
 

 
 

 

 

 
 

Két nap, amikor megtelik a focipálya emberekkel, programokkal, illatokkal, zenével, tánccal és jókedv-
vel! Hetedik alkalommal lesz Mozsgón Kakasfesztivál. Nem kell bemutatni, hiszen aki járt itt vagy hallott 
róla, tudja, mire számíthat. Színes programokra minden korosztály részére, főzőversenyre, szívélyes fo-
gadtatásra, jó hangulatra. A visszajelzések alapján öt csillaggal jutalmazták a tavalyi fesztivált, vagyis 
Mozsgóra jönni jó! Idén is várunk mindenkit, hogy érezze jól magát és legyen részese programjainknak.  

Kora reggel kezdődik a főzés, hogy délben már kóstolhasson a zsűri a finom és különlegesen elkészült 
ételekből. Kötényeket és főzőkanalakat tessék készenlétbe helyezni!  

Gondolunk a gyerekekre is, nagyon sok program,- játék, kézműves sarok, ügyességi feladat - várja őket 
mindkét napon. Keressük a legügyesebb legényt vagy leányt a kakasütésen és a kakasviadalon. Mindkét 
esetben jutalom jár a legjobbnak. Miután jóllaktunk és kikakaskodtuk magunkat, jöhetnek a koncertek 
és az éjszakába nyúló bulizás. 

Jöjjenek el, és legyünk büszkék arra, hogy MOZSGÓIAK vagyunk                                           Szervezők  
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Csizik Mihályné Árpád u. 
Fekete István Mátyás k. u. 
Kocsis Istvánné Árpád u. 
Marosi Lajos Batthyány u. 

 Módenszieder Istvánné Batthyány u. 
Paksi Károlyné Kassai u. 

Pap Józsefné Mátyás k. u. 
Pásztó Sándorné Árpád u. 
Schaub Jánosné Árpád u. 
Takács József Alsóhegy 

Viljovácz István Mátyás k. u. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ehér József Alsóhegy 

 

 

DIÁKMUNKA 

- 

- 

- 
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ELHIVATOTTSÁG, ELFOGADÁS, 
SZAKMASZERETET 
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A p á k ,  n a g y p a p á k  
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Donász y  
Magda :  
An yák  
n ap ján  
 „Kinyílott a 
bazsarózsa, kék 
nefelejcs, tuli-
pán, neked 
adom anyák 
napján, édes, 
kedves anyu-
kám.” 
 

G YEREKNAPI  ÖRÖMÖK AZ  OVIBAN  
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„Elődeink nyomán a természetesség 
visszaköszön……….” 

PANNONHALMA, ZIRC 

Ismételten kirándulást szervezünk Mozsgó község 
lakói számára. Tervezett úti célunk Pannonhalma, 
Zirc. Meglátogatjuk az Apátságot, Zirc városát, és 
az Arborétumot. 
A kirándulás időpontja 2017. augusztus 1. kedd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A program tervezett költségei:  
2000.- Ft utazás+biztosítás+belépők 
 

Belépők: Apátság: felnőtt 2400 Ft, nyugdíjas/diák 
1200 Ft. Zirci 
Arborétum: 
felnőtt 800 Ft, 
nyugdíjas/ diák 
600 Ft. 

Jelentkezni 
lehet a könyv-
tárban július 
15-ig.  
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Tanulunk… 
 
- Attila nekem nem az van a képernyőn. 
- Jézus, Mária. 
A fenti beszélgetés gyakran elhangzik a számítás-
technikai tanfolyamon. Ilyenkor Attila – a tanár – 
végtelen türelemmel helyrehozza, megmagyarázza 
a hibát. Türelemre szükség van, hisz a társaság túl-
nyomó része eddig semmit, vagy csak filmet nézni 
vagy üzenni tudott a géppel, és enyhén szólva – 
felemmel együtt – túl van a tanulékony fiatal koron. 
Azért beiratkoztunk, és bízzunk benne, le is vizsgá-
zunk. Jó a tanterv is. Először a géppel ismerkedünk 
konnektortól az írásig, szövegjavításig. Később már 
tudjuk menteni, áthelyezni a szövegeket, majd a 
memóriából kijelölni, kimásolni adatokat. Nagy él-
mény, amikor már klasszikus és modern filmet tu-
dunk nézni. Jó is, hogy legtöbb géphez nincs hang-
szóró. Lenne itt hangzavar. Jön a férfiak réme, asz-
szonyok öröme, hogy lehet interneten vásárolni. 
(Tolóajtós zuhanykabint keresünk, még jó, hogy 
nem kell megvenni.) Én is találok egy forintért kisku-
tyát. Otthon a fiam felvilágosít, valószínű lesz az pár 
tízezer, csak az adózás miatt így hirdetik. A lényeges 
dolgokat nem lehet tanfolyamon tanulni, csak az 
alapokat. Eljutunk az e-mail küldésig. Mindenki re-
gisztrál, jelszót választ és kemény három órai mun-
kával elküld a szomszédjának egy mondatot, amit 
reggel nyolckor megmondhatott volna.  (No, lesz ez 
még gyorsabb is, és bármilyen messzire.) Megtanul-
juk, hogy lehet a tartalmon felül udvarias és szép a 
levél.  
A következő héten már a vizsgára készülünk: levél 
az oktatónak.  
- Attila, kéri a gép a jelszót. 
- Írja be.  
- Elfelejtettem egy hét alatt. 
Segít másikat írni, már jöhet a vizsga. Két nap múlva 
mindenki sikeres vizsgát tesz. Megkapjuk az okleve-
leket. 
Ki-ki szóban vagy gondolatban hálát ad az oktató-
nak, mentorunknak Puskásnénak, azoknak, akik az 
oktatást és eszközöket biztosították. Végül, de nem 
utolsósorban a Jó Istennek.  
Ősszel mód kínálkozik folytatni.  
Ui.: Harmadnap e-mail levelet küldtem Pestre a 
fiamnak, jövő héten meg majd borítékban a régi 
magyar tanáromnak.  

Győri Sándor 
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S        SZENTMISE 
RENDJE 

    
     
   Június 17.  szombat    16.45 óra 
   Június 24.  szombat    16.45 óra 
   Július  01.  szombat    16.45 óra 
   Július 09.  vasárnap    11.15 óra 
 

BÚCSÚZUNK PAP JÓZSEFTŐL 
(Mozsgó, 1936. 12. 23. – Mozsgó, 2017. 05. 25.) 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
2017. május 13. napján házasságot kötött Fazekas 
Anett és Galambos Jenő. Gratulálunk! 
 

HALÁLOZÁS 
Szeltner Jánosné született Molnár Margit Erzsébet 
/Szigetvár, 1939.09.06. an.: Molnár Margit/ volt 
Mozsgó, Mátyás király u. 1. sz. alatti lakos meghalt 
2017. május 15. napján. 
 

Pap József /Mozsgó, 1936.12.23. an.: Gyurkó Má-
ria/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 22. sz. alatti lakos 
meghalt 2017. május 25. napján. 
 

Orsós Sándor /Szigetvár, 1964.06.07. an.: Orsós 
Erzsébet/ volt Mozsgó, Pozsonyi u. 13. sz. alatti la-
kos meghalt 2017. június 3. napján.  
NYUGODJANAK BÉKÉBEN! 

 

Érdemes-e még diófát ültetni? 
Késői nyárban palántát nevelni? 
Mert nem biztos, hogy termését élvezem, 
Ki tudja akkor mi lesz majd énvelem. 
 
A lényeg az, hogy nőjön a diófa, 
Mindegy, hogy kié lesz annak árnyéka. 
A késői palánta szárba szökken, 
Emléket hagynak ezek majd énnekem.  
 
Öntözöm, gondozom ez kötelesség. 
Mindegy, hogy villámlik vagy dörög az ég. 
Pátyolgatom, takargatom rügyeit, 
A véletlenre nem bízok már semmit.  
 
Ösztönösen, józan paraszti ésszel, 
Vegyszer nélkül, ha kell kapával, ésszel 
Irtom a gyomot, a vadhajtásokat, 
Hogy boldoggá tegyem unokáimat. 
 
Mindegy, hogy mi történik én velem.  
A termés csak az utókoré legyen. 
Az életet nagyon, nagyon szerettem, 
És megérte, hogy diófát ültettem.  
1990 
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PÜNKÖSDKOR, A MOZGÓ („RENDETLEN”) 
ÜNNEPEKRŐL…  I. 

 

BABASAROK 4.  
Jól ismert tény, hogy akinek gyereke születik, annak 
fel kell számolnia az addigi életritmusát és át kell áll-
nia „anya üzemmódba”. A nap bármely percében 
készenlétben vagyunk, ha a babánk sír, ha éhes, ha 
fáradt, ha pelus cserére szorul és mellette a család 
többi tagjának ellátása, a házimunka is stabilan ránk 
vár. Az apák többsége aktívan kiveszi részét a baba, 
gyermek körüli teendőkből és a háztartásból is. A 
nagyszülők vagy dolgoznak, vagy távol élnek - ritka, 
hogy több generáció meleg megértésben együtt élné 
a mindennapjait. A régi gyereknevelési elvek megdől-
ni látszanak- így sok fiatal édesanya bizonytalan ab-
ban, hogy mit hogyan tegyen, vagy a nagyszülők elté-
rő elképzelései bizonytalanítják el.  
Sorra veszünk néhány olyan témát, ami általában 
családi perpatvar kirobbantója. 
Együtt alvás: Sok anya ösztönösen maga mellett akar-
ja tudni a gyermekét álmában is- ez egy evolúciós 
túlélési ösztön. Ha az anya a gyermeke mellett alszik,  
 

 
 
 

ösztönösen „légzésfigyelőként” viselkedik. Amint a 
baba más ütemben szuszog, vagy kihagy egy légzést 
(csecsemőknél normális jelenség, hogy pár másod-
percre kimarad a légzés, amit egy hosszú, mély belég-
zés követ) az anya felébred. Ezen túl az anya testkö-
zelsége, illata, szívdobogása a baba légzését és hő-
mérsékletét szabályozza. Az az anya és apa, aki nincs 
drog, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt, nem tud 
ráfeküdni éjjel a gyermekére, mert álmában is aktívan 
őrzi, vigyázza a kicsit. Az anya számára pihentetőbb 
így az éjjeli szoptatás. Ezt felismerve most már a szak-
emberek is ajánlják, hogy akár egészséges, akár kora-
szülött, akár beteg a gyerekünk, újszülött és csecsemő 
korában minél többet tegyük a testünkre, vagy tes-
tünk közvetlen közelébe. Tudományosan igazolt tény, 
hogy a szülők testén hordozott és mellettük altatott 
babák fejlődésének üteme kiegyensúlyozottabb, ideg-
rendszerük, egyensúlyrendszerük, intelligenciájuk 
jobban fejlődik, mint a külön szobában, sokat kiságy-
ban tartott társaiké. Itt át is térünk a következő témá-
ra a hordozásra… folytatjuk.                          Bóni Tünde 
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„Nézzünk ki az ablakon!”  

 
Mozsgó, 2016                                     Fotók: Ken Owen 
 

Nemrégiben a szemem elé tárult két nagyon érdekes 
cikk. Napokat, sőt heteket gondolkoztam azon, ho-
gyan is tárjam mindenki elé ezt a két irományt, hogyan 
is fogalmazhatnám meg a gondolataimat róla. Még 
most se vagyok biztos abban, hogy mindent át tudok 
vetni erre a papírra, ami a fejemben kavarog, de meg-
próbálom.  

Először is szeretném röviden bemutatni miről is 
olvastam. Két család életét mutatta be: akik, hol 
meghatározott, hol pedig határozatlan időre szakí-
tottak a jelen társadalom nyüzsgő életmódjával, és 
úgy döntöttek nomád életmódot folytatnak a ter-
mészet ölelésében. Visszatérnek oda, ahonnan in-
dult minden. Mindkét család pozitívan nyilatkozott 
erről az élményről, sőt akár hiszik, akár nem, a 
gyermekeik is felszabadult örömmel töltötték az 
idejüket a fák, állatok és a növények között. És ez 
nagyon elgondolkodtatott. Vajon én mernék vállal-
kozni erre?  
    Osztottam, szoroztam, és végül persze bizonyos 
feltételek mellett, de arra az elhatározásra jutottam, 
hogy igen, azt hiszem, ez engem csábít.  Mindig 
szájtátva figyelem a régi idők történeteit, hogy mi-
lyen volt az élet akár csak harminc évvel ezelőtt. 
Mikor a nálam idősebb korosztály meséli, hogy 
Mozsgón mennyire virágzott a mezőgazdaság, a 
szarvasmarhákat hogyan hajtották a legelőre, hogy 
mindenki ezzel foglalkozott. És tudják mit hallok ki 
minden történetből? Boldogságot.  
    Persze nem állítom, hogy akkoriban nem voltak 
problémák, hogyne lettek volna, de valahogy az 
emberek mentalitása és hozzáállása fényévekkel 
másabb volt, mint most. Ezt magamon is érzem. 
Rendszerint fáradt vagyok és elégedetlen. Valahogy 
azt érzem, nekem nem ezt kéne csinálnom, de nem 
tudom megfogalmazni mi is az, amit szeretnék. Haj-
tunk egy olyan álmot, ami elérhetetlen, kergetjük az 

egyre több pénzt, a nagyobb anyagi biztonságot, 
mert ilyenné vált a világ. Holott gazdagok lehetnénk 
pénz nélkül is, ha egy pillanatra megállnánk, és el-
gondolkodnánk. Tényleg az a boldogság, ha úszká-
lunk a pénzben, de nem hallhatjuk reggel a mada-
rak csicsergését? Tényleg nagyobb öröm a több 
száz ezer forintos nagyképernyős tévén nézni a ter-
mészetfilmet, mint hogy kilépjünk az ajtón és ma-
gunk csodálkozunk rá? Tényleg az a nagyobb bol-
dogság, mikor azt mondjuk a gyerekünknek, hogy 
inkább játsszon a számítógéppel, mert nekünk most 
dolgoznunk kell? Persze nem szeretnék állszent 
lenni. Szerves részét jelenti az életemnek a technika, 
az internet és a számítógép. Ezen dolgozom, és 
rengeteg olyan dolgot is itt oldok meg, ami bol-
doggá tesz (mint például az írás). Azt gondolom, ezt 
a kettőt valahogy össze kellene hangolni. Tudom, 
hogy most már nélkülözhetetlen az internet. Én is 
iskolába járok, és mára már eljutottunk oda, hogy a 
nélkül nem tudnék tanulni. Szeretnék egy olyan 
világban élni, ahol a gyerekem nem hiszi azt, hogy a 
tehén lila, ahol megismeri a madarat a füttyszóról, 
ahol boldogan szaladhat kint a friss levegőn, és 
szeretném, ha majd egyszer olyan ember lenne, aki 
felméri azt, hogy mennyire fontos megőriznünk 
mindezt, ami körülöttünk létezik. Mert nem az em-
ber és nem a technika a legnagyobb csoda ebben a 
világban. Nem az interneten elolvasott cikkek a 
legérdekesebbek. Nem a modern technikai eszkö-
zök a legjobb szórakozás. Hogy mire gondolok? 
Csak nézzenek ki az ablakon, sőt lépjenek ki az aj-
tón és megtudják. Hisz a legnagyobb csoda odakint 
létezik, amire vigyáznunk kell, mert én szeretném, 
ha nem csak a gyerekeim, de az unokáim és ükuno-
káim is megtapasztalhatnák ezt a csodát.   

Az említett cikkek: 
http://www.hirado.hu/2017/04/10/a-nomad-let-5-
meglepo-kovetkezmenye/ 
https://mno.hu/f22/nem-kerunk-a-varosbol-azaz-
jurtaban-az-erdo-kozepen-2394591 
(Higgyék el érdemes elolvasni.)              Tormási Viki 

 

http://www.hirado.hu/2017/04/10/a-nomad-let-5-meglepo-kovetkezmenye/
http://www.hirado.hu/2017/04/10/a-nomad-let-5-meglepo-kovetkezmenye/
https://mno.hu/f22/nem-kerunk-a-varosbol-azaz-jurtaban-az-erdo-kozepen-2394591
https://mno.hu/f22/nem-kerunk-a-varosbol-azaz-jurtaban-az-erdo-kozepen-2394591
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MOZSGÓI „CSIZIK MIHÁLY” 
SPORTEGYESÜLET 
 

X. POROVICA KUPA              2017. május 20.  

 
 

BOZSIK PROGRAM 

https://www.facebook.com/bence.bodo.754?fref=mentions
https://www.facebook.com/tibor.vass.71?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006068688176&fref=mentions
https://www.facebook.com/toth.lajos.98?fref=mentions
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MEGYE  II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT  

EZÜSTÉRMES MOZSGÓ CSAPATA 
 

Izgalmas mérkőzéssel fejeződött be a Megye II. 
osztály utolsó fordulója, hiszen az ezüstérem sorsa 
az utolsó percekben dőlt el. Mozsgó csapata Drá-
vaszabolccsal küzdött a 2. helyért. Mozsgó hazai 
pályán meg tudta verni Himesházát, Drávaszabolcs 
viszont vereséget szenvedett.  
 

A győztes mérkőzésért kapott 3 ponttal Mozsgó 
csapata a 2016/17. szezont a 2. helyen zárta, ezzel 
felkerülhet Megye I. osztályba. Az egyesület később 
dönt arról, hogy a csapat elfogadja-e a felsőbb osz-
tályba való kerülést.  
Az egyesület vezetősége ismét bebizonyította, hogy 
a Mozsgó község képes elérni a megálmodott célo-
kat. A focistáknak további lelkesedést, kitartást és 
nagyszerű eredményeket kívánunk.  
 

GRATULÁLUNK AZ ELÉRT TELJESÍTMÉNYÉRT.  
 
Az ünnepélyes díjátadás a kakasfesztivál keretein 
belül történik.  
 

 

Horváth Benjamin, aki kilenc körön át vezette a 
góllövő listát, 21 góllal a 3. helyen végzett.  
 

Összeállította: Kántor Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGYE II. OSZTÁLY. U19  

Helyosztó 9 - 12 
 

     3. forduló 2017. 05. 13. szombat  

                   Palotabozsok – Mozsgó 0 – 3 

     Góllövők: Konczer Mátyás, Miolkovics Béla 2 
 

  4. forduló 2017. 05. 20. szombat  

Véménd – Mozsgó 3 – 0 
 

5. forduló 2017. 05. 27. szombat  

Kétújfalu – Mozsgó 4 – 5 

Góllövők: Miolkovics Béla (3),  Szatmári  

Richárd, Konczer Mátyás 
 

  6. forduló 2017. 06. 04. vasárnap 

Mozsgó – Palotabozsok (elmaradt) 

 

 

 

Baranya Pécsi Szalon MEGYE  II. 

OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT  

2016/17. évad tavaszi forduló 

 
    MÁJUSI MÉRKŐZÉSEK 
 

 

27. forduló 2017. 05. 14. vasárnap  
Lovászhetény – Mozsgó 1 – 1 

       Góllövő: Pfeiffer Bence  
 

29. forduló 2017. 05. 28. vasárnap  
Nagykozár – Mozsgó 2 – 5 

       Góllövők: Varga Tamás (2), Tóth Tamás, 
       Hegyháti József, Horváth Benjamin  
 
 

    JÚNIUSI MÉRKŐZÉSEK 
 

30. forduló 2017. 06. 03. szombat  
 Mozsgó – Himesháza 4 – 3  
       Góllövők: Varga Tamás, Benkős István,   
      Chalupa Dávid, Simonics Dávid 
 

 
 

 
 

 


