Épített örökségeink
Sokat hallunk arról, hogy Franciaországban, Németországban templomokat bontanak, robbantanak, jobb
esetben az épületek más funkciót kapnak. Magyarországon felkapjuk erre a fejünket, hiszen nem megszokott nálunk, hogy értékeinkről ilyen egyértelmű módon lemondjunk. Persze ne dugjuk homokba fejünket. Ha nem tudjuk épített környezetünket felújítani, megtartani, mennyivel jobb megoldás az, ha
hagyjuk lassan pusztulni, - végső soron az épület összedőlése lesz a következménye.
Mozsgón a Batthyány- és Biedermanncsaládnak köszönhetően értékes épített
környezetet örököltünk. A római katolikus templom a 18. század közepén
épült, jelenleg műemlékvédelem alatt
áll. Statikailag szükséges a megerősítése, erre az egyház 40 millió forintot
nyert. Mi, mozsgóiak nagyon szeretnénk, ha nem tűnne el, viszont az egyház szemszögéből nézve: kilenc-tíz
hívő részére megőrizni egy templomot nem biztos, hogy érdemes. A Biedermann-kastély jelenleg megyei
tulajdonban áll; szociális hasznosításának köszönhetően – ha nem is teljesen eredeti formájában -, de megmaradhatott, falai még mindig a múltról mesélnek. Folytatva a sort: egyre többen keresik fel a
Biedermann-sírkápolnát, érdeklődnek a család életéről, a kápolna történetéről. (Közösségek hete programhoz kapcsolódóan pénteken ismét megnézhetik az érdeklődők.) Képzeletbeli utazásunkat folytassuk
a magtár épületéhez. Tudták, hogy a Batthyány-család építtette a 18. század végén? A család Siklóson
ugyanilyent készíttetett, de azt már lebontották. A mozsgói műemlékvédelem alatt áll, mint a templomunk. A tsz időszakában mezőgazdasági célra használták, így sokan ismerik belső tereit, az emeleteket a
pincétől a padlásig. Agrártörténeti bemutatóhely. A magántulajdonban álló épület engedéllyel látogatható.

Fotó: Ken Owen
Fotók: Ken Owen

MOZSGÓ

2018. május

„A házak önmagukban csak a szakembereknek érdekesek. Attól érezzük magunkénak, ha emlékeket köthetünk hozzá. Megnézzük a diósgyőri várat Nagy Lajos miatt, Sárospatakot a Rákócziakért, Visegrádot
Mátyás királyra emlékezve. Az épített múlt egy közösség számára annyiban érdekes, amennyiben kapcsolható hozzá valami; személy, esemény, emlék. Egy épület akkor válik emlékké, ha általa ellátunk a
múltba, meglátjuk az embert, a közösséget, akiért az építmény létezett.” (Déry Attila: Néhány pont épített
örökségünkről).
Személyes kötödésünk tartja életben ezeket az épületeket. Az újság hasábjain keresztül igyekszünk megosztani történetüket; írásaink nagyon kedveltek. Többször vállalkoztunk már arra is, hogy megmutassuk
értékeinket „Mozsgói séták” elnevezéssel, ezeket folytatjuk. Célunk, hogy tudatosuljon bennünk és gyermekeinkben, mennyire fontos megőrizni múltunkat. Fontos, hogy megértsük, megértsék miért jó érzés a
régi falak között sétálni, hiszen itt élték mindennapjaikat őseink, és van valami személyes sugallatuk, varázsuk ezeknek az épített örökségeknek.
Közösségünk saját értékeinek védelme érdekében újabb lépést tettünk. A templom melletti Hősök terén álló világháborús emlékművet
újíttatta fel Mozsgó Község Önkormányzata. Az emlékmű 1934. évben épült. Akkoriban az alapozásnál még nem vasbetont használtak,
az építmény téglán állt. A lábazatot sem töltötték ki, a belseje üreges
volt. Ugyan a 90-es években, amikor felkerültek rá a II. világháborús
hősök nevei, megtörtént az emlékmű tisztítása, állagmegóvása, de állapota mára megromlott. Az emlékmű süllyedni kezdett, az alapozás, lábazat megrokkant, töredezetté vált.
Az önkormányzat 800.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságtól a felújításra. A munkálatokat helyi vállalkozó, Orbán Ferenc végezte el.
A talapzatot megerősítették, vasbeton alapot kapott. A fehér
márványtáblák helyett, melyeken az I. és II. világháborús hősök nevei
szerepelnek a tartósabb impala gránitból újakat készíttettünk. Az emlékmű felszíne töredezett volt, ezt csiszolással javították ki. Az emlékműhöz 12 méter hosszan járda vezet, ezt feltörték, és helyette a magasabb minőséget képviselő viakolor lapból járdát készített a vállalkozó. A munkálatokat a parkosítással folytatja az önkormányzat.
A fotókon a II. világháború áldozatainak névsora látható a felújítás előtt 2014-ben és most.

Reméljük a
jövő nemzedékére tudjuk hagyni a
hőseinknek
állított emlékművet, ezáltal megőrizve történelmünk egy részét.
Továbbra is figyelemmel kísérjük emlékeinket, és beavatkozunk értékeink védelmében.
Kérjük, segítse észrevételeivel munkánkat!
Puskásné Horváth Éva

Fotó: Kántor Éva
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8. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL

Fotó: Balogh Bea

Fotó: Ken Owen

2017. év
fotói

Fotó: Kántor Éva
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maszkban bementem a kórházba. A páternoszter akkor még működött, és pont az igazgató jött fel vele, mikor én a szülészet előtt várakoztam. Lélegzetem is elállt, hogy elküld, de fanyar mosollyal köszönt és továbbment. Egy hétig segítettem a kismamának az otthoni teendőben. Minden kis zörrenésre felébredtünk
Anikóval mikor a baba hangot adott. Első lépéseit
Mozsgón tette meg. Minden kis lyukba bogarakat kerestünk. Felmásztunk a játszótéri „vasakra”. Később fociztunk, beálltam kapusnak is, én voltam a csatár is. Nagyokat nevetett, amikor gólt rúgott. Mindenben igyekeztem a kedvében járni. Az állatok szeretetét is itt tanulta meg, mert mindig voltak cicáink és kutyák is. A
kakasunk egy alkalommal megcsípte, ezután már kiabált „mama hozd a seprőt, mert jön a „Kokó”! „ Iskolás
korában engem is meghívott az anyák napi ünnepélyre.
A műsort igencsak megkönnyeztem.
2001-ben megszületett Ibolya lányunk gyermeke, Virág. Így már egy kislány is bearanyozta életünket. Náluk is bent töltöttem az első hetet, míg az új teendők gyakorlottá nem váltak. Büszkén tologattam a
babakocsiban, míg el nem aludt. Virág is sokat volt nálunk. az ovis és kisiskolás szünetekben hosszabb ideig
itt is „nyaralt”.
Ádám és Virág is szerették a meséket, de főleg
a „sajátot”. „Mama mesélj arról, amikor te is gyerek
voltál!” Aztán én belekezdtem, amikor elálmosodtam
azzal fejeztem be, hogy holnap este folytatódik a mese.
Amit szerettek ételt mindent igyekeztem elkészíteni,
kedvükben járni. A kislány el is leste a palacsintasütés
fortélyát, ő is sütött kis palacsintát. Születésnapjaikat
minden évben saját házi tortámmal” ünnepeljük. Ilyenkor sok közös emléket idézünk fel. Virággal augusztusban sokáig fent voltunk és számoltuk a hullócsillagokat.
Ebben a Pöttendiék két kislány unokája is részt vett. Virág és Kitti versenyeztek, ki lát többet. Teával, ropival
felszerelkezve ültek a „válaszfalon” és kiabáltak „itt is
egy, ott is egy”.
Ádám az
erős fiú teljesítette unokahúga
kérését és a 7 évvel fiatalabb Virággal különböző tornamutatványokat
végeztek.
Virág
megfeszített hassal, nyújtott kézzel, lábbal emelkedett fel illetve tartotta meg magát
az Ádám két talpán, ezután kis esti

Anyák napi gondolatok…
Magyarországon a húszas évek óta ünnepeljük anyák
napját, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. Mivel
közeleg a május első vasárnapja, gondolataim visszanyúlnak gyerekkorunkba, mikor én is köszöntöttem
édesanyámat. Ezt ma már nem tehetem, de vannak
kortársaim, akiknek élnek még a szüleik, így 90 feletti
édesanyák is. A folytonosság kárpótol, hisz én is anya
vagyok 48 éve. 1970-ben és ’74-ben született két leánygyermekem, akik olyan csodálatos érzéseket ébresztettek bennem, ami elmondhatatlan. Mindkettőjüket nagy szeretetben, odafigyelésben, törődésben és
felelősséggel felneveltük. Szakmát adtunk a kezükbe,
megházasodtak és élik saját életüket.

Önállósodtak, más-más településen élnek. A
személyes találkozások kicsit ritkábbak. A segítségnyújtás kölcsönös. Most már ők támogatnak bennünket fizikai munkában, mi pedig erkölcsileg, lelkileg próbálunk erőt adni életük vezetésében. Gyermekeink
megajándékoztak két unokával, akik életének eseményeiben, egyengetésében mi is részt veszünk. Nagyon
vártam első unokám születését, aki 1994-ben új vitalitást hozott életembe. Ádám bearanyozta a napjaimat.
A fényképek nézegetése közben rengeteg emlék, közös élmény elevenedik fel bennem. Születésekor
éppen influenzajárvány miatt kórházi látogatási tilalom
volt.
Kérdezem: „Hogyan bírtam volna ki, hogy csak egy-két
hét múlva lássam?” Illegálisan fehér köpenyben, száj4
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birkózás, csiklandozás, párnacsata következett. Ilyenkor gyerekkacagástól volt hangos az este és örültünk
egymásnak.
Az idő nem áll meg, ma már a fiú dolgozó ember, a kislányból lassan nagylány lesz, jövőre érettségizik. Most is rendszeresen találkozunk, minden jeles
eseményt igyekszünk együtt megtartani. A hagyományokat tiszteljük, és mindenkinek egyformán jár a szülinapi torta is. (Még a szülőknek is.)
Úgy érzem nem voltunk rossz szülők. Szeretetre, becsületességre, tisztességre neveltük gyermekeinket is unokáinkat is. Munkájuk során ezeket az erényeket kamatoztatják. Nekünk is igyekeznek visszaadni
azt, amit tőlünk láttak, tanultak. Regényt tudnék írni,
annyi emlék tört felszínre az elmúlt évek eseményeiből.
Minden édesanyának és nagymamának hasonló szépeket kívánok, kiegészítve költő barátnőm
versével. Boldog Anyák napját!
Perecz Lászlóné

Az anya
Egy anya féltett gyermekéért
sohasem hunyná le a szemét,
Tűzbe tenné, nemcsak jobb kezét,
egy új Mucius Scaevolaként.
Lépne hegynek legtetejére,
Lemérné a tengernek habját,
s hallgatná Orpheus dalát,
mint Pokol Euridikéje.
Damokles kardját leoldaná-,
baj feje felett ne lebegjen.
bűne, ha lenne, vezekelne,
mint a vízhordó Danaidák.
Delphoi-i jóssal nem kérkedne
mélyen biztos a maga hiteGyermeke, a legdrágább kincse,
s Dáriusszal sem cserélne.
Cs. Horváth Ilona

Tudta -e ?

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva.
Később az idő múlásával az ünnepet kihasználva átvették a szerepet a virágkereskedők, és ajándék gyárosok termékei. De mindenekelőtt ezen a
napon lehetőségünk nyílik arra, hogy megköszönjük
Édesanyánknak a rengeteg fáradozást, aggódást, segítséget és bátorítást, melyet energiát nem kímélve
nyújtanak nekünk nap mint nap.

Anyák napja, május első vasárnapja.
Május első vasárnapján mikor már az orgona színpompásan virágzik, üdvözlő lapokkal apró ajándékokkal, kedveskedéssel és szép szavakkal köszöntjük Édesanyánkat. Mindannyian tudjuk hogy ez a
nap az Ő ünneplésükre szól. De vajon honnan ered
a története?
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is felköszöntötték.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák
napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni.
Az ünnepet május
második vasárnapjára
tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát
szánt arra, hogy az
ünnepet előbb állami,
majd nemzetközi
Anna Marie Jarvis
ismertségűvé tegye.

Lássuk, mikor ünneplik az egyes országok:
Május első vasárnapján, Magyarországon kívül
még, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia,
Dél-Afrikai Köztársaság, Litvánia ünnepli ekkor.
Május második vasárnapján ünneplik az anyák napját: Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában,
Ausztráliában, Belgiumban, Brazíliában, Cipruson,
Csehországban, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Japánban, Kanadába,
Németországban, Olaszországban, Peruban, Szlovákiában, Svájcban, Tajvanon és Törökországban.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Any%C3%A1k_napja
Tarlac Vivien
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Úgy szeretném meghálálni...

Anyák napja

Az ismert Kovács
Kati
dal
jut
eszembe anyák
napja kapcsán.
Nem emlékszem,
hogy az én gyermekkoromban
lett volna anyák
napja Erdélyben,
de nem is volt
fontos ünnepelni őket. A családunkban négy nő
volt, aki fontos szerepet játszott az életemben,
édesanyám és három nagymamám. Nagy szeretetben nőttem fel, én is ugyanolyan szeretettel és
tisztelettel voltam irántuk. Sajnos nagyszüleim
már nem élnek, de édesanyám még köztünk van
és remélem, még sokáig kimutathatom a szeretetemet, megbecsülésemet és hálámat. Igen, hálás
vagyok neki mindazért a jóért, amit kaptam és mai
napig kapok tőle. Ő volt a biztos háttér az életemben, neki elmondhattam bármit, számíthattam a
segítségére, a támogatására. Sajnos messze kerültem tőle földrajzilag, de nem szakadtunk el egymástól. El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet,
ha nincs édesanyád. Már én is nagyon régen édesanya vagyok, és ennél szebb dolog nincs is a világon. Az anyák azért vannak, hogy feltétel nélkül
szeressék és támogassák a gyerekeiket. Azt gondolom, hogy ünnepelni az édesanyákat, nagymamákat szép dolog, de nekem személy szerint nagyobb boldogság, amikor csak úgy eszébe jutok
valamelyiknek és rám csörög. Hogy vagy anyu?
Ezekért a pillanatokért jó anyának lenni. Boldog
anyák napját minden édesanyának!
Bege Amál

Anyának lenni a legpompásabb feladat, érzés, semmi se
pótolja, semmi sem helyettesíti. Nagymamává válni pedig egy bónusz. Tök klassz, egy szerető családba beleszületni. Kedvenc gyermekkori dalocskám:
„Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
Anyák napja hajnalára.
Illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám! „

Boldog anyák napját, vidám gyerekkort, sok ezer virágcsokrot kívánunk minden szülőnek; szerető családot kívánunk ilyenkor minden anyukának, nagymamának,
mert ők hordozzák vállukon ezt a nemes feladatot, az
életadást az élet vidámságát, tavaszát, valamennyiünk
örömét, boldogságát, jövőjét. Ők azok, akik reggel
oviba menet kivasalják a ruhánkat, ők engednek el hittan órára, ők vannak mellettünk ha szerelmi bánatunk
van, virrasztanak, ha lázasak vagyunk. Minden áldást
minden dicséretet minden áldozatot megérdemelnek a
belénk fektetett energiáért, örömért, szeretetért.
Figura Éva

MEGHÍVÓ

MISEREND

KÖZÖSSÉGEK HETE

Biedermann-sírkápolna bemutatása
Mozsgó
05.19. szombat 18.00 óra

2018. május 11.
péntek

SZENTLÁSZLÓ vasárnaponként 9.00 óra

10.00 – 15.00 óra között megtekinthető
6

SZIGETVÁR vasárnaponként 10.30 és
18.00 óra
Király József plébános
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Szilber Luca
édesanya:Molnár Márti, édesapa: Szilber Ferenc

Budai Léna
édesanya: Budainé Kovács Dóra Zita
Nagy Márk
édesanya: Papp Anita

Szabó Dóri
gyermekei

Bánhegyi Ábel
édesanya: Stadler Kitti

Horváth Dominik
édesanya: Pfaff Ági

Pirbus Dániel, édesanya: Szentpál Annamária
nagymamák: Szentpál Józsefné, Pirbus Lászlóné

Megyer Milán
édesanya: Erdélyi Anett

Fónai Korina Zamfira
nagymama:Ács Tiborné,
édesanya: Ács Adrienn

Köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, dédimamákat.
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megelőző hónapokban is aktívan részt vettem a gyerekház életében.
Két diplomám van. Az egyik végzettségem szerint tanítónő vagyok, testnevelés műveltség területtel, Szekszárdon a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán szereztem. A
másik pedig gyógypedagógus tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakkal, ezt a Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Karán végeztem el. Ezenkívül még számos más tanfolyamon is részt
vettem, köztük a Biztos kezdet képzést is megcsináltam, amellyel a jelenlegi feladatom végezhetem.
Tanítónőként dolgoztam öt évig Somogyhárságyon, ahol osztályfőnök is voltam, aztán Kétújfaluban
két évig, ezt követően férjhez mentem és megszületett
a fiam. Vele kezdtem el gyerekházba járni, Teklafaluba.
Ott fertőzött meg a biztos kezdet szemlélet, és nagyon
megtetszett ez a típusú munka. A gyedet követően célirányosan ezzel kapcsolatos munkát kerestem. Először
a Gyerekesély Programban dolgoztam szociális és koragyerekkori koordinátorként, ahol több gyerekház és
közösségi ház munkáját segítettem, majd gyerekház
mentor lettem. Mentorként a Dél-Dunántúli és Dél-Alföldi régió gyerekházait látogattam. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem ebben az időszakban.
2015 őszén épült meg Alsóhegyen az új Gyerekház, előtte a faluban működött Pölcz Istvánné, Éva
néni vezetésével. Tőle vettem át a feladatokat. Ő
kezdte el berendezni az új házat, én fejeztem be.
Most hazai finanszírozásban működünk, de
minden évben újból pályáznunk kell a következő évi
működésre, az ezzel kapcsolatos pályázási feladatokat
én végzem, fejlesztésre is pályázok, ha van lehetőség.
2018-ban 800.000 Ft-ot nyert a gyerekház, amelyből
redőnyt, szúnyoghálót, kaput, fejlesztő játékokat vásárolhatok.
2017 augusztusától pedig kislányom kíséretében dolgozom. Ő a gyerekház arca, szinte minden
programot vele hirdetek. Népszerű facebook oldalunk
is.
Sokszor összekeverik az intézményt a Családi
Bölcsödével. A gyerekház nem gyerekek felügyeletét
látja el, hanem családokkal foglalkozik, szülők számára
nyújt elsősorban gyermekneveléssel kapcsolatos információkat, programokat. Megkönnyíti a nehéz körülmények között élők mindennapjait, mosási, főzési lehetőséget biztosít. Mindenki számára nyitott, minden
társadalmi rétegből fogad családokat. A programok
nagy részét közösen találjuk ki az anyukákkal, az ő igényeikre szervezem, de sokszor saját ötleteimet is megvalósítom. Jelenleg a legnépszerűbb foglalkozásunk a
Ringató, ahol mondókázunk, énekelünk. Ezenkívül
gyermekorvos, pszichológus, korai fejlesztő szakember

Munka és család szimbiózisa
Biztos
Kezdet
Gyerekház vezetőjeként
Baka
Dorisz nevével
már találkozhattak. Kit takar ez a
név, megpróbáltunk utánajárni.
Anyák
napja
kapcsán
rád
gondoltam, hiszen most kismamaként végzed a gyerekház
koordinálását.
Hogyan tudod a
munkát összehangolni? Kérlek, mesélj erről!
Nagyon szeretem a munkám,
igazi feltöltődés pici gyermekek közelében lenni nap,
mint nap. A kislányom is mellettem lehet, aki imád gyerekházba járni. Jó hatással van rá, hogy gyerekek között lehet. Ebből adódóan én is érzékenyebb vagyok a
0-3 éves korosztályt érintő dolgokra. Jó közösség alakult ki az anyukák között, folyamatosan bővülünk, újulunk családokkal. Ha kell, összefogunk, aki nehezebb
helyzetben van, annak közösen segítünk.
Végigkövettem a Mozsgó - Alsóhegyi Gyerekház tervezését, építését, nyilvántartásba vételét, berendezését, pályázását, családok toborzását…. mindent, ami ezzel kapcsolatos. Rengeteg fórumon, szakmai napon, konferencián, tanfolyamon, képzésen jártam, küzdöttem érte, akkor is, amikor már mások nem
hittek benne, hogy valaha felépül és működni fog. Szívemet és minden tudásomat beleteszem a működésbe, akkor is, ha alig alszom az egyévesemtől.
A Biztos Kezdet Gyerekház az én harmadik gyermekem.
Hivatalosan 2015. december 24-étől látom el a
Biztos kezdet Gyerekház Mozsgó vezetését, de már ezt
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tart havi rendszerességgel előadást a szülőknek. Klubfoglalkozásaink a Hurcibaba Klub; (T)öltsük együtt az
időt; és szervezés alatt áll a Süti Klub.
Minden hónapban megünnepeljük a rendszeresen járó gyerekek szülinapját és egy szombaton közösségi napot tartunk az aktuális ünnepre készülődő
hangulatban, a hegyen élő minden családot várunk,
nemcsak, ahol kisgyermekek vannak.
Lenti Krisztina a munkatársam, aki a jobb kezem is egyben. Kedvességével, segítőkészségével és isteni kelt süteményeivel járul hozzá mindennapjainkhoz. Az önkormányzaton pedig Miczek-Angyal Adrienn, Keszeg Réka, Pásztóné Piroska segíti a háttérmunkát.
P. É.

Óvodai beíratás
A Mozsgói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Konyha Intézmény tájékoztatja az érintett szülőket,
hogy a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpontban kerül sor:
A beíratás ideje:
2018. május 14-15-16. (hétfő- kedd-szerda)
8.00 órától 14.00 óráig
A beíratás helyszíne:
Óvoda Mozsgó, Batthyány u. 13. (tel: 73/ 344 143)

A következő közösségi programunk címe: Állati gyereknap, aki kíváncsi rá, mit takar ez, az látogasson el hozzánk ezen a napon, hogy mikor, azt facebook oldalunkon megtalálja.

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései szerint a gyermek
abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik
életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától,
vagyis szeptember 1-től óvodai nevelésben köteles
részt venni.
Az óvodába a 2018-2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.
Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok, igazolások bemutatása szükséges:




A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek lakcímkártyája
A gyermek TAJ kártyája

Amennyiben rendelkezik vele, kérem hozza magával!

Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról
 Határozat a halmozottan hátrányos helyzet
megállapításáról
 Tartós betegséget igazoló dokumentum

Gulyás Csabáné
intézményvezető
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Jótékonysági bál az iskola gyermekeiért
2018. április 28.

Nyugdíjas klubok együtt…

„A mai világban, ha valaki egy nemes célért elkötelezettséget érez, akkor azt pajzsként védi. Mindenki, aki hozzá tud tenni, kötelessége azt támogatni, és a kitűzött cél érdekében halad a célhoz
vezető úton. Legyen az az élet bármely területe,
akár közös tárgyalóasztalhoz ülés, akár egy asztalterítés vagy sütés-főzés. Célunk, hogy minél
kevesebb rés legyen a pajzson. Akik a jótékonysági bálon aktív részvételükkel hozzájárultak a sikerhez, nem voltak rés a pajzson. Köszönet mindenkinek, aki részvételével, támogatásával hozzájárult az est sikeréhez.„
Tarlac Istvánné
képviselő, az est háziasszonya

Ismételten megtelt a mozsgói kultúrház: 9 település (Dencsháza, Hobol, Molvány, Nagypeterd,
Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyviszló,
Szentegát és Vásárosbéc) 120 vendég részvételével tartották meg a nyugdíjas klubok találkozóját
2018. május 5-én. A nap mottójaként, anyák napjához közeledve, Gajákné Peszmeg Mária klubvezető felkérésére minden résztvevő együtt énekelte el Seress Rezső dalszerző dalát: „Szeressük
egymást gyerekek.” Ezt követően a jókedv, kacagás, a tánc tette teljessé az estet.
Támogatók: Mozsgó Község Önkormányzata,
Kicső Kft, Tesco, Szociális otthon, Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület
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Kedves Olvasóink! Szeretettel várjuk a
mozsgokonyvtar@gmail.com e-mail címre a
babákról készült elbűvölő fényképeket

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT,
AKIK
MÁJUS
HÓNAPBAN
ÜNNEPLIK
SZÜLETÉSNAPJUKAT!









Desimone Peter Alsóhegy
Hegyháti József Mátyás k. u.
Ihász Józsefné Árpád u.
Modenszider István Batthyány u.
Tamasics Jánosné Mátyás k. u.
Várdai Jánosné Pozsonyi u.
Viseta Józsefné Alsóhegy

Adó 1%
Az 1 %-os felajánlására szolgáló nyomtatvány az
adóbevalláshoz kapott borítékban ingyenesen
feladható, vagy személyesen leadható a NAV
szigetvári kirendeltségénél: Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: 73/795-244

Nagy Márk 2017. 12. 06-án 3610 gramm súllyal és
50 cm hosszal megérkezett.
Szülei Papp Anita és Nagy Gábor. A család Bárban
lakik.

Hétfő, Szerda: 8:00-12:00 13:00-17:00
Kedd: zárva Csütörtök: 8:00-12:30 Péntek: 8:00-12:00

Kérjük adója 1%-val támogassa egyesületünket!

Juhász János (Szigetvár, 1965.07.29. an: Kula
Erzsébet) volt Mozsgó, Zrínyi u. 24. sz. alatti
lakos meghalt 2018. április 16. napján, utolsó
útjára május 2-án kísértük.

Cseh Lorin Villő 2018. 01. 19-én 4250 grammal és
54 cm hosszal megérkezett.
Szülei Szabados Bernadett és Cseh Bálint. A család
Pécsen lakik.

Nyugodjon békében!
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Az idei tanévben immár negyedik alkalommal kapcsolódtak be iskolánk tanulói a PSZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma,

EPPINGENI CSEREDIÁK PROGRAM

Nagy Katinka, 8. osztályos tanuló:
„Hétfőn az út nagyon hosszú volt, de nagyon szimpatikus
családhoz kerültem. Kedden az eppingeni polgármester
fogadott bennünket, majd megnéztük az iskolát és tanórákon is részt vettünk. Szerdán a Kletterparkban (ez egy
mászópark) nagyon jól éreztem magam. Csütörtökön elutaztunk Heidelbergbe, ahol egy érdekes Workshop-on
voltunk, majd megnéztük a várost. Pénteken az eső ellenére a vidámpark nagyon szuper és izgalmas volt, egy
csomó mindenre felültünk. Szombat délután a családdal
elmentünk minigolfozni, sosem játszottam azelőtt, de
egész jól ment! A vasárnapot a Sea Life-ban, egy tengeri
állatokat bemutató állatkertben töltöttük. Hétfőn pedig
már indultunk haza, nagyon gyorsan eltelt a hét. Összességében nagyon jól éreztem magam, egy örök élmény marad számomra!”

Az idei tanévben immár negyedik alkalommal kapcsolódtak be iskolánk tanulói a PSZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája által
szervezett, az eppingeni Selma-Rosenfeld-Realschule-val
fenntartott cserediák programba. Idén két hetedikes és
egy nyolcadikas diákunk, Kelemen Cintia, Tormási Miklós
és Nagy Katinka április 9-től 16-ig vendégeskedtek
eppingeni családoknál és vettek részt az ottani iskola által
szervezett szuper programokban. Utazásukat a Mozsgói
Iskola Jövőjéért Alaptvány, illetve a Mozsgói és Csertői Önkormányzatok tették lehetővé, köszönet érte! Köszönet a
szervező és kísérő gimnáziumi tanároknak, Hódiné
Beréthy Ágnesnek és Gaaál Gabriellának is! A gyerekek beszámolóiból egyértelműen kiderül, hogy mennyi pozitív élménnyel gazdagodik az ember egy ilyen kirándulás során,
és hogy milyen fontos idegen nyelvet tanulni :

Tormási Miklós, 7. osztályos tanuló:
„A hosszú utazás nagyon megviselt, sosem voltam még
ilyen messze az otthonomtól, de az ottani jó programok
kárpótoltak mindenért. A befogadó családban mindenki
nagyon kedves volt, külön szobát és fürdőszobát is kaptam. A fiúval, akihez kerültem, nagyon sokat játszottam és
beszélgettem, a hét végére már a barátomnak tekintettem és Darius is engem. A közös kirándulások (Kletterpark,
Heidelberg, Tripsdrill) mellett a hétvégi családi program is
nagyon tetszett, mert elvittek egy autós és repülős múzeumba (Sinsheim-ba), aztán elmentünk fagyizni. Nagyon
szépen köszönöm azoknak, akik ezt az utazást lehetővé
tették számomra!”
Az eppingeni diákok szepterben jönnek vissza Magyarországra, várjuk őket szeretettel!

Ránk tört a tavasz! Ez pedig egyet jelent a sportversenyek
beindulásával. Szép eredményeket értünk el, megyei
szinten is.

Kelemen Cintia, 7 osztályos tanuló:
„Nagyon jól éreztem magam Németországban! Az út hoszszú volt, de megérte, hogy olyan sokat buszoztunk (15
órás volt az út). Már nagyon vártam, hogy odaérjünk, mert
kiváncsi voltam, hogy ki a befogadóm és hát persze a családjára is. Nagyon örültem, hogy kedves emberekhez kerültem! A programok nagyon jók voltak! Nekem legjobban
a Tripsdrill (Vidámpark) tetszett: 11-szer ültem fel a
Karakkora és 8-szor a Mamutra. A hétvégét a családokkal
töltöttük: minigolfoztunk, bicikliztünk, fagyiztunk, túráztunk, pizzáztunk és nem utolsó sorban részt vettünk egy
szülinapi partin is. A beszéddel még az elején voltak gondok, de a végére már egész jól belejöttem.”

A Labdarúgó Diákolimpián 3. helyezést elért intézményi
válogatott csapat tagja lett Tormási Miklós 7.o tanulónk.
Atlétikai Diákolimpia Megyei döntő Pécs
Lány 4x100-as váltó II. hely
(Nagy Katinka, Cseh Bernadett, Sánta Vivien, Kelemen
Cintia)
Kisiskolák atlétikai sportversenye Szigetvár
IV. kcs. Lány 800 m-es síkfutás Kelemen Cintia 3. hely
III. kcs Fiú, Hárompróba egyéni Tormási Miklós 2. hely
III. kcs.Fiú, 600 m-es síkfutás Buzás Sándor 2. hely
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I-IV. kcs Fiú, Svédváltó( Doszpod Bálint, Buzás Sándor,
Tormási Miklós, Szabó Attila) 3. hely
I-IV. kcs Lány, Svédváltó ( Schludt Abigél, Hirt Zsófia,
Nagy Katinka, Cseh Bernadett) 3. hely
A dobogós helyezések a megyei döntőbe jutást jelentik.

Meghívó

Nem csak a sport terén teljesítettek kiemelkedően tanulóink.

Tisztelettel meghívja Önt
Iskolanévadó ünnepélyére
Ideje: 2018.05.18. (péntek)
Program:

Április 20-án Hobolban a hagyományos Föld Napja alkalmából megrendezet Környezetvédelmi vetélkedőn IV. helyezést ért el csapatunk (Huszár Melinda, Horváth Krisztián, Kreiner Janka, Szabó Attila).

10:30 virágok elhelyezése Lengyeltóti János
sírjánál
11:00 Iskolanévadó ünnepély
Helye: Kazaliczky Antal Művelődési Ház.
11:45 koszorúzás az emléktáblánál.

Dencsházán, a DENCSMAT matematika versenyen: 6. o
Garai Nimród I. hely, Horváth Krisztián III. hely
5. o Tormási Ferenc II. hely

Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető

Elektronikai hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosok!
Iskolánk, tavasszal ismét megszervezi az Ehulladékok begyűjtését az alábbi feltételekkel:

 Csak elektronikai berendezést lehet leadni.
 A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos állapotban (alkatrészeket nem áll módunkban átvenni).
 A leadott, még működőképes berendezések a lakosok
által nem elvihetők! Még kipróbálásra sem, tehát ne
is kérjék!
 A leadás csak munkanapokon (7-7.45 óráig, vagy 1516 óráig) lehetséges a személyes jelenlétemben (hétvégén csak akkor, ha előzetesen egyeztettek velem telefonon).
 Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen
személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak itt!
 Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2018. június 08. (péntek)

A hagyományőrzés nevében az utolsó áprilisi tanítási napon felállítottuk az iskola májusfáját. Puskás Peti bácsi vezetésével kiválasztották, kivágták, vállukon az iskolába
hozták a fiúk a fát. A lányok közösen feldíszítették, majd a
fiúk jól beásták. A májusfadöntésre a gyermeknapi rendezvény alkalmával fog sor kerülni.

Matus Attila tanár
tel.: 30-607-1631 vagy 73-344-157
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- A vagyonmegosztást. A szekrényt az asszonyra
hagytam. A keretes fűrésszel kettéosztottam középen az
ágyat, azután az asztalt. A TV-vel nem bírt a fűrész, ahhoz a
bontócsákány kellett.
Aztán mi volt Jóska bátyám?
- Aztán leültünk a kettéfűrészelt ágyra, aztán mi vén
marhák rítunk, mint a záporeső.
- És utána?
- Hát azért késtem kicsit, mert ahogy világosodott
összehevedereztem az ágyat meg az asztalt.
Apám látja most nem vakolni, hanem az életet akarnám
tanulni, adja az öreg alá a lovat.
Jóska bátyám akkor már sokat szelidűlt, hogy volt a
DesuSzabó kőművessel több mint húsz éve?
Hát Pistám összeszólalkoztunk a kocsmába, aztán
én beleböktem a hasába a bicskám, annál meg
köműveskalapács volt; rögtön fejbevágott.
Egy mentővel vittek bennünket a pincehelyi korházba. Egymás mellett ébredtünk műtét után a kórteremben. Még egészen magamnál sem voltam, amikor hallom, hogy a nővér a
folyosón telefonál.
Gondolom Némediről érdeklődtek, a nővér meg adta a tájékoztatást.
A hasas megmarad, de a fejes nem biztos!!!
- Tudod Pistám életemben először, de akkor nagyon
megijedtem!
Még a megsüllyedt melléképület sarkát kell aláfalazni, megékelni, úgy látszik megártott a sarkának az üreg,
amiben a fináncok elől elrejtett 170 l-es hordó volt. Az öreganyám özvegyasszony ossza a tanácsokat. Az öreg megelégeli.
Vilma néném ehhez én értek, te meg pucold a tömött récét, te ahhoz értesz.
Öreganyám megsértődik, két napig tájunkra sem jön, de
másnap mindenki nálunk kacsapecsenyét eszik, kivéve a Szilajt, Ő megy haza ebédelni a „párizsi” Zsófihoz.
Készen vannak a munkák, az öreg Szilaj meg apám
leülnek az asztalhoz. Egy-egy pohár bor, papír, az öregnél
ácsceruza.
Mondja Jóska bátyám.
Hát Pistám van ennyi köbméter fal-ennyiért.
Elkészült ennyi négyzetméter vakolat, szorozva a normával
az ennyi. Az öreg írja a papírra igen barátságos normával szorozva.
Aláhúzza, összesen ennyi.
No, Pistám ennyit csinált a gyerek még én ebédután aludtam: Levonja. Pistám, nekem mint mesternek naponta egy
liter bor megjár , de megittam hármat. S tizenkét napra húsz
forintjával a két liter ötszáz forint: Levonja.
Hát Pistám ennyivel tartozol , ahogy tudod kifizeted.
Jóskabátyám, nem kevés ez?
Pistám három gyereket neveltek!
Ő is négyet felnevelt, abból egy még otthon volt, meg a beteg asszony. Apám kifizeti, én meg mióta itthagyta ezt a világot, ezzel az irással és minden évben mindenszentekkor
törlesztek neki egy szál gyertyával.
Ő volt az öreg Szilaj!
Győri Sándor

Szilaj…
Egy kétezer lelkes faluban akad vagy fél- egy tucat Szabó
családnevű. Hogy megkülönböztessék őket különböző betűkkel, előnevet tesznek a nevük elé.
Így aztán a fodrász „CsetaSzabó”, a valamikori focista
„CenterSzabó”, a reformátusok pénztáros prezsbiter
„KasszásSzabó” de van „HütyülökSzabó”. Kőművesmesterből kettő is van: a „DesuSzabó” és a „Szilaj-Szabó”. Az utóbbival dolgoztatnak szüleim. Apám nem nagyon szereti, elég
csúnyán beszél az öreg. Mi gyerekek annál jobban élvezzük:
sok „szép” gúnyverset, átköltést, káromkodást tanulunk
tőle.
Fiatalon Pesten is dolgozott, majd megállapodik a faluban. Feleséget keres magának, megnősül. Az asszony csúnya
is, tüdőbajos lesz, de négy gyereket szül a kőművesnek. Az
elsőhöz hívnak bábát, a többit világra segíti a Szilaj, nem fizetnek bábát. Suri néni amúgy ingyen is segített volna, azt
meg nem bírta volna el a Szilaj önérzete. Keményen dolgozik, a cigarettaszünet addig tart, míg iszik egy pohár bort. Rágyújt, lóg a szájában a cigaretta, de már a kezében a szerszám, dolgozik tovább. Anyám ebédelni hívja, de nem fogadja el. (Nem is szokta soha pedig az apja anyám keresztapja.) Mindketten április elsején születtek. (Meg is látszik
mindegyiken.)
Megyek haza Ilonkám, főzött nekem a Párizsi Zsófi.
Meg tudod, nem tudom már kidolgozni a napot, ebéd után
lefekszem pár órát, nem lógok itt. Kisfiam Te meg, ha van
kedved szegeld a nádpadlót, vagy próbálj vakolni, majd jövök.
Délután megjön.
Kisfiam ne így csináld. Nem kell azt csapni. Csak lendítsd finoman, aztán vedd ki alóla a serpenyőt. Simítani meg
csak fölfelé, lefelé jön magától is. Így, na próbáld! A
kérgesszívű öreg tanít. Én tanulok. A mesterségből amit tudok nagyrészt neki köszönhetem a rondaszájú, hirtelen,
kérgesszívű öreg kőművesnek.
Tanultak tőle mások is. A simontornyai vármúzeum felújítói
közt ott van a neve. A végzett építész-technikus sehogy sem
boldogult az egyik négy sarokról induló boltívvel, állt a
munka.
Mérnökúr csináljuk!
Jóska bácsi mindjárt kiszerkesztem.
És szerkeszt.
Ez így nem jó.
Ha jobban tudja, csinálja maga.
A Szilaj megcsinálja.
- Ez jó, de ki fog ehhez romonádot (sablont) készíteni?
- Ki a Jóisten? Majd én.
Megcsinálja és másnap estére kész a boltozat.
Egyik reggel késett kicsit az öreg. Nem szokott.
Apám kérdi: Jóska csak nincs valami baj.
Nincs csak tegnap este elváltunk a Párizsi Zsófival.
Ne bolondozz!
Elegem volt már, hogy mindig hánytorgatta, hogy
nagyágyból származik - persze heten aludtak benne -.
Döntöttem: elválok és rögtön elintéztem a vagyonmegosztást is.
Mit???
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rán elrontottat (elferdítettet). Mennyi mindennel kéne
ma is megtenni! A túlmagyarázott, külsőségekkel teletűzdelt latinul (a köznép számára

Ami a történelemkönyvből kimaradt…
Több mint egy éve arra tettem ígéretet, hogy nem történelemkönyvet másolok, főképpen nem a harminc évvel
ezelőtt írtat, hanem egyéb hiteles forrásokra támaszkodva a történelemkönyvekbe le nem írt eseményeket,
gondolatokat, érdekességeket próbálom leírni. Ezek,
ahogy tudomásomra jutottak egyik- másikán én is elcsodálkoztam. A jelenleg élő nemzedék – akik a gyerekkoromban kiadott történelemkönyveken nevelkedtek –
némi fenntartással, hitetlenkedéssel olvassa soraim.
Zachar József, a II. világháborút megjárt huszár ezredes
szerint egy-egy több évszázada történt esemény feldolgozásához egy élet kell. Én nagyon sok eseményt írtam le,
ennyi életem nincs, így nézzék el nekem, ha kissé nagyvonalúan kezelem az eseményeket és a mások tollából származók esetében fenntartom a tévedés jogát. Most folytassuk, ahol a múlt hóban abbahagytuk.
A török csellel beveszi Budát, ráadásul a török ellen szövetkezett nemes nagyurakat – többek közt Török Bálintot
– elfogja. Kézzel foghatóvá válik a már korábban elkezdődött török megszállás. Az ország három részre szakad, a
török megszállók bírják az ország közepét, a nyugati országrészt a Habsburg ház Nyugat-Európai idegen zsoldosokkal árasztja el, védendő a török ellen Nyugat-Európát.
Erdély fejedelmei csodával határos hintapolitikát folytatnak a Habsburg ház és a török porta közt.
Az európai uralkodó házak közt ebben az időben tör ki a
tizenöt, majd később a harmincéves háború. Hogy teljesebb legyen a kép, erre az időre esik a reformáció kibontakozása. Manapság nehéz elképzelni, hogy Magyarország több, mint 90%-a protestáns és a katolikusok aránya
nem éri el a 10%-ot. Válaszul a császári udvar meghirdeti
az ellenreformációt, vagyonvesztéssel sújtva a protestáns
híveket. A nemesség nagy része – jobbágyaival együtt –
visszatér a katolikus hitre. A kevesebb visszatérő Erdélyben és a németajkú területeken van.
Látszólag vallási kérdés, de nézzünk kicsit mögé. Ebben az
időben a pápai udvar, de az egyes országok főpapjai is elzüllöttek. Múltkori számban írtam, hogy a magyar Bakócz
Tamás helyett Medici
„bankfiút” válasszák
Pápának, aki elvilágiasítja, pénz központúvá
teszi a pápai udvart. A
búcsúcédulák árusításával megsértik a
Foger bankház érdekeit, akik így természetesen támogatói lesznek a reformációnak.
Mit is jelent? Latinból
magyarra fordítva az
eredetire (régire) viszszaformálni az idők so-

érthetetlen) hirdetett tanokat, vezetett liturgiát próbálta
a nép számára saját nyelvén érthetően magyarázni és az
egész hitvilágot visszaformálni a Jézusi szeretetvallás
alapjaihoz. Hazánkban Károli Gáspár fordítja magyarra a
Bibliát. Maga a nemzeti nyelvek használata óriási lépés
volt a nemzettudat alakításában.
Büszkék lehetnénk rá, de nem is igen tudjuk, hogy elsőként Európában nálunk a tordai országgyűlésen 1568-ban
teljes vallásszabadságot hirdettek ki! A művelt nyugaton
a katolikusok négy évvel később 1572-ben Szent Bertalan
éjszakáján 120 ezer hugenottát mészároltak le!
Akkor ki a barbár, a szittya, a kirekesztő?
Az Európai eseményekkel együtt zajlanak a hazaiak is.
Könnyedebb legyen, nézzünk körül a korról írott szépirodalomban, illetve ezek megfilmesített változataiban. Tán
még felsejlik iskolai tanulmányokból Arany János: Szondi
két apródja, de nagyobb művek is, mint lakhelyünk okán
érintő „Szigeti veszedelem”. Ha valaki nem olvasta, csak
a várünnepségeken bemutatott színi előadásokat látta,
tudhatja az osztrák császári haderő, hogy hagyta elvérezni Zrínyiéket. Ugyanez történt Egerben Dobóékkal,
csak nekik a Császári-királyi segítség elmaradása ellenére
is sikerült megvédeni a várat. Itt megint ünneprontóként
megállok. Gárdonyi hatalmas gyűjtő munka után írja meg
az „Egri csillagok”-at és ameddig a regény követi az eseményeket mind igaz. A regény a török elvonulásával ér
véget. Mi történt később? Az egyik főszereplő Mecskei az
alá rendelt alakulattal új állomáshelye felé vonul. Megszállnak egy Felsőmagyarországi faluban. A települések
lakói a több évtizedes tapasztalat alapján félnek hajdútól,
szpáhitól, némettől, töröktől, magyartól is. Az este fáradtan érkező hadtestet – félve a másnapi atrocitástól – az
éjszaka lemészárolják. A másik epizód: mivel Dobó nem
tud elszámolni a vár leltárával és egyéb visszaélésekkel is
megvádolják, így nem sokkal később börtönre ítéli az az
udvar, amelyik a várvédelemhez semmilyen segítséget
nem adott. A magyar, német, török végvári viszonyokról
kicsit romantikus, de valós képet kaphatunk Fekete István: A koppányi aga terstamentuma kisregény illetve
filmfeldolgozásból.
Történelmi tény, hogy országszerte a kereskedők – magyarok, törökök – a végvár vonalak mindkét oldalán kereskedtek. A törökök kialakítják az új közigazgatást, „belakják” az országot, ami a mongol-tatár seregnek annak
idején nem sikerült.
A tizenötéves háború alkalmat teremtett a török Erdélyből való kiűzésére. Báthori és Bocskai győzelmeket aratott a török felett. A császári udvar Basta Györgyöt küldte
Erdélybe, aki a török helyett a magyarok ellen fordult.
1600-ban Basta tábornok rémuralma kezdődött Erdélyben, a magyar főurak, a protestánsok és általában minden magyar ellen.
Győri Sándor
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MEGYE II. OSZTÁLY. FÉRFI FELNŐTT 2017/18. évad tavaszi forduló
ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK

26. forduló 2018. 05. 05. szombat
Mozsgó – Diana 1 – 3
Góllövő: Déri István

23. forduló 2018. 04. 15.
Kétújfalu – Mozsgó 10 – 0
24. forduló 2018. 04. 22.
Mozsgó – Lánycsók 3 – 2
Góllövők: Horváth Benjamin (2), Pöttendi Balázs
25. forduló 2018. 04. 29. vasárnap 4 – 2
Bogád – Mozsgó
Góllövők: Csejte Valentin, Gál Gergő Zoltán

27. forduló 2018.05.13. vasárnap 17.00
Nagykozár – Mozsgó
28. forduló 2018.05.19. szombat 17.30
Mozsgó – Palotabozsok
18. forduló 2018.05.23. szerda 18.00
Mozsgó – Töttös

MÁJUSI MÉRKŐZÉSEK

16. forduló 2018. 05. 01.
Himesháza – Mozsgó 5 – 3
Góllövők: Déri István (2), Chalupa Dávid

29. forduló 2018.05.26. szombat 17.30
Hosszúhetény – Mozsgó
30. forduló 2018.06.03. vasárnap 17.30
Mozsgó – Lovászhetény
MEGYE II. OSZTÁLY U19 B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

MEGYE IV. OSZTÁLY. B. CSOPORT
2017/18. évad tavaszi forduló

ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK

ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK

14. forduló 2018. 04. 07.
Bicsérd – Mozsgó 0 – 3
Góllövők: Lenti Viktor, Horváth László, Zákányi Balázs

17. forduló 2018. 04. 15.
Mozsgó – Abaliget 2 – 3
Góllövők: Hegyháti Medárd, Megyesi József
12. forduló 2018. 04. 29.
Szentlászló – Mozsgó 5 – 2
Góllövők: Király Zéta, Miolkovics Béla
18. forduló 2018. 04. 22.
Patapoklosi – Mozsgó 3 – 0

HELYOSZTÓ 9-12

1. forduló 2018.04.22.
Mozsgó – Nagykozár 1 – 9
Góllövő: Harmuth Patrik
2. forduló 2018.04.28.
Mozsgó – Magyarbóly 2 - 5
Góllövők: Horváth László, Szatmári Richárd

RÁJÁTSZÁS 6-10
1. forduló 2018.05.06.
Baksa – Mozsgó 4 – 0

3. forduló 2018.05.12. szombat 10.00
Himesháza – Mozsgó

2. forduló 2018.05.13. vasárnap 17.00
Mozsgó – Patapoklosi

4. forduló 2018.05.19. szombat 10.00
Magyarbóly - Mozsgó
5. forduló 2018.05.26. szombat 10.00
Nagykozár – Mozsgó
6. forduló 2018.06.02. szombat 10.00
Mozsgó - Himesháza
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