
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Mozsgói Ka-
kasfesztivál. Kis falunkra több mint 5000 látogató volt kíván-
csi, köszönhetően a színvonalas programoknak, a jó időnek 
és a kialakított helyszíneknek. 
Janicsák Veca, Baricz Gergő és a Groovehouse gazdagította 
a Mozsgón fellépő sztárok névsorát. De volt kakasütés, a 
kakasfesztivál legrátermettebb kakasának választása, festő-
verseny, népek tánca, fergeteges tűzijáték, Tajti bál, óriás 
kivetítő ...kapkodjuk a fejünk, ember legyen a talpán, aki min-
dent fel szeretne sorolni, ami ebben a színes fergetegben 
megtalálható volt.  
Köszönjük az élményt, köszönjük a szervezést, jól éreztük 
magunkat! 
 
 
 

 
 

 

MMOOZZSSGGÓÓII  KKAAKKAASSFFEESSZZTTIIVVÁÁLL  
 



MOZSGÓ        2013. július 
 

2 
 

 

Kezdhetném azzal a bizonyos szombat reggellel, ami-
kor látványosan felbolydult a falu, és benépesült a 
focipálya. De úgy gondolom, ez a kakasfesztivál már 
egy évvel ezelőtt elkezdődött, amikor először eszükbe 
jutott a szervezőknek, hogy jövőre még jobban, még 
színvonalasabban csinálják. Sok idő telt el, telefonbe-
szélgetések, fellépő választás,… bálacipelés, sátorállí-
tás és jó időért imádkozás. Bár hűvös reggel volt, az 
ég felhőtlen, - hogy ennyien vágytak a sikerre -  mel-
lénk állt az időjárás is. A délelőtt főleg a gyerekeké 
volt. Játszhattak a népi játékokkal, kifesthették a pol-
gármester kerítését, kipróbálhatták magukat a kiska-
kasok versenyében, szalmadíszeket, kakasbábot, kar-

kötőt készíthettek.  

Felléptek a mozsgói óvodások és a hangulatunkat 
fokozták a Levendula Közösségi Ház kakasos jel-
mezei. A Vaga Banda Társulat óriás bábjai és gólya-
lábas előadói mosolyt csaltak arcunkra.  
Ismét választottunk kiskakast, Tóth Levente lett a 
győztes.  
De ezzel nem volt vége, csillámtetoválás, 
lufihajtogató bohóc, ugrálóvár is a kicsik rendelkezé-
sére állt, akinek pedig még ez sem volt elég, ho-
mokképet készíthetett, pónikon hajtott fogaton lova-
golhatott. Ha végignéztünk, bizony boldog gyermek-
arcok, önfeledt kislányok és kisfiúk szaladgáltak 
mindenhol, igazolva azt, hogy jó gyereknek lenni, jó 
volt itt lenni Mozsgón! 
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Délután komolyabb vizekre eveztünk. Kovács Zsolt, 
Mozsgó község polgármestere, köszöntőjében a kakas-
fesztivál létrejöttéről mesélt. Kiemelte, hogy a kakas-
ütés ősi hagyománya köré szerveződtek a programok, 
melyekre tavaly 2500 ember volt kíváncsi. Elmondta, 
hogy a népi elemek mellett a szórakoztatásra is törek-
szenek. Szeretné, a mozsgóiak számára is elérhető 
közelségbe hozni a sztárokat. A programok és a szín-
vonalas előadók a környékbelieket is vonzzák, akik 
aztán elviszik jó hírünket, -mondta, - így egyre többen 
lesznek kíváncsiak ránk. - Mindez azt mutatja, hogy jó 
úton haladunk, az elmúlt három év sikereit a kakasfesz-
tivál jól reprezentálja. Szeretné, ha minden falubeli 
érezné a fejlődést és a sikert, amit együtt hoztak létre.  
Már izgatottan vártuk a mozsgói kakasválasztást, ahol 
a fiúk kipróbálhatták ügyességüket kukoricamorzsolás-
ban, birkózásban, favágásban, tojás célbadobásban.  

Végül győzött a legjobb, - Várdai Péter büszkén visel-
heti a Mozsgó kakasa címet egy éven keresztül.  
Majd kakasütés következett, nyertes Hamzai Péter.  

Magyar, sváb, horvát, bunyevác és macedón néptán-
cokkal ismerkedhettek a nézők. Majd következtek a 
hastáncosok, akik minden férfiszívet megdobogtattak.  
Ismert előadók, a Groovehouse, Baricz Gergő és 
Janicsák Veca tombolával és eredményhirdetéssel 
megszakítva szórakoztattak bennünket. A fellépők min-
den sztárallűrtől mentesen szívüket-lelküket beleadva 
énekeltek a közönségnek, közvetlenségükkel és tehet-
ségükkel meghódítva mindenkit.  
Gaják Petra rádiós műsorvezető profi szintű konferálá-
sával, az új modern színpaddal, és a lelkes előadókkal 
egy színvonalas műsort kaptunk, amellyel bármelyik 
neves fesztiválon megálltuk volna a helyüket. A nap 
végére pedig a lenyűgöző tűzijáték tette fel a koronát. 
Felnézve az égre, a felettünk robbanó fényjátékra, iga-
zán büszkék lehettünk, hogy itt lakunk, hogy Mozsgóiak 
vagyunk, mert ezek a szikrák a mi tiszteletünkre ra-
gyogtak. 

P. K. 
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  Köszönőlevél 
 

 

Tisztelt Szervezők! 

A Fesztivál lebonyolításában résztvevők! 

 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a fesztivál megszervezésében 

és lebonyolításában nyújtott önzetlen és nélkülözhetetlen segítségüket! 
 

2013. július 6-án ismét tanúi lehettünk, hogy mire képes az összefogás és a 

közös munka. Közel 5000 ember érezte jól magát és vitte el falunk jó hírét 

szerte az országban a harmadik Mozsgói Kakasfesztiválon.  
 

Ez a sikeres rendezvény nem jöhetett volna létre az Önök munkája nélkül.  

Nem tudjuk kellően megköszönni, hogy szívet-lelket beleadva támogattak 

minket, és segítettek a megvalósításban.  
 

Köszönjük a szervezést, a főzést, takarítást, fényképezést, konferálást, 

szénabála cipelést, népi játékozást, forgalomirányítást.  A sok-sok különbö-

ző tevékenységből jöhetett létre az a mozaik, ami a mi fesztiválunk volt. 

Ettől egyedi és megismételhetetlen a mi falunk!  
 

Legyünk büszkék rá, hogy közösségünk erre is képes. 
 

Kívánunk minden jót és további szép élményeket! 
 

Mozsgó, 2013. július 

 

  

 

 

         

Kovács Zsolt               Puskásné Horváth Éva 

                polgármester       főszervező 
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Eredmények 
 

Gratulálunk a 3. Mozsgói Kakasfesztivál versenyein 
résztvevőknek és külön köszöntjük a győzteseket! 
 
Zselic kakasa 2013: Várdai Péter 

 
Zselic kiskakasa 2013: Tóth Levente 
 
Kakasütés nyertese: Hamzai Péter 
 
A rajzverseny nyertese: Perecz Annabella és Dinnyési 
Szvetlána  
 
A főzőverseny nyertese: Kiss Zoltán 
 
A legszebb kakas tulajdonosa Hajnal Rudolf, közön-
ségdíjas kakas gazdája Orbán Ferenc  
 
Gratulálunk nekik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benne 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/07/08/16/Hirado_Ny
ar_2013_julius_8_.aspx

 

 

 A kakasfesztiválról az m1 stábja is tudósított július 8-án a Híradó Nyár című műsorában, aki lemaradt róla, az 
adást megnézheti az alábbi linken:  
 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/07/08/16/Hirado_Nyar_2013_julius_8_.aspx 

 

Fotókat készítette Csizik Petra, Puskás Kata, Szijártó Erik 
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Az ízt érezni kell 
 

A kakasfesztivál főzőversenyének zsűrije, a gondosko-
dó nagymama és a mosolygós konyhás néni, aki min-
dig szívesen adott nekünk repetát. Ő Gazdag Marika 
néni, akit hol máshol, mint a tűzhely mellett találok, és 
innen csábítom egy jóízű beszélgetésre fűszerekről, 
receptekről, családról, kakaspörköltről. 
 

 
 
 

Édesanyám somogyi lány, tőle tanultam főzni, illetve a 
főzést szerintem nem lehet tanulni. Az ízeket és az 
ízlést az édesanyjától tanulja az ember, később ahhoz 
hasonlítja a saját főztjét, a többire meg rájön lassan. 
Somogyban sokkal karakteresebben főznek, de sze-
rencsére erre sosem panaszkodott se a férjem, se a 
családom.  
 

Először tíz évesen próbálkoztam a főzéssel. A szüleim 
kimentek a mezőre dolgozni, egyedül voltam otthon, 
gondoltam jólesne nekik valami, mikor hazaérnek. Át-
mentem a szomszédba és megkérdeztem, hogy kell 
bablevest készíteni, majd megfőztem. Igaz, a csipke-
dettet kétszer kellett gyúrnom, mert először túl lágy lett, 
de sikerült. Édesapámnak nagyon ízlett, édesanyám 
viszont megdorgált, mert a tűzhely mellett tárolt kovászt 
nem vettem észre és megégettem.  
 

Később egyre többször segítettem édesanyám keze 
alá, majd férjhez mentem és egyedül kezdtem háztar-
tást vezetni. 1983-ban költöztünk Mozsgóra, két évvel 
később kezdtem el az iskolai konyhán dolgozni, 23 évet 
töltöttem itt nyugdíjba vonulásomig. Nagyon szerettem, 
nincs is annál nagyobb dicséret, mikor látni, hogy ízlik, 
ami kikerül a kezünk közül. 
 

Mindig is szerettem főzni, most is szívesen főzök. Ha 
átmegyek vendégségbe, gyakran kérnek az unokák, 
hogy - mama egy kis fánkot -, - mama egy kis rétest -, 
de értük mindent. Volt, hogy éjjel 11 órakor kívánták 
meg a pörköltet, én meg, mivel volt otthon hús, nekiáll-
tam. Később persze kaptam a leszidást az édesanyjuk-
tól, hogy miért kényeztetem el őket, de egy nagyma-
mának csak kevés jut az unokákból, ezért kihasználják 

azt az időt, mikor velük lehetnek, és lesik minden kí-
vánságukat.  
 

Az iskolában is próbáltam minél ízesebben főzni. Nem 
szeretem a paradicsomlevesben a rizst, a gyerekek se 
ették szívesen, hát meggyőztem a többieket, hogy csi-
náljunk bele csipkedettet. Rögtön szívesebben ették, a 
többiek meg zsörtölődtek, hogy megint plusz munkát 
találok ki, de sosem restelltem dolgozni. Sok mindent 
lestem el Sanyitól, mert ő tanulta a szakácsmestersé-
get, ezért sok húsételt láttam tőle, ami felénk nem volt 
szokás. Én meg a hagyományos népi ételeket mutat-
tam meg neki, mert a régiek annyi mindent tudtak. 
Krumplilevesből is mennyi van. Lebbencsleves, tejfölös 
krumplileves, rántott krumplileves, nem sokban külön-
böznek, mégis mindegyik kicsit más. Szerettem a gye-
rekeknek főzni, voltak jobbevő osztályok és voltak ke-
vésbé, de a spagettit mindegyik szerette, bezzeg a 
tökfőzeléket, azt nem tudtuk úgy főzni, hogy elfogyjon. 
Megszoktam a nagy adagokat. Mikor nyugdíjba men-
tem, furcsa is volt, hogy nem egy marokkal kell bele-
rakni, hanem egy csipettel. Mindig gyűjtöm az új ta-
pasztalatot, a lányom pont most töltött le egy új receptet 
az internetről, azt főzöm éppen. 
 

A jó kakaspörkölthöz először is egy jó kakas kell. A 
titok, hogy sok zöldpaprikát rakjunk mellé, egy-két fok-
hagymát is szétnyomva, hogy kicsit elvigye az erős 
kakas ízt. Só, bors, pirospaprika ízlés szerint, de babér-
levél nem kell bele, az nagyon karakteres. Zsűrizéskor 
sokszor érzem kicsit íztelennek a pörkölteket, ilyenkor 
mindig eszembe jut, hogy mi hiányzik belőle, ebbe egy 
kis paprika, abba egy kis só, az összhangot kell megta-
lálni. Ha pedig nem biztos az ember, akkor érdemes 
egy külön edénybe kiszedni egy kicsit, azt tovább ízesí-
teni. Ha pedig jó, akkor az egészet úgy fűszerezni, de 
mindig csak egy kicsit, mert beletenni lehet, de kivenni 
már nem! A lényeg, hogy ízes legyen! 

           Puskás Kata 
t

a 

A 2013. év kakasfőzője 
 

Kakasból készült ételekkel lehetett nevezni, a megmé-
rettetést kevesen vállalták. A zsűri tagjai voltak Gaz-
dagné Metz Mária, Győri Sándor és Pál Alexandra. 
 
Kiss Zoltán kakasból készült gulyás ételével első helye-
zést ért el. Gratulálunk! 
 
A jövő évben a főzőversenynek nagyobb hangsúlyt 
kívánunk biztosítani. Tervezzük, hogy az alapanyagot 
és az eszközöket biztosítjuk.  
     P. É. 
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Anyakönyvi hírek – Születés 
 

HORVÁTH DOMINIK 2013. június 29-én (2950 g, 53 
cm) Mozsgó, Mátyás király 40. sz. házba megérkezett. 
Szülei Horváth Ágnes és Orsós Sándor, Mozsgó, Má-
tyás király utca 40. sz. alatti lakosok. 
         
SIMON FANNI 2013. július 3-án megérkezett. Súlya 
4030 g, hossza 56 cm. Szülei Kertész Zsuzsanna és 
Simon Tamás Mozsgó, Kolozsvári u. 23. alatti lakosok
  
Gratulálunk! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Anyakönyvi hírek – Halálozás 
 

Emmert Bianka (szül.: 1988. 07. 11., anyja neve Szere-
cseny Mária) volt Mozsgó, Petőfi  u. 4. szám alatti lakos 
2013. július 07-én meghalt. 
 

Nyugodjon békében! 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, lakásfenntartási támogatás) július havi kifizetésé-
nek időpontja:  

2013. augusztus 2. (péntek) 10-12 óra 
 
 
A Dunántúli Napló június 28-i számában egész olda-
lon tudósított községünkről: 
  
 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
  

 

KÖSZÖNTÉS 
 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon 70 év 

 feletti Mozsgói Lakosokat, akik Júliusban 

ünneplik születésnapjukat! 
 

Kovács László, Árpád utca 

 
 

 

 

 

FELHÍVÁS 
 

A 2013/14. tanévre szóló tankönyvek vételárát a szülőknek 
előre be kell fizetniük, a csekkeket folyamatosan küldi ki a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Természetesen a törvényi 
feltételeknek megfelelő tanulók továbbra is ingyenes tan-
könyvtámogatásban részesülnek.) 
 

Mozsgó Község Képviselő-testülete határozatban fogadta 
el, hogy a tankönyveket a következő tanévben is ingyen 

biztosítja minden MOZSGÓI iskolás részére.  

 

A támogatás módja: 
a számla befizetését 
igazoló szelvényt a 
polgármesteri hiva-
talban le kell adni.  
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Búcsúszóra üt az óra… 
jún. 7. 
 

„Búcsúszóra üt az óra, elindulunk szépen sorban. 
a félútról visszanézünk, ez volt a mi kedves fészkünk. 
köszönjük, hogy szeretettel gondoztatok, neveltetek, 
ígérjük, hogy szót fogadunk, kis szívünkből búcsút 
mondunk” 
 

Ács Tibor, Fliebert Gitta, Hirt Zsófia, Katona Katinka, 
Orgyán Olivér, Orsós Gábor, Tormási Ferenc, Veriga 
Martina 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Helytörténeti kiállítás Szulimánban 
jún. 8. 
 
Szulimánban a település múltját és jelenét tükrözték a 
kiállított képek, videó riportok, beszámolók. Bemutatás-
ra került Kolics Pál Elfelejtett iskolák című könyve, mely 
többek között a szulimáni iskolának állít emléket. 
Az ünnepi műsorban felléptek a mozsgói Lengyeltóti 
János Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai:  
Preisendörfer Tímea, Preisendörfer András, Fülöp Ale-
xandra, Hegedűs Petra, Orsós Éva, Posztos Dániel, 
Szabó Dorina.  
Felkészítő tanárok: Orbánné Matus Erzsébet, Hege-
düsné Szojkó Tünde, Migács Nikoletta. 
 
 

 
 

 
 

 

Megtisztelő felkérés Mozsgó község részére 
jún. 12. 
 
A Kazaliczky Antal Művelődési Ház dolgozói megtiszte-
lő felkérésnek tettek eleget. A Kapronczai Művészeti 
Iskola modern tánc tagozata Mozsgón rendezte meg 
évzáró előadását.  
Somogyiné Lakos Erika, a kortárs tánctagozat vezetője 
a következő szavakkal nyitotta meg a délutánt: „A tánc 
az élet, a tánc az öröm!”  
Fantasztikus, lehengerlő előadásokat láthattunk a kez-
dőtől a haladó szintig. Olyan csoportokat is üdvözölhet-
tünk színpadunkon, akik előadásukkal kijutottak a mo-
dern tánc világbajnokságra!  
Szomorú, hogy Mozsgó község lakói közül csak keve-
sen éltek a felkínált lehetőséggel. 
     
 

Az oldalt összeállította Puskás Éva 
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Iskolai hírmondó 
 

Multikulturális nap 
jún. 10. 
Kilenc állomás, kilenc kultúra – a gyerekek megismer-
kedhettek a különböző országok népzenéjével, népvi-
seletével. 

 

 
 
 

Gyereknapi kirándulás 
jún. 12. 
A gyereknapi kirándulást mindig izgalommal várják a 
gyerekek. Hiszen ez már az év vége közeledtét jelenti, 
és természetesen öröm minden tanulással eltöltött időt 
kihasználni. Három helyszín közül választhattak a tanu-
lók: Boldogasszonyfa, Bőszénfa, barcsi strand.  
Az utazással felmerülő problémában az önkormányzat 
volt segítségünkre. Köszönjük ezt nekik. 
 
 

 
     
7. osztályosok kirándulása 
jún. 13. 
Sajtáros Ádám 7. osztályos tanuló 100 ezer forint ösz-
szeget nyert, melyet osztálykirándulásra lehetett fordí-
tani. A 7. osztály Puskás Péter osztályfőnök szervezé-
sében Pécsre látogatott. Bebarangolták a Bányászati 
Múzeum járatait, megtekintették a Zsolnay kiállítást, 
tányért festettek, és végül a Mecsextrém Parkban töltöt-
tek el felejthetetlen órákat. 
 

Osztályok napja 
jún. 14. 
Az utolsó tanítási napot minden osztály az osztályfőnö-
kével tölthette. Az osztályok többsége kirándulást vá-
lasztott, de voltak, akik vendégségbe mentek az osz-
tályfőnökükhöz. 
 

Ballagás és tanévzáró 
jún. 22. 
Egyszer mindennek elérkezik a vége, s akkor búcsúzni 
kell. A 8. osztályosok utolsó alkalommal járták végig az 
iskola tantermeit, folyosóit, rejtett zugait. Búcsúzott 
Fazekas Zoltán, Fodor Barbara, Gál Szandra, Gazdag 
István, Kelemen Attila, Molnár Gyula, Nagy Bálint, Pin-
tér Szabolcs, Schludt Dominik, Szabó Dorina és 
Tischler Benjámin, osztályfőnök Matus Attila. 
 

 
 

Az egész éven át tartó példás magatartásért, szorga-
lomért, kimagasló tanulmányi eredményért, közösségi 
és diák önkormányzati munkáért, sport és tanulmányi 
versenyeken elért eredményekért jutalomban részesül-
tek a tanulók.  
A év tanulója megtisztelő címet Viljovácz Kitti 6. osztá-
lyos érdemelte ki. Az év sportolója címet Stocker Ra-
móna kapta. Kovács Zsolt polgármester a díj mellé 
10.000 Ft értékű takarékjegyet ajánlott fel. 
Jutalomkönyvet és dicsérő oklevelet az alábbi tanulók 
vehettek át:  

1. osztályból Hegedűs Petra, Kelemen Rebeka, 
Orgyán Achilles 

2. osztályból Kelemen Cintia, Tormási Miklós, 
Tóth Viktória 

3. osztályból Szabó Attila 
4. osztályból Tóth Levente, Hegedűs János 
5. osztályból Ignéczi Éva, Orsós Éva, Gelencsér 

Mercédesz, Farkas László 
6. osztályból Viljovácz Kitti, Földi Krisztina, Pfaff 

Ágnes, Tormási Noémi 
7. osztályból Hegedűs Richárd, Puskás András, 

Horváth Virgínia, Posztos Dániel 
8. osztályból Pintér Szabolcs, Schludt Dominik, 

Fodor Barbara   
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Szabó Attila 3. osztályos tanuló veszi át a jutalomköny-
vet Hajdú Szilvia igazgatótól 

 
Mustos Erzsébet, volt iskolaigazgató Szolgálati Emlék-
érmet kapott több évtizedes pedagógusi munkásságá-
ért. Az elismerést Kalapáti Attila, a Szigetvári Tanker-
ület Igazgatója adta át. Gratulálunk! 

 
 

Közérdekű információk 
 

Az iskola a nyári szünet alatt 3 alkalommal tart egész 
napos ügyeletet. 
Időpontok:  2013. július 10., 2013. július 31., 2013. au-
gusztus 14. 
 

Tisztelt Szülők! 
Iskolánk a Gyerekesgély Program keretében fejlesztő 
gyerektábort tart 2013. július 29.- 2013. augusztus 02. 
között. A tábor helyszíne: az iskola. 
A tábor mindennap 8-15. óra között tart nyitva. 
A gyerekeket változatos programok várják, tízórai, ebéd 
biztosított számukra. 
50 fő jelentkezését tudjuk fogadni. 
 

Balatonmária 
Idén a tábor időpontja: 2013. augusztus 05.- 2013. 
augusztus 11. 
Indulás: az iskola elől 9 órakor. Gyülekező: 8.30-tól. 
A tábor részvételéhez a szülőknek egészségügyi nyilat-
kozatot kell tenniük, ezt előzetesen kapják meg. 
A balatonmáriai táborozás költségéhez az önkormány-
zatok tanulónkként 10. ezer forinttal járultak hozzá. 
Mozsgó Község Önkormányzata a következő gyereke-
ket támogatta: Tóth Levente, Gelencsér Mercédesz, 
Ignéczi Éva, Stocker Ramóna, Viljovácz Kitti, Földi 
Krisztina, Puskás András, Horváth Virgínia, Schludt 
Dominik, Molnár Gyula. Szulimán Szabó Attilát és Al-
máskeresztúr Steiger Alexandrát támogatta. 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

MINDENKINEK JÓ NYARALÁST KÍVÁNUNK!!!!!!!!!!! 
 
 

 

       Hajdú Szilvia igazgató 
 

 

Vakáció a Családi napköziben 
 

Településünkön a tanév befejezése után is folyamato-
san működik a családi napközi. A nebulóknak a falu 
focipályáján és játszóterén nagyon sok mozgásra van 
lehetősége. Arcfestéssel, kézműveskedéssel, asztalite-
niszezéssel, focizással, bicikliversennyel, póni-
kocsikázással, játékos vetélkedőkkel, motorozással 
gyorsan és vidáman telik el egy-egy nap.  2013. július 
4-én Pécsett jártunk a Mosolyország Játszóházban, 
ahol igazán jól éreztük magunkat és már alig várjuk a 
következő kirándulást.  A nyár folyamán is odafigyelünk 
a gyermekek étkeztetésére,  az ebédeltetés a nyári 
étkezési pályázat révén az önkormányzat menzáján 
történik. Ez egy kiváló lehetőség számunkra, hiszen így 
biztosan minden nap jut meleg étel a gyermekek aszta-
lára.  

A családi napközi színes programokkal augusztus 
végéig várja az érdeklődő 6-14 év közötti tanulókat! 
Gyertek el!!   

Hegedüsné Sz. Tünde 
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Tanulás egy életen át 
 

25 éves koromra pár hete értem el arra a pontra, 
hogy befejeztem egyetemi tanulmányaimat. Sokan 
kérdezték - illetve mondták, hogy mostantól soha 
többé iskola? Akkor ennyi már elég volt a tanulás-
ból, és többet nem ülsz be a padba? Erre nem tu-
dom azt mondani, hogy igen, elég volt az oktatás-
ból, mert az embernek egész életében lehetősége 
van a tanulásra, valamint önmaga képzésére, és én 
mindenképpen eszerint fogom alakítani az életemet. 
A folyamatos tanulás, önképzés ma már elengedhetet-
len ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani az állandóan 
változó világgal, az újabb és újabb technikai-műszaki 
fejlődésekkel, a naponta felmerülő kihívásokkal. Ahhoz, 
hogy szakmailag fejlődni tudjunk pályánkon, elenged-
hetetlen, hogy nyitott szemmel járjunk a világban, fi-
gyeljük a napi híreket, szánjunk egy kis plusz időt 
azoknak a témáknak melyek érdekelnek minket, hisz 
így tudunk kiválni a tömegből, így tudunk „többek lenni”.  
Az élethosszig tartó tanulás nem azt jelenti, hogy éle-
tünk végéig tanfolyamokra és iskolákba járunk, hiszen 
manapság ez már-már súrolja a megfizethetetlen kate-
góriát. Önmagunkat viszont folyamatosan tudjuk ké-
pezni könyvekkel, újságokkal, és természetesen nem 
hagyható ki az internet sem a felsorolásból. Rengete-
gen ülünk órákat a számítógép előtt nap mint nap, biz-
tosan belefér fél óra arra, hogy kicsit körbenézzünk a 
világban. A Google segítségével bármire rá tudunk 
keresni, és egészen elképesztő dolgokat tudunk felfe-
dezni. Ha érdekel az idegenforgalom, érdemes olvas-
gatni arról, milyenek a világ legdrágább szállodái, 
mennyibe kerül egy éjszaka egy 7 csillagos szállodá-
ban (majdnem 10 millió forintba!), miért van az, hogy a 
szegény országokban óriási szeretettel fogadják a turis-
tákat (mert tudják, hogy belőlük élnek), vagy hogy vajon 
miből készül a világ legdrágább kávéja, melynek csé-
széje 16 ezer forint (egy macskafajta végbeléből, 
amúgy)? Ezek mind olyan dolgok, melyek nem kelle-
nek, hogy az alapműveltségünkhöz tartozzanak, mégis 
többek leszünk azáltal, hogy tudunk róluk.  
A szakmai továbbképzésekbe talán már sokan belebot-
lottak életük során. Ezt nem szükséges rossznak, ha-
nem lehetőségnek kell megélni. Egy szakember nem 
lehet jó szakember, ha nem naprakész és felkészült a 
saját munkaterületén. Érdemes utánajárni, vannak-e 
továbbképzési lehetőségeink az adott helyen, ahol ép-
pen dolgozunk, és nem szabad elmenni mellettük, ha-
nem ha a lehetőség adott, hát használjuk ki.  
Mindenképpen fontos a nyelvtanulás is, ez egy olyan 
része az életnek, mely mindig hasznos lesz, és soha 
sem lesz túl késő ahhoz, hogy nekiálljunk legalább 
alapszinten elsajátítani 1-1 nyelvet. Erre egy nagyon jó 
kezdeményezést olvastam a májusi újságunkban, ahol 
angol nyelvoktatásra lehetett jelentkezni 95%-os támo-

gatással. Az ilyen pályázatokat, ha van szabadidőnk és 
kedvünk is hozzá, semmiképp ne hagyjuk ki. Mozsgó 
folyamatosan fejlődik, újabb és újabb lehetőségeket 
kínál Nekünk, használjuk ki, és éljünk vele! 

Hegyháti Anett 
 

 

Kirándultak az Őszikék 
 
A helyi „Őszikék” Nyugdíjas Klub emlékezetes kirándu-
lást tett Pécsvárarod és környékén. 
 

Idegenvezető ismertette meg velünk a vár történetét, 
majd egy finom ebéd és fagyizás után továbbmentünk 
Zengővárkonyba. Különleges és egyedi volt a Tojás-
múzeum és a Szalma Kincstár egyaránt. 
 

Továbbmenve, Óbányán megnéztük a falumúzeumot 
és a fazekas műhelyt. Óbánya egy gyöngyszem a ba-
ranyai faluk sorában szépen felújított, hangulatos háza-
ival. 
 

Hazaindulva körbenéztünk még a Dombay tónál. Úgy 
gondolom, tartalmas napot töltöttünk el együtt. 
    Gajákné Peszmeg Mária 
     klubvezető 

 

 
 

 
 

 
Kórházi sziporkák 
 

Újonc beteg kérdezi a diabetológia előtt:  
- Tessék mondani itt van a cukrászat? 
 
Egyik beteg a másiktól:  
- Kijössz velem a tüdőgondozóba? (Nem értettem a 
kérdést, mire közölték, hogy a dohányzóba mennek.) 
       
       K. K. 
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Az emberélet fordulói (július) 
 

A múlt havi számban azzal fejeztem be, hogy a kis-
gyermeknek szeretetre, figyelemre van szüksége. A 
kérdés hogy tudjuk-e, hogyan kell figyelni. A múlt havi 
számban már említettem, vigyázzunk, hogy nemének 
megfelelő szerepjátékokat játsszon a gyermek.  
 A játékokon túl árnyaltabb, nehezebb dolog a gyer-
mek rajzaiból következtetni lelke állapotára. Jó segítsé-
get nyújthatnak a nemzetközi hírnévre szert tett Rodah 
Kelog és hazánk szülötte Molnár V. József ezzel foglal-
kozó munkái. A 4-6 éves gyermek, ha azt a feladatot 
kapja, hogy rajzoljon, és nem kötik ki, hogy mit, gyönyö-
rűen lerajzolja magát, családját és lelkét, a világhoz 
való viszonyát. Persze mint az életben - soha nincs 
százszázalékos recept. Így a gyermekrajzok fejtésére 
sincs. 
 

 
 

 Nem vagyok igazán tudója a gyermekrajzok üzene-
tének – egy élet kutatásai kellenének hozzá-, de pár sor 
erejéig hadd keltsem fel az érdeklődést. A jobb és bal-
oldal. A rajzon az számit, mint egy fényképen, - ahol a 
szembenézvést - a fénykép bal oldalán van a fényké-
pezett jobb füle. (Bocsánat a rejtvényért, de gyermek 
psihológusok írnak tanulmányokat jobb és baloldalról, 
nem definiálva a kép vagy szembenézvés fogalmát.) 
Ennyi tudomány után lássuk a lényeget. A gyermekraj-
zokon, jobboldalon mindig apa, a nap, a száraz szere-
pel. Baloldalon az anya, a hold, a nedves. A gyermek 
magát mindig középre rajzolja. Kisgyermekkorban ő a 
királylány, magát sokszor koronával rajzolja. Soha 
nincs a praktikus „nadrágban”. Mindig hosszú, bő ruhá-
ban van. Amikor Lucskai Ági „fogadott lánykámat” fel-
kértem maszka-lakodalomba vőlegénynek, azt kérte 
valamelyik fiamtól, adjak neki nadrágot, mert neki nincs. 
Kislánykorában, nadrágban, rövid hajjal járatták, pedig 
ő mindig hosszú hajjal „pörgős szoknyába” szeretett 
volna járni. Nem szeretném megsérteni rövid hajú 
anyuka olvasóimat, de a kislányok nagy része édesany-
ját és magát is hosszú hajjal rajzolja, függetlenül attól, 

hogy a valóságban milyen a hajuk. Az anya haja-sátra 
védi a kisgyermeket. A magyar nyelv, mint ősi - nem 
átvett, nem lopott - ad választ. Haj-hajlék, menedék, 
ház, haza.  Mogyoródi jó ismerősöm gyermekeinek 
készítettek homokozót, de a gyermekek nem akartak 
benne játszani. Az udvaron volt egy szomorúfűzfa 
(ágai, mint egy leképezve a hosszan omló anyai hajat 
adtak hajlékot a kicsiknek) a homokozót ennek a fűzfá-
nak tövébe kellet átépíteni, hogy birtokba vegyék a 
gyerekek.  
 A rajzokon meglátjuk a család állapotát is. Elvált 
szülők kisgyermeke pl. külön házat rajzol apának-
anyának. A kisgyermek lelke, ha nem boldog, rajzaiban 
ennek számos jelét adja. A színek sötétednek (a fiúknál 
eleve sötétebb színek vannak) zártabb a kompozíció. A 
felhők sötétednek, szaporodnak. Fiúknál gyakran elő-
fordul a létra. A földről égbe menés, illetve a huszár 
mente létraszerű zsinórozása. A fiú vitéz. Még számos 
példáját lehetne hozni a gyermekrajzok üzenetének, de 
lépjünk tovább a gyermekélet régi valóságába.  
 Hatéves kor közelébe a gyermeknek már feladata 
adódott. Különösen igaz ez a falusi paraszttársadalom-
ra, de jómúltkor interjúvoltak egy idős grófnét, aki el-
mondta, hogy a háború után, mint az Alföldre telepített-
nek semmi gondja nem volt a munkával, mivel már 
gyermekkorukban el kellett sajátítaniuk a házi és kerti 
munkát. A régiségben a gyermekáldás eggyel több 
szorgos kezet jelentett a családban, nem terhet. A mai 
Lengyelországban találjuk még meg ezt a szemléletet. 
Jórészt ennek köszönhető a lengyel népesség 
megtöbbszörödőzése a háború után. Hál’ istennek ha-
zánkban és falunkban is találunk napjainkban is jó pél-
dát. Sajnos a jogszabályok is ellene hatnak a sok év-
százados hagyományoknak. A családban már munkát 
végző gyermek jogosulttá vált a családi asztalhoz ülni. 
Addig a kemencepadkán, ládán vagy külön kis asztal-
nál ettek a kicsik. A családban elismerték a gyermek 
munkáját, de nem dicsérték nyakra-főre. A legnagyobb 
dicséretnek az számított, ha idővel egyre komolyabb, 
nagyobb erőt, ügyességet igénylő munkát kapott. He-
lyét a munkában kisebb testvére vette át. Mindkét nem-
nek való munkába belekóstoltak, de rendszeresen a 
saját nemüknek megfelelő munkát végezték.  
 Hat éves korban még egy jelentős fordulópont érke-
zett a gyermek életében: beíratták az elemi iskolába, 
ahol megszerezhették – nem az általános - az elemi 
tudást. Szalai László szerint: „De azért megtanították ők 
a magyarok történetét… És ami a fő, megtanították 
teljes szívünk, teljes lelkünkből szeretni, imádni-félteni a 
hazát.   
    Győri Sándor 
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In memoriam Emmert Bianka  
1988. 07. 11. – 2013. 07. 07. 
 
Bianka, Bius Biuska, Bice, Janka, Bóca Bice, Kicsi Szí-
vem, Csillagom, Drágám, Mindenem, Csipkebogyó, 
Csibém!!! 

Figyelj! 
Hallod a madárkákat? A tücs-
köket? Érzed a nap melegét? 
Így mondtad: „kék” „az” „ég”. 
Repül a „bogáj.” Jönnek fel a 
csillagok! És látod, hogy esik a 
hó? És várunk, hogy azt mond: 
„hideg van”! – „Mejeg van!” 
Hogy mond: „döjög az ég.” 
Karácsonykor izgatottan várd, 

hogy „Jön a Jézuska”, megmutasd azt, hogy hol szokott 
állni az igazi nagy AJÁNDÉK a SZENT KARÁCSONY-
FA, - vajon hol járnak az angyalkák? Hogy HÚSVÉT-
KOR megnézd, és kis kezeid kikutassák mit is hozott a 
nyuszi. Hallhasd: „Bius nem sokára lesz a szülinapod”. 
– „lesz torta”, „kérsz még a spagettiből?” Csak te tudtál 
beszélni Pötyivel, Kajlával, Hosszúkezűvel és a többi 
kutyusbabával, Katával és minden kis BARÁTODDAL. 
A „magnó”, a „zene” hangjai, a TV reklámban szereplő 
kislány joghurtjának az íze, a finom földimogyoró, a dal 
ami könnyeket csalt a szemedbe, - „Apuka, gyere ha-
za!” mind-mind boldoggá tettek! A tested illatával átita-
tott ruháid, kényelmes ágyikó, ahol pocira fekve lehet 
igazán jókat aludni! – vagy valamiért izgatottan rögtön 
felpattanni, csendben várni, mert Anya, Apa még alszik, 
vagy mérgesen – enni kérve a „beteg házat” is feléb-
reszteni. Csendes minden! Nagyon-nagyon-NAGYON 
csendes! Fáj minden gondolat, szomorú, üres, étvágy-
talan, könnyes minden nap, mindes este, minden – 
óvatosan, lábujjhegyünkön osonó éjszaka! A kis okos 
mindent értő és elfogadó fejecskéd, a folyton „munkál-
kodó” kis karod, ami mindegyikőnket átölelt, vagy az 
elutasító, most akkor semmit, semmiből nem kérő! Az a 
Kicsi Kezed, a puszikákat adó Kicsi Szád, az-az öröm-
kinyilvánítás, ami csak a TIÉD volt, ha azt mondta 
Anya: „Drága Szívem, annyira szeretlek, olyan szép 
vagy, az arcocskád, az a szép orrod, azok a gyönyörű 
barna szemeid”. „Nagyon vigyázzál magadra, mi lesz 
véled Anya nélkül.” „Kérsz még zoknikat?” – még akkor 
is fel tudtad húzni a lábadra, ha számtalan volt rajta, a 
művészi módon megkötött fonalak, zsebkendők. Hogy 
– „Megmoshatom a fogad”, „levághatok a hajacskád-
ból?” Szóljál ha „pisi lesz”.  
 A szerény kéréseid: „teát inni”, kávét kérsz.”. Ha nem 
volt tej, a „tújó” ízlett a legjobban palacsintába töltve. 
Anya finom bodza szörpje vízzel. A kis falatokban, las-
san, élvezettel elmajszolt fehér, friss, puha, igazi Ma-
gyar „Kenér”. Nem érezheti a kis szád, hogy milyen ízű 
a kertben érő, - számunkra megkeseredett – zöldség és 

gyümölcs. Hogy ha látja szép szemed, mondja kis 
szád: „kukoica”, „dinne”, az imádott „uboka”, a főlő 
„tétta”. A vázába behozott „viág”, a csattok a hajadba. A 
dal is úgy szól ezentúl: Biuska, gyere haza, vár „Ana”, 
„Apa”. Csak mi tudjuk, hogy ki adta és ki kapja a nap 
melegét! hogy meddig lesz keserű az édes, piros 
„ajma”! Hogy mennyire áztat bennünket a nyári eső, 
fagyaszt a téli szél! 
 Nagyon-nagyon-NAGYON hiányzol! Most már tu-
dom, tudjuk, hogy egy ANGYALLAL TÖBB VAN AZ 
ÉGEN! Kérünk, legyél Anya, Apa, Titi őrangyala! Ké-
rünk, nagyon vigyázzzál ránk, sosem hagyjál el minket! 
Amíg élünk velünk leszel, utána pedig: - emlékszel mit 
mondott Apa 2013. július 7-én, négy nappal születés-
napod előtt, délelőtt nem sokkal 11 óra után? A Jézus-
kánál leszel, segít neked mindenben, várjál minket, 
majd ha itt lesz az idő, megyünk! Bocsássál meg ne-
künk minden okozott rosszért, nagyon köszönjük NE-
KED ezt a majdnem 25 évet, amit együtt tölhettünk! 
Bocsássál meg, hogy nem kaptál tortát és nem láttad a 
tűzijátékot, hogy nem fogyaszthattad el az utolsó va-
csorát, az „ajmát”. Köszönjük, hogy elbúcsúztál tőlünk, 
köszönjük Istennek, hogy a szüleid, testvéred lehettünk. 
Szívünkben örökké élsz. Nyugodjál békében, Anya, 
Apa csillagfénye. 
  Béke veled!    
     Anya, Apa, Titi 
 
 

Nyilnak a virágok az ablakokban 
 
Gazdag virágesővel hálálták meg a pozsgások a 
gondos ápolást a Zrínyi utcai háznál. 
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Domboró 
 
Mozsgó első írásos említése a történelemben a közép-
kori oklevelekből származik. 1330-ban  
Dombró/Domboró (Domburou) névalakban említik, 
melynek eredete a hivatalos nyelvészkedők szerint a 
szláv 'dobrava' szóra vezethető,melynek jelentése - 
'tölgyerdő, liget'. Már szinte látom is öregapám görbe 
nézését, így rögtön hozzáteszem, hogy ebben az eset-
ben bizonyára a jó tót atyafiak voltak azok akik ezen a 
törzsökös magyar vidéken megkísérlettek valamit visz-
szaültetni egy számukra ismerős fogalomra. Ez a 
dombró/domboró/domború ugyanis valami olyan dolog 
ami a legmélyebben benne gyökerezik a magyar ősmúlt 
homályában. Kiindulásul el kell mondanunk, hogy vidé-
künk tágabb megnevezése a korban – Ormán, mely 
szó eredete az ótörök 'erdő' – netán 'kerekerdő' erede-
tet sejteti, azonban az ormáni nép saját szómagyaráza-
ta szerint ez a vidék a síkból kiemelkedő kis or-
mok/ormánok nyomán kapta. A terület dél felé eső ré-
sze, mely a Dráva néhai árterét is magába foglalta, 
jelenleg is Ormánság néven ismeretes, hazánk egykor 
jeles néprajzi vidéke az Árpádok alatt Ormán-köznek 
neveztetett.  

 
  

Korai X-XI. sz-i helynevekkel is találkozhatunk. Hobol 
régi neve Hobay - Hoba/Huba vezér emlékezetét őrzi, 
míg Basal – Basman X. századi kalandozások Andalú-
ziát megjárt törzsfője. Bogád török-kori falunév Botyka 
határában szintén korai magyar vezérnév, mely a kró-
nikáinkban is szerepel. Pata a híres Aba nemzetség 
tagja, Aba Sámuel király rokonságába tartozó főrangú 
személy. Karán pedig legendáinkban szereplő törzsfő, 
a híres Bulcsú horka ősapja. A környék birtokainak 
neve is ősi és jelképekkel teli: Alma, Gyűrű, Váty. Azt a 
népet amelyik itt élt pedig ormáni népnek, fekete ma-
gyarnak hívták. 1009-ig a pécsi püspökség  

István királyunk általi megalapításáig ősei pogány hitén 
élt. A magyarságon belüli elkülönülése e nemzetségnek 
a középkor elején sajátos társadalmi viszonyaival és a 
zömtől eltérő pusztai harcmódjával is összefüggésben 
állhat. Azonban úgy tűnik, hogy itt egy régebbi helyi 
hagyományokkal bíró népcsoporttal van dolgunk, akik 
megelőzték Árpád népének „honfoglalását”. Talán kései 
avar, de akár hun utódnépről is lehet szó, melyről IV. 
Béla királyunk a Vátyi ispánság népeit kitüntető okleve-
le úgy emlékezik meg, minthogy a „szabadságban élt 
székelyek, minden háborúban hősiesen harcoltak, ezért 
abban a kiváltságban részesültek, hogy nem meghatá-
rozott számban, hanem egyenként tartoznak harcolni.” 
     A Vátyi ispánság Okortól-Almáig terjedő területének 
katonai szervezete a korai magyar fejedelemség korá-
ba nyúlik vissza és nagyjából a tatárveszedelemig kö-
vethető. Jobbágyai jórészt megnemesíttettek, és mint 
egytelkes köznemesek a térség falvaiban éltek a kö-
zépkor folyamán tovább. 1542-ben még körülbelül 600 
családra tehető számuk. A török háborúk súlya alatt 
számuk megfogyatkozott, sokan harcoltak Sziget várá-
ban Zrínyi Miklós oldalán.  
     Visszatérve a helynevekhez az ezer halommal tarkí-
tott Ormán-vidék és Domboró néveredete itt ér össze. A 
két szó közös töve az oró/orú, melynek értelme így 
halom/oltár jelentéssel bír. Domboró jelentése tehát 
nem más, mint domb-halom-oltár (magas hely). A kö-
zépkori határjárásokban a környékben többször is sze-
repel a 'liget' (latinul: nemus) kifejezés. Általában az 
ilyen régi szakrális helyeket tölgyliget vette körül, ese-
tenként közepében egy nagy fával, az ősök fájával. A 
görög mitológia és a Szentírás (határozottan negatív 
megítéléssel) bővölködik ezek leírásában.  
     Mozsgó neve először mint víznévről vett birtoknév 
tűnik elénk a XIV. században. Mosgóvize – így szerepel 
a Porovicza-patak a régi okanyagban. A jelentését ösz-
szefüggésbe hozták már a szláv 'mozga' - öszvér, illet-
ve mosó-hely jelentéssel is. Ha a patakot forrása felé 
követjük a Zselic magaslatai felé ott találjuk a Mozgó-kő 
helynevet is, melyről vehette a víz is nevét. 
    Egy fontos környékbeli régészeti leletünk is van a 
korból. Kiss Attila X-XI. századi baranyai sírleleteket 
bemutató könyvében találkozhatunk a szigetvári kardle-
let ismertetésével, melyet feltehetően a 67-es út menti 
téglagyár területén találták 1910-14 között. A lelet 
Igmándy Hegyessy Géza testőrkapitány ajándékaként 
jutott a Salamon gyűjteménybe, mely később a sziget-
vári múzeumba került. A kard teljes hossza 96cm, korát 
nemzetközi analógiák alapján, a X. század második 
fele - XI. század elejére keltezik. A hasonló kardleletek 
országosan a fejedelmi területekről ismeretesek, annak 
kíséretének tagjaihoz köthetők.   
                    Lebedy János 
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Mozsgói Csizik Mihály SE                                              BM MTISZI Mozsgó                                            
Mozsgó Község Önkormányzat        MSOSZ Budapest 

     FOBMSZ Pécs 
 

Meghívó 
Meghívjuk Önt és kedves családját a 2013. augusztus 03-04.-én tartandó 

Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapokra                                                   
 

Részletes program 
 
2013. augusztus 03. szombat: 
A rendezvény helyszíne a Mozsgói sportpálya. 
 
900   Megnyitó   
830 – 900-ig  Nevezések a helyszínen:  - kispályás foci (5+1 fő ) 
                                                                            - főzőverseny 
                                                                           -  akadályverseny (min.5 fő ,max.10 fő)  
930  --  1600 Kispályás futballmérkőzések 
900   –   1200   Főzőverseny 
930  –   1200  Akadályverseny 
1000 – 1600  Lovaglási lehetőség felnőtteknek, gyerekeknek  (ingyenes) 
1000  --  1600          Airsoft , ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek 
1000 – 1600  Íjászat, ingyenes próbalövési lehetőség mindenkinek 
1000 – 1600  Rodeó bika, Légvár, trambulin, (ingyenes) 
1000 – 1700          Népi játékok 
1200  --- 1600 Kürtöskalácssütés 

1200 –  1300  Ebédszünet          
1300 –  1400  Kerékpáros ügyességi verseny (nevezés a helyszínen) 
1330--  1430          Grundbirkózás (nevezés a helyszínen) 
1430 –  1500         Rodeó bika verseny (nevezés a helyszínen) 
1500 – 1530   Bemutató betanított kutyával 
1530 – 1600           Kommandós akciócsoport bemutatója 

1600--  1700          Fellépnek Götz Attila és Fertály Katalin a Pécsi Nemzeti Színház 
                               művészei, népszerű slágerekkel (Charli, Republik, Cserháti Zs. stb.)                                                           

1700—tól               Eredményhirdetés : 
                              főzőverseny, akadályverseny, kispályás foci, grundbirkózás, rodeó bika és  

kerékpáros ügyességi vers.    

1800 – 2000  Nagypályás futballmérkőzés Mozsgó-Szigetvár  
2000-tól  Szabadtéri bál hajnalig, a Jakab- Szalai Duóval (belépő ingyenes) 
 

 
2013. augusztus 04. vasárnap: 
A rendezvény helyszíne a Mozsgói Művelődési Ház a Mozsgói  Általános Iskola és a BM MTISZI Mozsgói Otthona  
 
800 – 830    Regisztráció nevezések alapján 
830    Megnyitó BM MTISZI Mozsgói Intézményében               
830 – 1500  Sakk csapatbajnokság                
830 – 1500  Asztalitenisz páros bajnokság  
830 -  1500 Asztalitenisz egyéni bajnokság 
830 – 1500 Darts egyéni bajnokság 
830  - 1500 Bocsa csapat bajnokság               
1300 – 1400  Ebédszünet 
1500   Eredményhirdetések 

                                                                                      
 
 Érdeklődni.:Csizik Zsolt  70/3984866                                          
                                                                                           Kaiser Gábor                   Csizik Zsolt 
                                                                                           BM MTISZI Igazgató                    SE elnök  
                                                                                                                          MSOSZ Régió vezető 
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Díjátadás 
 

Labdarúgócsapatunk 2013. július 7-én a Mozsgói Ka-
kasfesztiválon ünnepélyes keretek között vehette át a 
3. helyezésért járó díjat, melyet Réfi Gábor, a Baranya 
Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke adott át Miczek 
Zsolt csapatkapitánynak, Csizik Zsolt elnöknek és Hor-
váth István edzőnek, aki egyben a labdarúgó szakosz-
tály vezetője is.   

 
 

 

 

A csapat felkészülését támogatja Kovács Zsolt polgár-
mester, a Kicső Kft., Szabó Róbert egyéni vállalkozó. A 
szponzorálást ezen a fórumon köszönte meg a vezető-
ség. A Kicső Kft. az idei évben is egy komplett garnitúra 
edzőruhát ajánlott fel, melyet szintén itt adtak át.  
 

A 3. hely jogán – Hobol visszalépése miatt – a jövő 
évtől a Megye III. osztályban folytatják a bajnokságot.  
A felkészülések elkezdődtek.  
A barátságos mérkőzések időpontjai:  
 
2013. július 14. vasárnap 17.30 
 Szentegát – Mozsgó 
 
2013. július 21. vasárnap 17.30 
 Mozsgó – Szentegát 
 
2013. július 28. vasárnap 
 Paizs Emléktorna, Somogyhárságy 
 
2013. augusztus 3. szombat 
 Mozsgói Sportnapok 
 Mozsgó – Szigetvár 
 
2013. augusztus 4. vasárnap 
 Paizs Emléktorna, Somogyhárságy 
 
2013. augusztus 11. vasárnap 
 Magyar Kupa mérkőzés 
 
2013. augusztus 18. vasárnap 
 Megyei III. bajnokság kezdő mérkőzése 
      P.É. 

 

 

Tudta? 

„Környezetünk ismerősei”  - A tövisszúró gébics 

Egyéb neve: vasfejű gábor, törökveréb, csetettegő… 

 Ez a kis vándormadár rendesen augusztus közepéig 
marad nálunk, tehát még jócskán találkozhatunk vele. 
Téli költözéskör átvonul egész Afrikán. Áprilisban 
Szent-György táján ismét nálunk látható. 

 Almáskeresztúr felé kerékpározva rendszeres kísé-
rőnk. Szereti az erdőszéli és út menti bokrosokat. Főleg 
a galagonyásokat, kökényeseket. Ezeken „spájzol” a 
szűkösebb napokra. 

 A 18 cm hosszú rablómadár feje, tarkója szürke, 
dolmánya vörösbarna, begye fehér, hasa rózsaszínű. 
Szemén át a füle felé fekete sáv húzódik. Farktollait 
előszeretettel billegeti. Énekük nem sokat ér, de kiváló 
hangutánzók. A pacsirtát, a füstifecskét, sőt a fülemülét 
is képesek megszólaltatni.  (Jó ha tud az ember egy-két 
idegen nyelvet) Hívogatójuk: csek, cett, szé vagy gré  

 

 

 

hang. Tápláléka: rovarok, hernyók, apró gerincesek, 
gyíkok, békák, kisebb énekes madarak. 

A fölös prédát tövisekre szurkálja. Évente egyszer költ. 
A tojó egyedül költi 5-6 tojását. A fiókákat mindkét szülő 
eteti és hősiesen védelmezi. 

     Gaják Sándor 
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