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Mozsgó Község Önkormányzata nevében ezúton is
szeretném köszönetemet kifejezni a Mozsgói Kakasfesztivál 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.
Soha ennyi látogatót nem tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket, a két nap folyamán 15.000
ember járt Mozsgón.
Gratulációkat, elismerő szavakat telefonon
és személyes találkozások alkalmából rengeteget
kaptam a polgármestertől, meghívott vendégeimtől, szigetvári, pécsi és helyi lakosoktól, környékbeliektől.

Külön köszönöm a támogatásukat, felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy tovább népszerűsítsük községünket.
Szeretném kiemelni az önkormányzat közfoglalkoztatottjait, az önkormányzat dolgozóit, a
Mozsgóért Egyesület tagjait, a diákokat, önkénteseket, hogy hozzájárultak a 8. Mozsgói Kakasfesztivál
sikeréhez! Köszönöm.
Jövőre ismét találkozunk!
KOVÁCS ZSOLT VILMOS
POLGÁRMESTER

INDULJON A BANZÁJ!
Már reggel 6 órakor elkezdtük
az éjszakai eső nyomait eltűntetni, és aggódva vártuk, hogy a
felhők elvonuljanak. 7 órára
hirdettük meg a verseny kezdetét, a kakasok osztását… és
megtörtént a csoda. A bátor amatőr szakácsok
nem riadtak vissza; mint kis szentjánosbogarak,
csak jöttek, jöttek az autók, és kezdetét vette a nemes küzdelem.
A gasztronómia elismert szakácsai - Kaba
Lamin svájci mesterszakács, Gergely Zsuzsa
gasztrofarmer, Mester Ákos szigetvári gasztronómus és Kutni Balázs gasztronauta - az idei évet a
legszínvonalasabbnak értékelték.
Sokan házi kenyeret hoztak, néhányan
helyben készítették a nokedlit, de volt, aki még
desszerttel is készült.

A helyieken kívül érkeztek Dombóvárról,
Siklósról, Bikalról, Albertirsáról - motorral!
Nyolc szempont (előkészültek, ételek íze,
látványa, kreativitás, munkakörnyezet, tálalás,
hagyományőrzés vagy újítás) figyelembevételével alakult ki a végső sorrend.
Nyertesek listája:
1. hely: Dombóvári Kakasok
2. hely: Hoboli Seniorok
3. hely: Rácz csapat
Különdíj: Szigetvári Dologidő Iroda

MOZSGÓ

2018. július

A Kiskakas-ütést a felnőttek mintájára 6-16 éves
korig hirdettük meg. Közel ötven gyermek jelentkezett a megmérettetésre. Vonzó volt a játék mellett a nyereményként felajánlott tablet. Székesfehérvárról és Budapestről is érkeztek versenyzők.
Kellő lelkesedéssel, kiabálva biztatták a
cséphadarót tartót, akinek a sorrendben 37. -ként
sikerült elvinnie a fődíjat.
A nyertes Szondi Dániel 13 éves szigetvári lakos

1. helyezett csapat

A „felnőtt” Kakas-ütésre is több mint 40-en jelentkeztek. Ugyan a jelentkezők nevezési díját nem fillérben mérték, mint régen, de a nyeremény is jóval nagyobb volt: a győztes ötvenezer forinttal távozhatott. Üss!... Ne üss!...Rám hallgass!....Most
üss! – kiabálták a már jól ismert szavakat a nézők.
A játék során ugyanúgy biztatták a cséphadarót
tartót, mint 70-80 évvel ezelőtt. Az ősi hagyomány
így él tovább.
Ez volt az eddigi legrövidebb kakas-ütés
2011 óta. Már a tizenegyedik próbálkozásra,
Sánta Ferencnek, aki szintén Szigetvárról érkezett, sikerült összetörni, „leütni” a cserepet.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő, akit már jó
ismerősként köszönthetünk Mozsgón, nyitotta
meg polgármester úrral a fesztivált. Elmondta, jó
úton halad a település a hagyományok ápolása, a
folyamatos fejlődés, megújulás összehangolása
szempontjából, amely meghatározó jelentőséggel
bír a település jövője szempontjából is. Ugyanakkor a fesztivál híven tükrözi, hogy harmóniában
élnek együtt és dolgoznak a faluban a közösségek.- zárta gondolatát képviselő úr.
Kovács Zsolt Vilmos polgármester úr is kiemelte a
mozsgóiak összefogását. Köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik hozzájárulnak a fesztivál sikeréhez.

Kakas-ütés győztese: Sánta Ferenc
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A nagy forgatagban mindenki megtalálhatta kedvenc programját: száguldott a haligali, csapolták
a sört, sütötték a kürtös kalácsot, kötötték a kosarakat, kóstolták a kakaspörköltet. Akik a kézműves termékeket kedvelik, ők sem hiányolhattak
semmit, hiszen érkeztek ékszerkészítők, saját termékeikkel, de volt aki lakásdekorációt hozott, és
fa árusok is tiszteletüket tették. A Harka Néptáncegyüttes Mezőségi táncokat adott elő a színpadon,
Somogyi ugróst pedig a kakasütés helyszínén.
A tűzijáték felülmúlta az előző évit is, a
képzeletbeli koronát a vízi lézershow tette fel a
nap végére.
Vasárnap mazsorett és coutry táncosok új
színfolttal gazdagították a rendezvényt. A mozgás
szerelmesei íjászkodhattak, kipróbálhatták a
nordic working-et, a gyerekek süthettek, Roli bohóccal „bohóckodhattak”, Mizereg Műhellyel
hangszereket készíthettek. A legkisebbeket homokozó, kukoricafürdő, fakörhinta várta. A kisdedek motoros felvonulással kapcsolódtak az eseményekhez. Minden korosztály megtalálta kedvenc pogramját.

A könnyűzenei koncertek megsokszorozták a
vendégek számát. Közismert előadók és jobbnál
jobb fellépők tisztelték meg a nagyérdeműt.
Szombaton L.L. Junior, Opitz Barbara, TajtiBoy és
a Unique lépett színpadra, majd a Blahalouisiana
zárta a napot.
Vasárnap sem kisebb sztárokat köszönthettünk. A mulatós zenét kedvelők Bódi Gusztival
és Margóval énekelhettek, őket követte Zoltán
Erika. A rock műfaját képviselte lírai számaival
Rudán Joe. Az estet a Beatrice hatalmas tömeget
vonzó, kitűnő hangulatú élő koncertje zárta.
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Már a fesztivált megelőzően számtalan pozitív
visszajelzést kaptunk. Kakasfesztiválos facebook
oldalunkra jött az üzenet egy pécsi lakostól: –
Nem jön különbusz Mozsgóra? – a kérdést továbbítottuk országgyűlési képviselő úrnak.
A bama.hu oldalán olvastam a szórakoztató programajánlók között Dömötör Géza tollából: - „Aki viszont nem mozdulna ki a megyéből,
annak is van jó hírünk, mert lesz néhány nívós
koncert Baranyában is. A hagyományos Mozsgói
Kakasfesztiválon nem aprózták el a szervezők a
könnyűzenei programokat.” – érkeztek is szép
számmal a nézők.
Igyekszünk a megszokott árusítókkal dolgozni, akik örömmel érkeznek péntek este ill.
szombat reggel. Javaslataikat, véleményüket meghallgatjuk
/ők
tanácsolták
az
Irigy
Honaljmirigyet/. „Fagyis Laci” –t sokan ismerik,
elmesélte, hogy nem sok helyre jár: Szeged, Debrecen, Balatonboglár, budapesti Hungaroring … és
Mozsgói Kakasfesztivál… hát ez is jelenthet valamit.
Az évek folyamán a fesztivál rengeteg programmal gazdagodott, egyre nagyobb ismertségre tett
szert, népszerűsége töretlenül nő. Amatőr rendezői gárdánk mára olyan profizmusra tett szert,
amitől soha ilyen gördülékenyen nem ment a
munka, mint idén. Köszönöm az előkészítő szakaszban részt vevő brigádvezetőknek és dolgozóknak, hogy lelkiismeretesen tették a dolgukat,
mindenben segítettek. Köszönöm az egyesület
tagjainak, az önkénteseknek és mindazoknak,
akik bármilyen módon segítettek.
Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy részt vehetünk ennek a nagyszabású programnak a lebonyolításában.
Fotók: Ken Owen

PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVA
SZERVEZŐ
Lila pólósok! Találkozó a hintánál!
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Mosoly az
arcokon
A gyerekeket rengeteg érdekes program és játék
várta: népi játékok, kukoricafürdő, fából készült
körhinta, hordó és az óriáshomokozó a nyírfák árnyékában. Anyukámmal és néhány önkéntessel
ott tevékenykedtem.
Az egyik legkedveltebb játéknak a körhinta számított. A fesztivál ideje alatt szinte állandóan pörgött. Sokan várakoztak előtte, hogy végre ők is
beleülhessenek a fonott kosarakba. Ennyi boldog
mosolyt és csillogó szempárt már rég láttam egy
helyen. A sok apróság között pedig akadt egy
olyan kislány is, aki – kisebb-nagyobb megszakításokkal – egész nap a körhintában ült. - Jó érzéssel töltött el, miközben forgattam a hintát, hogy
azt a mosolyt az arcán részben én okoztam. Az
este közeledtével több kisebb gyermek is elaludt
a kosarakban. Ezen a szülőkkel jól mulattunk.
A körhintán kívül még a kukoricafürdő aratott hatalmas sikert. A két nap alatt sohasem fordult elő,
hogy üres lett volna. A gyerekek különösen nagy
örömmel fogadták a nem éppen szokványos játékot. Többen is voltak a picik közül, akiket ki kellett
könyörögni a teknőből. Csodás volt látni, hogy
ezek az apróságok egyáltalán nem törődnek azzal, hogy piszkos lesz a lábacskájuk vagy a kezecskéjük, nagy összpontosítások közepette pakolgatták egyik vödörből a másikba a kukoricát. A
kicsik önzetlenül viselkednek egymással; nem
irigykedtek a másikra, hanem a játékokat megosztva élvezték a közös szórakozást.

Fotók: Ken Owen

Az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor két
kislánnyal homokoztam együtt. Elmesélték,
mennyire jól érzik magukat és mennyire élvezik
ezeket a „furcsa” játékokat.

Fotó: Pap Zsuzsa

Összességében remekül éreztem magam a hét
vége során és már nagyon várom, hogy jövőre is
a részese legyek ennek a fantasztikus eseménynek.
Viljovácz Kitti
gimnazista, önkéntes

Fotó: Kántor Éva
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hátsó vidámpark rész volt. A szombati napot lezáró fény és tűzijáték szerintem mostanra a térség egyik, ha nem a legszínvonalasabb ilyen jellegű attrakciója, feltette a napra a koronát.

Kakasfesztivál - diákszemmel
A csütörtöki naptól kezdve előzetesen is láthattam, ahogyan egy összeszokott csapat egymást
segítve, idén már a nyolcadik alkalommal dolgozik a térség egyik legnagyobb rendezvényén. A
Kakasfesztivált már a szünet kezdetétől várjuk testhezálló nyár eleji kikapcsolódás, nekünk diákoknak pedig jóformán egy tanévet búcsúztató
buli is egyben.

Idén is, mint minden évben nagyon élveztük a Kakasfesztivált, reméljük jövőre is hasonló magas
színvonalú rendezvénnyel zárhatjuk a tanévet és
kezdhetünk neki a nyárnak!
Szijártó Eszter
gimnazista

Egészen különleges volt betekinteni a készülődésbe, a kezdetleges állapotot látni, szinte végig
nézni hogyan épül fel a fesztivál. Amikor még öszszeszerelni, varrni, ragasztani vagy esetleg megépíteni kell a dolgokat. Pár nappal a hétvége előtt
még üres focipályán nyírták a füvet, a körhintákra
az üléseket szerelték és a színpad is csak kezdetleges volt. Hallottuk, ha a pálya másik végéből nekünk mondtak valamit. Ez a fesztivál alatt esélytelen lett volna.
Egészen más hangulat volt. A területen körbe sétálva láthattam, ahogyan a dodgemeket letisztítják, a körhintákat felszerelik, a sátrakat felállítják, a színpadot előkészítik. Állandó telefoncsörgések mellett az emberek keményen dolgoztak,
egymást instruálták, segítettek egymásnak, hogy
egy minden téren a lehető legtökéletesebb, nagyszabású eseményen vehessen részt a száz meg
száz szórakozni vágyó ember. Láthattam, ahogy
mindenki beletesz valamit, míg végül a sok kis
részlet egy kerek egésszé áll össze.
A levegőben már ott lebegett, hogy valami nagy
dolog készül, de a hétvégi pörgés ekkor még nem
érződött.
Tetszett, hogy a szervezők minden lehetőséget
megragadtak és kihozták belőle a maximumot.
Teret adtak a legkisebbektől a legidősebbekig
mindenkinek. Ugyanígy az előadásokban. Színvonalas műsorokat tekinthettünk meg a legtöbb
műfajban, élőben hallgathattuk meg az eddigi,
csak az internetről ismert kedvenc számainkat. A
zenei repertoár széles skálát ölelt fel, mindenki
megtalálhatta a neki tetszőt.
Nagyon jók voltak az idei kakasos pólók is! Viszont számomra az egyik legjobb a szokásos

Fotó: Kolics Imre Drón Video
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Zrínyiek nyomában

Sziget ’1566

A Mozsgóért Egyesület néhány lelkes, a történelem
iránt fogékony tagja részt vett Szigetváron egy több
fordulós történelmi és helytörténeti vetélkedőn. Érdekes előadásokat hallgathattunk, történelmi túrán vettünk részt, készítettünk kisfilmet Mozsgóról, verset
költöttünk, régi történeteket és recepteket írtunk. Sok
új információval lettünk gazdagabbak és nagyon jól
éreztük magunkat.

Szulejmán szultánnak
hatalmas serege
Szigetvárhoz vonult,
hogy a várost bevegye.

A hab a tortán, hogy első helyezett lett a csapatunk,
felnőtt kategóriában. A fődíj egy kirándulás Csáktornyára, ahol megnézhetjük Zrínyi Miklós várát. Jó érzés
volt, hogy a befektetett időnek és munkának meglett
az eredménye. Jövőre újra „Zrínyiek nyomában”.

Fényes ajándékkal
el nem kápráztatja.
Nem létezik oly kincs,
mely megadásra bírja.

Szigetvár várának hős kapitánya,
nem hajlott török
csábító szavára.

A védőkhöz fordult
az ostromló sereg,
de árulót itt ezer
aranyért sem lelhet.
Mindhiába várja,
egy sem akad közte,
ki a kapitány életére törne.
A belső várba vonult
Zrínyi maroknyi csapata.
Elszántan készülődött
a legvégső harcra.
Sziget kapitánya
díszes öltönyében,
száz arannyal,
fényes mentéjében.
Kitört az ágyúlövés
ütötte résen.
Hűséges vitézi élén.
A végső roham után,
Heves küzdelemben
golyó és nyílvessző által,
holtan esett össze.
A bátor várvédők
elszántan harcoltak,
a véres csata után,
csak hírvivők maradtak.
Sziget várának ostroma
így esett,
büszkén idézi meg
az emlékezet.
Zsibrita Lászlóné
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Kovács László Árpád u.
Varga Józsefné Mátyás k. u.

Szekszárdi verseny páros kategóriájának 1. helyezettjei: Vass Tibor (Pécs) - Matus Attila (Mozsgó)

SZÜLETÉS
Gál Mirella 2018. július 3-án megszületett édesanyja Tormási Melinda és édesapja Gál József
nagy-nagy örömére.
Lakhelye: Mozsgó, Pozsonyi utca 5.
Súlya: 2740 gr, hossza 48 cm.
Gratulálunk! Jó egészséget kívánunk!

HALÁLOZÁS
Megyesi Józsefné született Müller Jolán /Nagypeterd, 1934. 03. 23. an.: Dani Erzsébet/ Mozsgó, Mátyás Király utca 46. szám alatti lakos meghalt 2018.
június 11. napján.
Stadler István /Szigetvár, 1957. 10. 07. an.: Kovács
Mária/ Mozsgó, Árpád utca 26. szám alatti lakos
meghalt 2018. július 8. napján.
10 hetes kiscicák (5 db) ingyen elvihetőek Győri
Sándoréktól

Puskás István /Szigetvár, 1940. 12. 07. an.: Stájer
Mária/ Mozsgó Árpád utca 2/A. szám alatti lakos
meghalt 2018. július 9. napján.

MOZSGÓ SZENTMISE RENDJE
Július 28. szombat 18.00 óra

Nyugodjanak békében!
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