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Kovács Zsolt polgármester minden évben köszönti 

az újszülötteket és egyben Mozsgó község polgá-

rává fogadja.  

 2014. évtől, hagyományteremtő céllal, különle-

ges módon köszöntjük az újszülötteket és gyerme-

keket, fákat ültetünk. Mozsgó legifjabb tagjainak a 

megbecsülését szeretnénk ezzel szimbolizálni. 

 "Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az 

utódnak, az otthon. ... És a fák. Amiket nem azért 

ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, 

hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, 

mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre 

gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egy-

szerűen azért, mert szerette a fát és a fákon ke-

resztül akarta elmondani mindazt, ami az otthonnal 

kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba 

önteni nem tudott." Wass Albert 

 

 

Reméljük tulajdonosai szüleikkel később is felkere-

sik és gondját viselik. Ahogy a gyermekek nőnek, 

úgy nő velük együtt a fa is, az ő életfájuk jelképe.   

 Tizenöt gyermek fáját ültettük el, mindazokét, 

akik Mozsgóhoz való kötödésüket így kívánták 

kifejezni: Papp Hanna Boglárka, Juhász Richárd, 

Stadler Áron, Hirt Luca, Sipos Lili Mária, Hegedüs 

Zoé, Kis Bálint András, Kovács Lilien, Orsós Sanel, 

Tóber Milán, Győri Anna, Neiczer Álmos, Neiczer 

Huba, Bencze Sára, Schludt Abigél.  

 Kívánjuk, hogy a születésük örömére és tisztele-

tére közösen elültetett kőrisfák jó erős gyökeret 

eresszenek és évről-évre nagyobb lombkoronát 

növesszenek! 
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Október 3-án ünnepi műsorral, süteménnyel, zené-

vel és vidám hangulattal kedveskedtünk a falu idő-

sebb lakóinak. Kovács Zsolt polgármester köszön-

tötte a falu legidősebb lakóját Visnyei Károlynét. 

Katica nénit, aki 1924. november 23-án született, 

89 éves. Szeretettel gratulálunk, és jó egészséget 

kívánunk.  

      A legkisebbek, az ovisok egy kedves kis színjá-

tékkal szórakoztatták az egybegyűlteket, felkészítő 

Sajgóné Decsi Gyöngyi és Gulyás Csabáné. 

Orsós József a szociális otthon lakója Csokonai 

Vitéz Mihály A  reményhez  című verssel aratott 

sikert,  Leblanc Győző és Tóth Éva fergeteges elő-

adása mosolyt csalt az arcokra. Az est további 

részében a zene és a tánc volt a főszereplő.  
 

Másnap szombaton délután folytatódott rendez-

vénysorozatunk. Kazaliczky Antal tiszteletére em-

léktáblát lelepleztünk le, majd a gyermekek fáit 

ültettük el. Verset mondott Viljovácz Kitti. 

     Mozsgó története képekben címmel megjelen-

tetett kiadványt Lebedy János, a Szigetvári Vár 

várnagya mutatta be.  Szerkesztette Puskásné 

Horváth Éva, Bege Amália, Zsibrita Lászlóné, kö-

tetterv és grafika Győri Zsuzsi. A kiadvány fotóit 

készítette Balogh Beatrix, Gaál Barna, Gaál Szabi-

na, Herczeg József, Molnár Zsolt, Ken Owen, Szi-

jártó Erik. 

    Herczeg József Tamás képeiből nyílt kiállítás a 

művelődési ház előterében, a kiállítást Vanyúr Ist-

ván szobrászművész nyitotta meg.  

    A délután további részében a fotópályázat és 

irodalmi pályázat díjazottjai vehették át az ajándé-

kokat. A fotópályázat első helyezettje Bogdán Atti-

la Long Road című képe, második helyezett Szijár-

tó Erik Szentséges éj, harmadik hely Szijártó Hen-

rietta Távolban a templomtornyunk. Közönségdíjas 

szintén Szijártó Erik lett. A fotókat értékelte Pince-

helyi József fotóművész, Sajgó Ferenc képviselő 

és Herczeg József Tamás amatőr fotós.  

    Irodalmi pályázatunkra beérkezett vers és elbe-

szélés Tamasics János tollából elnyerte a zsűri 

tetszését. Orbánné Matus Erzsébet, a zsűri elnöke 

olvasta fel János bácsi írását, melyet lapunkban is 

olvashatnak. 

    Végül az” Őszikék „nyugdíjas klub tagjainak ze-

nés előadása színesítette a programot.  

    Köszönet minden résztvevőnek, a felkészítők-

nek, külön köszönet Bognár Ferencnek és Orbán 

Ferencnek az emléktábla felajánlásáért. 
 

A kiadvány egy példánya, háztartásonként, átvehe-

tő 2014. október 31-ig a községi könyvtárban.  
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Fotópályázat nyertes képei 

 

1. helyezett 

Bogdán Attila:  Long Road  

 

 
 

 

3. helyezett 

Szijártó Henrietta: Távolban a templomtornyunk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. helyezett és közönségdíjas 

Szijártó Erik: Szentséges éj 
 

 
 

 

 

 

Köszönjük a beérkezett képeket, 

jövőre ismét meghirdetjük fotópá-

lyázatunkat! 

 

Pályázók:  

Egy elfeledett múlt emlékei – Fejes 

Nikoleta 

GLX - Tamasics János 

Szivárvány - Tamasics Jánosné 

LevoXa – Bogdán Attila 

Tűzmadár –  Mohó Erika 

eVermore – Juhász Dalma 

Buborék – Szijártó Henrietta 

Noé - Szijártó Erik 

Sz. e. Zs. - Szijártó Eszter  
 

 

 

 

Gratulálunk! 
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2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 

MOZSGÓ 

Polgármester: KOVÁCS ZSOLT VILMOS 

Mozsgó polgármester választás eredménye 

A névjegyzékben 
lévő választópolgár-

ok száma 

Szavazóként megje-
lent választópolgárok 

száma 

Urnában lévő, bé-
lyegzőlenyomat nél-
küli szavazólapok 

száma 

Urnában lévő, lebé-
lyegzett szavazólap-

ok száma 

A B C D 

 733   311   0   311  

 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

% Polgármester 

 1  Kovács Zsolt Vilmos Független jelölt  298  100.0 % 
 

 

Mozsgó egyéni listás választás eredménye 
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)   

Matus Attila Független jelölt 
 

Megyeri Kázmérné Független jelölt 
 

Módenszieder János Független jelölt 
 

Tarlac Istvánné Független jelölt 
 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

Képviselő 

 1  Bogdán Attila Független jelölt  99  
 

 2  Módenszieder János Független jelölt  140  
 

 3  Tóth Béla Független jelölt  98  
 

 4  Tarlac Istvánné Független jelölt  124  
 

 5  Horváth István Független jelölt  52  
 

 6  Hamrák Tünde Független jelölt  73  
 

 7  Megyeri Kázmérné Független jelölt  142  
 

 8  Matus Attila Független jelölt  184  
 

 9  Orgyán Béla Független jelölt  25  
 

Roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)   

Orsós Lajos LUNGO DROM 
 

Orsós Sándor LUNGO DROM 
 

Sárközi Elemér István LUNGO DROM 
 

 
 

 Környező települések polgármesterei: Almáskeresztúr: Veriga Lajos, Csertő: Fleckistánné Csöme Edit  
 Szulimán: Bedő István 

 

Forrás: Nemzeti Választási Iroda (valasztas.hu) 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Gáspár Róbert (Komló, 1967.01.01.) volt Mozsgó 

Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos 2014. 09. 18-án 

elhunyt. 

 

Nyugodjon békében! 

 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő tá-

mogatás, lakásfenntartási támogatás) október havi 

kifizetésének időpontja:  

2014. november 3. (hétfő) 10-16 óra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZFOGLALKOZTATÁSI SZAKMAI NAP 
 

Megtisztelő felkérésnek tett eleget Mozsgó község. 

2014. szeptember 24-én Közfoglalkoztatási kiállí-

tást és szakmai napot tartottak Szentlőrincen, 

melyre a megye kiemelten teljesítő közfoglalkozta-

tási gyakorlatait mutatták be. 
 

A fórumot megtisztelte a Belügyminisztérium ré-

széről dr. Hoffmann Imre államtitkár, aki közvetle-

nül válaszolt a felmerülő kérdésekre. 
 

Kovács Zsolt, Mozsgó község polgármestere A 

teljes foglalkoztatottság titka egy zselici települé-

sen címmel tartotta meg előadását.  
 

A bemutató mellett az érdeklődők megtekinthették, 

sőt meg is kóstolhatták termékeinket, a 100 %-os 

gyümölcstartalmú almalé nagy sikert aratott. 

 

 
 

 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük 

 azon 70 év feletti 
 Mozsgói Lakosokat, akik 

október hónapban 
 ünneplik születésnapjukat! 

 

 

Banó Jánosné, Kolozsvári utca 

Megyesi József, Mátyás kir. utca 

Nyulasi Károlyné, Árpád utca 

Pintér Jánosné, Mátyás kir. utca 

Stájer Gyula, Árpád utca 

Stájer Gyuláné, Árpád utca 

Szatmári József, Kassai utca 

Vatulik Józsefné, Kassai utca 

Tamasics János, Mátyás kir. utca 

 
 

 

Vásárlási lehetőség 
 

Továbbra is kedvezményes áron vásárolható az 

önkormányzat által termelt 

 

burgonya   100 Ft/kg 

első éves bio vetőburgonya 100 Ft/kg 

 

Kérjük, igényeiket október 31-ig jelezzék a szo-

ciális gondozó munkatársaknál. 
 

Elérhetőség: Erdélyi Anett 30 793 7523 
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KELL EGY CSAPAT... 
 

A Mozsgói Körjegyzőség dolgozóinak bemutatását 

Pásztó Józsefné pénzügyi előadóval folytatjuk. 

Piroska már több mint húsz éve él és dolgozik 

Mozsgón, munkája révén jól ismerik a faluban. Is-

merkedjünk meg vele közelebbről.  

 
 

Piroska, mióta dolgozol Mozsgón? 

Képesített könyvelő valamint vállalati tervező és 

statisztikus képesítést szereztem 1986-ban Ka-

posváron a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szak-

középiskolában. Első munkahelyem a szigetvári 

cipőgyár volt, ahol 1986. augusztusától 1988. 

szeptemberéig dolgoztam. Ezt követően kerültem 

Mozsgóra a "Zrínyi" Mezőgazdasági Termelőszö-

vetkezethez, ahol a jogviszonyom 1993. áprilisáig 

tartott.  
 

Mozsgóhoz való kapcsolódásom  a család által is 

szorosabbá vált, hiszen 1989-ben házasságot kö-

töttem Pásztó Józseffel, 1990-ben pedig megszü-

letett Ágnes nevű gyermekünk. Ági a pécsi főiskola 

biológia szakát végezte el, nem a szakmájában 

helyezkedett el. Jelenleg Olaszországban egy szál-

lodában dolgozik kisegítőként, sajnos keveset lát-

juk, de telefonon tartjuk a kapcsolatot.  

A körjegyzőséghez 1993. május 12-én kerültem, 

mindig is a pénzügyekkel foglalkoztam. A könyve-

lés alá dolgozom, azzal összefüggésben, így az 

előző riportban leírtak rám is vonatkoznak. Röviden 

úgy foglalnám össze, vezetem a napi pénztárat, 

banki utalásokat végzek, és hozzám tartoznak a 

munkaszerződések is.  

Leegyszerűsítetted három mondatba, de ez 

mögött rengeteg munka van. A közös hivatal és 

a közmunkaprogram az utóbbi néhány évben 

még tovább növelte a tennivalóidat, a felelős-

séged is óriási.  

Tizenegy bankszámla pénzügyi forgalmát vezetem, 

ez napi szinten 20-30 számlát jelent, figyelnem kell, 

hogy melyik szervezethez, milyen költségvetési 

tételhez tartozik és természetesen az összeg nagy-

ságát sem hibázhatom el.  Utalom a fizetéseket, az 

önkormányzatnak 241 dolgozója van.  Bár van se-

gítségem, de a felelősség az enyém,  mindig le kell 

ellenőriznem magam és mások munkáját. Egyre 

gyakrabban fordul elő, hogy nem férek bele a 

munkaidőmbe, bent kell maradnom.  
 

Azt szokták mondani, hogy akik a munkaidőn 

túl is tevékenykednek, azok szívvel-lélekkel 

dolgoznak. A számok világa száraznak tűnik, de 

úgy látom, te szereted ezt csinálni. 

Én a számok mögött mindig az embereket látom. 

Amikor időben utalom a bért, vagy segítek, akkor 

is mindig az emberre gondolok, így próbálom 

megkönnyíteni az életét egy kicsit. 

 

Nemcsak a fent említettek miatt, de a közigaz-

gatásban bekövetkezett informatikai változások 

is folyamatos megújulásra ösztönöznek. 

A papíralapú pénztárbizonylatokról át kellett térni a 

gépi könyvelésre. Meg kellett tanulni  a programok 

használatát. Mivel nincs állandó informatikus a 

hivatalban, ezért rendelkeznünk kell alapfokú in-

formatikai végzettséggel is. A folyamatos informa-

tikai programok változása miatt, nekem, nekünk is 

folyamatosan meg kell újulnunk, erre szintén na-

gyon sok időt kell szánni. Természetesen a meg-

növekedett adathalmazt csak így lehet kezelni, a 

gépi könyvelés egyszerűbb és gyorsabb.  

Napi szinten dolgozunk együtt, megköveteled a 

pontosságot, precizitást, a tőled ellesett, meg-

tanult dolgokat az egyesület pénzügyeinek ve-

zetésében jól tudom hasznosítani. De hozzád 

fordulok a személyi jövedelemadóval kapcsola-

tos kérdéseimmel is.   

A jogszabályi változásokat követnem kell, a nem 

tudás nem mentesít a hibák alól. Sokan fordulnak 

hozzám kérdéseikkel, bíznak bennem. 

Sok emberrel találkozol a fizikai munkástól a 

polgármesterekig bezáróan. Rendelkezned kell 

kommunikációs és empatikus képességekkel 

is.  

Valóban úgy kell fogalmaznom, hogy a szakmán 

kívüliek is értsék a mondanivalómat, hogy a felme-

rülő kérdésekre egyértelmű és szakmailag megala-

pozott válaszokat adjak.  

 

Mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra, 

mivel töltöd a szabad idődet? 

Azt a kevés szabadidőt ami marad, a családomnak 

szentelem. Édesanyám nagyon sokat segít, tulaj-

donképpen ketten vezetjük a háztartást. 

 

Köszönöm a beszélgetést. 

P. É.
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BÚCSÚ ÉS VÁSÁR 

október 12. 
 

Kirakodóvásár, vurstli, kézműves foglalkozások, 

meseszínház, néptánc várta a kikapcsolódást kere-

sőket.  

 

HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 

október 13. 
 

Hét csapat, harminc küzdő szellemű játékos képvi-

seltette magát. 1. helyezett Szentlászló, 2. So-

mogyapáti II., 3.  Somogyhárságy 

A zsűri tagjai: Orbánné Matus Erzsébet tanárnő, 

Benked Anett a megyei könyvtár szakreferense és 

Szijártó Henrietta pedagógiai asszintens. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

KÖNYVAJÁNLÓ 
 

Ez a könyv egyszerre szerelmi történet, történelmi regény és 

bírósági krimi. Két fiatal nő sorsát mutatja be, akiket közel egy 

évszázad választ el egymástól. Sorsuk közös abban, hogy vég-

sőkig küzdenek, azért ami fontos számukra. 

 

A történet helyszíne Franciaország 1916. Sophie Lefevre imádott 

férje, Édourd hadba vonul, így a nő egyedül kénytelen gondos-

kodni családjáról. Német kézre került kisvárosukban új katonai 

parancsnok jelenik meg, aki tisztjeivel még inkább megkeseríti 

Sophie életét. S amikor a Kommandant szeme megakad a port-

rén, melyet Édouard festett ifjú asszonyáról, az események bal-

jós fordulatot vesznek, melynek nyomán Sophie-nak borzasztó 

nehéz döntést kell hoznia. Közel egy évszázad múltán a vará-

zsos hatású festmény Liv Halston londoni otthonának éke - fér-

jétől kapta nászajándékul. Amikor egy véletlen találkozás követ-

keztében fény derül a kép sötét múltjára és valódi értékére, Liv 

élete fenekestül felfordul. Hamarosan komoly jogi csatározás 

kezdődik, melynek tétje nem csupán a festmény tulajdonjoga, 

hanem talán Liv boldogsága is. 

B. A.   
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Az irodalmi pályázat első helyezettje: 
 

TAMASICS JÁNOS: VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR….    

Jelige: ön-arc-kép 

 

Gondolatban visszamegyek a múltba….valaki hal-

kan a fülembe súgja…, és így diktál :” a gyermek-

korodról írjál” ! Ebben senki meg nem gátol- az 

embernek ki kell írnia magából. Megtudhatja e kis 

elbeszélésből bárki : én is  gyermek voltam, kis 

szájtáti.  

 Szőlőhegyen laktunk, egy présházban, 

gyümölcsfák és szőlősorok között sétáltam. Lova-

goltam a „ bakháton „ , s a diófa volt a legjobb ba-

rátom ! Árnyat adó lombja alatt éreztem én jól ma-

gamat. Emlékszem mily sokat csevegtem, a legna-

gyobb titkot is kifecsegtem. Íme, most is !  

 Hisz a gyermek jó is - meg rossz is. Önfe-

ledten játszottam a porban, s elbújtam egy ribizli-

bokorban -  gondoltam : jól elleszek ottan. Még a 

lélegzetem is visszafogtam. Megbüntetem Őket ! A 

szigorú Szülőket ! Hadd keressenek ! S ezután job-

ban szeressenek . Édesanyám kétségbe esetten 

keresett- egyetlen fiacskája hova lett ?! Nagyapám 

is keresett.  

 Anyám így kesergett : „- Nem nyelhette el a 

föld…itt volt még az előbb !” elfáradt a keresésben. 

Most elmesélem, mitől féltem…! Rám talált, mérges 

lett- pörölt és kiabált: „- Úr Isten ! Szent Atyám !....” 

s jól kiporolta a gatyám. Csattogott a keze rajtam, s 

én csak hagytam ….tehettem volna mást ??? Áll-

tam az „ áldást”. Nem vehettem zokon, hogy el-

csattant egy-két pofon….majd megszokom… ( 

gondoltam). Csak belülről morogtam.  

 Anyám nem tartott szünetet. Rögvest meg-

fürdetett. Beállított a nagyteknőbe, nem tudtam 

menekülni előle ! Tehetetlenül, meztelenül álltam, 

sivalkodtam, kiabáltam. De ezzel még nem volt 

vége  

 Betoppant a Sógornéni Erzsikéje….nagyon 

szégyelltem magam előtte, bíborvörös lett az arcom 

tőle. Anyám így szólt : - Ne szégyelld a meztelen-

séged! A Jóisten fiúnak teremtett téged. Tanított a 

jóra: a kisgyermeket úgy hozza a gólya. Nem tud-

tam elhinni neki, engem ne csapjon be senki ! Ha 

„kis emberke” is vagyok : ne csapjanak be a na-

gyok ! 

 De elhittem egy másik csodát : a Jézuska 

hozza a karácsonyfát. Még sok kisgyerek úgy gon-

dolta: a húsvéti tojást meg a nyuszika tojja. Emlék-

szem mily nagyon féltem a sötéttől. Sőt a téltől! 

Attól is féltem nagyon, hogy este a bokorban maga 

az ördög vagyon ! Anyám azt is tudta, miért nem 

szabad lenéznem a kútba ! Mert ott is az ördög 

lakik, s ha le mernek nézni valakik, feljön értük és 

lerántja őket, a hetvenkedőket! 

 Sokszor intett engem Anyám arra: ne fes-

sem az ördögöt a falra ! tán csak nem jön el értem 

a Sátán?                   

 Kértem anyámat, egyezzen bele abba, hogy 

elmehessek fürödni az Almáspatakba. 

„- Szedte-vette teremtette ! Jó anyának rossz gye-

reke! Jani gyerek! Most elengedlek, de ha beleful-

ladsz hát haza ne gyere !!!” – kiáltotta utánam. S én 

örömömben ugráltam. Anyámnak volt egy hatásos 

fegyvere : nagyon ismerős volt a tenyere. Mellyel 

kenyeret szelni és simogatni, de pofont adni is tu-

dott.          

  Átjárta szívemet a bánat, sajnáltam apámat, 

sajnáltam anyámat. Nagyon sokat dolgozott Apám, 

de este ha hazajött, tarisznyájában mindig hazaho-

zott madárlátta kenyeret. Ezt elfeledni nem lehet. 

 Szomorúság töltötte be szívemet, nem bán-

tam ha ezért valaki kinevet. Mert ez az elbeszélés 

nem hamis. Ez mind megtörtént velem, a hazugsá-

got nem kedvelem. Úgy ám ! Nekem volt a legjobb 

apukám. Ha eljött az aratás: ő volt a környéken a 

legjobb kaszás! Édesanyám szedte utána a markot 

sarlóval, kötelet terítettem neki a tarlóban. Mezítláb. 

Bizony sokszor felsebezte a „lábikát”, míg nem volt 

kész az aratás: Ez volt a „részes” aratás. 

 Nem cselekedhettünk másként, arattuk - a 

másét. Csak minden nyolcadik kereszt ( kepe) lett a 

miénk. Ki tudja miért, gyermekszemem nem látott 

még ily nagy igazságtalanságot. Minden kereszt 

tetejére téve ott terpeszkedett a „ papkéve”. Semmi 

kétség, ezt a legnagyobb ellenség okozta: a Sze-

génység. Ezért aztán viccelődni nekünk nem volt 

semmi kedvünk.  

 De mindennel felért, ha asztalunkra került a 

friss, új fehér kenyér! Ez nem képzelet, az tudhatja, 

aki már éhezett. Soha nem fogom elfeledni őket, az 

értem dogozó szerető Szülőket ! Mert itt őrzöm én, 

lelkem legmélyén drága kincsemet: értük remegő, 

Őket szerető szívemet!  

 A múltat megpróbáltam felidézni, s engedek 

most belenézni ebbe  a tükörbe mindenkinek. Jöhet 

a vita – nem a tükörben van-e a hiba? 

 Korán megtanultam bújócskát játszani, so-

káig gyermeknek látszani. S velem is játszottak 

mindazok, kik barátnak látszottak. Leírtam ezt épp 

akkor, mikor elérkezett az agg kor, de ebben a kor-

ban ( sajnos ) már nehéz lenne elbújni egy ribizli 

bokorban.  

 Figyelmeztettek, hogy ezt az elbeszélést ne 

írjam meg. Meg fogják mosolyogni az emberek. De 

én ezt vállalom, könnyű lesz a teher vállamon. Azért 

belátom, jót akart a barátom. Pedig mily sokszor 

elhatároztam, nem írok többé. De hisz én sem élek 

örökké – „Ha egyszer én is elmék, Maradjon utá-

nam e kis emlék. „ 
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GONDOLATMORZSÁK 
 

„Aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmulasztja 

egész életét. Az élet, akár egy pillanat: mulandó; s 

miért ne élnénk szépen a kicsit, ha abból áll össze 

az egész?” (Seneca) 
 

Ilyenkor októberben a mindenszentek és a halottak 

napja közeledtével eszünkbe jutnak  elhunyt szeret-

teink, barátaink és rokonaink. Felkeressük sírjaikat, 

vagy ha nagyon távol vannak, otthonról emlékezünk 

rájuk. Amint a temetőben virágot viszünk, és gyer-

tyákat gyújtunk, visszaemlékezünk azokra az idők-

re, amikor még velünk voltak. Kicsit elszomoro-

dunk, de belül ott vannak a jó emlékek, a boldogan, 

együtt eltöltött sok-sok pillanat. Ezek őrzik igazán 

az elhunyt szerettünk emlékét. Szívesen gondolunk 

vissza és elevenítjük fel az együtt eltöltött időt, hi-

szen ilyenkor öröm járja át a szívünket.  
 

Életünk során is ezekért a pillanatokért érdemes 

élni. Ezek színesítik meg napjainkat, és a sok bol-

dog pillanatból áll össze az életünk.  
 

Ne mulasszuk el az ilyen perceket, ne hagyjuk, 

hogy feledésbe merüljenek! Majd ha a mi emlé-

künkre gyújtanak gyertyát szeretteink, ők is öröm-

mel emlékezzenek vissza ránk, és a velünk eltöltött 

időkre. Az élet túl rövid ahhoz, hogy csak úgy el-

szaladjon mellettünk. Éljünk úgy, hogy visszatekint-

ve elégedettek legyünk önmagunkkal. 

K.G. 

MEGHÍVÓ 
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2014, AZ ESŐ ÉVE 

 

„A májusi eső aranyat ér” mondja a közmondás. Az 

idei szeszélyes időjárásunk ezt jócskán megcáfolta. 

Nagy fejtörést okozott az özönvízszerű esőzés a 

mezőgazdászoknak, hiszen egy hét alatt egy hó-

napnyi csapadék mennyiség hullott le. 

Ez a nagy mennyiségű csapadék eltérően érintette 

a növényi kultúrákat. Az őszi búzára kedvezőtlen 

hatással volt. Az előre jelzett termésátlag ugyan 

megvolt, de a mennyiség mintegy kétharmada ta-

karmány minőségű, az aratás előrehaladtával fo-

lyamatosan gyengült a minőség. Ugyanakkor ez a 

csapadékos időjárás kedvezett a kukoricának és a 

napraforgónak. A júniusban és júliusban lehullott 

gyakori esőzés a kukorica virágzásához kedvező 

feltételeket teremtett, a kötés jó, a szemek fejlődé-

sének feltételei kedvezőek. Bár mostanra már a 

kukoricának sem tesz jót a folyamatos esőzés, hi-

szen a gombabetegségek gyorsan tönkretehetik a 

termésünket.  

 

A napraforgó a megyénként szeszélyes csapadék-

eloszlás miatt egyenetlen volt, azonban nem akadá-

lyozta jelentősen a növények fejlődését. Mivel a 

virágzás és a szemtelítődés időszakában lehullott 

csapadék növelte a kaszatok számát, a közepesnél 

jobb termés várható. Mindemellett a meleg csapa-

dékos időjárás kedvezett a gombabetegségeknek, 

napraforgó esetében a szár-és tányérbetegségek-

nek, így fokozott figyelmet kellett fordítani a nö-

vényvédelemre, azon belül pedig a méhkímélő 

technológiára. 

A NAK regisztrációja szerint az idei hirtelen kitava-

szodás miatt szinte minden gazdálkodó lemaradt a 

szükséges munkálatokkal, sokan az időszerű nö-

vényvédelmi munkákat sem végezték el. 

Az erdőknek jót tett a csapadékos nyár. Lominczi 

Gergely, a Pilis Parkerdő Zrt. szóvivője kifejtette: az 

esős időszak elősegítette a természetes erősödést- 

az öregedő erdők a fák magjából nőtt csemetékből 

újulnak meg. Ugyanakkor a több csapadék és a 

gyorsabban növekvő gyomok miatt a tavalyi évhez 

képest 20 százalékkal nagyobb területen kellett 

erdőápolási élőmunkát végezni, így az idén 3400 

hektárnyi területet kezeltek. Emellett az erdészeti 

utak helyreállítása jelentős költséggel járt, és a csa-

padékos meleg nyár hatására megjelentek a fákon 

a gombás fertőzések és lisztharmatbetegségek, 

amely legyengítheti a növényeket. Lomniczi Gergely 

szerint azonban az esőzések okozta haszon még 

így is meghaladja a károkét. Magyarország mintegy 

21 százalékát borítja erdő. A terület folyamatosan 

növekszik, 2010 óta 12 500 hektár erdőt telepítet-

tek az országban. 

Az utóbbi pár napban megkegyelmezett az időjárás 

a mezőgazdászoknak, az indián nyár vagy más 

néven vénasszonyok nyara most egy kis reményt 

adott a mezőgazdasági munkának. Éjjel nappal 

mennek a gépek, hogy ebben a pár napban min-

denki behozhassa a lemaradást, vagy éppen meg-

csinálhassa az aktuális földmunkákat mielőtt ismét 

elérne minket az esőzés.           

            Tormási Viktória 

TUDOD-E? 

Virágos kőris vagy mannakőris 
/Fraxinus Ornus L./ 
 Manna /canellata/ 
 gyógynövény 
 
Honos Európában, Ny. Ázsiában. Inkább a 
Dunántúlon él, száraz tölgyesekben, bo-
korerdőben. 
 
Erdőgazdasági jelentősége szaporításnál 
van. Ültetik díszfának, parkokban is. 
Mutatos koronája és szép virágja miatt. 
 
Manna: Biblia szerint égből hullott eledel. 
Különféle növények, főleg kőrisfa kérgének 
megszilárdult cukortartalmú váladékát 
gyógyszerül is használják.  
 

 
Hatóanyag: 
70-80 % 

mannit, cuk-
rok, digo- 
szaharidok 
stb. 
 

 
Alkalmazás: 
enyhe mellék-
hatás nélküli 
hashajtó. Fő-
ként gyerek-
gyógyászatba 
használják fel.  
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Szabados Zoltán 

NÉPI HÓNAPSOROLÓ – OKTÓBER 

 

Szelet kavargat a réten, 

bágyadtan süt fent az égen 

az őszi nap alig látszik, 

faágakkal citerázik. 

Ám a réten kacagás száll, 

fent repül  a papírsárkány! 

Október néz: merre jár 

a kedves napsugár? 

 

A régi rómaiak nyolcadik hónapja latin october szó-

ból származik. Nálunk régen az októbert Mindszent 

havaként vagy ősz hóként ismerték. Az európai 

népek körében az október elsősorban a betakarí-

tás, a szüret időszaka, de számos egyéb mezőgaz-

dasági tevékenységre is ilyenkor kerítenek 

sort. Ekkor van az őszi vetés ideje is. 

E hónap ünnepei a márciusi jeles napok tükörképei. 

A halász, a hajós márciusban vízre tolt hajóját ekkor 

vontatta partra, a földművesek a márciusban elő-

vett s az egész nyáron és ősszel használt szerszá-

mait most eltette, a katona a harcban használt 

fegyvereit most olajozta be.  

  

Október 4.  Assisi Szent Ferenc napja: 

1811-ben született Assisiben, a ferences rend 

megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet, 

alázatosságot, irgalmasságot hirdette. 

Szokás volt ezen a héten kanászostorral durrogtatni 

a hegyen a gonosz szellemek elűzésére. 

Az e napon ültetett kotlós alá nyírfaágat tettek a 

fészekbe, hogy ezzel megvédjék őket az ártó, go-

nosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek. 

 

Október 15.  Teréz napja: 

Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén e napon 

kezdődik meg a szüret. A Bánságban és Bácská-

ban e nap asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem 

moshattak és kenyeret sem süthettek. 

 

Október 20.   Vendel napja: 

Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír 

királyfi volt, egy birtokoshoz szegődött, ahol annak 

nyáját ellenőrizte, ezért a jószágtartó gazdák és 

pásztorok védőszentjükként tisztelték. Emiatt 

mondták azt, ha állatvész ütött ki, hogy Vendel viszi 

az állatokat. Sokfelé e napon a templomból körme-

nettel vonultak Szent Vendel szobrához, akit pász-

toröltözetben, lábánál kutyával és báránnyal ábrá-

zoltak. E napon a jószágtartó gazdák és pásztorok 

nem fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották 

ki. 

 

Október 21. - Orsolya napja: 

Kőszeg vidékén e nap kezdődik a szüret. A hajdú-

böszörményi pásztorok azt állították, ha ilyenkor 

szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad, az 

egész tél kellemes lesz. 

 

Október 26. - Dömötör napja: 

A 4. századi nagy keresztényüldözések idején vér-

tanúhalált halt. Az ország keleti felében ő volt a 

juhászok pártfogója. Juhászújévnek is nevezik e 

napot, mert ezen a napon számoltatták el, vagy 

hosszabbították meg a juhászok szolgálatát, a ju-

hászok a plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a 

juhásznék bélest sütöttek. Az Alföldön ezen a na-

pon állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartot-

tak. (Hortobágyon, Szegeden juhásztort, juhászbált 

rendeztek). Időjárásjósló nap, az e napi hideg szelet 

a kemény tél előjelének tartották. 

 

Október 28. -  Simon - Júdás napja: 

Tokaj-Hegyalján e nap a szüret napja, aminek vé-

geztével szüreti felvonulásokat és bálokat tartanak.  

E napon kezdődik meg a kukoricafosztás. Régi brit 

szokás szerint ezen a napon a hajadonok meghá-

moznak egy almát, gondosan ügyelve rá, hogy a 

lehámozott almahéj egybe maradjon. Miután végez-

tek a hámozással, leendő szerelmük nevének kez-

dőbetűjét tudakolva Júdáshoz és Simonhoz fo-

hászkodva, jobb kezükben háromszor körbeforgat-

ják, majd a bal válluk felett hátradobják az almahé-

jat. Ha szerencséjük van, az a dobást követően is 

egyben marad, és leesve a jövendőbelijük nevének 

a kezdőbetűjét rajzolja ki, ha viszont elszakad, nem 

várható házasság. 

 

Forrás: www.babatippek.hu 

Magyar néprajz www.mwk.niif.hu 

 www.jelesnapok.oszk.hu 

           www.hoxa.hu      

Kántor Éva 

 

 

 

 

http://www.babatippek.hu/
http://www.mwk.niif.hu/
http://www.jelesnapok.oszk.hu/
http://www.hoxa.hu/
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI  

 

Lassan az öregkor kezdődik úgy sorozatunkban, 

mint a természetben és az emberélet szentségé-

ben. Az elmúlt hónapokban írtam a gazdáról, gaz-

daasszonyról: az Emberről. 
 

 

Mielőtt az öregkorral folytatnám, (néhol magamat 

ismételve), írok a javakor és öregkor közti időszak-

ról: az oroszlánról. A természet idén már túl van 

rajta, hisz ez az augusztusi időszak. A nappalok 

már több mint egy hónapja rövidülnek, vége az ara-

tásnak, az évre való gabona a tárolóban. Azt hinné 

az ember, jön az enyhülése a forróságnak. Szent 

Iván éjjelén már egy hónapja legurították a tüzes 

kereket, kívánva, varázsolva a nap hanyatlását. 
 

 

 

Az oroszlán időszakában azonban a nap még meg 

akarja mutatni erejét. Eddig mindent nevelt, gyara-

pított, most „tűzzel pusztít”, hogy megmutassa, „ő 

még hatalmas, erős”. Kiégett mezők, zörgő kukori-

cák, éhes állatok jelzik útját, „De megmutatta!” 
 

Egyénenként változó életkorban az embernél is 

nemtől független, de férfiaknál, jóval gyakrabban 

eljön az oroszlán időszaka (előrebocsájtom nem 

törvényszerűen, nem mindenkinél). „Én még meg 

tudom mutatni az erőmet!” Eljutott a mindeneket – 

még ellenségét is – maga fölé emelő áldozatig, fel-

építette a maga és szűk környezete világát, létét. 

„Feltarisznyázta”, útjukra engedte gyermekeit. Bé-

kében élhetne, de egyszer csak mint derült égből, 

nem a villám, az oroszlán tulajdonság jelenik meg. 
 

Oroszlán (oroszlánság) sokféle van! Oroszlánunk 

pályája, akár az augusztusi napé, már lefelé ível, de 

nem öreg (hol van még a szeptemberi napéjegyen-

lőség). Még meg akarja mutatni: „legény ő a gá-

ton”. Nézzünk néhány példát:  

- Vezető beosztású, lenne már a posztra fiata-

labb, jobb képességű kolléga, ő pedig ülhetne a 

megszerzett babérjain, de megmutatja nálánál sen-

ki nincs jobb vezető. 

- A másik oroszlánunk elérkezettnek látja az 

időt: céget alakítani, vagy vállalkozást.  

- A harmadik, sokszor ötvöződik az előzővel 

és olyanba fog, amit életében nem csinált soha, de 

neki nincs akadály. 

- A sportoló van legegyszerűbb helyzetben, 

mert a versenyen kiderül „oroszlán-e még?” 

- A következő oroszlánnal az elhunyt Agárdi 

Gábornak tisztelgek – Isten nyugosztalja - .  A vi-

lághálón megnézhető „ A vén Piás” magánszáma, 

ahol így szól az „oroszlán” „Ne mondják, nem tud 

piálni Árpi, a vén piás!” 

- Sorolhatnám még őket, de már csak egyet, 

a „legoroszlánabbat”. Ő a még mindig „igazi Férfi”. 

Van szép családja, két-három gyermek, esetleg már 

négy-öt unoka, anyagi biztonság, de benne akkora 

tűz ég, hogy sokkal többre képes, mint férfi. Ő még  

boldogítani tud egy húsz-harminc évvel fiatalabb 

szeretőt, vagy éppen egy jóval fiatalabb nő oldalán 

úgy hiszi felépít egy új családot, ami működik. En-

nek érdekében képes felperzselni, amit évtizedek 

alatt felépített. A bulvársajtó és ők, szépen megél-

nek egymásból. A jövő havi számból kiderül ez az 

építkezés keveseknek adatik meg, idő hiányából. 
 

Nézzük az eredményt. A cikk elején írtam; kiégett 

mezők, zörgő kukoricák, éhes állatok. Az emberek 

közt kiégett kapcsolatok, veszekedés, sértődött-

ség, szeretetlenség széthullott családok. No és mi 

lett szegény oroszlánunkkal? Agyvérzés, infarktus, 

gyomorfekély, tönkremenés, májzsugor, két szék 

között földre ülés. (Persze vannak sikertörténetek 

is.) 

A férfi nap-természetű (gondoljuk a magunkat 

megnevező ókori Istenekre, királyokra ő a száraz, a 

tüzes, az uralkodni vágyó, gyermekrajzokon a kép 

felöl nézve szinte mindig jobb oldalon.) A nő a hold 

természetű (a nedves, a magát odaadó, az Anya, az 

összetartó – gyermekrajzokon balról). Mennyire 

hold, mi sem bizonyítja jobban, mint a Csiksomlyói 

kegytemplom oltárán holdsarlón álló „Baba Mária”, 

Jézus anyja, aki elé pünkösdkor kb. egymillió em-

ber járul. 
 

A fentiekből következően – néhány szinglit, celebet, 

karrierista stb. hölgyet leszámítva – az oroszlánok 

szinte legtöbbje férfi. Megint szegény asszonyokra 

teszem a terhet: nekik kell őket megszelídíteni. 

(Nem feltétlen az ostor a legjobban bevált mód-

szer). A szelíden fénylő „hold-asszonyra” vár a fel-

adat fogadni, egyben szelídíteni a „nap-férfi” tüzét, 

hogy a családban sem ők, sem a gyerekek ne fáz-

zanak és ne is égjenek meg. Nem kisebb feladat és 

nem kisebb dicsőség jó feleségnek és ANYÁNAK 

LENNI, mint valahol igazgatónak. (Az emancipáció-

ért küzdő olvasóimtól elnézést kérek a fenti soro-
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kért – véleményemet fenntartva - .) Sajnos a mai 

világ  iskolai oktatásában ezek az évezredes ta-

pasztalások, amik alapján még száz éve is éltek 

eleink, nem kapnak teret. Azok az objektív törvény-

szerűségek, amik alapján működik a természet, s 

benne az ember. (Nem tudom a most indult hit és 

erkölcstan órákon mi a tananyag.) Tizenhét évet 

jártam iskolába, gyermekeim tizennyolc – tizenki-

lencet, félek, ahogy nekem, nekik sem tanítottak az 

ÉLET-ről semmit. Amit az iskolában tanultunk 70%-

át elfelejtettük, de sebaj, úgy sincs szükségünk 

csak a 10%-ra. A „bölcs” emberek szokták mon-

dani: legjobb tanítómester az élet. Kívánom az asz-

szonyoknak-anyáknak, különösen a leendőknek – 

bár tartok tőle, ők nem tartoznak  olvasóim közé – 

sikeres szelídítők legyenek, higgyék el, megéri. Az-

zal senkit nem tudok vigasztalni, hogy utána kez-

dődően jobb lesz, ha csak az unokák adta örömök 

miatt nem. Ez viszont csak akkor felhőtlen, ha sze-

retetben együtt tudták tartani (nem feltétlen földraj-

zilag) a nagycsaládot. 
 

Mi lesz szegény oroszlánnal? Az évkörben és az 

emberéletben az oroszlánt a szűz követi Bertalan 

napjával kezdődően. Magyar nyelvünk – egyedül a 

világon – szinte mindenre megfelel. A tizennyolc- 

tizenkilencedik század nyelvészei vallották: a sza-

vak gerince, teste a mássalhangzó, a magánhangzó 

a lelke (csak zárójelben a héber (zsidó) írásban nem 

is írnak magánhangzót, csak a helyét jelölik). Ada-

lékképpen még: vessük össze irodalmi e-t a szege-

di ő-zővel és palóc zárt a-val. Ugyanabban a szó-

ban a mássalhangzók ugyanazok, a magánhangzó 

változik. Akkor BeRTaLaN BőRTeLeN. Ő az a vér-

tanú, akit megnyúznak, majd saját bőrét botjára 

téve elballag a vesztőhelyről – a legenda szerint. Az 

ő napjától kezdve „vetkőzik” a természet bőrtelen-

né válik, öregszik. A mi „ember-oroszlán”-unk is 

átlép a szűzbe – ezért érteti meg a szülőknél is job-

ban magát a „még szűz” unokákkal, a már szűz 

öreg. 
 

Kezdetét veszi az öregkor minden nyűgével, fáj-

dalmával, de örömével, boldogságával is. 
 

Az öregkorról – kevés tapasztalat okán – röviden 

írok a novemberi számban és abban kell temetnünk 

is, hiszen arról nem írhatok a születés hónapjában: 

decemberben. 

Győri Sándor

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          
 

 

 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 

 

ÉN ÉS A KISÖCSÉM 

operett-bohózat 
 

2014.november 16-án (vasárnap) színházlátoga-

tás a Pécsi Nemzeti Színházban.  

Az előadás délután 15.00 órakor kezdődik. Indu-

lás 13.30 órakor Mozsgóról. 
 

Várunk minden érdeklődőt! Jegyek korlátozott 

számban kaphatók a könyvtárban. Jelentkezni 

október 17-ig lehet.  
 

Jegyár:  2500 Ft+buszköltség  

 

A megvásárolt bérletek az előadásra érvényesek. 

 

  

 

 

Elérhetőség 

 

06 30 865 3404 

06 20 329 0590 

SZENTMISE 
 

 

október 18. szombat 17.00 óra 
 

október 26. vasárnap 11.30 óra 
 

október 31. péntek 14.45 óra 
 

november 2. vasárnap 14.45 óra 
 

november 9. vasárnap 11.30 óra 
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MOZSGÓ TÁRSADALMA 2. rész 
 

Mozsgó társadalmi szerkezetét – hasonlóan más 

falvakéhoz – az 1847-ben megindult úrbérrendezés 

alakította.  

 Mozsgón 15 úrbéres és 47 zsellértelek jött 

létre. Az így kialakított társadalmi viszonyok az em-

berek tudatában még az 1980-as években is hatot-

tak. Az úrbérrendezési rétegek és a jobbágykori 

mértékegységek, számítási formák sokáig haszná-

latosak voltak. Törzsökös mozsgóiak pontosan tud-

ták, hogy egy szesszió 24 kisholdból, 

magyarholdból, illetve közönségesen holdból állt. A 

szessziót ugyan a gyakorlatban nem használták 

számítási egységként, de a jelentésével tisztában 

voltak: a szesszió negyedrészét, a fertályt (6 kis-

hold) alkalmazták. Fertályos, félfertályos, hat-

fertályos, tízfertályos nagyságú szántókról beszél-

tek.  

 Azokat a földeket, köztük a szőlőt is, ame-

lyeket az úrbérrendezés után vettek birtokba, 

sarokölekben számolták (négyszögöl).  

  

A hivatalos iratok jobbágyot és zsellért különítenek 

el az úrbérrendezéskor. Mindkét elnevezés élt, de a 

gyakorlatban nem ezeket használták. A volt jobbá-

gyot pógárnak nevezték, míg a hajdani zselléreket 

kisházas elnevezéssel illették.  

 Mit is jelentettek ezek a nevek? A jobbá-

gyokból lettek a pógárok, azokból a zsellérekből, 

akiknek háza volt, a kisházasok. Akinek két-három 

fertálya volt, meg csak egy-két oktálja, azt kishá-

zasnak nevezték. A kisházasok olyanok voltak, 

hogy volt neki vagy hat hold földje, meg egy pár 

oktálja, egy kis csikaja.  

 Eredetileg pógároknak valóban a telkes job-

bágyok leszármazottait nevezték, s 4-5 fertályt is 

ketett a nagypolgárok birtoka. A telkek aprózódá-

sával azonban a pógár leszármazottja kisebb föld 

birtoklása esetén is pógárnak számított. Amikor 

szétosztódott a pógárok birtoka, az nem lett kishá-

zas. Mert amelyik már ilyen pógár volt, elosztották 

a birtokot, az azért csak benn maradt a pógári te-

kintélyben, ha kevesebb földdel is. Ha csak hat 

hold földje volt neki, az már akkor is csak a 

pógársághoz számított. Mert maguk a régi 

törzspógárok fölkarolták, mert ez is pógár leszár-

mazott volt.  

 

Forrás: Szabó István-Szabó László: Mozsgó és 

társközségeinek társadalma. In: Tisicum (Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve), 

1993. p. 325-371. 

Novák László: Mozsgó és vonzáskörzete település-

néprajza a XVIII-XX. században. KLT: Debrecen, 

1986.                                 

Összeállította Puskás Éva 
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        MOZSGÓI KÉPESLAPOK 2014 

 
     

 

 

 

 

 
 
SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN 

 

A sport, a mozgás fontos az életünkben. Október 

3-án sportnapot rendezett a diákönkormányzat az 

iskolában. A torna, a foci és a zumba mellett a 

2014 m hosszat ebben az évben is teljesítették a 

tanulók.  
 
 
 
 

 

MEGHÍVÓ 

 

2014. október 22-én, szerdán, 11.00 órai 

kezdettel tartjuk az 1956-os forradalom 

ünnepét és a Magyar Köztársaság kikiáltá-

sának napját. 

 

Szeretettel várjuk a község lakóit a koszo-

rúzással egybekötött emlékünnepségre a 

kopjafához (rossz idő esetén az ünnepsé-

get a művelődési házban rendezzük meg). 

 
A rendezvény szervezője 

az általános iskola 
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MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja 

A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.;    Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;      

Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva;  

Szerkesztő: Bege Amália, Kántor Éva  Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi  Telefon: +36 (73) 344-060; +36 (20) 329-0590 

E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com            ISSN 2062-35, online ISSN 2062-7254 

 

Baranya megyei II. osztály U21 - 
B csoport  bajnokság 2014/2015. 

évad őszi forduló 

 
1. forduló 2014.10.10 péntek 15:00 

 Felsőszentmárton – Mozsgó 

 
2.  forduló 2014.09.27 szombat 

Mozsgó - Vajszló 1-2 

Góllövő: Bogdán Kálmán 

 

3. forduló 2014.09.27 szombat 

 Harkány - Mozsgó 2-2 

 Góllövő: Hegyháti Medárd,  

                Bogdán Kálmán 

 

4. forduló 2014.10.05 vasárnap  

Mozsgó - Drávaszabolcs 0-6 

 
5. forduló 2014.10.11 szombat  

 Pellérd - Mozsgó 10-0 

 
6. forduló 2014.10.18 szombat 10:00 

Kétújfalu - Mozsgó 

 
7. forduló 2014.10.26 vasárnap 10:00 

 Mozsgó - Bicsérd 

 
8. forduló 2014.10.28 kedd 10:00 

Gyód – Mozsgó 

 

 

Baranya megyei II. osztály férfi  
felnőtt bajnokság 2014/2015. 

évad őszi forduló 
 

Szeptemberi mérkőzések 
 

     4. forduló 2014.09.06 (szombat) 

                   Lovászhetény - Mozsgó 2-0 

 

     5. forduló 2014.09.13 (szombat)  

                   Mozsgó - Vajszló 1-1 

              Góllövő: Horváth Benjamin 

 

     6. forduló 2014.09.20 (szombat)  

                  Mozsgó – Pogány 4-2 

              Góllövők: Varga Ervin (2), Megyesi  

                             József, Lengyeltóti Tamás 

 

     7. forduló 2014.09.28 (vasárnap)  

                    Véménd – Mozsgó 3-1 

              Góllövő: Horváth Benjamin 

 

Októberi mérkőzések 
 

     8. forduló 2014.10.04 (szombat)  

                   Mozsgó – Somberek 1-2 

 Góllövő: Bogdán Kálmán 

 

     9. forduló 2014.10.12 (vasárnap)  

                   Mozsgó – Boda 1-4 

   Góllövő: Simonics Dávid 

 

    10. forduló 2014.10.19 (vasárnap) 14:30 

                   Mozsgó - Drávaszabolcs 

 

     11. forduló 2014.10.25 (szombat) 13:30 

                   Hosszúhetény - Mozsgó 

     

Novemberi mérkőzések 
 

    12. forduló 2014.11.01 (szombat) 13:30 

                  Mozsgó - Nagykozár 

 

    13. forduló 2014.11.09 (vasárnap) 13:30 

                  Kétújfalu - Mozsgó 

 

 
 

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com

