azonban min-
den gyermek szerette volna kipróbálni magát, így a 
verseny tovább folytatódott, immáron egy gyerek-
pezsgőért, melynek tulajdonosa Garai Kadocsa lett.  

A felnőttek részére kiírt küzdelem vette kezdetét 
ezután,  mely bőven tartogatott izgalmakat. A hagyo-
mány szerint elsőként mindig Polgármester méretteti 

meg magát, így mindig nagy az izgalom, hogy vajon 
eltalálja-e. Természetesen a lelkesedés ilyenkor is 
hatalmas, mindenki szeretné segíteni a polgármester 
urat, - ez egyik évben olyan jól sikerült, hogy bizony 
eltalálta a cserepet, de szerencsére nem tört el.  

2022-ben elsőként a kör közepén ücsörgő kakast 
szimbolizáló cserepet Kovács Kristóf találta el, aki a 
nyolcadik induló volt. Kristóf családja oly lelkesen 
szurkolt és irányított, hogy az eredmény nem maradt 
el,  ő vihette haza az 50.000 forint fődíjat. De senki 
ne szomorkodjon, jövőre újra lehetőség nyílik a meg-
mérettetésre. Szívből gratulálunk mindenkinek!  

Miután a ver-
seny izgalma 
alábbhagyott, 
érkeztek a 
fellépők, me-
lyeknek sorát 
a 2019-es X-
Faktor győz-
tese Ruszó 
Tibor nyitotta. 
Folytatta a 
fellépők sorát 

a szintén X-Faktor versenyző Manuel, Manuel,   
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később pedig Nemazalány és Sofi, valamint az AK26 
is remek hangulatot teremtett a színpadon. Kisebb 
technikai szünet után a Soulwave hozta el nekünk az 
indie és folk hatásokkal rendelkező alternatív rock 
zenéit.  

A lélekmelengető dalok után az este egyik leg-
jobban várt attrakciója a tűzijáték következett, majd 
Hamzai Bálinttal bálozhattak az érdeklődők hajnalig. 
 
Másnap egy kis pihenő után, délután egy órakor újra 
megnyitotta kapuit a fesztivál, megújult lendülettel 
és az előző 
napon már 
megszo-
kott lelke-
sedéssel. A 
délután 
frissítő 
tornával 
kezdődött 
Pókos Ad-
rienn ve-
zényletével, majd Szukits Bettina invitálta az apróné-
pet egy kis Ezüst Erdős kalandra, terepfutásra, mely-
nek teljesítéséért a gyerekek mézeskalács érmet kap-
tak. Szuper kis csapat volt, nagyon büszkék vagyunk 
minden kis résztvevőre, hiszen olyan becsülettel fu-

tották végig 
a távot, 
hogy sok 
felnőtt is 
tanulhatna 
tőlük.  
Eközben a 
falu elejéről 
megindul-
tak a kis 

motorosok és babakocsisok a rendezvény helyszínéig 
Baka Dorisz vezetésével. Még az eső sem tántorította 
el őket, mely időközben frissítő zuhanyként hullott 
pár percig minden résztvevőre. Szerencsére a nap 
hamar kisütött és folytatódhatott minden, immáron 
eső áztatta frissességgel. A felvonulók a színpadra 
pattantak és ringató foglalkozás keretein belül szóra-
koztatták a gyermekeket és szüleiket.  

A nyugodalmas 
hangszínek után az 
Eurodance tánccsoport 
rázta fel a hangulatot, 
fantasztikus és látvá-
nyos előadásukkal min-
denkit elkápráztattak.  

A stafétát aztán is-
mét átvették a fellépők. 
Elsőként Essemm, majd 
Gáspár Laci, Burai 
Krisztián és Binhky 
szórakoztatta remek 
dalokkal a közönséget.  

Majd kö-
vetkezett a 
sztár házaspár 
Korda 
György és 
Balázs Klári, 
akik az egész 
hetes negatív 
híresztelések 
ellenére ismé-
telten eljöttek hozzánk és hatalmas sikert arattak. 
Fiatalokat meghazudtoló frissességük beragyogta a 
színpadot.  

Az estet fergeteges hangulattal a Kozmix zárta. 
A kitartóak még tombolhattak egy hatalmasat az 
együttes hamisítatlan és utánozhatatlan happy 
hardcore és rave zenéire és előadására.  
 

A visszajelzések melyeket a fesztiválról kaptunk 
szívet melengetőek. A fellépők ámulattal néztek 
körül, és nem tartották magukban pozitív vélemé-
nyüket mind a környezet szépsége kapcsán, mind 
pedig a közönség sokasága és lelkesedése okozta 
ámulat kapcsán. Soulwave zenekar tagjai, hosz-
szabb időt töltöttek itt fellépésük előtt, és többször 
megemlítették, hogy örömükre szolgál ilyen festői 
környezetben fellépni. Ruszó Tibor úgyszintén 
fellépését követően még nagyon sokáig élvezte a 
fesztivál forgatagát és hangulatát. Őszintén örü-
lünk neki, hogy fellépőinknek minden várakozásu-
kat felülmúlóan, a lehetőségeinkhez mérten sike-
rült élményt és pozitív benyomást biztosítanunk. 

Tormási Vyktória  
 
 

Személyes élményem  

Már nagyon sok kakasfesztiválon részt vettem. Volt, 
amikor dolgozóként, volt, amikor csak vendégként. 
Minden alkalom élmény volt számomra, de azt hi-
szem, az ideit mondhatom a legkülönlegesebbnek, 

hiszen olyan pozíciót tölthettem be dolgozóként, ami 
új volt, kihívásokkal teli és hatalmas élmény. Nagyon 
féltem tőle hogyan fogom megállni a helyem, hiszen 
a fellépőket fogadni és vendégül látni nem bizonyult 
kis feladatnak. Szorongásom csak akkor enyhült kis-
sé, mikor megtudtam hogy Tóberné Csók Ildikóval 

fogok együtt dolgozni, azért, hogy minden gördüléke-
nyen menjen. Hatalmas élmény volt számomra mind 
a két nap. A fellépők mind kedvesek voltak velünk, 

nagyon jólestek dicsérő szavaik, közvetlenségük. Kü-
lön köszönet Tilai Róbertnek és családjának, hogy 

munkájuk nem ért véget műsorszervezőként a szerző-
désekkel, hanem jelenlétével segítette munkánkat is. 
Őszinte hálával tartozom a lehetőségért, hogy részt 
vehettem ilyen módon a kakasfesztiválon. Bár dol-
goztam, egy pillanatig sem éreztem munkának, hi-

szen élményként könyveltem el. Remélem, jövőre újra 
találkozunk.  
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Mozsgó Község Önkormányzata nevében ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Kakasfesztivál nap 

szervezőinek, résztvevőinek. Remélem jól érezték magukat és jövőre is találkozunk a megszokott helyszínen, 

hogy közösen töltsünk el egy kellemes napot, szép környezetben, ízletes ételek és hűsítő italok társaságában. 

Külön köszönöm szíves támogatásukat, felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy tovább népszerű-

sítsük községünket. 

Köszönjük a helesfai Boróka 
Otthon telephely dolgozóinak 
és vezetőjének, Tarlac István-
nénak a kakasnapi különleges 
dekoráció megvalósítását. A 
fából készült díszeket Deutsch 
Róbert mentálhigiénés munka-
társ készítette, a horgolt kaka-
sokat Térmeg Rita.  

 

KAKASÜTÉS GYŐZTESE KOVÁCS KRISTÓF 

Milyen érzés volt a kör közepén állni és hallgatni az instrukció-
kat? Mondhatni jó érzés volt bent állni. Amikor beértem és meg-
forgattak, nem halottam semmit. 
Volt egy hang amit kiszűrtél és akire figyeltél? Mindenki min-
denhonnan kiabált, de a Molnár Tominak a hangját halottam 
meg, hogy kiabál, hogy menjek oda. Utána már az egész család-
nak a hangjára figyeltem. Mondták merre menjek és hogy üs-
sem. Aztán ütöttem és el is találtam. 
Milyen érzés volt mikor sikerült eltalálnod a cserepet? Annyira 
örültem neki, hogy a zsákot is meg a botot is ledobtam, amikor 
meghallottam, hogy eltaláltam. 

2022-ben a kis-kakasütésre hu-
szonhatan neveztek be. A 
„kakast” tizenkettediknek Káro-
lyi Ferenc ütötte le aki meg-
nyerte a tabletet, huszonötödik 
ütésre Garai Kadocsa találta el 
aki egy gyerekpezsgőt kapott 
ajándékba. 

Kovács Zsolt Vilmos 
Polgármester 
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HÁZASSÁGKÖTÉS 

Szabados Berna-

dett és Cseh Bá-

lint házasságot 

kötött 2022. júli-

us 24-én. 

  

Sok boldogsá-

got kívánunk! 

 
"Köszönjük, hogy 

ezen a gyönyörű 

helyen ünnepel-

hettünk!"  

Bálint & Betti  

 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 

 

Hegedüs Józsefné Mátyás k. u. 

Horváth Jánosné Alsóhegy 

Kocsis István Árpád u. 

Kovács István Ferencné Árpád u. 

Perecz János Gyuláné Mátyás k. u. 

Szabó István Árpád u. 

Tormási Ferencné Petőfi u. 

Török Ferencné Mátyás k. u. 

Mikó Jánosné Batthyány u. 
 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

Augusztus 

KÖSZÖNTÉS 

2022. szeptember 29-én lomtalanítás lesz 

Mozsgón.  
 

LOMTALANÍ TA S 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

ÍDO KO ZÍ VA LASZTA S 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2022.07.17-én időközi válasz-
tás volt Mozsgón  a nemzetisé-
gi önkormányzatnál.  
  

A választás eredménye : 

Elnök: Orsós Lajos 
Képviselők:     
Gál József (7 szavazat) 

Tóthné Lenti Krisztina (4 sza-
vazat) 

 

 

HALÁLOZÁS 

Béres Istvánné született Nemes Márta 
(Szentlőrinc, 1958.05.02. an.: Halász Rozália) 
volt Mozsgó, Mátyás király u. 50. sz. alatti lakos 
meghalt 2022. július 25. napján. 
 

Pásztó József Sándorné született Bartha Kriszti-
na Piroska (Szigetvár, 1968.02.24. an.: Pelsőczi 
Mária) volt Mozsgó, Batthyány u. 24. sz. alatti 
lakos meghalt 2022. július 29. napján.  
 

Nyugodjanak békében! 

 TÁJÉKOZTATÁS 2022. AUGUSZTUS HAVI ORVOSI ELLÁTÁS RENDJÉRŐL 

Átmenetileg 2022. augusztus 01- szeptember 01-ig Mozsgón, nem lesz még háziorvosi rendelés. 

A rendelőben (Mozsgó, Batthyány u. 13. régi orvosi rendelő) az asszisztensnőket (Várdainé-Szilvi, Nagy-

Bodzsár Lászlóné-Eszter) minden nap 8:00-13:00-ig megtalálják. Receptírás, beutaló kérés stb. itt intézhető. 
 

A mozsgói rendelő telefonos elérhetősége: 06 20 471 4582 

hétfőtől-péntekig 8:00-15:00-ig hívhatók 
 

 

Amennyiben orvosi ellátásra van szükségük, az Önök számára a rendelés: Augusztus 01-12-ig, ill. augusztus 

22-31-ig hétfőtől-péntekig 8:00-10:00-ig  Nagypeterd, Petőfi u. 1/b. szám alatt Dr. Madaras Krisztina rendelő-

jében.  Tel.: 06 73 446-036,   06 20 359 1278 

Augusztus 08-19-ig hétfőtől-péntekig 8:00-10:00-ig Nagypeterd, Petőfi u. 3. szám alatt Dr. Szebeni Zsolt ren-

delőjében. Tel.: 06 20 403 8078 
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„Nem hagyjuk magunkat!” 
 

  

Ezzel a mondattal zártam soraimat májusban, bosz-
szankodva azon, hogy egész télen és tavasszal renge-
teg vírusos fertőzés, influenza keserítette meg a gye-
rekek életét, kimaradva sok-sok élményből. 
Arra készültünk, hogy végre ismét csillogó szemű, 
kicsit vagy 
nagyon izgu-
ló, vagy ép-
pen nagyon 
bátran kiálló 
kisgyerek 
köszönthesse 
anyukáját, 
nagymamá-
ját, 
dédimamáját. A gyerekek lelkesen készültek, nagyon 
sokan életük első szereplésére. Az Ünnepséget el 
kellett ugyan halasztani, de nagyon szépre sikerült, 
pedig a sok hiányzás miatt nem gondoltuk volna, 
hogy mindennel elkészülünk, mindez Niki néninek 
és Éva néninek köszönhető. 
Arra törekedtünk, hogy a tavasz és nyár eleje sok-
sok élménnyel teli legyen a gyerekek számára, pótol-
va valamilyen szinten a sok,  Covid miatt elmaradt 
programot. 
Ősszel már részt vettünk egy projektben, tavasszal 
ismét lehetőséget kaptunk a Szigetvári Zöld Zóna 
Egyesülettől, Gyerekesély Projektje keretében  báb-
készítő foglalkozások szerveződtek. 10 jó kézügyes-
ségű, főként nagycsoportos kisgyermek vett részt 10 
héten keresztül heti egy alkalommal, Emese nénivel 
nagyon ötletes dolgokat készítettek a gyerekek. A 
Projekt zárásaként Június 8-án az óvoda összes kis-
gyereke részt vehetett a Léghajó társulat előadásán. 
Két „Méhecske” segítségével a Virágzó ház c. törté-
net elevenedett meg az óvodában. 
 

„Gyerekhét” 
Május 30-június 3-ig egy meglepetésekkel teli hét 
következett a gyerekek számára. 
 

„Mese, mese, mátka” 
Hétfőn a könyvtárba voltunk hivatalosak, ahol két 

érdekes me-
sével várták 
a csoporto-
kat, majd a 
meséhez 
kapcsolódó 
színezők és 
munkálkodás 
várt a gyere-
kekre. 
 

„Vacskamati virágja” 
Kedden Barkóczi Titanilla bábelőadó hozott megle-
petést a gyerekeknek, hagyományos, paravános elő-
adás címe: Vacskamati virágja – volt. Fantasztikus 
volt az előadás, nagyon jól játszott a hangjával Tita-
nilla, a karaktereket nagyon jól szólaltatta meg, 
mintha legalább 4 bábművész rejtőzködött volna a 
paraván mögött. A gyerekek szinte tátott szájjal fi-
gyelték a történteket, az előadás végén pedig kezük-
be is foghatták a bábokat. Már nagyon hiányzott az 
efféle élmény, tudjuk, hogy mennyire szeretik ezeket 
a gyerekek, végre ismét átélhették – sokan életükben 
először. Reméljük, hogy a későbbiekben ismét eljut-
hatunk a Bóbita Bábszínházba is. 
 

„Bársony és „Handicap” 
Szerda -Különleges élményben volt része a gyere-
keknek ezen a napon. A Bársony és „Handicap” Ala-
pítványtól egy hölgy kutyusokkal érkezett hozzánk, 
Élmény bemutatót tartott a gyerekeknek, akik két 
csoportban vehettek részt. Megnézték a bemutatót, 
melyet Herceg és Társai tartottak. A gyerekek ámul-
va figyelték, hogy a kutyusok milyen ügyesek, 
mennyi mindent megtanultak, mennyire figyelnek a 
„Gazdira”, fegyelmezetten, kedvesen. Majd ők is 
részt vehettek, kiválasztva egy-egy tevékenységet. A 
Katica csoportban többen féltek, a Lepke csoport 
viszont nagyon bátor és lelkes volt, szerették volna, 
ha még nem mennek el a kutyusok. A végén a gyere-
kek is kipróbálhatták az akadálypályát és végig me-
hettek rajta. Nagyon örültünk a lehetőségnek. Re-
méljük, hogy többször lesz lehetőségünk a későbbi-
ekben találkozni velük. 
 

Csütörtök – Újabb meglepetésként egy Fagyigép 
várta a gyerekeket az óvodában, volt nagy öröm, úgy 
gondolták, hogy ettől kezdve az óvodában állandóan 
lesz fagyi! Ez azért nem egészen így történt, de a 
délelőtt folyamán mindenki kedvére választhatott a 
hűsítő finomságból, Szilvi néni segítségével. A hű-
vös csoportban 
eszegetve a finom 
fagyit, „Házimozi” 
szórakoztatta a gye-
rekeket. 
 

Péntek- Nagyon 
izgult mindenki az 
időjárás miatt, hi-
szen szinte minden 
délután esett az eső, 
ezen a napon vi-
szont igazi nyári 
meleg köszöntött 
bennünket.  
 

GULYA S CSABA NÉ  

ÓVODA 
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Pillanatok alatt 
benépesült az óvo-
da udvara a Csalá-
di napon, a gyere-
kek nagyon élvez-
ték, hogy a szülők-
kel együtt játszhat-
nak az óvodában – 
sajnos két család 
megfosztotta ettől 
az élménytől a 
gyerekeit – na-
gyon sajnáljuk, 
hogy még a gyere-
keket sem enged-
ték ezen a napon 
óvodába, még ha ők nem is szerettek volna eljönni. 
 

Ezen a délelőttön is fagyizhattak kedvükre a résztve-
vők – gyerekek, felnőttek egyaránt- köszönet ezért a 
lehetőségért Pölcz Évának. Vattacukrot is kóstolgat-
hattak a gyerekek, melyet Keszég Lilike családjának 
köszönhettünk. Ugráló vár is várta a gyerekeket Ga-
lambos Áronka családjának köszönhetően. Mindig 
nagy szeretettel jönnek hozzánk a Könyvtár dolgozói 
– Puskásné Horváth Évának köszönhetően, arcfestés-
sel és csillámtetoválással kedveskedtek a gyerekek-
nek. Kollégánk Borbély-Kónya Éva popcorn készítő 
géppel érkezett reggel az óvodába, melyben a dél-
előtt során finom pattogatott kukorica készült annak, 
aki ezt a finomságot választotta. Tünde néni és Betti 
néni hajtogatott lufikkal kedveskedett, megmutatva, 
hogyan is készülnek ezek, akinek kedve volt hozzá, 
ki is próbálhatta. A Védő néni – Ildikó egészséges 
finomságokat és hozzá kapcsolódó színezőket hozott 
a gyerekeknek. Baka Dorisznak – a Biztos Kezdet 
Gyerekház vezetőjének köszönhetően, zenés Ringató 
dalok kíséretében pihenhetett az arra vágyó a fák 
árnyékában. Niki nénivel érdekes pörgentyűt, Éva 
nénivel pedig „Legyet elkapó békát” lehetett készíte-
ni. Közben természetesen az udvar összes játéka ren-
delkezésre állt, kiegészítve néhány ügyességi játék-
kal, valamint a Mozsgóért Egyesület népi gyermek-
játékainak egy részével. 
Úgy gondolom, hogy tartalmas, vidám délelőttöt töl-
töttünk együtt, dél közeledtével a gyerekek nagy ré-
sze már fáradtan üldögélt, jó volt ez a nap – mondo-
gatták. Így is volt! 
Még egyszer szeretném megköszönni Mindenkinek a 
segítséget, aktív részvételt, aki bármi módon segítet-
te óvodánkat, hogy egy élményekkel és meglepeté-
sekkel teli délelőttöt, hetet varázsolhassunk a gyere-
kek számára. 
 

„Elmegy már a kis óvodás iskolába” 
Június 17-én egy maroknyi kis csapat búcsúzott az 
óvodától, várva, hogy szeptemberben beléphessenek 
az iskola kapuján. Meghatottan, ugyanakkor jóked-
vűen és büszkén mutatták meg mindenkinek, hogy 
Ők bizony már megértek az Iskolára. Kedvenc, kö-

zösen kiválasztott dalokkal, versekkel, tánccal bú-
csúztak az óvodától, társaiktól, felnőttektől. Egy iga-
zi nagy barátság sem tud ily módon folytatódni, ami 
az óvodában szövődött, mivel a két Barátnő más-más 
iskolában kezd neki az olvasás, írás tanulásának. Rit-
kán készülnek ilyen képek az óvodában, mint ami 
őket ábrázolja.  
Iskolába menő gyerekek névsora: Borbély Ankisza 
Lídia,  Földi Daniella, Gál Melánia, Horváth 
Sztefani, Markó László János, Tankovics Zoltán 
Alex. 
Kívánunk mindenkinek Boldog Iskolás Éveket! 

 

Nyár” 
A ballagással az 
óvoda kapuja nem 
zárul be, nyáron is 
gyerekektől lesz 
hangos az óvoda 
és az óvoda udva-
ra. Még soha nem 
népesítette be 
ilyen sok kisgye-
rek nyáron az óvo-
dát, igyekszünk 
vidám és hasznos 
időtöltést biztosí-
tani számukra, aki 
pedig otthon tölti a 
nyarat, nekik jó pihenést, sok-sok örömet kívánunk. 

 

Szeptemberben ismét új 
gyerekeket köszöntünk 
óvodánkban, reméljük, 
hogy számukra is ennyi 
élményt tudunk biztosí-
tani és egy jó csapatot, 
ahol mindenki talál ját-
szótársat, barátot, mire 
újra beköszönt a nyár. 
Kívánok szép nyarat, 
sok-sok vidám, játékos 
percet és jó pihenést 
minden családnak, aki a 
mi óvodánkat tisztelte 

meg bizalmával, kollégáim nevében is!  
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KÖNYVÁTADÓ 

A nap zárásaként Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Baranya megyei igazgatójának üzenetét 
hallgathattuk meg, aki egészségügyi okokból nem tu-
dott részt venni. Gondolatait fogadják szeretettel:  

 
Kedves Mozsgóiak! 

 

Először is elnézést szeretnék kérni, hogy nem tudok 
rész venni ezen a szép ünnepi alkalmon. Nemcsak ud-

variasságból mon-
dom ezt, hanem leg-
inkább azért, mert 
amióta megismertem 

Önöket és amióta 
rálátásom van a 
mozsgói csodálatos 
kulturális és közmű-
velődési események-
re, egy picit tisztelet-

beli mozsgóinak ér-
zem magamat. Évti-
zedekig jártam el a 

67-es főközlekedési úton, úgy, hogy csak vágyakozva 
néztem, hogy milyen lehet ez a kis település, hova ve-
zethet ez a bekötő út. Aztán ahogy Puskás Évát megis-
mertem, és hívott a különböző rendezvényekre és a 

legutóbbi könyvbemutatóra is, egy nagyon különleges 
helyet ismertem meg. Az új könyv kapcsán is látni fog-
ják, hogy mennyi kapcsolódási pont van, ami miatt 
akár még tiszteletbeli mozsgóinak is érezhetném maga-
mat. No, de nem rólam szól ez a mai nap, hanem az új 
könyv bemutatásáról.  

Először is gratulálok Önöknek, mert egy csodálatos 
kiadvány készült el ismét, az előző verses-
gyűjteményes irodalmi mű után, egy igazi helytörténeti 
kincset sikerült összeállítaniuk. A négy történet, amely 
a könyvben helyet kapott, a huszadik századnak egy 
jellegzetes időszakát, úgy körülbelül a harmincas évek-

től a hetvenes évekig tartó időszakot dolgozza fel két 
generációra bontva.  Gyönyörű képet ad arról, hogy 
milyen élet lehetett a háború előtti időszakban, milyen 
gyermekkora lehetett azoknak, akik a háború előtt vol-
tak gyerekek, és milyen gyerekkora és élete volt azok-
nak, akik közvetlenül a háború után éltek.  

Ez is nagy értéket ad ennek a kiadványnak, de a 

legnagyobb értéket számomra az adja, hogy úgy tekin-

tem, mintha egy kiállításon, egy emelvényen ott lenne 
egy szobor és négy különböző látószögből venné fel a 
kamera. Ahhoz, hogy az egész szobrot, az egész él-
ményt be tudjuk fogadni, ahhoz érdemes a kamera 

mind a négy szemszögéből vizsgálni, mind a négy ka-
mera látószögéből megnézni, hogy mit is mutat.  

Nos, nekem valahogy ezt jelentette a mostani kiad-
vány, hisz jó volt látni, ahogy a történetek szegről-
végről összefüggenek egymással, hivatkoznak, átjárha-
tóak. Hasonló élményeket, hasonló kalandokat és min-

denképpen ugyanazokat az embereket emlegetik, akár 
a híres tanítóikat, akár a falunak a híres szereplőit. Tel-
jes képet adnak arról, hogy hogyan is nézhetett ki 
Mozsgó a huszadik század táján.  

Engedjék meg nekem, hogy néhány személyes gon-
dolatot is hozzátegyek, ahogy olvastam a történeteket, 
ilyen „hoppá” ez velem is megtörténhetett volna, 

„hoppá” én őt is ismerem érzésem volt. Például rögtön 
Révész Dénes életművét bemutató kis szövegben, ami-
kor arról volt szó, hogy a Balatonboglári versenyre 
vitte a tanulókat; én balatonboglári gyerek vagyok, én 
ott gyerekeskedtem, ezzel máris megtaláltak engem. 
Ugyanígy elmondhatom azt is, hogy tovább olvasva a 

könyvet, Ságodi Józsi bácsi emlékeit olvasgatva, azt a 
csodálatos nyelvezetet hallottam belőle, amilyen a so-
mogyi embereknek van. Tudom, hogy mi most papíron 
Baranyában vagyunk, de ez a nyelvezet ez bizony az én 
fülemnek a „rosseb egye meg”, de akkor is a legköze-
lebb álló nyelvezete, úgyhogy ezt is teljesen magamra 

ismertem, magamra tudtam vonatkoztatni. Nagyon 
szép volt Gróti Lászlónak a visszatekintője, azért is 
nagyon tiszteletre méltó, mert tulajdonképpen Ő egy 
iparos kereskedő ember, de olyan gyönyörű nyelvezet-
tel írt a gyerekkori élményeiről, amit a legnagyobb 
irodalmi talentumok is megirigyelhetnek. Gyönyörűen, 
tételesen végigment azokon az elemeken, részeken, 

melyeket ő fiatalkorában megélt.  
Az egész kört bemutatta. Nagyon sajnálom, hogy 

ilyen rövid időszak maradt neki, mert úgy gondolom, 
hogy a nyugdíjas éveiben bőven végezhetett volna még 
helytörténeti feltáró munkákat, és ezzel az elkötelezett-
séggel biztos, hogy a falunak az értékét még inkább 

össze tudta volna gyűjteni és gazdagíthatta volna. 
Györke József pedig, amikor elkezdtem olvasni a szö-
veget és kiderült, hogy a születési adatai alapján a 

 
MOZSGÓI EMLÉKEK – Visszatekintő című helytörténeti vonatkozású könyv 
ünnepélyes átadóját június 11-én tartottuk. A szerzők, Puskás Istvánné, Balogh 
Beatrix és Györke József visszaemlékeztek személyes élményeikre, beszéltek 
Mozsgóhoz való kötödésükről, Révész Dénesről, Ságodi Józsefről; Zsibrita 
Lászlóné Gróti Lászlóra emlékezett. Jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a 
rokonok, ismerősök, érdeklődők. A programot Milikovszky Patrik, az általános 
iskola tanulójának éneke színesítette, felkészítője Hegedűsné Szojkó Tünde 
pedagógus. A könyvet Puskásné Horváth Éva állította össze, grafikai szerkesz-
tés Neiczer-Győri Zsuzsi. 
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 szüleimmel hasonló korú, de ez még a kisebbik hason-
lóság… az anyukám Inkén született és a fél családja 
Segesden él. Úgy gondolom, hogy Györke József annak 
idején az én nagybátyáimmal, nagynénéimmel, vagy ha 

az anyám éppen ott nyaralt, (mert aztán ők is távolabb 
költöztek), akkor akár az anyámmal is futkozhatott 
együtt a segesdi lankákon. Tehát valóban közvetlenül is 
megtaláltak ezek a történetek, ezek a szövegek.  

Nagyon jó volt olvasni, nagyon jó volt látni, hogy 
milyen gyönyörűen tudják összegezni, összegyűjteni 

mindazt, ami Önökkel, az Önök környezetében akkor 
történhetett. Következő kérdés az, hogy mi motiválta 
azokat az embereket, akik ezt leírták, összegyűjtötték.  

Nagyon szép volt és tiszteletre méltó, ahogy a Ré-
vész Dénes történetét Puskás Istvánné, mint egy ígéret, 
összefoglalja. Köszönjük neki ezt, mert valóban az oly 
rövid életű, de mégis egy nagyon jelentős személyiség 

megérdemelte, hogy ezt így, ilyen gyönyörűen megmu-
tassák a tevékenységét. Számomra különben az is na-
gyon különleges, ahogy elképzelem, (ne sértődjenek 
meg, hogy ezt mondom) azokat a kis parasztlányokat, 
akikből atlétákat nevelt. Micsoda őrült nagy lépés ez, 
micsoda nagy dolog, hogy mindezt megléphették, mind-

ezt megtapasztalhatták. Én azért szerettem például a 
testnevelés órákat, mert a sportközvetítésekben látható 
atlétikai versenyeket (én nem voltam egy nagy atléta 
alkat), de megtanultam, hogy hogyan kell csinálni. Már 
tudom, hogy mi a ritmusa a gerelyhajításnak, hogyan 
kell gátfutást csinálni, és azt gondolom, hogy a Révész 

Dénesnek, a munkájának ez volt az egyik értelme, hogy 
azt, ami elérhetetlen, távolinak tűnő sport vagy mozgás 
koordináció, megtanította ezeknek a vidéki gyerekeknek 
is. Erősítsenek meg abban, hogy az életüknek a nagy 
része eltelte után is még mindig szívesen emlékeznek rá, 
még mindig tudják azokat a mozgásokat, amiket akkor 
megtanultak.  

A történetek egyébként nem egy aranykort írnak le, 
természetes az, hogy benne van a megszépítő távolság 
az időn, mindenki csak a szépre emlékezik, de az összes 
történetben ott van az a nehéz élet, az a keserűség, ami 
arról szólt, ki elárvult, kit nevelőszülők neveltek fel, 
kinek a rokonai léptek a helyére, nem az az idealizált, 

nem az a rózsaszín leányálom történt ott. Viszont az 

nagyon jól látszik, hogy a faluközösség, a rokonság 
mindig összezárt, mindig összefogott. Tehát nem csak 
az idő szépíti meg ezeket az emlékeket, hanem bizony 
az is, hogy tudtak egymásra számítani, tudtak segítséget 

találni a falun belül. Azt hiszem, az egész könyvnek ez a 
legnagyobb üzenete, ez a legnagyobb értéke, ahogy ezek 
a gyönyörű kapcsolatok, ezek az összetartó erők átjön-
nek. Nos, mit lehet mondani így a huszonegyedik szá-
zadban, amikor már nagyon sok minden negatívumot 
elmondtak az elidegenedésről, a mindenféle problémák-

ról, láttuk a vírushelyzet sem arról szólt, hogy a közös-
ség hogyan tud összefogni, mivel nem is lehetett talál-
kozni egymással. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb 
és a legnagyobb üzenete, és legyen is a legnagyobb üze-
nete ennek a könyvnek, hogy bizony összefogás nélkül, 
közösség nélkül, akár családi, akár faluközösség nélkül 
nem könnyű élni, sőt majdhogynem lehetetlen. Azt kí-

vánom Önöknek, hogy őrizzék meg ezt a szép kiad-
ványt, őrizzék meg az emlékeiket és éljenek úgy, hogy 
Önök is tudjanak majd emlékeket hagyni. Tudjanak 
olyan közösségi kis üzeneteket hagyni, családi és falu-
közösségi élményeket, ami majd az utánunk következő 
generációknak is, ha nem is irigylésre méltó, de minden-

képpen tiszteletre méltó örökséget hagy. És jó példát 
mutat arra, hogy hogyan is érdemes együtt és akár egy 
falun belül élni. Kellemes közösségi élményeket kívá-
nok Önöknek!  
 

A könyv 2000.-Ft-ért megvásárolható a könyvtárban. 

 

 

GYÉMÁNTDIPLOMA ÁTADÁSA 

Puskás Istvánné – Gulyás Magdolna  a kaposvári Felsőfokú Taní-

tóképző Intézetben kapott diplomát 1962-ben, 60 évvel ezelőtt. A 

mozsgói általános iskolában kezdte pedagógusi hivatását tanító-

ként, majd később a felsőtagozatba került. Elvégezte a rajz szakot, 

ez mellett tanított biológiát, irodalmat, technikát is. 1998-ban vo-

nult nyugállományba.  

Tanítványai szeretettel emlékeznek rá, és azóta is tartják vele a 

kapcsolatot. Kovács Zsolt Vilmos polgármester úr köszöntötte az 

ünnepi eseményen és átadta a díszdiplomát. Gratulálunk! 
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MEGÚJULT A TOM MARKET 

 

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KIRÁNDULÁSA 

Július 14-én nem munkával, hanem ki-
kapcsolódással töltötték az önkormány-
zat dolgozói a napot. A kirándulás úti 
célja Sümeg és környéke, valamint Ba-
dacsony volt. 
 

Az  önkormányzat ezzel a gesztussal 
kívánta az egész éves munkájukat meg-
köszönni.  

A falu központi helyén, kibővített új szolgáltatások-
kal, friss tőkehússal várja a lakosságot az új bolt.  

 
Itt kap helyet a Tom Market üzlet, a dohánybolt és a 
posta. 

 

Nyitás augusztus 18-án.  
 

Szeretettel várják a megújult környezetben  
a kedves vásárlókat! 

 

BÖLCSŐDE 

Róka csoport : Hunyadi Imre, Fisli Dor ina (ballag), Tollár  Medox Gergő, Hafner  Er ik (ballag), Győr i Kata, 
Tóth Gábor (ballag), Hegedüs Valér  
Kisgyermeknevelő: Ács Adrienn Dajka; Schludtné Kárpáti Anita  
 

Maci csoport: Czoller  Benedek Noam (ballag), Eisenberger  Zoltán (ballag), Vanó Elián (ballag), Balogh Iza-
bella (ballag), Körmendi Bálint (ballag), Nagy Léna Markó Botond (ballag), Keszég Léna  
Kisgyermeknevelő: Janusek Ágnes Dajka; Tormási Melinda    


