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Ha Mozsgó, akkor Kakasfesztivál! Idén 6. alkalommal rendezzük meg méltán híres fesztiválunkat, 

melyre már az ország különböző részeiről érkeznek a vendégek. Mutassuk meg, hogy ha a MOZS-

GÓIAK összefognak, fergeteges hangulat kerekedik. Dicsekedjünk el a legszebb kakasainkkal! 

Hozza el mindenki fehér, tarka, legszebb tollú, különleges tarajú vagy éppen a számára legkülön-

legesebb kakasát, hogy mindenki megcsodálhassa.  

Keressük a legjobb szakácsot, aki olyan kakasból készült ételt tud készíteni, hogy a zsűri meg-

nyalja mind a tíz ujját utána. Lehet az kakaspörkölt vagy kakassült, mindegy, csak finom legyen. 

A kakast mi álljuk, a többi már a szakácson és kuktákon múlik. Keresse elő mindenki a legjobb 

receptjét, főzzünk egy jót! Mutassuk meg, milyen is az igazi hamisítatlan baranyai kakaspörkölt, 

milyen a legízletesebb kakassült.  

Kutatjuk még a legrátermettebb kakast a faluban. Aki elég ügyes és erős ahhoz, hogy az idei évben 

megnyerje a kakasütést és a kakasviadalt. Lányok és fiúk, hölgyek és urak egyaránt megmérettet-

hetik magukat. A játékok már mindenki számára ismertek. Gyere és próbáld ki a szerencsédet, 

találd el te a cserépkakast a kör közepén! Mindkét győztes elnyeri méltó jutalmát. 

Ezen a két napon minden korosztály megtalálja a számára legélvezetesebb programot. A kicsiket 

játékokkal várjuk, ahol egy újdonság ─ lisztes- és kukorica játszóház ─ is helyet kapott az idei 

évtől. A fiatalabb és idősebb korosztály kedvére válogathat a neves fellépőink közül, emellett a 

hagyományőrző programjainkon is részt vehet. A focirajongóinkról sem feledkeztünk meg, hiszen 

vasárnap óriás kivetítőn szurkolhatják végig az EB döntőt.  

Fogjunk össze, és érezzük jól magunkat! Jöjjön mindenki, nevezzen a versenyekre és legyünk 

büszkék arra, amit eddig megalkottunk és közösen elértünk.  

Kapcsolódjon ki mindenki nálunk, a sok színes programmal.  

Legyünk büszkék arra, hogy MOZSGÓIAK VAGYUNK!  
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6. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL  

Csak egy számít Mozsgó,  

és az emberek, akik benne élnek! 

 

A fesztivál megálmodójával, Kovács Zsolt Vilmos 

polgármester úrral zárjuk sorozatunkat.  

 

 

 

Fotó: Ken Owen 
 

Honnan jött a kakasfesztivál ötlete?  

Gyerekként itt nőttem fel, és részese voltam a Len-

gyeltóti János által szervezett falunapoknak, ren-

dezvényeknek. Mozsgó ezek által, regionálisan és 

országosan is ismert volt, a szigetváriak és pécsiek 

kedvelt kirándulóhelyének számított, a kakasütés 

hagyományát szintén megismertette az emberek-

kel. Ezt a népszokást ugyan a későbbiekben is 

megtartották falunkban, viszont a rendezvények 

színvonala nem változott, ha erősebben fogalmaz-

nék, úgy mondanám ellaposodott, ─  az emberek 

igénye viszont megnőtt. Fontosak a hagyományok, 

de a jövő megtervezése talán még ennél is fonto-

sabb. „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a 

láng továbbadása.”, ahogy hallhatjuk Morus Tamás 

gondolatait számtalan fórumon. Szerettem volna, 

ha a kakasütés szokása tovább élne, és ismét egy 

széles közönség megismerné, és ezáltal Mozsgó is-

mertté válna. Ennek a két dolognak a figyelembevé-

telével fogalmazódott meg a kakasfesztivál gondo-

lata, ahol a hagyományainkat bemutatva, de mégis 

a mostanra népszerűvé vált fesztivál hangulattal 

együtt eltölthetünk egy szórakoztató napot.  
 

Mindig is nagy terveim voltak a faluval kapcsolat-

ban. Minden területen azt akarom, hogy a legjobbak 

legyünk. Magyarlukafa, Somogyhárságy a rendez-

vényei által ismertté vált. Egy magas színvonalú ren-

dezvényt álmodtam meg, amely előtérbe helyezi a 

hagyományainkat, de egyben szórakozást nyújt a 

közösség számára és Mozsgó községet naggyá te-

szi. 
 

A szervezés, megvalósítás hogyan történik?   

Kezdetben egy profi szervező segítségét kértük, aki 

kialakított egy koncepciót és egy dizájnt, ezt próbál-

tuk továbbfejleszteni az elmúlt években. A későbbi-

ekben pedig egyre jobban belerázódtunk a szerve-

zésbe. Mostanra már összecsiszolódott a csapat 

annyira, hogy gördülékenyen mennek a munkála-

tok.  
 

A szervezés egy hosszadalmas folyamat, ez egy óri-

ási rendezvény, számtalan apró részből tevődik 

össze, sok ember munkáját kell összehangolni. A 

szervezői munkát a könyvtár dolgozói és a Mozsgó-

ért Egyesület végzik. Mivel „gyermekemnek” érzem 

a kakasfesztivált, most is ragaszkodom ahhoz, hogy 

minden részletéről tájékoztatva legyek. Az ötletelés, 

a főbb programelemek kialakítása már a fesztivál 

zárásakor felvetődik, és egész évben folyamatos. 

(Ez nem meglepő, hiszen, ha pályázunk, már nov-

emberben kész programmal kell előállni.)  
 

A megvalósításba már bekapcsolódnak az önkor-

mányzat dolgozói, az intézmények, és a falu lakos-

sága is. A rendezvényt megelőző hetekben van az 

utolsó hajrá, amikor mindenkire szükségünk van ah-

hoz, hogy egy élvezhető fesztivál körvonalazódjon 

ki a végére. Készülnek a fajátékok, rajz- és kiállító-

táblák, pólókat, díjakat rendelünk, majd az utolsó 

két hétben a közmunkásaink kialakítják a versenyek 

helyszíneit, felállítják a pavilonokat, a színpadfedést, 

füvet nyírnak, szénabálákat készítenek, takarítanak, 

rendezkednek. Öröm nézni azt a rengeteg embert, 

aki sürög-forog. Büszke vagyok Mozsgóra, a 

MOZSGÓÉRT DOLGOZÓ EMBEREKRE, és arra, 

amit eddig elértünk. Természetesen mindez nem 

valósulhatott volna meg a közösség összetartása és 

áldozatos munkája nélkül. Hiszen akkor haladunk 

előre, ha összefogunk. Én csak egy szem vagyok a 

gépezetben, ötleteket adhatok, de a megvalósítás 

az emberek érdeme, akik nap, mint nap dolgoznak 

azért, hogy jobbak és szebbek legyünk. Megragad-

nám a lehetőséget, és köszönetemet kívánom kife-

jezni mindazoknak, akik részt vesznek az előkészí-

tésben és a lebonyolításban, a falu lakosságának a 

támogatást, a dolgozóknak a munkáját.  
 

Mi a fesztivál sikerének a titka? 

Nem szabad megállni egy helyben, mindig haladni 

kell előre. Hitvallásom, aki megáll, az nem stagnál, 

hanem visszafejlődik és lemarad, nem szabad sab-

lonossá válni. Megjegyzem, ebben a szellemiség-

ben végzem a munkámat minden téren. Ennek az 

elvnek a figyelembe vételével döntöttünk idén úgy, 

hogy kétnapos lesz a kakasfesztiválunk. 
 

A szellemiség is más, mint a megszokott. Nagy súlyt 

fektetünk a fiatalok bevonására, másként gondol-

koznak, olykor lendületesebb és frissebb ötleteik 
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vannak, megújulásra való képességük fontos szá-

momra. Sok fiatalt foglalkoztatunk, és vannak olya-

nok is, akik önkéntesként besegítenek. Az ő ötleteik 

és terveik is színesebbé teszik a rendezvényt. Eze-

ket, és a hagyományokat összegyúrva igyekszünk 

megalkotni egy mindenki számára élvezhető napot, 

sőt most már kettőt.  
 

Nem csak egy célközönség van, hanem mindenki 

számára igyekszünk szórakozást nyújtani. Ez lát-

ható a fellépők sokszínűségén és a programokon is. 

Egy kreatív csapat áll a hátam mögött, akik érzik, 

hogy egyensúlyt kell teremteni az új és a hagyomá-

nyok megőrzése között, és egy lelkesen dolgozó 

csoport, akik megvalósítják mindezt. 
 

És hát a legfontosabbak az anyagiak. Senki nem ta-

gadhatja, hogy pénz nélkül nem lehet semmit meg-

valósítani, én ebben vagyok nagyon jó. Több oldal-

ról támogatjuk meg a rendezvényt is. Folyamatosan 

figyeljük a pályázatokat, amint kapcsolódási pontot 

találunk, már rögtön meg is ragadjuk a lehetőséget. 

Másik oldalról a közmunka-programban rejlő lehe-

tőségeket használjuk ki, adott a munkaerő, adottak 

a termelő üzemek, a megtermelt bevételekből a 

fesztivált is tudjuk finanszírozni. 
 

Mik a további tervek? 

Terveink mindig vannak. Alapvetően Mozsgó jövőjét 

építjük. Ez mindig túlzó kijelentésnek tűnik, ezért 

megpróbálom kifejteni. A falvaink léte a jövőnk zá-

loga. A mezőgazdaságból a lakosság kb. 5 %-a tud 

csak megélni. Bár egyre több üzem települ a fa-

lunkba is, de a munkaerőigényük kevés. Kitörési 

pontot a szolgáltatási szektor bővítése jelenthet 

még. Olyan környezetet kívánunk kialakítani, mely a 

turisták számára kedvelt célpont. Ezért pályáztunk 

a kápolna felújítására, közösségi terek kialakítására, 

turistaútvonalak bővítésére, látványosságok kiépí-

tésére.  
 

A jelenlegi infrastruktúra nem teszi lehetővé a fesz-

tivál bővítését. Ezeken változtatni kívánunk, megnö-

veljük az áramvételi lehetőséget, kiépítjük a vizet, a 

villanyt az árusító pavilonokhoz, a főzőverseny hely-

színéhez. Pályázni kívánunk fogadó- és információs 

helyre, kilátóra, játszótérre, ügyességi parkra. Pihe-

nőteret és főzőhelyeket alakítanánk ki, állandó bü-

féhelyszíneket hozunk létre, az illemhelyek számát 

megnöveljük.  

Olyan helyszíneket akarunk kialakítani, hogy ne 

csak a kétnapos fesztivál ideje alatt, de egész évben 

tudjunk valami pluszt adni az embereknek, iskolás 

csoportok, családok, kikapcsolódásra vágyók szí-

vesen keressék fel Mozsgót.  
 

A jövőt építjük, és ezt a jelenben kell elkezdeni.  Cél-

jaink megvalósításában is számítok az emberek 

munkájára, mind az elméleti, mind a gyakorlati meg-

valósításban. Hiszen egyik nem működik a másik 

nélkül. Minden munkafolyamat fontos, ebből áll ösz-

sze egy kerek egész. Egymást segítve haladunk lé-

pésről lépésre előre. Mindig csak előre kell nézni, és 

arra törekedni, hogy minél jobbak legyünk. Aki a 

múltjába réved, annak nem lesz jövője.  

Tormási Viktória 

 

 
2012. Kovács Zsolt Vilmos és Gaják Petra 

2014. Fellép: Kasza Tibor       Fotó: Balogh Bea 
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KINCSES BARANYA FESZTIVÁL 

2016. május 28-29-én rendezték meg első alkalom-

mal Orfűn a Kincses Baranya Fesztivált. A kétnapos 

fesztiválon azon települések vettek részt, akik beke-

rültek a Baranya megyei Értéktárba, többek között 

a Mohácsi busójárás, a Bikali Puchner birtok, a Ge-

resdlaki Gőzgombóc Fesztivál és még sokan má-

sok. A rendezvényre Mozsgó is meghívást kapott, 

hogy bemutassa és népszerűsítse a Mozsgói Ka-

kasfesztivált.  

A program lebonyolítását a Mozsgóért Egyesület 

vállalta fel. A közönség Bencze Balázs által megis-

merhette a kakasütés hagyományát, melynek nagy 

sikere volt a vendégek körében, hiszen sokan kipró-

bálták. Megtiszteltetésként ért bennünket, hogy a 

Rádió 1 és a televízió is felvételt készített rólunk. 
 

A nap folyamán sokan érdeklődtek a kakasfesztivál 

iránt, mi pedig szívesen tájékoztattunk mindenkit. A 

gyerekek kipróbálhatták a jól ismert népi játékokat. 

Sok érdekes tapasztalattal és élménnyel lettünk 

gazdagabbak.  

Bege Amália 

 

Fotó: Kincses Baranya 
 

 
Fotó: Kincses Baranya 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Visnyei Károlyné szül.: Balog Katalin /Mozsgó, 

1924.11.24. an.: Gál Mária/ volt Mozsgó, Pozsonyi 

u. 26. sz. alatti lakos meghalt 2016.május 24. nap-

ján. 
 

Ambrus Ágnes Katalin /Pécs, 1958.06.23. an.: Bá-

lint Mária/ volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti 

lakos meghalt 2016. május 28. napján 

 

Nyugodjanak békében! 
 

 
 
 

 

Gratulálunk Szabó 

Istvánné, Árpád utca 

38. sz. alatti lakos-
nak, aki április 21-

én töltötte be a 70. 

életévét. 

Az újság szerkesztői 

elnézést kérnek a 

megcsúszott kö-
szöntésért.  

 

 

 

Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azon 70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat, akik 

június hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 
 

Takács József Alsóhegy 

Schaub Jánosné Árpád u. 

Pásztó Sándorné Árpád u. 

Csizik Mihályné Árpád u. 

Marosi Lajos Batthyány u. 

Paksi Károlyné Kassai u. 

Pap Józsefné Mátyás k. u. 

Fekete István Mátyás k. u. 

Viljovácz István Mátyás k. u. 
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JÚNIUS 

 

A június az már nyár, 

de a lelkünk vissza vágy. 

Új kikelet jön világra, 

Az újholdhoz és boróka ágára. 

 

A rózsa tüskéje megbök nyáron, 

és a szívem  csücske bánatos, mint az álom. 

Álom ízét megkóstolom én éjjel, 

Összeszedem egy zsákba az eredményem. 

 

Mindjárt vége a tanévnek, 

Ceruza, toll megpihenhet. 

Írás, olvasás elszállhat, 

A sok tanuló elfárad. 

 

Kolovics Virág 

 

 

APRÓLÉKOK AZ UDVARBAN 

 

 

 

Boros Józsefné, Irénke néni, törpe tyúkja a család-

jával 

 

 
 

 

Gyereknap az óvodában 
 

Május 26-án a mozsgói óvodában minden a gyere-

kekről szólt, ugyanis akkor tartottuk a gyereknapot.  

 

 

A délelőtt a Mozsgói Csepürágók előadásával kez-

dődött, A hét kecskegida meséjét elevenítették 

meg, a gyerekek nagy örömére. Az előadást 

Sajgóné Decsi Gyöngyi rendezte, a gyönyörű dísz-

let festése pedig Horváth Szilveszter munkája. (Kö-

szönet érte). Szép idő volt, így a reggeli után to-

vábbi meglepetések várták az udvaron a gyereke-

ket, volt sokféle népi játék, arcfestés, csillámteto-

válás, kézmüveskedés. Minden gyerek kedvére vá-

logathatott, ki is próbálták a fajátékokat. A ked-

venc a körhinta volt, az arcok is hamar színekben 

pompáztak, volt pókembertől királylányig minden 

mesehős és a csillámtetoválás is igen népszerű 

volt. Kihasználtak minden lehetőséget és nagyon 

jól érezték magukat. Az óvónők és az óvoda dolgo-

zói minden gyereknek és segítőnek jégkrémmel 

kedveskedtek.  
 
 

Köszönjük minden egyesületi tagnak és segítőnek 

valamint a könyvtár dolgozóinak, hogy partnerek 

voltak ennek az ötletnek a megvalósításában és 

szebbé varázsolták az óvodások napját. Köszönjük 

a gyerekek nevében is.   

 Gulyás Csabáné óvodavezető 
 

 
 

Az előadást bárki megnézheti a kakasfesztiválon, 

szombaton délelőtt 10 órakor. Szereplők: Bencze 

Balázs, Bilanics Sándorné, Horváth Betty, Paizsné 

Földi Anikó, Paizs Réka, Puskásné Horváth Éva, 

Sánta Róbertné, Sajgóné Decsi Gyöngyi, Szijártó 

Erik, Tarlacz Istvánné, Tormási Gyuláné, Zsibrita 

Lászlóné, Mesemondó Viljovácz Istvánné  
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2016. május 4-én iskolánk felső tagozatos diákjai bér-

letük utolsó színdarabját tekinthették meg Pécsett, 

ahol A kis herceg mesebalettet nézhették meg. Na-

gyon izgalmas és színvonalas előadáson vehettek 

részt. A tanulóknak nagyon tetszett és jól érezték ma-

gukat. Köszönet az önkormányzatnak, hogy biztosítot-

ták a buszt.  
 

 
 

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő  

Pécs, 2016. május 09. 

Kislabdahajításban 1. helyezést ért el Radák Ádám (8. 

o.) ezzel az eredménnyel az országos döntőbe jutott, 

ami Székesfehérváron kerül megrendezésre. 

300-m futásban 3. helyezést ért el Radák Ádám  (8. o.). 

1500-m futásban 2. helyezést ért el Mates Dávid (8. 

o.), Súlylökésben 3. helyezés: Stocker Ramóna (8. o.) 

Felkészítő tanár: Kovács Dezső 
 

  
 

Anyák napja az iskolában 

Iskolánkban megrendezésre került az osztályokban az 

anyák napi műsor. Nagyon jó érzéssel töltött el minket, 

hogy a szülők könnyes szemmel figyelték gyermekei-

ket. A gyerekek nagy örömmel készültek a műsoraikra, 

illetve saját készítésű ajándékokkal lepték meg az 

édesanyjukat és nagymamájukat.  
 

Kis iskolák atlétikai diákolimpia körzeti versenye 

(Szigetvár)  2016. május 20-án 

Leány csapat az  atlétika összesített csapatverseny-

ben 1. helyezést értek el. Hegedűs Petra (4. o.), Sánta 

Nikoletta (4. o.), Cseh Bernadett (6. o.), Sánta Vivien 

(6. o.), Radák Éva (8. o.), Gelencsér Mercédesz (8. o.) 

Fiú csapat az atlétika összesített csapatversenyben 2. 

helyezést értek el. Buzás Sándor (4. o.) ,Tormási Mik-

lós (5. o.), Hegedűs Péter (7. o.), Szabó Attila (6. o.), 

Radák Ádám (8. o.), Mates Dávid (8. o.) 

Leány svéd váltó futásban 2. helyezést értek el. 

Sánta Nikoletta (4. o.), Cseh Bernadett (6. o.), 

Gelencsér Mercédesz (8. o.), Radák Éva (8. o.) 

Fiú svéd váltó futásban 1. helyezést értek el. 

Tormási Miklós (5. o.), Hegedűs Péter (7. o.),  Mates 

Dávid (8. o.), Radák Ádám (8. o.) 

Fiú 600 m futásban Hegedűs Péter (7. o.)  4. helyezést 

ért el.  

Leány 800 m futásban 2. helyezést ért el  Radák Éva 

(8. o.) Fiú 800 m futásban 1. helyezést ért el Radák 

Ádám  (8. o.)  2. helyezést ért el Mates Dávid (8. o.) 

Felkészítő tanár: Kovács Dezső 
 

Kis iskolák megyei döntő Pécsett 2016. május 23. 
Fiú svéd váltó futásban az atlétika összesített csapat-

versenyben  1. helyezést értek el. 

Tormási Miklós (5. o.), Hegedűs Péter (7. o.), Mates 

Dávid (8. o.) ,  Radák Ádám  (8. o.) ezzel az országos 

döntőbe jutottak, ami Békéscsabán kerül megrende-

zésre. 

Leány svéd váltó futásban az atlétika összesített: csa-

patversenyben 4. helyezést értek el Sánta Nikoletta (4. 

o.), Cseh Bernadett (6. o.), Gelencsér Mercédesz (8. 

o.), Radák Éva (8. o.). 

Leány 800 m futásban 2. helyezést ért el  Radák Éva, 

amivel az országis döntőbe jutott, ami Békéscsabán 

kerül megrendezésre. 

Leány csapat az atlétika összetett csapatversenyben 

4. helyezést értek el. Hegedüs Petra (4. o.), Sánta Ni-

koletta (4. o.), Cseh Bernadett (6. o.), Sánta Vivien (6. 

o.) Radák Éva (8.o.), Gelencsér Mercédesz (8.o.). 

Fiú csapat az atlétika összesített csapatversenyben 9. 

helyezést értek el: Buzás Sándor (4. o.) ,Tormási Mik-

lós (5. o.), Hegedűs Péter (7. o.), Szabó Attila (6. o.) 

Radák Ádám (8. o.), Mates Dávid (8. o.). 

Felkészítő tanár: Kovács Dezső 
 

Atlétika diákolimpia egyéni körzeti döntő Szigetvá-

ron 2016. 05.31. 

Iskolát képviselték: Farkas László (8.o.), Radák Ádám 

(8.o.), Mates Dávid (8.o.), Tóth Levente (7.o.) 
 

2016. május 30-án  Radák Ádám (8. o.) részt vett 

Székesfehérváron az országos döntőben: 10. hely. 
 

Hajdú Szilvia, tagintézmény-vezető 
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SPORTSIKEREK 

 Kovács Dezső pedagógus és Radák Ádám 
 

Radák (Ignéczi) Ádám iskolánk nyolcadik osztályos 

tanulója kislabdahajítás kapcsán öregbítette 

Mozsgó hírnevét.  

 

 

Edzőjével, Kovács Dezsővel beszélgettem Ádám 

legutóbbi sikeréről. 

- Régóta felfigyeltem arra, hogy Ádám fizikai 

alkata sportsikerek lehetőségével biztathat, de a va-

lódi sikerhez kemény munka is szükséges- ez az, 

amiben Ádám nagyszerű. Tavaly vettem észre, hogy 

kislabda hajításban kiemelkedően ügyes. Külön-

böző erőfejlesztési gyakorlatokat mondtam neki és 

technikai tanácsokkal láttam el, amit Ádám mind 

megfogadott; önszorgalomból edzette magát, erő-

sített, gyakorolt és egy év alatt a 61-62 méteres do-

bását 70 m felé fejlesztette, megcsinálta! Az Atléti-

kai Diákolimpia Megyei döntőjén 70 m 28 cm-rel 

első helyezést ért el, ami önmagában is nagyszerű, 

de az fantasztikus, hogy ez a verseny nem kisisko-

lák, hanem minden iskola diákjai között zajlott. Így 

Ádám Baranya Megye bajnoka! Azóta edzésen 76 

m-t is hajított már- meséli lelkesen a büszke edző. 

Gratulálunk ! 

 

 

ORSZÁGOS BAJNOK, Radák Bertalan 
 

A Mozsgói iskola igazgatónőjét, Hajdú Szilviát kérdez-

tem arról, hogyan is indult községünkben a birkózás 

megismertetése a diákokkal. 

A Mozsgói iskolában Módos Jani bácsi és 

Hajdú János indította el a birkózó edzéseket. János 

nagyon szerette ezt a sportot, autodidakta módon ta-

nulta meg a fogásokat, hogy a diákjaival is megszeret-

tethesse a birkózást. - kezdi Szilvia a visszaemléke-

zést. 

A birkózás egyesületi szinten tud működni, is-

kolai szinten a grundbirkózás valósítható meg. A 

grundbirkózás ősi, népi játék szabályai alapján vívnak 

meg a kakasok a kakasfesztiválon. 

A „sima” birkózásban nagy sikereket értek el diákjaink. 

Pl: Czagányi Dóri, Hunyadi Imre, Szíjártó Krisztián, 

Kiss Bernadett, Kiss Viktória, Szabó Dalma. Ők nagy 

versenyekre tudtak eljutni. 

János és Jani bácsi engem is megtanítottak a 

grundbirkózás alapjaira- folytatja Szilvia- így Országos 

Diákolimpiákra vihettem el a gyerekeket. Jártunk Ka-

zincbarcikán, Budapesten, Egerben és Pécsen is. Az 

olimpia igazi élményét élhettük át- olimpiai láng, a csa-

patoknak felvonulás, igazi megnyitó ünnepség… 

Amire igazán büszke vagyok, hogy a mi isko-

lánk sikerein felbuzdulva a mai napig több környékbeli 

általános iskola is megszerette ezt a sportot és diák-

jaik versenyeken indulnak. 

Amikor már nem tudtam vállalni a birkózók tá-

mogatását, Tomsics István indította újra a birkózást és 

grundbirkózást is az iskolánkban. Radák Berci első 

osztályos korától edz István keze alatt. Radák Berci, 

Orsós Jenő, Stocker Ramóna, Nemesics Hajnalka 

nemzetközi versenyekre is eljutott.   

  A csapat tagjai közül egyedül Berci volt kitartó,  

munkájának eredménye mostanra ért be: országos di-

ákolimpiai bajnok lett a saját súlycsoportjában. 

 

RADÁK BERCI 

Tökéletesre 
belőtt frizura, 
kedves, zavar-
ban lévő mo-
soly - igazi ka-
masz. Isko-
lába jár, have-
rokkal lóg, 
sportol… 
utóbbit nem 
is akárhogy! 

Ő Radák Ber-
talan – az iskola hatodik osztályos diákja - aki 
nemrégiben első helyezést ért el a budapesti Kluj 
Iván Sportcsarnokban megrendezett Birkózó Di-
ákolimpián és hétvégén harmadik helyezett lett a 
Horvátországi Ludbergben szervezett nemzetközi 
versenyen. 

Kérem, meséljen erről. Kamaszosan beszélge-
tünk: keresem a kérdéseket a szűkre szabott vá-
laszok között. Végül kikerekedik a kép Berci 
sportéletéről… 

…Szigetváron edz, immár 4. éve, Tomsics István 
és Pamuki Tamás edzők vezetésével. Megtudom, 
hogy az edzés legjobb része az, hogy a haverok-
kal találkozhat, a versenyeken pedig legfonto-
sabbnak szülei, edzői és csapattársai biztatását 
érzi. Minden nap van edzés,  amit enyhébb be-
tegségek esetén sem hagy ki. A napi edzésrend-
ben játék, bemelegítés, fogásdobálás (fogás gya-
korlás párban), iramdobálás (fogyasztó céllal), 
küzdő birkózás és erősítés is van. Berci-lehető-
ség szerint- az általános iskolai tanulmányai 
után is szeretné folytatni az edzéseket. 

Bóni Tünde 
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Lengyeltóti János Általános Iskola – Emléknap 

 

Iskolánk névadójának emléknapját immár 20 éve 

ünnepeljük. Idén május 13-án gyűltünk össze a kul-

túrházban. 

Közösen elénekeltük a Himnuszt, majd Hegedüsné 

Szojkó Tünde köszöntőjét hallgattuk meg, akitől 

megtudtuk, hogy Lengyeltóti János okleveles tanító 

1930. november 20-án kezdett el dolgozni a 

mozsgói iskolában. Népiskolai tanítóból lett az is-

kola igazgatója. A gyerekekért, a közösségért, a kul-

túráért tett érdemei elismeréseként Hajdú János - 

az iskola későbbi igazgatója - kezdeményezésére 

1996 májusától iskolánk névadójaként tisztelhetjük. 

Kántor Éva iskolai élményeinek elmesélése után 

Reszli János visszaemlékezései mutatták be az el-

múlt évek, évtizedek diákéveit. 

Stájer Gyuláné Magdi néni, Lengyeltóti János uno-

kahúga, önéletrajzi írásait ajánlotta fel a megemlé-

kezéshez. Ebből állította össze és tanította be az 

ünnepi műsort Hegedűsné Szojkó Tünde és Hor-

váth Bernadett az iskola másodikos és hetedikes di-

ákjainak. A tanulók János bácsi gyerekkorát eleve-

nítették fel - egy gyerekkort, ami nagyon távol van a 

mai kortól, ami tele volt nélkülözéssel, veszteséggel, 

de érzelem és fantázia gazdagsága átmentette a va-

lódi értékeket, amikből Lengyeltóti János felnőtt-

ként adni és alkotni tudott. 

Az ünnepséget a köszönetnyilvánítások után a szó-

zat meghallgatásával zártuk. Ezt követően a teme-

tőben tettük tiszteletünket Lengyeltóti János sírem-

lékénél, ahová virágokat helyeztünk el. Az ünnep 

megkoronázásaként délután a Zselic-hangjai sza-

valóverseny zárta a napot. 

Zselic-hangjai szavalóverseny 

Hajdú János, volt iskolaigazgatónk kezdeményezé-

séből született hagyományként került megrende-

zésre a Zselic-hangjai szavalóverseny Mozsgón. 

Idén is, mint már megszokhattuk Orbánné Matus 

Erzsébet volt a rendezvény szervezője.  A helyi gye-

rekeken kívül a környékbeli iskolák diákjai érkeztek 

tíz különböző intézményből.  Idén több mint 80 diák 

jelentkezett a versenyre. A szépen feldíszített szín-

padon mutathatták be tudásukat az ünneplőbe öl-

tözött gyerekek. Hallhattunk klasszikus és modern 

verseket, vicces és megható költeményeket. A gye-

rekek nagyon izgultak, komolyan vették a megmé-

rettetést. Minden versenyzőt tapssal jutalmaztunk, 

a végső helyezéseket a szakmai zsűri hozta meg.  A 

zsűri elnöke Stenczer Béla, a Pécsi Nemzeti Színház 

művésze volt. Iskolánk diákjai közül az 1-2. osztá-

lyosok kategóriájában 3. helyezést ért el Garai Keve, 

a 3-4. osztályosok között különdíjat kapott Garai 

Nimród, az 5-6. osztályból 2. helyezett lett Nagy Ka-

tinka. Gratulálunk minden résztvevőnek!          B. T.  

 

 

 
 

Gyereknapi programon jártunk az Alsóhegyen mű-

ködő gyerekházban június 3-án. A kicsik anyukájukkal 

érkeztek. A programon a Mozsgói családi napközisek 

is részt vettek. Utóbbiak lenyűgöztek: igazi összeszo-

kott, boldog csapatként játszottak, tízóraiztak. A gye-

rekház nyüzsgő, gomolygó játszótérré vált - mindany-

nyian a gyerekek örömét kerestük; nem volt nehéz dol-

gunk.            B. T.  

  

Garai Nimród 
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GYERMEKKOROM EMLÉKEI… 

 

 
Csomafalva 
 

Szerintem sok embernek könyvet lehetne írni az éle-

téből, de nem ez a célom, hanem szeretném egy ki-

csit megismertetni az ottani életet azokkal, akik még 

nem jártak Erdélyben.  Két öcsém van, én vagyok a 

legidősebb ezért azt gondoltam akkor, hogy előjo-

gaim vannak velük szemben. Éltem is a lehetősé-

gekkel. Egy szem lány lévén, mindig nekem kellett 

takarítani, mosogatni, főzni, ja és a kerti munkákról 

ne is beszéljünk. Akkor minek vannak öcséim? Szé-

pen befogtam őket, először szép szóval, ha nem 

ment, akkor igértem valamit, vagy zsaroltam őket. 

Minél hamarabb végeztünk, annál több idő jutott 

másra. Volt egy „Somolyó” nevű patak a köze-

lünkbe, oda jártunk fürödni nyáron, télen pedig kor-

csolyázni (nálunk mindenki korcsolyával a lábán 

született), az öcséim hokisták voltak. Volt a falu köz-

pontjában egy jégpálya, ami természetesen csak té-

len működött. Olyan hidegek voltak, hogy minden 

télen jégpályát csináltak, és az kitartott tavaszig.  

Voltak bajnokságok, melyen több csapat is részt 

vett az egész megyéből, aztán voltak műkorcsolya 

versenyek és szabad korcsolyázások is. Én a mű-

korcsolyával próbálkoztam, elég jól ment, leg-

alábbis én elégedett voltam magammal. (Két éve a 

pécsi jégpályán megpróbáltam feleleveníteni a tu-

dásomat, hát mit mondjak, elég sokat felejtettem.) 

Fiatal lányok voltunk, és halálosan élveztük ezeket 

a programokat, lehetőség volt ismerkedésre. A ho-

kisok mind jóképű, belevaló srácok voltak. Persze a 

szurkolás volt az egészben a legjobb. Nemcsak a 

gyergyói, de az egész Csiki-medence képviseltette 

magát ezeken a bajnokságokon. Csomafalva min-

dig az élvonalban végzett. Manapság is híresek a 

gyergyói hokisták!  

A télben az volt a legjobb, hogy mindig volt 

mit csinálni, soha nem unatkoztunk. Szánkózni egy 

nagy dombra mentünk, jó sokan összegyűltünk, és 

csak a sötétség vetett véget a mókának. Meg vol-

tunk fagyva a mínusz 20 fokban, elázva a sok esés-

től, de ki bánta, nem is éreztük. Betegek sem vol-

tunk, szerintem megedződtünk. 

Három kilométerre laktunk a központtól, kö-

zel fél órába tellett az iskolába menés. Ehhez adjunk 

hozzá télen még egy fél méteres havat, voltak he-

lyek, ahol mi törtük az utat, mert akkoriban nem vol-

tak hótakarítók, még ma sincsenek. Igaz már hó 

sincs, csak nagy ritkán. De nagyon szerettem isko-

lába járni. Az egy-négy osztályt egy kis faiskolába 

jártam, nagyon közel a házunkhoz. Majd az öt-nyolc 

osztályosoknak volt egy nagy iskolájuk a falu köz-

pontjában. Csomafalva egy nagy község, ezért már 

akkor is négy iskolával rendelkezett. Akkor 4800 la-

kosa volt, most 4300, és 1670 ház (ezek 2011-es 

adatok). Volt három alsó tagozatos iskola a hozzá 

tartozó óvodával, ezek a falu különböző részein vol-

tak, hogy a kicsiknek ne kelljen annyit gyalogolni. A 

felső tagozat viszont a központban volt, és minden 

gyerek oda járt. Ezek voltak az igazi szép idők. Itt 

kezdtek el nekünk román, francia és angol nyelvet 

tanítani (igen nálunk az angol és a francia volt köte-

lező) Hál’Istennek!! Gábor fiam a középiskolában a 

francia nyelvet választotta, és én tudtam neki segí-

teni. Annyira jó érzés volt! Mondjuk, angol nyelven 

is pötyögök egy keveset, csak most már bánom, 

hogy nem képeztem tovább magam. Pedig mind 

három gyermekem jól beszél angolul, ráadásul Nán-

dor fiam Angliában él. Szerettem tanulni, érdekelt 

minden, matematika volt az erősségem, ezért is vé-

geztem később kereskedelmit.  

Nem volt nálunk napközi, sőt menza sem 

volt, mindenki azt ette, amit otthon csomagoltak. 

Visszaemlékszem, nekem elég volt egy vajas kifli 

amely meg volt szórva vastagon mákkal (én nagyon 

szerettem, természetesen csak úgy magába) és 

kettő darab „eugénia” (finom keksz megtöltve krém-

mel). Ez volt a napi adagom, de mindig reggeliztünk 

az öcséimmel. Kettőkor mindenki hazament, otthon 

készítettük el a leckénket, majd jöhetett a jól meg-

érdemelt játék.  
 

Bege Amália 

 

 SZENTMISE REND 

 június 12.  

 vasárnap 11:00 óra 
 június 18.  

 szombat 17:00 óra 

 június 25. 

 szombat 17:00 óra 

 július 02. 

 szombat 17:00 óra 

 július 10.  

 vasárnap 11:00 óra 
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AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVBŐL KIMARADT 
 

Attila hun király európai hadjáratával folytatjuk a 

sort, most is inkább a lényeges tanulságokkal, mint 

a száraz adatokkal ismerkedve. 

 Abban az időben Attila szálláshelye a hagyo-

mány, korabeli és későbbi történetírás, szépiroda-

lom szerint is a Kárpát-medence Tiszaparti része. 

Erről a tájról indul európai hódító hadjáratára. Nyu-

gati: de sajnos hazai mai, vagy közelmúltbéli törté-

netíróink lekicsinylően, de főleg elitélően írnak ezek-

ről a hadjáratokról. Ezekben a hun vagy magyar 

„barbárok, pogányok” rémisztő tetteit ecsetelve. 

Kalandozásnak beállítva, mintha teszem azt egy 

törzsfő, vezér vagy fejedelem csípős tavaszi regge-

len elhatározná, most megyünk és elkalandozunk 

Rómába, vagy Velencébe, rablunk, fosztogatunk, 

gyilkolászunk egy kicsit, megtöltjük a kincstárunkat. 

Megfújatja a kürtöket, és ahogy felmelegszik, elin-

dulnak. Elnézést a sarkításért az „ellentábor” is ezt 

teszi, (a maga helyén majd idézem). Egy hadjárat 

komolyabb dolog. Először is hosszú évek diplomá-

ciai és felderítő munkája előzi meg. Egy hadjárathoz 

szövetségesek, de legalábbis olyan népek kellenek, 

akik átengedik területükön a hadakat. Priszkosz ré-

tor korabeli utazó, történetíró ír Attila táboráról. Le-

írja a hun király Pazar rengeteg arannyal diszített fa 

palotáját. Számunkra azonban maga az udvartartás 

személyi része érdekes. Maga Attila több nyelven 

beszél. A rétor leírja, hogy legtöbb követtel a követ 

nyelvén beszél, ritkán alkalmaz tolmácsot. Ebből a 

leírásból legalább is két dolog biztosan következik. 

A sok követ sok nemzettel való kapcsolattartást fel-

tételez. Ezek a nemzetek, hogy egyenrangú szövet-

ségesek, adófizető hűbéresek vagy éppen leigázott 

népek voltak, népségétől függött. A másik, hogy a 

király, mint Rómában nevelkedett fejedelmi sarj 

megtanulta a latin és görög nyelvcsalád jórészét. 

Hazájába visszatérve, de már lehet, hogy Rómába 

kerülése előtt szert tehetett az akkori ázsiai Szkita, 

Hun, Türk nyelvcsaládok ismeretére. Adatot magam 

nem tudok az akkori germán nyelvismeretről, de 

tény, hogy sem előtte sem a következő közel másfél 

évezred során csak Attila alatt egyesültek a germán 

törzsek, lehet, hogy a Hun király ismerte az ő nyel-

vüket is. Más színben tűnik fel egy uralkodó, ha köz-

vetlenül tud beszélni, nem tolmács segítségével.  

 Elindul tehát „hódító” útjára a „barbár” király, aki 

több nyelven beszélve megteremti a diplomáciai fel-

tételeket felderítői útján, több év munkájával felde-

rítve a nyugatot, megszervezve a többszázezres se-

reg ellátását. Európában ekkor már tucatjával van-

nak kőből épült várak, védve a környékükön élő 

népséget. A várak ostromához szállítják az ostrom-

gépeket. Sorra megostromolják és elfoglalják a vá-

rakat. Európa Attila lábai előtt hever. Az uralom 

fenntartása végett a megszállt területeken haderőt, 

várőrséget kellett fenntartani, így a több ezer kilo-

méteres út során a had egyre fogyott. A történészek 

a fényesen induló végül mégis kudarcot valló hódító 

hadjárat kudarcának okát a túlságosan nagy terü-

letre való kiterjesztésében látják. A kudarc azonban 

nem volt sem végzetes, sem megsemmisítő. A 

csúcspont kétségtelenül a catalaunumi csata, ami a 

legnagyobb véráldozattal járt és a végpusztulásnak 

van beállítva. Nézzük a tényeket. Az akkori Európa 

két legnagyobb serege áll szembe egymással. A 

csata rettenetes. Az írások és hagyomány szerint 

százezres veszteséget szenved mindkét fél. Ma ez 

kissé túlzó, akkor is hatalmasak a veszteségek. A 

hunok bevetik bevált taktikájukat-, amit akkor már 

ismer Európa, mégis mindig bedől neki- a színlelt 

menekülést követő hátrafelé nyilazás és visszatá-

madás taktikáját. Estére véget ér a csata. Érthetet-

len történetírók egyike-másika, hogy beszélhet 

megsemmisítő Hun vereségről. Attilának Catalau-

num előtt és utána is számos győztes csatája folyt. 

A csata után az éj leple alatt a rómaiak elvonulnak, 

hátrahagyva halottaikat és elszóródott fegyvereiket. 

A „vesztes Attila” a „győztes Aitius” engedélyével 

temeti napokig az elesett Hunokat, szedi össze a 

fegyvereket, vonul el rendbe seregével? „Tönkre-

vert” seregével arat még számtalan diadalt és tér 

vissza a Tiszához uralkodni? A római birodalom ta-

lán a „győzelembe bukik meg”? Majd később látni 

fogjuk kísértetiesen hasonló Árpád hadainak 

aubsburgi „veresége”, ami után végigverik Itáliát.  

Pár gondolat még a „barbár hódító kalandozások-

ról”. Meglehetősen elítélnek bennünket miatta. Bez-

zeg Dárius Nagy Sándor, Hannibál hősök. Attila bar-

bár hódító, de Róma a kultúrát terjeszti. Közben ki-

írtja a Kelták, Gótok, Brittek, Irek stb javát. Ja, ké-

rem a kultúra terjesztése áldozatokat követel! A sort 

folytatják a vikingek, legtöbb Német-Római császár, 

Nagy Károly (aki akkora nyugati király volt, hogy 

korszakának létét is van, akik megkérdőjelezik). 

Folytathatnánk a sort Nyugat Európa kétes alakjai-

val (meglepően finom voltam), akik Amerikában 

negyvenmillió indiánt áldoztak fel a kultúra, a civili-

záció oltárán. A XX. századot nem is merem ideci-

tálni. Vajon nem-e az a felelősen gondolkodó ural-

kodó, aki országa ellenségeit, riválisait idegenben 

próbálja legyőzni, hogy országában közben is foly-

hasson a békés építő munka. Ez a fajta szemlélet, 

ha úgy tetszik politika fellelhető történelmünkben 

egészen a Don-kanyarig. 

Visszatérve Attilához van még egy nevezetes „csa-

tája”. Egyik hadjárata során eljut Róma falai alá, ost-

romra készül. Egyes történetírók szerint egy Róma 

közeli városhoz. Római helyszín mellett szól, hogy a 

várkapun a Római pápa jön ki. (A képes krónika sze-

rint is Róma a helyszín).  

A pápa kérést intéz Atillához  

- Ne háborgasd apostolaink sírját! 
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Egy törékeny öreg pap kevés kísérőjével szembe 

Atillával az „Isten ostora”-val, a százezres, de leg-

alább is több tízezres sereggel. A „csata” eldől, kűrt 

rikolt, a hatalmas sereg megfordul és élén Attilával 

(a barbárral) visszavonul Róma falai alól. Vajon me-

lyik nagyszerű uralkodó cselekedett volna így. Egy 

keleti barbár mutatta meg nyugat számára mi a 

Krisztusi szeretet! 

Nem sokkal később tragédia történik Attila Tisza 

parti palotájában. Orgyilkosok álmában megölik a 

nagy Hun királyt, azt az uralkodót, aki képességei 

és hatalma révén képes lett volna Európa nagyobbik 

felén egy egységes birodalmat létrehozni. Egyes le-

írások szerint orrvérzés ölte meg, ennek azonban el-

lentmondanak a keleti források melyek szerint két 

udvari embere „több sebből vérezve"találta. Halála 

utáni állapotokkal, az utódnépekkel - különös tekin-

tettel a magyarokra – a következő számtól foglalko-

zunk. 

Győri Sándor 

 

 

 

 

 
 

Bontott nagyméretű tégla eladó. 

Érd.: Kántor János 30/576-8532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használt konyhabútor eladó. Erd.: Paizs Sándor 

Mozsgó, Kolozsvári u. 8. Tel.: 73/344-406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mesél a Krónika 

 

Rovatunk szerkesztésekor Feri bácsi írásait, 

összegyűjtött dokumentumait, képeit hívjuk 

segítségül. Kérjük, csemegézzenek velünk! 
 

30-35 évvel ezelőtt júniusban 

1981. június 29.  

E napon nyílt meg Gróti László vegyes-

boltja. 
 

1986. június 16. 

Megérkezett a vándortáborba az első csa-

pat, a 9162. sz. Mező Imre úttörőcsapata 

Győrből. 
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IX. Porovica Kupa – Mozsgó 

 

Május 7-én, immár 9. alkalommal rendeztük meg a 

Porovica Kupa asztalitenisz- és sakkversenyünket. Az 

asztalitenisz mérkőzések a kultúrházban, míg a sakk-

verseny az iskola ebédlőjében és az alsós termében 

lett lebonyolítva. Most az asztalitenisz versenyről sze-

retnék beszámolni. Két kategóriában írtunk ki ver-

senyszámot párosok részére: 
 

1. Megyei-városi bajnokságban szereplő játéko-

sok részére. Ebben 15 páros versengett az elsősé-

gért. A párosok tagjai 10 településről érkeztek: Al-

máskeresztúr, Bonyhád, Kishárságy, Lakócsa, Má-

gocs, Mozsgó, Pécs, Szentdénes, Szentlőrinc, Szi-

getvár. A négyes döntő körmérkőzései után a követ-

kező sorrend született: 

1. Miklós Balázs-Sterner Péter (Mágocs) 

2. Pataki János-Matus Attila (Kishárságy, Mozsgó) 

3. Kecskés Gyula-Kovács József (Lakócsa, Almáske-

resztúr) 

4. Csonka József-Orsós András (Lakócsa) 
 

2. Amatőr játékosok részére. Sajnos ezt a kate-

góriát nem tudtuk indítani, mert csak 1 páros jelent-

kezett. 
 

   Úgy érzem, hogy versenyünk, a kiírásban szereplő 

célok mindegyikét teljesítette: versenyzési lehetősé-

get biztosítottunk az asztalitenisz sportágat űző játé-

kosok számára (a nap folyamán mindenki játszott 

legalább 8 mérkőzést, de volt, aki 11-et), valamint 

népszerűsítettük ezt a játékot. A megfogalmazott cél-

jainknál még fontosabbak azok, amiket ugyan nem ír-

tunk le, de mégis megvalósultak: 

 a meglévő sportbarátságok szorosabbá vál-

tak, újak kötődtek; 

 sportegyesületünk, községünk jó hírét a me-

gyén kívülre is elvitték a résztvevők; 

 népszerűsítettük a júliusban megrendezésre 

kerülő Kakasfesztivált (többen jelezték, hogy bene-

veznek a főzőversenyre). 
 

   Természetesen, mindez összefogás nélkül nem va-

lósulhatott volna meg! Köszönöm a szervezésben 

nyújtott segítségét Puskásné Horváth Évának és Bóni 

Istvánnak! A megvalósítás Nélkületek nem sikerült 

volna, köszönet érte! 

 Pölcz Évának – a vendéglátáshoz szükséges 

dolgok beszerzéséért 

 Szabados Zoltán főszakácsnak és „kuktái-

nak”: Tóth Lajosnénak (Marika), Kovács Gábornak, 

Varga Máténak és Böröcz Rolandnak – a finom ebé-

dért  

 Sajgóné Decsi Gyöngyinek, Papp Zsuzsanná-

nak, Horváth Józsefnénak, Stockerné Szabó Anikó-

nak és Tóth Bélánénak - a friss, finom sajtos pogá-

csákért 

 Orbán Józsefnénak (Marika) és Tormási Viktó-

riának – a finom kávéért, a büfé egész napos működ-

tetéséért, valamint a verseny ideje alatt történő fotó-

zásért 

 Tóth Lajosnak – a verseny zökkenőmentes le-

bonyolításáért 

 Kovács Zsolt Polgármester Úrnak és Sport-

egyesületi Elnöknek – a verseny anyagi feltételeinek 

biztosításáért, és a protokolláris részben (megnyitó, 

díjátadó) való szerepéért. 

   A napot jó hangulatban, közös beszélgetésekkel 

zártuk. Reméljük, jövőre ugyanilyen hangulatban, leg-

alább ennyien, és reményeink szerint a 2. kategóriá-

ban indulókkal együtt szervezhetjük meg a jubileumi 

X. Porovica Kupát! 
 

Mozsgó, 2016.05.15.                         Matus Attila 

                                  asztalitenisz szakosztályvezető 
 

 
 

Asztalitenisz hír 
 

 2016. április 16-án, sportegyesületünket 3 játékos     

 (Pataki János, Tóth Lajos és Matus Attila) képviselte  

 a „X. Dombóvár Kupa” asztalitenisz versenyen. A  

népes mezőnnyel, 9 asztalon megrendezett tornán,  

 megyei versenyzők között páros kategóriában a Pat 

 aki János – Matus Attila párosunk a IV. helyen, míg 

 egyéniben, Matus Attila a III. helyen végzett.  

 Gratulálunk sportolóinknak a szép eredményekhez!  

 Hajrá Mozsgó!!! 
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Hajrá Mozsgó! 
 

Május utolsó hétvégéjén láttuk vendégül a 

simontornyai „Jóbarátok Tenisz Klub” tagjait. Kéré-

süknek eleget téve, megismertettük velük a bocsa 

sportág szabályait, szépségét. Barátságos mérkőzé-

sek keretében összemértük tudásunkat bocsában és 

teniszben.  

A szombati nap fénypontja a Mozsgó-Lánycsók me-

gyebajnoki futballmérkőzés volt: vendégeink ugyanis 

olyan hangulatban szurkoltak csapatunk győzelmé-

ért, amit bármely csapat szurkolói megirigyelhetné-

nek (a facebook-on látható az a videónk, amit Hor-

váth Zoli készített). A helyszínen megjelent mozsgói 

szurkolóinknak üzenem: lehet így is szurkolni! Amint 

láthatták, csapatunknak is nagyon jól esett ez a fajta 

biztatás! Köszönjük Simontornyai Barátaink! Hajrá 

Mozsgó!!! 

 

 
 

                                                                              Matus Attila

 

 

 

Sakkünnep Mozsgón 

 

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a 

Mozsgói Porovica Kupa.  

Évről évre bővül a résztvevők száma és erősödik a 

színvonal.  Idén három megyéből érkeztek verseny-

zők: 10 felnőtt csapat és 25 fő gyermek induló ne-

vezett négy különböző korosztályban. Mozsgó csa-

pata mind a felnőttek mind a gyerekek között kép-

viseltette magát.  

A kupa elismertségét és rangjának emelkedését mi 

sem jelzi jobban, hogy megtiszteltek bennünket 

olyan sportolók, mint Máthé Gáspár (IM) nemzetközi 

mester, Bóta András a Baranya Megyei Sakkszövet-

ség elnöke, ezen kívül még  öt olyan játékos, akinek 

2000 ELO pont feletti értéke van. Ők a nemzeti 

sakkbajnokság II. osztályában versenyeznek (NB 

II.). Ebben a rangos mezőnyben nem csoda, hogy 

Mozsgó csapata már nem tud olyan eredményeket 

elérni, mint abban az időszakban, amikor a kör-

nyező falvak „amatőr és hobbi” játékosai küzdöttek 

meg egymással. Így is remekül helyt álltunk, 

ugyanis, az állandó riválissal, Szulimánnal holtver-

senyben a 6. - 7. helyen végeztünk megelőzve olyan 

csapatokat, akik hivatásos bajnokságban is játsza-

nak (Szentlőrinc, Kármin SE II.).   

A sakkversenyt - a tavalyi hagyományteremtés után 

- idén is megrendeztük az utánpótlás számára.   25 

ifjú sakkozó érkezett a megmérettetésre, szüleikkel 

együtt.   Négy kategóriában indítottuk a versenyt. A 

legtöbb fiatal résztvevőt a Szigetvári Sakkegylet de-

legálta. Létszámban utánuk következett Mozsgó - 

nem kis büszkeségünkre-hat fővel.  Érkeztek még 

versenyzők Siklósról, Szentlőrincről, Pécsről, Kom-

lóról, Harkányból, és Kaposmérőről.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A legjobb eredményt a hazai indulók közül Tormási 

Miklós érte el. Saját kategóriájában a 3. helyet sze-

rezte meg. Miklós heti egy alkalommal a Lengyeltóti  

János Általános Iskola sakkszakkörébe jár gyako-

rolni.  

Egy ilyen sikeres verseny után,  mint  szervezők, 

mindig elégedettek vagyunk és nem sajnáljuk a 

munkába fektetett időt, energiát.  Jövőre is szeret-

nénk megszervezni ezt a remek küzdelmet hozó vi-

adalt, annál is inkább, mert a résztvevőktől csak 

pozitív visszajelzéseket kaptunk - már most jelez-

ték, hogy jövőre is szívesen jönnének.  

Szeretnénk megköszönni Kovács Zsolt Polgármes-

ter Úrnak, spotköri elnökünknek, hogy az ügy mellé 

állt, minden anyagi és erkölcsi segítséget megte-

remtve annak érdekében, hogy egy újabb sikeres 

rendezvénnyel büszkélkedhessünk. 

Bóni István 

sakk szakosztály-vezető 
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Május hónapban felnőtt focicsapatunk két fontos 

mérkőzést is játszott. A Megyei Kupában 4. fordu-

lóban Bóly ellen döntetlent játszottak, és továbbju-

tottak a következő fordulóba. Az 5. fordulóban Kő-

vágószőlős ellen döntetlent játszott csapatunk, így 

nem folytathatták a bajnokságot. 
 

Gratulálunk az eredményhez. 
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Baranya Pannónia M. II. o. ffi felnőtt  

2015/2016. évad tavaszi fordulói 
 

Májusi mérkőzések 
               
 

 28. forduló 2016.05.08. (vasárnap)  

Vajszló – Mozsgó 1 – 3 

Góllövők: Horváth Benjamin, Pfeiffer 

Bence, Kiss Máté 
 

 29. forduló 2016.05.14. (szombat)  

Mozsgó – Himesháza 1 – 4 

Góllövő: Horváth Benjamin 
       

 30. forduló 2016.05.22. (vasárnap)  

Véménd – Mozsgó 2 - 1      

Góllövő: Horváth Benjamin     

 

 31. forduló 2016.05.28. (szombat)  

Mozsgó - Lánycsók 1 – 0 

Góllövő: Pfeiffer Bence   

 

Júniusi mérkőzések 
               

 32. forduló 2016.06.05. (vasárnap) 1 - 4 

Magyarbóly - Mozsgó  

Góllövők: Zsebe Attila, Szabó Gergő, 

Horváth Benjamin (2) 
 

 33. forduló 2016.06.12. (vasárnap) 17:30 

Mozsgó - Palotabozsok 

 
 

       

 
 

      

Baranya megyei II. osztály férfi U19 A 

csoport  

2015/2016. évad tavaszi fordulói 
 

 

Megye II. U19 13-14 hely 
               
 

 2. forduló 2016.05.07. (szombat)  

Véménd – Mozsgó 6 – 1 

Góllövő: Horváth László 
       

 3. forduló 2016.05.15. (vasárnap)  

Mozsgó – Magyarbóly 4 - 3     

Góllövők: Fekete Zoltán (2), Konczer 

Mátyás (2)       

 

 4. forduló 2016.05.21. (szombat)  

Mozsgó – Véménd 2 – 0  

Góllövő: Séllei Benjamin (2) 
   

5. forduló 2016.05.29. (vasárnap)  

Lovászhetény – Mozsgó 4 – 2 

Gólövő: Konczer Mátyás (2)    
      

6. forduló 2016.06.04. (szombat)  

Magyarbóly - Mozsgó 4 – 3 

Góllövő: Konczer Mátyás (3)           
 

 

 
 

       

 
 

      

 

Baranya Megyei Kupa 
              

 4. forduló 2016.05.11. (szerda)  

Mozsgó – Bóly 1 – 1 

Góllövő: Szabó Gábor 
 

5. forduló: 2016.05.25 (szerda) 

Kővágószőlős – Mozsgó 2 -2  

Góllövők: Pfeiffer Bence, Szabó 

Gergő 

 

 
 

      

Kántor Éva 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com

