
 
 

 

 
 

 

Húsvéti emlékeim 

Gyermekkoromban a meleg beköszöntével nagyon 

vártuk a Húsvétot. Ennek előszele volt, hogy a vi-

rágoskertekben kezdett bimbózni a sárga nárcisz, 

valamint a régi temetővel szemben, a Jedinkára 

vezető akácos lankán virágba borult a kakastaréj, 

valamint az egész oldalt szinte fehéres-kék és lila 

árnyalatú ibolya borította. A parkban is kaszálni 

lehetett a kakastaréjt, amiből a nyúlfészket készí-

tettük. 

Nevelőszüleim az ajándékokat jól elrejtették, de a 

húsvéti hímes tojás készítésében én is segédkez-

tem. Nevelőapám – Kiss György volt tanácselnök – 

viaszba mártott írókával díszítette a tojásokat, amit 

aztán hagymás vízben főztünk ki. Ezt követően 

leszedtük a viaszréteget és szalonna bőrével átfé-

nyesítettük. Abban az időben nagyon sok volt az 

ilyen barnás árnyalatú tojás. Később jött divatba a 

sokszínűség. Igaz, akkor aztán a zöldtől a kéken át 

a lila árnyalatig szinte minden szín előfordult. 

Nagy napnak számított a Húsvét-reggel, amikor 

nagyanyám elvitte a sonkát megszentelni. Alig vár-

tam, hogy hazaérjen és végre megkóstolhattuk a 

finomra főtt sonkát, s a keményre főtt tojást. Még 

ma is az orromban érzem a frissen kapart torma 

csípős aromáját. Akárhogy is könnyeztem, azért 

csak mindig ezt ettem reggelire. 

 

 

 

 

 

Az előző nap elkészített kakastaréjos nyúlfészket is 

felkerestem és lestem az ajándékokat. Hogy minél 

több helyet kereshessek fel, az akkor virágzó nár-

cisz bokrokba is rejtettek pár tojást, nyulat, csibét 

vagy bárányt ábrázoló csokifigurákat és természe-

tesen a hímes tojásokat. 

Délelőtt misére kellett menni, majd versenyeztünk, 

ki tudja előbb elvágni pénzzel a hímes tojást. Pár 

kakaslépésről kellett a tojásba belevágni általában 

a réz húszfillérest, s a tojás gazdája számolta tíz 

fillérenként a dobásokat, míg el nem repedt a tojás. 

(Épp ezért jó keményre főztük, hogy minél később 

repedjen el.) Néha egy forintot is lehetett keresni 

egy-egy tojáson.  

Húsvét hétfőn jött a locsolkodás. Még ma is sajná-

lom a lányokat és anyukájukat, mert akkor bizony, 

sokszor tömény kölnit locsoltak a fejükre. (Sajnos, 

ma már ez csak pénzszerzési forma, s nem  készí-

tenek szép hímes tojásokat a locsolóknak!) Nem is 

tudom, hogy bírták azt a tömény és sokszínű illa-

tot. Voltak, akik ilyenkor elmentek a Centrum mögé 

a rétre tojást dobálni, játszani, de oda nem jártam. 

Györke József 

húsvétvárás folyt. a 4. oldalon 



MOZSGÓ                           2015. április 

  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. március 30. 

MOZSGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
„CSALÁDI NAPKÖZI KIALAKÍTÁSA MOZSGÓN” PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYE 

 

Mozsgó Községi Önkormányzat 35 millió forint Európai Uniós támogatást nyert „A munka és magánélet ösz-

szehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásá-

nak támogatása” című pályázati kiíráson a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0027 számú projektjére. A beruházásból 

kialakításra került két családi napközi, mely összesen 10 férőhelyes. A projekt 100%-os támogatásával valósul 

meg 2014. november 1. és 2015. október 31. között. 

 

A projekt célja Mozsgón a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, annak érdekében, hogy a szülők 

minél előbb visszatérjenek a munkaerőpiacra, ezzel hozzájárulva a kistérség foglalkoztatásának növeléséhez. Ezzel 

egyidejűleg segítséget adni a munka és a magánélet/család összeegyeztethetőségéhez. 

 

A családi napközik létrehozására azért volt szükség, mert az igény ellenére a településen nem volt lehetőség a 0-3 

éves korú gyermekek napközbeni ellátására.  

 

A projektnek köszönhetően a felújított létesítmény lehetővé teszi, hogy a kor elvárásainak és az előírásoknak megfe-

lelő, jól felszerelt helyen fogadhassuk a gyermekeket. A Családi napköziben összesen 4 fő dolgozik. A gyermekek 

számára négyszeri étkezést biztosítunk, továbbá képességeik, készségeik fejlesztése érdekében óvodapedagógus, 

pedagógusok és fejlesztő pedagógusok bevonásával külön foglalkozásokat biztosítunk.  

 

A projekt első felében a családi napközi épületének felújítása, a berendezési tárgyak beszerzése, a családi napköz-

ben dolgozók képzése valósult meg. Ezzel párhuzamosan elindult a működési engedély megkérése.  A rendelkezésre 

álló kevés idő ellenére is 2015. március 1-vel elindult a két családi napközi: a Kiscsiga Családi Napközi és a Kukucska 

Családi Napközi. Mindkettő a projekt keretében felújított épületben működik a 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 6. szám 

alatt. 

 

A családi napközik jobb megismerése érdekében 2015. március 27-én került sor a nyitórendezvény megtartására. Az 

ünnepségen a megjelenteknek lehetőségük adódott megismerkedni a családi napközik mindennapjaival, az ott dolgo-

zó emberekkel. Kovács Zsolt polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatásra került a projekt és a 

családi napközik működése.  

 

Bővebb információ: 

Mozsgó Községi Önkormányzat 

7932 Mozsgó, Batthyány u. 15. 

+36 (73) 544 019 

www.csaladinapkozimozsgo.hu 
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Fotó Balogh Beatrix 
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Gyermekkorom húsvétja 
 

 
 

Nem tudom miben rejlett a varázslat, a gyermeki 

fantáziában, a szüleim, nagyszüleim kreativitásá-

ban, vagy akkor még tényleg létezett a húsvéti 

nyuszi, de gyermekkorom húsvétjait átlengi a ta-

vasz frissessége és a várakozás izgalma. Amint 

leszedtük a karácsonyfát, mi már levelet írtunk a 

nyuszinak. Amint a hó elolvadt, már vártuk a virá-

gokat, hóvirágot, ibolyát, pettyegetett tüdőfüvet, a 

kakastaréjt és izgatottan lestük, hogy mi nyílik 

még, mire jön a nyuszika, miből fogjuk a fészket 

gyártani. Húsvét előtti szombaton az egész család 

virágot szedett az erdőben, majd azon versenyez-

tünk kinek lesz szebb fészke. Mikor nagyon későn 

volt húsvét, gyakran csak árvacsalán maradt fé-

szeknek. Vasárnap reggel pedig megérkezett a 

nyuszi, édességet és ajándékokat hagyva amerre 

járt. Máig a számban érzem a csoki és a tormás 

sonka ízét. Másnap pedig szépen díszített tojások-

kal vártuk a locsolókat.  Az egészben a legjobb 

mégiscsak az volt, hogy három napig együtt volt a 

család, mindenki az ünnepre koncentrált, és min-

denki erre a pár napra készült már hónapok óta. 

Mama gyűjtötte a tojást, papa füstölte a sonkát, 

szüleim meglepetéseket és csokit vettek, mi pedig 

kézműveskedtünk, tojásokat gyártottunk, virágokat 

szedtünk. És  bár tudom, hogy a nyuszi nem léte-

zik, a húsvét varázsa még felidézhető, ha együtt 

van a család! 

Puskás Kata 

 
FALUSI BÖJT RÉGEN 
 

A nagyböjti időszak hamvazószerdától húsvétig tart 

(2015-ben február 18. - április 4.). Régen a családok 

szigorúan betartották a negyvennapos húsevési tilal-

mat.  

Mi a böjt? 

Mértékletesség: tágabb értelemben minden erkölcsi 

meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az 

érzéki élvezetektől való tartózkodás. Célja a lélek 

fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűn-

bánat kifejezése. 

A  hatvanas években a katolikus egyház enyhítette a 

szigort, és manapság csak Nagypéntekre ír elő köte-

lező böjtöt, a többi napon a hívőkre bízza a lemondás 

idejét, mennyiségét és mivoltát – azaz lemondhatunk 

akármi másról is, – TV nézésről, alkoholról, édessé-

gekről – akármiről, ami igazi lemondást jelent szá-

munkra. 

Szigorú böjt 

Az egyházi előírások szerint hamvazószerdán és 

nagypénteken a 18 és 60 év közöttiek csak három-

szor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst 

nem vehettek magukhoz.  Fel vannak mentve a bete-

gek, a terhes és szoptatós anyák, akik egy étkezés 

alkalmával csak keveset fogyasztanak, a koldusok, a 

megterhelő munkát végzők. A nagypénteki böjt idején 

nem főznek, sütnek zsírral. 

A nagyböjti időben elsősorban a lelket kell felkészíte-

ni Jézus feltámadásának megünneplésére, bűnbánat-

tal, gyónással.  

A húsvéti böjtnek nem csak szellemi, hanem egész-

ségügyi előnyei is vannak. Nem hiába tavasszal van a 

nagyböjt ideje, hiszen ilyenkor éled újjá a természet, 

ilyenkor van a szervezetünknek is szüksége megtisz-

tulásra. Egy tavaszi méregtelenítés igazán jót tesz a 

testünknek – legyen az egy  hónapos, egy hetes vagy 

háromnapos program. A böjt alatt ne együnk húst, 

vagy ha rövid böjtöt tartunk, akkor semmi állati ere-

detű ételt sem.  
 

A dédi mamám ezt az ebédet készítette el nagypénte-

ken, és a mai napig is ezt az ebédet készíti el édes-

anyám is.  Tejfölös csipetkés bableves, babsaláta, 

pogácsa. 

Tejfölös csipetkés bableves 

0,5 kg fehér bab, 2 zöldség, 2 sárgarépa, 1 fej vörös-

hagyma, 5 gerezd fokhagyma, só, 1 sárgapaprika, 

tejfölös habarás, csipetke tészta. Levest főzök belőle, 

mielőtt tejfölösen behabarom, veszek ki belőle babot 

a salátához.  

Babsaláta 

A levesből kivett és 

kihűlt babból készül a 

saláta. Apró kockára 

vágom a vöröshagy-

mát, megsózom ha-

gyom kicsit állni. Hoz-

záteszem a sót, cukrot, 

az ecetet és a tejfölt. 

Ha a bab teljesen ki-

hűlt, összekeverem a 

tejfölös hagymával, 

hidegre teszem, hogy 

jól összeérjen. 

Pogácsa 

60 dkg liszt, 1 tojás, 20 dkg margarin, 1 dl tejföl, tej, 2 

dkg élesztő, só. Felfuttatom az élesztőt, a többi hoz-

závalóval együtt összegyúrom, majd egy órán keresz-

tül kelesztem. Sütőfóliás tepsire teszem, kiszaggatás 

után a tetejét tojással megkenem. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. 

Kántor Éva. 
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Csiffári Klára Ildikó (Mohács, 1966.05.16. an.: Lo-

sonci Mária Irma) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. 

alatti lakos meghalt 2015. február 19-én.  
 

Vég Ibolya (Siklós, 1968.04.25. an.: Barát Irén) volt 

Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 

2015. március 5-én.  
 

Metz Teréz Mária (Kálmáncsa, 1946.11.27. an.: 

Matáncsi Teréz) volt Mozsgó, Árpád u. 34. sz. alatti 

lakos meghalt 2015. március 11-én.  

 
Nyugodjanak békében! 

 

KIS NYUGDÍJASOK FIGYELMÉBEN! 

KIVÉTELES NYUGDÍJEMELÉS, EGY-
SZERI SEGÉLY 2015-BEN 

 

Az idei évben is lehetőség van kivételes nyugdíj-

emelésre.  

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető an-

nak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyug-

díjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott 

munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, 

illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellá-

tásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 

özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellá-

tás és rendszeres pénzellátás együttes havi össze-

ge nem haladja meg a 70.000 forintot.  

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés 

annak a személynek, akinél a nyugellátás megálla-

pításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-

emeléstől számított 3 év még nem telt el.  (K16 

formanyomtatvány) 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban 

részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe 

kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi 

jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot, ha a 

közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, 

illetve a 80 ezer forintot, ha egyedül él. Egyszeri 

segély évente csak egy alkalommal állapítható 

meg. (K17 formanyomtatvány) 

Ha ön érintett, és szeretne kérelmet benyújtani, a 

könyvtárban megtalálhatók a nyomtatványok és a 

kitöltésben is szívesen segítenek. 

Megyeri Kázmérné 

      képviselő 

 

VÁGÓPONT A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN 

 

 
 

Március hónapban tájékoztattuk Önöket a vágó-

pont tervezett szolgáltatásairól. Azóta az önkor-

mányzat megkapta a végleges működési enge-

délyt.  
 

A BÉRVÁGÁS RÉSZLETEIRŐL, AZ ÉRTÉKESÍTÉSRŐL 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK 2015. ÁPRILIS 7-

ÉN, KEDDEN, 17.00 ÓRAI KEZDETTEL A MŰVELŐDÉSI 

HÁZBAN.  

 

Tisztelettel várjuk a község lakosságát! 

Reméljük egy olyan lehetőséghez juttatjuk Önöket, 

melynek előnyeivel élni kívánnak.        

Kovács Zsolt 

        polgármester 

 

 

 

 

KÖSZÖNTÉS 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon 

70 év feletti 

Mozsgói Lakosokat, 

 akik áprilisban ünneplik születésnapjukat! 

 

Bálint Árpádné Árpád utca 

Fehér József Alsóhegy 

Gaál Jánosné Árpád utca 

Hegedüs Jánosné Kassai utca 

Horváth Vendelné Petőfi utca 

Pápai Józsefné Árpád utca 

Sárics Béla Ferencné Batthyány utca 
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
 

A 167 éve kitört forradalom hazánk újkori történe-

tének meghatározó eseménye, a változásokért való 

küzdelem első lépése. Ez a nap a kivívott szabad-

ság, az összetartozás jelképét jelenti számunkra. 

Az ünnepséget iskolánk állította össze, részt vettek 

a 3. és 5. osztályos tanulók, óvodások, a nyugdíjas 

klub tagjai, a szociális otthon lakói.  

Nagyon sokan ünnepeltek velünk.  

Köszönjük a szereplőknek, a műsor összeállítóinak 

a színvonalas megemlékezést. 

 

 
 
 
 

 

ÚSZÁSOKTATÁS 
 

1-2. osztály mindennapos testnevelés óra kereté-

ben, hetente két alkalommal,  úszás oktatáson 

vesznek részt, kísérő Kovács Dezső testnevelő 

tanár.  

 

 
 

NAPFOGYATKOZÁS 
 

A március 20-i teljes napfogyatkozást nagy 

izgalommal szemlélik a gyerekek. 
 

 
 

Cirka négy és fél évtizeddel ezelőtt, talán negyedikes 

lehettem. Napfogyatkozás volt, melyet az iskola udva-

rán Péteri "igazgató bácsi" vezetésével figyeltünk 

meg. Akkor sem volt tanácsos szabad szemmel a 

Napba nézni. Nem voltak ilyen szuper eszközeink. 

Üveglapot kormoztunk be gyertyával, azt tartottuk a 

szemünk elé. Azzal is nagy élmény volt figyelni a fo-

gyó Napot.                                Herczeg József Tamás 

 

HÚSVÉTVÁRÁS 
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BÚCSÚZUNK 
 „ Emlékezni egy régi jó barátra,  

 Ha szomorú is, emlékezz velem! 

 Bárcsak tudnám még egyszer visszahívni! 

 Régi társam hiányzol. Hiányzol nekem!” 

 

2015. március 18-án 

13 órakor, egy szer-

dai napon kísértük 

utolsó útjára, végső 

nyughelyére a 

mozsgói temetőben 

Metz Máriát (Gaz-

dagnét), iskolánk volt 

dolgozóját. 

Marika 1983-ban 

kezdett dolgozni a 

mozsgói  iskola 

konyháján. Hamar 

beleszokott az új környezetbe, megszerette a 

munkatársait, szívvel- lélekkel végezte munkáját. 

Főzte a jobbnál-jobb ételeket, sütötte a finomabb-

nál-finomabb kalácsokat, buktákat. Meghallgatta 

mások véleményét, kívánságát. Jó szíve volt. Részt 

vett az iskola által szervezett kirándulásokon, prog-

ramokon, és velünk együtt volt vidám, jókedvű. 

Társunk volt a szó szoros értelmében jóban- 

rosszban,  örömben- bánatban.  

Nagyon megszerettük! 

Elveszíteni egy hozzátartozónkat  vagy barátunkat 

mindig nagyon szomorú esemény. 

Elfelejteni azonban  sohasem fogjuk! Mindig emlé-

kezni fogunk kedves arcára, vidámságára, jóked-

vére! 

Hogy igazából milyen is volt Ő? Nehéz lenne írásba 

önteni, hiszen ilyenkor „kevés a szó”. Szavak he-

lyett  beszéljenek inkább a képek! 

 
 

Így gondolunk Rád, őrizzük az emlékedet. Köszön-

jük az együtt eltöltött éveket, hogy mindig számít-

hattunk rád. Sohasem felejtjük kedves arcodat. 

Köszönjük ,hogy voltál! 
 

 „ Most olyan csönd van itt nélküled, 

  hogy szinte hallani, amit  

   utoljára akartál mondani.”    

 

 

Ki merné megtörni  ezt a hatalmas csöndet? 

Azok, akiknek a szívében, az emlékeiben Marika 

örökké ott marad. 

 

 „ Jöhet ezután százszor is az ősz, 

   Az én szememnek nem hull már a könnye: 

 Tavaszi rózsa, megtanultam tőled,  

 Hogy nem búcsúzunk senkitől 

 És semmitől és sohasem örökre!” 
 

Emlékedet megőrizzük, nyugodj békében!  

  Orbánné Matus Erzsébet tanárnő   

 

Emlékezünk! 

Március 13-án hirtelen,váratlan eltávozott közülünk 

Samodai Istvánné – Irénke. 

Egyszer csak nem jött – és többé nem is fog. 

Ki volt Ő ? 

2013. szeptember óta dolgozott velünk, előtte 16 

évig Nagydobszán. 2014 szeptember óta tagja 

tantestületünknek. Előtte áttanítóként dolgozott 

intézményünkben. Idén Ő lett az első osztályosok 

osztályfőnöke. Munkájában és osztálya életében a 

kreativitás, a jókedv, a vidámság uralkodott. 

Szerette a gyerekeket, szeretett tanítani, jól érezte 

magát nálunk. Végre otthonra talált köztünk. 

Derűs, optimista lénye hatással volt  „gyerekeire”  

és kollégáira is. Valamennyien fordulhattunk hozzá 

segítségért. Hiányozni fog csipkelődő modora, 

jellegzetes nevetése, megnyerő személyisége, 

kedves alakja. Búcsúzunk TŐLED! 

Hiányzol!  

Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető 
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MOZSGÓ TÁRSADALMA 4. RÉSZ  
A kisházasok 
 

Kisházasnak nevezték az úrbérrendezés után a 

zselléreket. Társadalmi helyzetüket meghatározta, 

hogy őseik már az úrbérrendezés korában a köz-

ségben éltek, valamint az, hogy a faluban volt há-

zuk. A telkük mellett volt egy bizonyos földtulajdo-

nuk (0,5-4 h), bizonyos erdő- és legelőjoguk, és 

esetleg kisebb szőlőjük. De ezek jövedelme nem 

volt elég egy család fenntartására, így minden 

munkát elvállaltak.  

A kisházasok rétege azonban a föld és a 

család létszáma alapján két részre oszlott. A határ-

vonalat az jelentette, hogy a család tudott-e foga-

tot tartani, ugyanis ez egyfajta rangot jelentett kö-

rükben, valamint fuvarozási, szállítási munkákat is 

el tudtak vállalni. Másrészt a lótartás bizonyos füg-

getlenséget is jelentett, ugyanis, amelyik kisházas-

nak nem volt fogata, az egy vagyonosabb pógárral 

szántatta meg a földjét, cserébe pedig elvégezte a 

pógár földjén az aratást. A ledolgozás számontar-

tása nem volt szigorú, de amikor a gazda hívta, 

menni kellett dolgozni, hiába lett volna az urada-

lomban jobb és több munka. Emiatt nem érte meg 

a pógárnak végzett munka.  

Annak sem volt könnyű dolga, aki fogatott 

tartott, ugyanis a kevés földjén nem tudott takar-

mányt előállítani, így plusz munkákat kellett vállal-

nia. Általában a nagypógártól kaptak kaszálót, de 

bérelhettek a községtől, uradalomtól, egyháztól is. 

Az uradalom általában ledolgozáshoz kötötte a 

részesföldet és a bérletet.  

 

 
 

Minden kisházas arra törekedett, hogy le-

gyen saját földje, jogai, és fogata. A vagyon azon-

ban a gyermekek között szétoszlott, így nekik elöl-

ről kellett kezdeniük szinte mindent. Egy részük a 

szőlőbe szorult ki, ott tudott csak házat építeni. 

Nekik a legfontosabb az volt, hogy visszakerülje-

nek a faluba. De a kisházasok gyermekei cseléd-

nek sosem álltak be. 

A saját gazdaságuk munkáinak elvégzése 

mellett a kisházasok szabad munkavállalók is vol-

tak. A kemény munkát már kisgyermekkorban 

megkezdték saját birtokukon, ezért az uradalmak-

ban napszámosként keresettebbek voltak. Annak 

ellenére, hogy együtt dolgoztak a szőlőbeliekkel, 

bizonyos társadalmi különbség érezhetően meg-

maradt közöttük. A gyermekkorban megkezdett 

munka családi érdek volt, amit megkerestek a 

napszámban, azt a családi kasszába be kellett 

adniuk, a mindennapi megélhetésüket jelentette. 

Az uradalom nemcsak nyáron, hanem télen 

is adott munkát, ami általában favágás és –szállítás 

volt, bár utóbbit csak a fogattal rendelkezők tudták 

végezni. 

A kisházasok gyakran jártak Szigetvárra pi-

acozni. Főleg tojást, tejtermékeket és gyűjtögetett 

növényeket adtak el. Gombát is gyűjtöttek, mely 

színesebbé tette az étrendjüket, de az erdőben a 

gombászókat nem látták szívesen. Ezeket a mun-

kákat főként idősebb asszonyok és kisgyermekek 

végezték.  

A kisházasok ünnepi viselete megegyezett 

a pógárokéval, viszont nekik többnyire csak egy 

öltözet ünneplős ruhájuk volt, azt szinte egész éle-

tükön át használták.  

A kisházasok gyakrabban jártak kocsmába, 

azonban a pógárokkal ellentétben nem különültek 

el más társadalmi csoportoktól. Míg a szegényebb 

kisházasoknak a szőlőbeliekkel volt szorosabb 

barátsága, addig a fogatosok többre tartották ma-

gukat, ők a pógárok alsó rétegével tartottak kap-

csolatot, igyekeztek házasságot kötni, ami szá-

mukra társadalmi emelkedést jelentett.  

                                       Horváth Zsuzsanna 
 

Forrás: Szabó I.-Szabó L. Mozsgó és társközsége-

inek társadalma, In.: Tiscium, Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, 1993. 325-

371. oldal 

  Április 12.  

   vasárnap 11.30  
    

           Április 18.  

   szombat 17.00  
    

           Április 25.  

   szombat 17.00 

    

           Május 2.  

   szombat 17.00 
    

            Május 10. 

   vasárnap 11.30 
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INNEN INDULT... 
 

Zsibrita László 20 évesen, 1993-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegye-

temen, azóta új otthonának Szegedet tekinti. Hosszú utat járt be, jelenleg műszaki szerkesztőként 

dolgozik.  
 

Az egyetemen történelem-kommunikáció szakon vé-

geztél. Mikor kezdődött érdeklődésed a múlt esemé-

nyei iránt? 

Már általános iskolás koromban érdekelt a történelem. Ez 

a gimnáziumi évek alatt sem változott. Történelem verse-

nyeken többször is részt vettem.  
 

A történelem melyik része érintett meg a legmélyeb-

ben, és miért? 

Történelem szakon főleg az új és legújabb kori – XVII-XX. 

sz  – periódus érdekelt. Ezen belül is a hadtörténelem.  
 

Ebben a témakörben jelent meg egy tanulmányod a 

Haditechnika magazin 2003-as különszámában Harc-

kocsik a spanyol polgárháborúban 1936-39. címmel. A 

címből kitűnik, hogy alaposan körbejártad ezt a té-

mát.  

Valóban, második helyezést értem el a Haditechnika  

  2003-as cikkírói pályázatán, majd még két cikket publi- 

  káltam a folyóiratban.  
 

2003-ban jelentkeztél a PhD, más néven kisdoktori, képzésre történelemből. Ez azt feltételezi, hogy 

kitűnő eredménnyel végezted el az egyetemet, és a cikkeid tudományos munkának számítottak.  
 

2006. évben szerezted meg a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Képzésen 

az abszolutóriumot. 

2006/2007. tanévtől  már Bölcsészettudományi Kar oktatói között találkozunk neveddel. Milyen ér-

zés volt a katedra másik oldalán állni?  

Érdekes és egyben felelősségteljes. A képzésem 3 éve alatt két szemináriumot tartottam.  Az egyik egy 

„hagyományos” történeti szeminárium volt, a magyar harckocsik és harckocsizók történetével foglalkozott. 

A másik, a II. világháborús filmek segítségével próbáltunk feldolgozni egy témát. 
 

Azt gondolnám, hogy innen már egyenes út vezet a doktori cím és az oktatói státusz megszerzésé-

hez, de mégis más területet választottál. Mesélj erről! 

Már az egyetemi évek alatt a történelem mellett más területen is kipróbáltam magamat több okból. 

A kommunikáció szakot másodéves koromban vettem fel, mert egyszakos történelemmel az elhelyezke-

désnek nem sok esélye volt…  A kommunikációs gyakorlati képzésemet Szegeden szereztem, az akkor 

még színvonalas, Havas Henrik vezette iskolában. Elektronikus újságíró-PR szakember diplomát szerez-

tem. (A tanulmányaim ideje alatt, azonban világossá vált számomra, hogy ez a fajta munka és élet nem 

érdekel.) 
 

2006-ban abszolutóriumot szereztem PhD képzésen. Sajnos a témavezetőm – Kanyó Feri bácsi – időköz-

ben elhunyt. Az tisztán látszott, hogy bekerülni az egyetemre állásba, nem lehet.  
 

Az egyetem mellett 2000 óta dolgoztam egy szegedi DTP (Desktop Print, nyomdai előkészítéssel, grafikai 

tervezéssel foglalkozó) stúdióban, így egyértelmű volt, hogy ott, illetve ezen az irányon folytatom munká-

mat. 

A diploma megszerzése után kerültem a stúdióba, ahol kezdetben egyszerű scanneresként, majd színkor-

rigálóként, később tördelő/tervezőként folytattam a munkát. Itt készültek abban az időben a Szukits Kiadó 

könyvei is, mellette óraadóként az egyetemen tanítottam.  
 

Kisebb kitérővel kerültem mostani munkahelyemre a Könyvmolyképző Kiadóba, 2012-ben. Műszaki szer-

kesztőként dolgozom. Ez a könyvek nyomdai előkészítését jelenti. Kollégáimmal együtt mi tördeljük a 

Könyvmolyképző Kiadó köteteit, készítjük/tervezzük a borítókat. Itt szerencsére alkalmam van mindazt a

Párjával, Gabival 
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tudást, amit ebben a szakmában 15 év alatt elsajátítottam, kamatoztat-

ni. A könyveket egész életemben szerettem, ezért ennél jobb munkahe-

lyet nem is tudnék magamnak elképzelni. 
 

Igazság szerint az elmúlt években teljesen felhagytam a történeti kuta-

tásokkal. Az egyetemi karrierről pedig végképp letettem. Egyedül, sze-

gedi barátom és kutatótársam munkáját segítem szakmai tanácsadás-

sal. A mostani munkahelyemen és munkakörömben ténylegesen kiél-

hetem minden kreativitásomat. 
 

Alkalmi munkákat is végzek, több régészeti/történeti tanulmánykötetet 

terveztem és tördeltem.  
 

2012-ben a Szent-Györgyi Albert, Nobel díjának 75. évfordulóján tartott 

tudományos konferencia anyagait készítettem. Azóta részt veszek a 

Szent-Györgyi Orvosbiológiai Kutatások Jövőéért Alapítvány munkájá-

ban, én készítem az alapítvány grafikai anyagait. 
 

Mennyire kapsz szabad kezet a tervezésnél? 

A saját tervezésű könyveknél 99%-ban szabad kezet kapok/kapunk. 

A könyvek belső kialakításánál – fejezetcímek, esetleg díszítőelemek –  szintén. 
 

Vannak könyvek ahol a borítókép adott, de a magyar kiadásnál lehet az elhelyezést, tipográfiát a saját 

szánk íze szerint alakítani. Az eredeti: http://d.gr-assets.com/books/1286649993l/6584134.jpg 

a mi kiadásunk: http://konyvmolykepzo.hu/products-page/arany-pottyos-konyvek/sarah-maclean-a-

csabitas-kilenc-szabalya-6279 
 

Miből merítesz ötletet? 

Ha nyitott szemmel járod/figyeled/olvasod a világot mindig akad olyan ami inspirál.:) 
 

Kérlek, sorolj fel néhány könyvcímet, melynek a borítóját Te tervezted és tördelted! 

Max Brooks: Zombi, Colin Woodard: Kalózköztársaság, Lisa Jane Smith: A titkos kör 3 – Az erő, Louise 

Penny: Holtan hidegen, Colleen Houck: A tigris átka 
 

Ritkán látunk itthon, milyen a kapcsolatod Mozsgóval? 

Sajnos a távolság és a sok munka miatt nagyon ritkán látogatok haza. De a faluban történtekről szeren-

csére anyun keresztül mindig értesülök. Ehhez kapcsolódva hadd gratuláljak a Mozsgó története képek-

ben könyvhöz. Szakmai szemmel nézve is, igazán büszkék lehetnek a mozsgóiak erre a kiadványra. 

Puskás Éva 

 

 

KIRÁNDULÁSUNK ÚTI CÉLJA, POZSONY 
 

Március idusán, 14-én, negyvenkilencen az osztrák 

Kittsee-be és Pozsonyba látogattunk.  
 

Az osztrák településen meglátogattuk a Hauswirth 

Csokoládégyárat, ahol évente 120 dolgozó mint-

egy 2000 tonna csokoládéból állítja elő a finomsá-

gokat. Sajnálatunkra csak kisfilmen nézhettük meg 

az itt folyó munkát, hiszen szombat lévén, az 

üzemben nem dolgoztak. Húsvéthoz közeledve 

útitáskánkat megtöltöttük a legfinomabb édessé-

gekkel, a kedvencünk a kekszes- és rumos-

kókuszos golyók, és a banános csokik voltak.  
 

Kittsee-től 18 km-re helyezkedik el Pozsony, a Du-

na egyik gyöngyszeme. 1993-tól Szlovákia fővá-

rosa (szlovákul Bratislava, németül Pressburg), 

más európai fővárosokkal ellentétben nem több 

milliós nagyváros,  lakóinak száma mintegy 425 

ezer. A várostól mindössze két kilométerre húzódik 

az osztrák határ, a magyar határ pedig 10 kilomé-

terre van.  
 

Egy napot szántunk a főváros megismerésére, így 

idegenvezetőnk, Aranka, rendkívül gyors tempót 

diktált számunkra.  Nemcsak a látnivalókat ismer-

hettük meg, de a város történelmét is beleszőtte 

szavaiba. Bár tanulmányainkból tudhattuk, hogy 

Magyarország történelme nagyon szorosan kap-

csolódik Pozsonyhoz, de ez most vált valósággá,  

beazonosíthattuk, vezetőnk segítségével, a színhe-

lyeket és az eseményeket.  

 
A pozsonyi vármegye kialakulása I. István király uralko-

dása alá esik az 1000–1038 években. 

1291-ben III. András magyar királytól városi rangot ka-

pott, ezáltal csatlakozott a többi szabad királyi városok 

rendszerébe, és kezdetét vette a kereskedelem és a 

kézművesipar fejlődése. 1465-ben itt létesítette Corvin 

Mátyás az első szlovákiai egyetemet. 
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1536-ban a magyar királyi székhelyéül Pozsony városát 

jelölték ki, ahol a Szent Koronát őrizték, és a magyar 

királyokat megkoronázták. 1543-tól a hercegprímás 

székhelyévé is lett.  

A török kiűzése és Buda visszafoglalása után is (1686) 

Pozsony maradt Magyarország fővárosa. 

A XVIII. században számos Habsburg uralkodót koro-

náztak magyar királlyá itt, úgy, mint Mária Teréziát 

(1740-1780) vagy I. Ferencet (1792-1835). A napoléon-i 

háborúk alatt 1806-ban és 1809-ben egy rövid időre 

francia kézre került a magyar főváros.  

Pozsony a reformkori országgyűlések színhelyéül szol-

gált. 1825-1827-ben gróf Széchenyi István birtokai egy-

éves jövedelmének kamatát itt ajánlotta fel egy akadé-

mia létrehozására.  

Az utolsó rendi országgyűlés 1848. áprilisában szintén 

Pozsonyban került megrendezésre, amikor elfogadták a 

polgári Magyarország megszületését jelentő törvénye-

ket.  

1848 júliusában Pesten országgyűlést hívtak össze, 

amivel gyakorlatilag Pest-Buda vált az ország főváros-

ává. 

 

E történelmi kitérő megmagyarázza azt az érzé-

sünket, hogy miért éreztük magunkat úgy, mintha 

Magyarország városaiban járnánk. Hisz a közös 

múlt az építészetben, a város utcaképének kialakí-

tásában is megmutatkozik. 
 

A város felett messziről kiemelkedik a négy sarok-

tornyos vár. A várparkban sétálva különböző 

szemszögből tárul fel a város, itt látható Szent Er-

zsébet szobra is, melyen magyar feliratot olvashat-

tunk. (Pozsonyban ma kb. 14. ezer magyar él, a 

lakosság 3,4 %-a. Idegenvezetőnk szavaiból az 

derült ki, hogy a történelmi múlt ellenére a magyar 

feliratok száma mily csekély, és nekik milyen fon-

tos magyarságuk megőrzése!!!)   
 

Pozsonyban a nevezetességek többsége az óvá-

rosban található. A Prímás-palotát belülről is meg-

néztük. A legértékesebb – tudtuk meg – az a hat 

pozsonyi gobelin, mely egy tragikus szerelmi törté-

netet ábrázol. A gobelineket a napóleoni csapatok 

elől rejtették el 1632-ben a tapéta mögé, és csak a 

20. század elején találták meg. Értéke nagyobb, 

mint az épületé. Szomorú tény, hogy tükörtermé-

ben írta alá a 48-as szabadságharc főtisztjeinek 

halálos ítéletét Haynau. 

Ugyancsak a 48-as forradalom és szabadsághar-

cot juttatta eszünkbe az az épület, melyet A kőszí-

vű ember fiai c. film egy nagyon fontos jelenetében 

láthattunk; azt a  Plankenhorst-palotát, melyen a 

német, majd a film végén, az osztrák zászlót tették 

ki.  
 

Emlékezetes volt még a 84,6 m magas Új híd, a 

tetején UFO-ra emlékeztető kávézóval, valamint a 

történelmi épületek között megbúvó fémszobrok.  

Az egyik ember egy csatornanyílásból kikönyököl-

ve kémleli a világot, a hiedelem szerint aki meg-

érinti, teljesül a kívánsága (a sapkáját már fényesre 

csiszolták).  
 

A belváros 

szépségei után 

nem hagyhattuk 

ki az üzletek és 

presszók felfe-

dezését sem. A 

legtöbb helyen 

beszélnek ma-

gyarul, árukíná-

latuk a miénkkel 

csaknem meg-

egyező.  
 

Pozsony felfe-

dezésére elég 

volt ez a nap, 

rengeteg szép 

helyet láttunk, a 

város szebb 

volt, mint vár-

tuk. A szürke, 

borús idő elle-

nére kellemes 

napot tölthet-

tünk el együtt, rengeteg fényképet készítettünk.  
 

A kirándulást a Mozsgóért Egyesület és a Dudás 

házaspár szervezte, köszönet érte. 

Puskás Éva
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V.Mozsgói Egészségnapok 

 

 

    
 

    
 

Fő támogatók: 

Mozsgó Község Önkormányzata, BM Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, Mozsgói Védőnői 

Szolgálat, Biztos Kezdet Gyermekház, Mülner Zoltán vállalkozó, Papp Orsolya zumba oktató 

 

 
FÖLD NAPJA (ÁPRILIS 22.) 
 

2015 az évfordulók éve: Idén ünnepli 25. évfordulóját a ma-

gyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. évfordulója a 

Föld napja világmozgalomnak.  

 

1970-ben kezdődött 

Az első föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kez-

deményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte 

fel szavát a természetért. Ez a történelmi esemény az Egye-

sült Államokban fontos változásokat hozott: az USA-ban 

szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új 

környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember 

tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. 
 

1990-ben világmozgalommá vált     –   Magyarország az elsők között csatlakozott  

Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létre-

hoztak az első magyar Föld napja eseményeinek koordinálására. A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeménye-

zéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét- környezeti könyvek kiadá-

sával, vetélkedők összeállításával támogatja.   

      Kántor Éva  

. 

2015. MÁJUS 22. PÉNTEK - HULLADÉKGYŰJTÉSI NAP ÉS LOMTALANÍTÁS MOZSGÓN 

F
o
tó

  
K

á
n
to

r 
É

v
a
 

F
o
tó

  
H

e
rc

z
e
g
 J

ó
z
s
e
f 

T
a
m

á
s
 



MOZSGÓ                           2015. április 

  

14 
 

KEDVES OLVASÓ! 
 

Reggel újra dér lepte be a rétet. Úgy tűnik, nem 

sok cukrot kell venni a sárgabarack lekvárhoz. Egy 

kési virágzású, későn érő fajtám is van, ami talán 

megússza majd a húsvéti fagyot. Fajtáját sem tu-

dom, Beremendről hoztam az oltóvesszőt egy 80 

éves fáról. (Már az is csoda, hogy ilyen öregkort 

megért. A nyolcvan éves gazda mondta, hogy már 

kicsi gyermek korában ott volt a fa az udvaron.) A 

kajszi fák jó, ha megérik a húsz évet. Sokat segít-

hetünk rajtuk, ha ősszel bemeszeljük a törzsüket 

és a vastagabb ágakat. Egy lemosás szerű meszes 

permet is jót tehet. A mész fokozza az ellenálló 

képességet, ugyanakkor fehér színével lényegesen 

csökkenti az éjjeli hideg és nappali meleg hőinga-

dozását. 

 Visszatérve az időjárásra: az elmúlt negyven 

évben két-három év volt, amikor a kökény virág-

záskor normális időjárás volt. Általában - mint most 

is - április elejére esik a kökény virágzás ideje. Nem 

véletlen a bolond április kifejezés. A fáma szerint 

márciusban már kalapáccsal sem lehet visszaverni 

a füvet a földbe, és akkor jön a bolond április hideg 

esővel, faggyal és szüreteli a korán nyíló kajszit, 

mandulát, még virágjában. A gondos gazdaasz-

szony sárgabarack lekvárt, (ha van barack) három 

évre tesz el. Tudja, ha idén sok volt a fán, jövőre 

keveset virágzik (kevés termést hoz), utána évben 

meg elfagy. Így vagyunk mi ezzel a kajszinkkal, ami 

az egyik leghatékonyabb rákellenes táplálék 

(mondhatnám gyógyszer). A Kaukázusban találtak 

állítólag természeti törzseket, akik sok kajszit fo-

gyasztottak és náluk ismeretlen volt a rákbetegség. 

Persze tápos csirkét és agyon műtrágyázott, vegy-

szerkezelt zöldséget és tíz féle adalékot tartalmazó 

kenyeret sem esznek.   

 Az elmúlt hűvös hónap miatt még mindig 

időszerű a károkozók elleni lemosó permet. Ha 

pattannak a rügyek - kevesebb koncentrációval - 

még mindig érdemes elvégezni. A metszés még 

mindig végezhető, sőt sok csonthéjasnál most iga-

zán jó, mert beindult a nedvkeringés, így hamarabb 

gyógyul a metszés okozta seb.  

 Visszatérve a csonthéjasok betegségeire, 

elsőként kell említeni a moníliát. A legtöbb kajszi, 

szilva, meggy, cseresznye, mandula, de az alma, 

körte stb. károkozóját. Virágzás után, vagy kicsit 

később, az ágvégek elkezdenek hervadni, szárad-

ni, végül egészen visszaszáradnak. (Tévesen tűzel-

halásnak nevezik, ami az almatermésűekre jellem-

ző.) A monília alattomos betegség. Metszési sebe-

ken, de főleg virágzáskor, a virágon keresztül fer-

tőz. Védekezni ellene virágzáskor két-három per-

metezéssel lehet. Ha már fertőződött (szárad visz-

sza), a vesszőt egy arasznyi egészséges résszel 

együtt levágva védekezhetünk ellene. A virágzás-

kor használt vegyszer lehet Chorus, Folicur (ezek II. 

kategóriás szerek). 

 Az almatermésűeknél (alma, körte, birs) 

inkább a tűzelhalás tarol. Szintén a virágzáskor 

fertőz. Ennél a betegségnél a vessző kampószerű-

en visszahajlik, a száradó levelek a vesszőn ma-

radnak. Tehát a monília a csonthéjasok, a tűzelha-

lás az almatermésűek betegsége. (Bár múlt évben 

első ízben találtak szilván tűzelhalást.) Tűzelhalás 

ellen Aliette szerrel lehet védekezni, szintén virág-

záskori 2-3 alkalommal. 

 Metszeni még mindig lehet, addig még nem 

törjük a rügyeket. A mostani nagyüzemi gyakorlat 

szerint egész évben szabad metszeni, sőt egy jól 

végzett zöldmetszés is sokat javíthat a termésen. 

(Virágzás utáni moníliás vagy tűzelhalásos vesszők 

eltávolítása, termésszabályozás, később a feltörő 

vízhajtások eltávolítása.) Mi is szinte egész évben 

metszünk. Nem metszünk, virágzásban - a fák mi-

att - és nem metszünk augusztus-október között, 

mert nincs haszna, ráadásul nem is látható át jól a 

korona a levelek miatt. 

 A hónap során már szükséges lesz baktéri-

umos gombás betegségek, atkák, levéltetűk elleni 

védekezésre. Az általunk próbált szerek a Score, 

Delan, Topas, Chorus a levéltetűk ellen előszere-

tettel használjuk a Chest, ami nem károsítja a kati-

cabogarat, így elég katicánk marad a későbbi le-

véltetű nemzedékek irtására. 

 Veteményeskerti terméshez - ha eddig nem 

tettük meg - vessük el palántanevelő edényekbe a 

paprika, paradicsom stb. magokat. Szabad földbe 

már ültethető a burgonya, hagyma, vethető a gyö-

kérzöldség. A hónap vége felé a fagyérzékenyebb 

bab, uborka, tök. Aki ügyes volt - és van fóliája - 

fóliában már lehet szedni az első zöldhagymákat, 

salátákat. 

 Az erdő széleken tömegesen virul, a med-

vehagyma, én sóba-olajba próbálom az idén elten-

ni a nyári saláták ízesítéséhez. Kiváló szív és ér-

rendszeri gyógyító növény. Gyógynövények közül 

még szívre, vérnyomásra a kökény és galagonya 

virág, májra a pitypang érdemes gyűjtésre. 

Győri Sándor 
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Szabadtéri szórakozás ON - Internet OFF 

Mostanában az a feladatom, hogy a régebben fel-

vett VHS kazettákat digitalizáljam. Ezért is jutottak 

eszembe a régi dolgok. 

Emlékeztek még gyermekkorotokra, hogy mit csi-

náltatok, hova mentetek szabadidőtökben? Én 

igen.  A kedvenc játékaim megmaradtak bennem, 

és számtalan kellemes emlékem fűződik hozzá. Ha 

nem voltunk az oviban vagy az iskolában vagy nem 

segítettünk otthon, mindig mentünk az erdőbe, a 

focipályára vagy az utcán játszottunk. 

Számtalan játék jut eszembe amit óvodás és kisis-

koláskoromban játszottam, bújócska vagy különfé-

le labdajátékok egyike. De igazából kettőre emlék-

szem jobban, amit az iskolában folyton játszottunk:  

gumizás és madzag áthúzás.  

 

Felejthetetlen focimeccsek hétvégenként vagy a 

nyári túrák az erdőkön-mezőkön keresztül. Meg-

csodáltuk az állatokat, ettük a vadalmát, vadkörtét. 

Volt, hogy átbicikliztünk a mamához Ibafára. Ad-

tunk neki egy puszit, és kaptunk pogácsát, rétest, 

aztán siettünk haza vacsorára.  

De legjobb emlékem a "bunkizás"!  

Elmentünk ki az erdőbe, ott a kiborult fákból építet-

tünk a fára vagy földre fatákolmányokat. Otthonról 

hozott madzaggal megerősítettük, és az erdőben 

talált kidobott tárgyakkal, virágokkal és növények-

kel kidíszítettük. Ha kész lett, ott játszottunk "indi-

ánost" vagy "várvédőset". Ha meguntuk, máshol 

építettünk egy újat, amit mindig jobbra próbáltunk 

elkészíteni, mint előtte.  

Imádtam a gyermekkorom, folyamatosan a sza-

badban voltunk, és mindig jól éreztük magunkat.  

Remélem a mostani rohanó világunkban a gyere-

kek ugyanígy tesznek, és élvezni fogják az életük 

azon részét, ahol nincsenek kötöttségek, szabá-

lyok. Sajnálattal látom, hogy az internet, a számí-

tógépes játékok miatt nem mozdulnak ki, nem is-

merik az erdőket, a tájegységet, ahol élnek. Bízom 

benne visszatérnek egyszer a "gyermekkorhoz". 

Emlékeztető: Gumizás játékszabályai! 

 

Kell hozzá egy 3-5 méter hosszú gatyagumi, ösz-

szekötve, és minimum három játékos (Persze ezek 

hiányában a székláb is megtette, ha nem volt kivel 

játszani, például otthon). Az alaphelyzetben ketten 

egymással szemben állnak, kis terpeszben, boká-

jukon átfut a gumi. Ezek között, vagy ezekre kell 

ugrani és vannak áthúzások is. Vannak pályák, 

ezeket kellett megcsinálni: boka, lábszár, térd sor-

rendben. Mindenki addig csinálta, míg nem ront, 

ekkor jön a következő.  

Gaál Barna 

 

 

Gólya a Kassai utcában 

2015. március 23-án megjött az első gólya falunk-

ba. Elsőként a hím madár érkezett és hozzálátott a 

tatarozáshoz. A fészket az idén az E.ON szakem-

berei is megigazították, ugyanis balesetveszélyes-

sé vált, rálógott a villanyvezetékre.  

A rákövetkező héten a nőstény gólya is követte 

párját.   

A költés áprilisban kezdődik, a fiókák május köze-

pén kelnek ki.                                  

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

évad tavaszi forduló 
 

Márciusi mérkőzések 
 

      18. forduló 2015. 03.14 (szombat)  

       Lánycsók – Mozsgó 4-1 

          Góllövő: Horváth Benjamin 
 

      19. forduló 2015. 03. 21 (szombat)  

                  Mozsgó – Lovászhetény 2-0 

          Góllövő: Czakó Gábor (2) 
 

      20. forduló 2015. 03 .29 (vasárnap) 

                  Vajszló – Mozsgó 2-3 

          Góllövők: Varga Ervin (2), Horváth Benjamin  
 

Áprilisi mérkőzések 
 

      21. forduló 2015. 04. 05 (vasárnap) 15:30 

       Pogány – Mozsgó 
          

      22. forduló 2015. 04. 11 (szombat) 16:00 

                  Mozsgó – Véménd 
 

      23. forduló 2015. 04. 19 (vasárnap) 16:00 

                  Somberek – Mozsgó 
 

      24. forduló 2015. 04. 26 (vasárnap) 16:00 

                  Boda – Mozsgó 
 

      25. forduló 2015. 05. 03 (vasárnap) 17:00 

                  Drávaszabolcs – Mozsgó 

 

 

 

 

 

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

évad tavaszi forduló 
 

Márciusi mérkőzések 
 

    14. forduló 2015.03.22 (vasárnap) 10:00 

                   Mozsgó – Pellérd 0-3 
 

         

    15. forduló 2015.03.28 (szombat) 10:00 

                   Mozsgó – Kétújfalu 0-5 
     

Áprilisi mérkőzések 
 

    16. forduló 2015.04.05 (vasárnap) 10:00 

                  Bicsérd – Mozsgó 
 

    13. forduló 2015.04.07 (kedd) 16:00 

                  Drávaszabolcs – Mozsgó 
 

    17. forduló 2015.04.12 (vasárnap) 10:00 

                   Mozsgó – Gyód 
 

    15. forduló 2014.11.23 (vasárnap) 13:00 

                   Palotabozsok - Mozsgó 
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Újabb asztalitenisz siker! 
  
 

 

 

A 2015. március 28-án, Mágocson rendezett „Tavasz 

Kupa” elnevezésű asztalitenisz versenyen 4 fővel 

képviseltük az egyesületünket. Amatőr kategóriában 

Kolovics Tamás, míg megyei-városiban Nagy-Halas 

Géza, Pataki János és Matus Attila indultak. 

A verseny 84 indulója közül az alábbi eredményeket 

értük el: 

 Férfi páros megyei-városi:   

            1.helyezett: Heisz József (Mágocs)- Pataki 

János (Mozsgó) páros 

 Férfi egyéni megyei-városi: 

         A legjobb 8-ig jutott: Nagy-Halas Géza,  

         Pataki János és Matus Attila. 
 

Gratulálok Pataki János csapattársamnak a kiváló 

eredményéért, a többieknek a tisztes helytállásért, a 

mágocsi sportbarátainknak pedig a kitűnő szervezésért 

és vendéglátásért!  
 

Matus Attila 

asztalitenisz-szakosztályvezető 
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