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MOZSGÓ
EMLÉKEZÜNK
PUSKÁSNÉ HORVÁTH ÉVÁ

Október és november a tiszteletadás, a megemlékezések hónapja.
Október 23. – Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja. A magyar történelem egyik jelentős
eseményére emlékeztünk az iskola 8. osztályos tanulóinak előadásával és a nyugdíjas klub közreműködésével
október 22-én. A gyerekek segítségével megelevenedett az az eseménysorozat, amit a magyarság akkor kívánt,
amire vágyott. 1956. máig ható példája annak a hősies erőfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra
fel tudott emelkedni a mélypontról, még ha csak néhány napra is, de ki tudta vívni a szabadságát. Az emlékműsor után az intézmények, civil szervezetek vezetői elhelyezték az emlékezés koszorúit a kopjafánál.

Mindenszentek és halottak napján azok is felkeresik elhunyt szeretteik, barátaik, ismerőseik sírját, akik év
közben nem, vagy csak néhány alkalommal látogatnak el a temetőbe. A közös megemlékezésünket a Hősök
terén, a Világháborús emlékműnél kezdtük október 29-én. A Mozsgói hősökért, áldozatokért gyújtottuk meg
az emlékezés lángját és helyeztük el koszorúinkat tiszteletadásunk jeleként. Sokan áldozták életüket a hazáért
az I. és II. világháborúban.
Az első világháború úgy indult, mint egy nagy lavina. Vilmos császár azt mondta a hadba indulóknak „Mire
a falevelek lehullanak, addigra hazajöttök.” Mint tudjuk nem így történt, hiszen négy hosszú évig tartott a háború. Már az első években hatalmas veszteséget könyvelhettünk el. A hozzátartozókban már ekkor megszületett az igény, hogy valamilyen módon az elhunytakra emlékezhessenek. 1917. évben már törvénybe iktatják,
hogy hősi emlékműveket kell állítani. Mozsgón 1934 nyarán emelték a zászlórúddal ellátott emlékoszlopot,
melyre 42 hős nevét vésték fel.
A második világháború hősi halottai és katonai áldozatai emlékének megőrzését a belügyminiszter 1942.
április 17-én, valamint a honvédelmi miniszter április 25-én kiadott rendelete szolgálta. Ebben elrendelték a
nevek bevésését az első világháborús emlékművekbe, ami 1990. november 4-én történt meg Mozsgón. Felirata: Soha többé háborút!
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Néhány éve a temetőbe kilátogatnak a község vezetői, az intézmények, szervezetek képviselői azzal a céllal,
hogy leróják tiszteletüket a kiemelkedően jelentős munkát végzők előtt, azok előtt, akik valamilyen módon
hozzájárultak a község jó hírnevének öregbítéséhez.
Új hagyományunkhoz egyre többen csatlakoztak ebben az évben is. Felkerestük a díszpolgárok, "képviselők,
igazgatók, nevelők, orvosok és mindazok nyughelyét, akik nem csak magukért, hanem másokért is tettek, akik
megérdemlik, hogy megadjuk a nekik járó tiszteletet. „Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át bár
porladó rögökké, az élőkben tovább él – mindörökké” Csepeli Szabó Béla idézete jól kifejezi azt a célt, hogy
nem merül feledésbe azoknak a neve, és tovább élnek a mi gondolatainkban, amíg emlékezünk rájuk, nem feledjük őket. Temetői sétánk során mindig akad olyan résztvevő, aki visszaemlékszik az elhunyt tevékenységére, néhány szavára, mozdulatára. A temetői séta során a keresztnél a résztvevők elhelyezték az emlékezés gyertyáit, mindazon Mozsgói lakosok tiszteletére, akiket máshol helyeztek örök nyugalomra, de emlékeinkben őket
is őrizzük. Köszönjük mindazoknak, akik csatlakoztak kezdeményezésünkhöz!

„A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el,
A csend beszél tovább, helyettem Ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat...
A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el,
A csend beszél tovább, helyettem Ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat...
Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet...
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet,
Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat... „

(Bódi László, Republic)

HALÁLOZÁS

SZENTMISE

Kerekes Rozália Mária (Szemely, 1962.03.30.
an.: Tóth Mária) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1.
sz. alatti lakos meghalt 2021. október 14. napján.

2021. november 27. szombat 13.30 óra
2021. december 12. vasárnap
9.00 óra „Örvendezés vasárnapja”
(8.30 óra gyónási lehetőség)

Győri Sándor (Pincehely, 1955.10.10. an.:
Dancz Ilona) volt Mozsgó, Batthyány u. 13. sz..
alatti lakos meghalt 2021. október 16. napján.
Ságodi József (Mozsgó, 1930.03.31. an.: Hetesi
Mária) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 58. sz. alatti
lakos meghalt 2021. október 29. napján.
Nyugodjanak Békében!
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

A BIEDERMANN KÁPOLNA BEJELENTKEZÉSSEL LÁTOGATHATÓ!
HÉTVÉGI ÜGYELETEK:
2021.11. 13-14. Sánta Róbertné Tel.: 30/8653404
2021.11. 21-21. Pap Zsuzsa Tel.: 20/3112502
2021.11. 27-28. Zsibrita Lászlóné Tel.: 30/3878782
2021.12. 04-05. Horváth Betti Tel.: 20/2722615

KÖSZÖNTÉS
November

HÉTKÖZNAP bejelentkezés a könyvtárban
8.00-15.00 óráig. Tel.: 06/73 344 060

Bogdán Attila Árpád u.
Léránt Kálmánné Árpád u.
Merényi Györgyné Batthyány u.
Morvai András Mátyás k. u.

Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.
Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önöket a gyertyagyújtással egybekötött Adventi
rendezvénysorozatunkra, vasárnaponként 16.00 órától a Kápolnához!
2021. november 28.

2021. december 05.

1. Gyertya meggyújtása
Polgármesteri köszöntő

2. Gyertya meggyújtása
Kézműves vásár

2021. december 12.
3. Gyertya meggyújtása
Közös karácsonyi éneklés

2021. december 19.
4. Gyertya meggyújtása
Adventi koncert a kápolnában
Kanyar Dzsenifer karácsonyi énekei

Gyújtsuk meg együtt a gyertyákat az adventi koszorún! Beszélgessünk, figyeljünk közösségünk tagjaira!
Várjuk Önöket! Legyen vendégeink forralt borra, mézeskalácsra, forró teára és pogácsára!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
3
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ISKOLA
MEGEMLÉKEZÉS A FORRADALOMRÓL
ORBÁNNÉ MÁTUS ÉRZSÉBÉT

„Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án,
és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.”
Iskolánkban az október 23-i ünnepély minden évben a 8. osztály feladata. Kicsit félve készültünk erre a
megemlékezésre. Félelmünk oka a „koronavírus” volt. Szeptember vége felé döntöttem úgy, hogy mégis a
szabadban, a Kopjafánál szeretnénk megtartani a műsorunkat. A forgatókönyvet az 56-os forradalom eseményeiből, versekből, megemlékezésekből készítettem el.
A zene részletek kapcsolódtak a szöveghez:
Zrínyi 1566 rock musical
A Fejedelem musical
Nyomorultak musical
Utolsó harc
Üres szék, üres asztal
Az utóbbi érdekessége, hogy a Pécsi Nemzeti Színház művésze, Götz Attila énekelte el és küldte el nekünk.
Korabeli ruhákba öltözve, fegyverrel a kézben próbáltuk megörökíteni az 56-os forradalom eseményeit.
Sajnos amúgy esett, de ez nekünk nem volt akadály. A művelődési házban ugyanúgy el tudtuk játszani a szerepünket, s azt gondolom, hogy sikeresen.
2 tanuló betegség miatt hiányzott, de kisegített bennünket Bóni Luca és Szeghy Zsanna 7. osztályos tanuló.
Nekik külön is köszönjük.
A szövegtanulás nem sok időt vett igénybe, jó volt egy kicsit más „jelmezbe” bújni. Megtisztelő feladat és
élmény volt számunkra az 56-os forradalom felidézése, bemutatása, egy kicsit meg is hatódtunk. A siker közös volt, jó csapat vagyunk.

Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő pedagógusnak, Orbánné Matus Erzsébetnek. Tetszett a gyerekek
szerephez való hozzáállása, komolyságuk. Tökéletesen tudták a szövegüket, értették és át tudták adni a kor
szellemét.
Az október 22-én megtartott projektnapon a gyerekek megtekintették a kápolnát, kézműveskedtek, és megnézték Pámpillás Szabó Zsuzsa A kővé vált lakodalmas menet című előadását.
Puskásné H. Éva
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GENERÁCIÓK EGY ASZTALNÁL
BÉGÉ ÁMÁLIÁ

Amikor felkértem a lányomat, Beát, hogy tartsunk
egy látványsütést, mi sem gondoltuk volna, hogy ekkora érdeklődés lesz iránta. Főleg azért is, mert két
nem mindennapi és különleges süteményt mutattunk
be. A macaron és a sütinyalóka játszotta a főszerepet
szombaton (okt. 16-án) a művelődési házban. Lépésről — lépésre, az alapanyagok bemutatásával egészen
a sütésig minden bemutatásra került, különösen odafigyelve a buktatókra és a hibákra. Bár mindkét süti
kellemes fogadtatásba részesült kóstolás a után, de a
sütinyalókának különösen nagy sikere volt a gyerekek és a felnőttek körében is. Talán azért mert könynyebben elkészíthető, és nem mellékesen az alapanyag is olcsóbb és könnyebben beszerezhető.

koládé és forró tejszín) megspékelve gyümölcs pürékkel, pisztáciával, citrommal, kávéval, a végtelenségig lehet variálni.
A héjak receptje: Olasz módszerrel készítettük.
* 175 gramm mandula liszt (finomra őrölt mandula,
NEM zsírtalanított liszt!!)
* 135 gramm porcukor
*110 gramm tojásfehérje
a sziruphoz pedig:
* 150 gramm kristálycukor
* 38 gramm víz
Szükség volt hőmérőre, valamint ételszínezék, mixer,
spatula, szita, tálak, teflon sütőlap, tepsi, habzsák, díszítőcső.
A mandulaliszt és porcukor egyveleg átszitálva, a
tojásfehérje pontosan két fele osztva, a cukorszirup már
a tűzön, itt jönnek az apró fortélyok. A fele tojásfehérjét
egy tálba elkezdjük verni, majd hozzáadjuk a 118 fokos
szirupot és egy kőkemény habot készítünk. A másik 55
gr tojásfehérjét összevegyítjük a lisztes keverékkel, majd
megy hozzá a hab is. Itt lehet majd színezni. Addig keverjük a masszát, amíg lávaszerűen nem folyik a spatuláról, majd habzsákba vele és teflon lapra vagy sütőpapírra apró köröket nyomunk. Néhányszor az asztalhoz
csapkodjuk a tepsit, így távoznak el a buborékok a tésztából, 20 perc pihentetés, és mehet a sütőbe. Sütőfüggő,
120-tól 150 fokig lehet sütni, szárítani, sütőfüggő. Ezt ki
kell tapasztalni.

A sütés mellett jó kis sztorizgatásak, tapasztalatcsere, mesélés tette vidámmá a délutánt.

Leírom a receptet sokak kérésére:
Sütünk egy hat tojásos piskótát, de nem ám akármilyet, hanem tökéleteset.
Tojásonként 30 gr cukor, és 30 gr liszt kell hozzá,
vagyis 180 gr mindegyikből.
Az egész tojásokat a cukorral, robotgép segítségével
addig verjük, amíg kifehéredik és szép krémes lesz, beleszitáljuk a lisztet, 150 fokon egy óra alatt megsütjük.
Miután kihűlt a piskóta, kézzel széttrancsírozzuk, teszünk hozzá egy doboz mascarpone krémet, fél tubus
sűrített tejet, egy tábla olvasztott csokoládét (ét, tej vagy
fehér csoki), egy-két kanál mogyorókrémet. Egynemű
masszává gyúrjuk, apró golyókat formázunk belőle egy
szilikon tartóba és mennek a hidegre. Kb. egy óra múlva
már jól lehűltek, olvasztunk csokit egy bögrében (1 tábla csokoládé plusz 1 ek. étolaj), belemártjuk a pálcikát,
hogy tartása legyen a nyalókának és utána beleforgatjuk alaposan a meleg csokoládéba. Mivel a süti hideg és
a csoki meleg, nagyon hamar rá fog dermedni, majd
megszórjuk díszítő cukrokkal, vagy ki mivel szeretné.
Majdnem elfelejtettem, hogy a piskótához (mivel az az
alap) bármit lehet tenni, gyümölcsöt a mogyorókrém
helyett, krémes karamellt stb.

Halkan elárulom, hogy a lányommal délelőtt csináltunk egy próbasütést, kíváncsiak voltunk a sütő
viselkedésére. Aztán délután mégis voltak közöttük
lázadók, melyek megrepedtek, de a lelkes csapat vevő volt a kóstolásra. Miután az utolsó morzsáig elfogyott minden, megegyeztünk abban, hogy ha lehetséges, (itt a vírusra gondolok), karácsony előtt lesz
folytatás. MI készülünk ezerrel!

A macaron készítés kicsit macerásabb dolog, ezért
több időt is vett igénybe. Az alapanyag mandulaliszt,
tojásfehérje és porcukor, valamint ételszínezék. A
héjak közepében mindig ganache-t teszünk (ami cso5
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A TELEVÍZIÓZÁS NEMZETKÖZI NAPJA
MÁRKO RÉKÁ

1996-ban november 21-ét a televíziózás világnapjának nyilvánították. Nem magát a tárgyat ünneplik,
hanem a kommunikáció és a globalizáció szimbólumát, amit képvisel.
Magyarországon az első próbaadást 1954. január
20-án sugározta az M1 televízióadója kísérleti céllal
a Gyáli úti Posta Kísérleti Állomásáról. Majd a Széchényi-hegyen megépült az első 60 méteres adótorony, melynek segítségével távolabbi területekre is
eljutottak a műsorok.
A Magyar Televízió (MTV) 1953 és 2015 között
működött.
1955 augusztusára megszületett a szériagyártásra
szánt tévékészülék első prototípusa, az első TV,
az Orion AT-501.

Hivatalosan 1957. május 1-én indult el a sugárzás
a felvonulás közvetítésével.
1974-ben vált külön a Magyar Rádió és a Magyar
Televízió (MTV).

Forrás:wikipédia

TELEVÍZIÓ ANNO
TORMÁSI VYKTORIÁ

A 21. századi ember életének
szerves része a televízió, és az ott
áramoltatott információ, illetve
szórakozási lehetőség. Hogy ez
mennyire bizonyul pozitív, illetve
negatív hatásnak azt mindenki
maga dönti el a saját életére kivetítve, és tapasztalataira hagyatkozva. Én személy szerint az a fajta
vagyok, aki a kávéfőző gombja
után a televízió bekapcsoló gombját nyomja meg másodszorra ébredés után. Igen, tudom rossz szokás, de én igazi háttér tévés vagyok. Nézni nem kifejezetten nézem, mert javarészt azok a sorozatok mennek rajta folyamatosan,
amit már magam is kívülről tudok,
sőt megkockáztatom, jobban tudom a szöveget, mint a színészek
maguk. Amióta pedig gyerekem
van a Duck tv és a JimJam adja a
háttér szórakozást számomra. A
megszokások embere vagyok, és
nehezen zökkenek ki ezekből a
dolgaimból. Így most, mikor lehetőségem lenne más műsorra kapcsolni, hiszen a kislányom az igazak álmát alussza, most is a
JimJam csatorna egyik meséje
megy a háttérben. Talán introvertált személyiségként, így élem ki,
elmaradott társadalmi igényeimet.

Nem igazán tudnak lekötni a filmek és hasonló televíziós műsorok, a híradásokat meg egyenesen
kerülöm.
Nem folytatok struccpolitikát, de
borzasztóan frusztrál a sok negatívum, ami körülöttünk kering, ha
tudom a legtöbbjét ignorálom. A
kislányomnak viszont alaposan
megválogatom azokat a műsorokat, amiket nézhet, vagyis inkább
neki is a háttérbe szól, és olykor
oda pillantva néz belőle egy keveset. Ezért is ragadtunk meg a
JimJam csatornánál, mert úgy vélem a legelfogadhatóbb műsorokat
vetítik az ő korosztálya számára.
Igen tudom az ő korosztályának
nincsen megfelelő műsor és nem
szabadna néznie semmit. Én ebbe
a nagykönyv által megírt ajánlásba nem kívánkozok belemenni,
úgy vélem, ha mindenki tudatosan, kellő mértékben és a saját
életéhez beállítva engedi a gyermekének a televízió nézését, és
nem esztelenül, kapkodva hagyja,
hogy nézzen bármit csak hagyja
már őt békén, akkor nincsen probléma. Mindenki saját maga dönti
el ennek mértékét, úgy ahogy ő
jónak látja, és nem a nagykönyvek
szerint kell görcsösen eljárni min6

denben, hiszen az élet s legfőképpen a gyerekek nem olvassák a
nagykönyvet. Legnagyobb szerencsémre nem is vált függővé, illetve nem igényli túlzottan a televíziót. Vannak kifejezetten kedvelt
meséi, de jobban érdekli a világ és
a körülötte zajló dolgok.
Megkérdeztem néhány embert,
akik különböző élethelyzetben
élnek, illetve külön korosztályok
is, a televízióról alkotott véleményükről. Elsőként Molnár Mártit,
akit nemcsak anyaként, hanem
pedagógusként is faggattam a televíziózás hatásairól az ő látásmódja
szerint.
Gyerekként mennyire szerettél tv-t nézni? Milyen emlékeid
vannak róla?
Őszintén szólva tv nézési emlékeim jobban abból az időszakból
vannak, mikor megszületett a testvérem. Akkor hétvégén voltak
matinék. A nagy kedvenceink közé tartozott a Tini ninja teknőcök
és A kiskutya kalandjai. Aztán a
vasárnap délutánonként voltak a
Disney mesék. Ezeket néztük, de
azon kívül nem nagyon emlékszem, hogy néztük volna, inkább
kirándultunk a családdal.
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Most engeded a gyerekednek, hogy tv-t nézzen?
Elég tv ellenes vagyok. Nem
megy egész nap, háttér zajnak
sem a tv nálunk. Mostmár esténként fürdés után megnézheti a
kedvenc meséjét. Szerencsére
azokat a meséket kedveli, amik
az állatokról szólnak vagy a természetről. Meglátásom szerint
nagyon meg kell válogatni a meséket, hogy mit engedjek megnézni Lucának. Szerencsére Luca
feltalálja magát szeret olvasni,
játszani, segíteni, nem ragaszkodik, hogy menjen a tv.
Jelenleg te most mennyire
szeretsz tv-t nézni? Van kedvelt műsorod?
Luca születése előtt napi
szinten néztem a tv-t. Most már
vele nézem a meséket lépést kell
tartanom vele. Mire odajutok
esténként, hogy tv-t nézzek inkább alszom. Ha netán "szabad
hétvégénk" van megnézek egy
romantikus vígjátékot, de kedvelem a sütős-főzős műsorokat is.
Pedagógusként mit gondolsz
a jelenlegi televíziózási szokásokról a gyerekek körében?
Gyerekekkel való beszélgetésekből számomra az tükröződik,
hogy sokan olyan műsorokat
néznek, amik nem az ő korosztályuknak való. Sokáig tv-znek,
ami másnap látszik rajtuk, mert
fáradtak. De nemcsak a televíziózás, hanem a számítógépes játékok is nagy szerepet töltenek be
a gyerekek életében.

Mártihoz hasonlóan, megkérdeztem Szabados Zoltánné,
„Magdi nénit” is, hogyan emlékszik vissza az első televíziós élményeire és miként vélekedik
róla manapság.
Hogyan emlékszik vissza a tele-

vízió megjelenésére az életében? Milyen élményei vannak
vele kapcsolatban?
A televízió a 60-as évek közepétől van jelen az életemben.
Fantasztikusan nagy csoda volt a
megjelenése. Ezzel kitárult a világ számomra. Nekünk akkor
még nem volt televíziónk, meg
még sokaknak, így a szomszédba
jártunk át tv-t nézni heti egy alkalommal. Mi Papp Sándor bácsiékhoz jártunk, voltunk tizenegynéhányan és úgy ültünk, mint
a moziban. Később, pár év múlva
a szüleim is vásároltak egy készüléket, akkor már hozzánk is
jöttek nézni. Nagyszerű dolog
volt, hogy minden nap volt adás,
hétfő és talán péntek kivételével,
erre már nem emlékszem pontosan. Ezáltal sok érdekes dolog és
információ eljutott hozzánk, köztük olyan vetélkedők és kvízműsorok, amikből tanulhattunk is.
Filmek közül az Angyal sorozat
nagyon emlékezetes számomra,
Roger Moorral, illetve a sok régi
magyar film, igazi magyar sztárokkal. Kedveltem még a színházi közvetítéseket, mert sajnos
színházba nem jutottam el.
1962-ben indult a „Ki mit
tud?” tehetségkutató műsor, ami
nagyon népszerű volt. Emlékezetes még az első Táncdalfesztivál
1966-ban. Az adás idején szinte
mindenki a készülék előtt ült.
Emlékszem volt olyan szavazás,
hogy az elektromos készülék bekapcsolásával lehetett szavazni,
és a felhasználás mutatta a szavazati eredményt. Ismeretterjesztő
műsorként nagyon szerettem a
„Delta” című tudományos híradó
műsort, Kudlik Júliával.
Jelenleg mennyire szeret tv-t
nézni? Van kifejezetten kedvelt műsora?
Mostanában kevés műsor van,
amit nézek. A híradót természetesen megnézem minden nap
amikor időm engedi. Nem hagyom ki az ATV Egyenes beszéd
című műsorát, illetve szeretem
Jakupcsek Gabriella új műsorát,
mert sok érdekes sorsot és embert mutat be. Újabban a Géniusz
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című műsort nézem, illetve van
egy kedvenc német sorozatom
„A hegyi doktor újra rendel”
címmel. A többi csatornát, az új
műsorokkal nem szeretem, túl
sok lett rajta a celeb. Nagyon
hiányolom a régi beszélgetős
műsorokat
és
vetélkedőket,
amikből tanulni és tájékozódni
lehetett.
A családjában mennyire
népszerű a televízió nézése?
A férjem sokféle műsort néz
vegyesen, sokféle témakör megtalálható köztük, de első helyen a
sport szerepel. Ő viszonylag sok
időt tölt tv-nézéssel. A gyerekeknél pedig, természetesen a sok
mese film áll az első helyen. Viszont a gyermek műsorokat nagyon meg kell válogatni, mert
véleményem szerint nagyon sok
durva és agresszív műsort készítenek, ami nem megfelelő számukra.
Bár úgy kezdtem írásomat,
hogy a ma ember életének már
természetes alapköve a televízió,
mégis vannak fiatalok, akik erre
a kijelentésemre rácáfolnak, és ez
szerintem fantasztikus dolog.
Amikor
megtudtam,
hogy
Szukits Bettina és férje Szukits
Tibor, nemcsak, hogy nem néznek tévét, de otthonukban televíziókészülék sem található, először kicsit megdöbbentem, aztán
egyre jobban ízlelgettem az információt, és egyre inkább csodáltam őket ezért. Betti volt
olyan kedves és válaszolt is nekem néhány kérdésre.
Mikor néztél utoljára televíziót?
Általában, akkor látunk, hallunk tv-t, ha vendégségbe megyünk. Célzottan sosem nézünk
tv-t, mivel nincs.
Miért döntöttetek úgy, hogy
nincs szükségetek tv-re?
A munka és a hobbijaink mellett nem is lenne időnk tv-t nézni,
illetve gyűlöljük a reklámokat,
amelyek minden műsort félbeszakítanak.
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Gyerekként sok tv-t néztetek?
Volt kedvenc műsorotok?
Mindig izgága kis gyerek voltam, így nem igazán kötött le a
TV. A Disney meséket nagyon
szerettem.
Mivel töltitek az időtöket, a
televíziózás helyett?

Általában sétálunk, futunk,
sportolunk, vagy a szőlőben tevékenykedünk.
Mindenki másképpen éli meg a
televízió adta lehetőségeket. Én a
munkámból és a hobbimból adódóan szükségesnek érzem, hogy
valamilyen szinten nyissak a mé-

dia irányába, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az emberrel nem szaladhat el a ló. Ne felejtsünk el élni, érezni, és néha
kikapcsolni a képernyőt, hiszen a
legszebb és legcsodálatosabb műsorok az ajtón túl, vagy éppen a
saját otthonunk falai között kerülnek bemutatásra.

A TELEVÍZIÓ, MINT CSODA…
BÉGÉ ÁMÁLIÁ

Miraj, ez volt a neve az első fehér-fekete televíziónak, amely a nappali
szoba ékessége volt. Nem mindenkinek adatott meg egy ilyen készülék
vásárlása, éppen ezért csoda volt. A csodához tartozott, hogy nem értettük, hogyan kerültek bele a dobozba az emberek, és majd hogy jönnek ki onnan. Gyermekként azt hittük, sőt meg voltunk győződve róla,
hogy az összes ember benne van a televízióban. Esténként az adás kezdetekor, szigorúan mindnyájan, félretéve minden más munkát, helyet
foglaltunk a tévé előtt.
Bár csak román adás volt az elején, de mi nagyon boldogok voltunk,
hogy minden este valamilyen műsort nézhettünk. Az volt a szokás, hogy a szomszédok összejöttek annál a
háznál, ahol TV volt, és közösen szórakoztak. A mi falunkban és a környékünkön, nemigen beszélték a román nyelvet, ezért a műsort sem értettük, de a látvány kárpótolt mindenért.
Később, minden hétfőn délután 4-6-ig már magyar nyelvű adás is volt, hírekkel, zenével és ismertetőkkel.
Az volt ám a különleges; igazi ünnepként éltük meg azokat az órákat, hiszen saját nyelvünkön szóltak hozzánk. Nekem a kedvencem gyerekként a mese volt, de nagyon szerettem a zenés – táncos műsorokat is. Volt
egy kedvenc énekesnő, Margareta Paslaru, őneki megtanultam a dalait is, annak ellenére, hogy csak románul énekelt. Visszaemlékezve, az elején volt újdonság a készülék, majd később mindig a játék és a csavargás
sokkal fontosabbá vált. Az én gyermekkoromat nem jellemezte, hogy ez lett volna a kedvenc időtöltésem,
inkább csak néha, néhány fél óra jutott belőle. Mai ésszel visszagondolva, sokkal jobb volt, hogy nem onnan
tájékozódtunk és nem lettünk függők egy doboztól.

VISSZATEKINTŐ A TELEVÍZIÓZÁSRA
GYORKÉ JOZSÉF

Nagy szenzáció volt, amikor valaki a faluban tévékészüléket vett. A szomszédok összegyűltek a kísérleti
adásra. Beigazították a monitort, mert adás előtt mindig mutatták a monoszkópot, amire a kép méreteit lehetett
állítani. Valaki kitalálta, hogy szebb lesz a kép, ha a képernyő elé sárga celofánt feszítünk. Nagyon sokan meg
is tették ezt. A másik kedvelt elfoglaltságom volt az élesség állítás (ma már csak nevetünk rajta). Sztaniol lemezt tekertünk az antenna vezetékére és azt húzogattuk le és föl, míg nem lett „élesebb” a kép. Szerintem ez
utóbbit csak bemeséltük magunknak. Kezdetben csak a monitort láttuk és hang volt csak. Később lett hang és
kép. Ez általában – ha jól emlékszem – keddi és pénteki napokon volt. Jó volt otthon tárolni PCL 86-os és PCL
92-es csöveket, mert ezeket kellett leggyakrabban cserélni. (Az előbbi a hang, az utóbbi a kép csöve volt). Később, amikor anyósoméknál az Árpád utcában sehogy se lett jó a TV, mondta is: „na, mehetek a Puskásért,
hogy szerelje meg”.
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BÚCSÚZÁS
GYORI SÁNDOR 1955-2021

„Győri Sándor 1955. október 10-én látott napvilágot Pincehelyen, a család harmadik, legfiatalabb gyermekeként. Fiatalságát Tolnanémedin töltötte a családjával. A középiskolát Palánkon végezte, majd ezt követően a
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Agrármérnöki Szakán szerzett diplomát. Az egyetemi évek alatt ismerte
meg leendő feleségét, Zsuzsát, akivel 1979-ben házasságot kötöttek. A diploma megszerzését követően az ozorai TSZ-ben kezdett dolgozni, majd a Simontornyai Bőrgyárban folytatta munkáját. 1983-ban megszületett
első gyermekük, Zsuzsi, a következő évben megérkezett a családba Sanya, majd 1986-ban Bálint.
A család 1992-ben a jobb jövő reményében Mozsgón vásárolt házat,
melynek felújítását elkezdte sok családi és baráti segítséggel. Közben a
méhészkedés mellett földművelésbe kezdett a vásárolt földeken. Sok
mindennel foglalkozott: szántóföldi kultúrákkal, zöldség vetőmagok és
gyógynövények termesztésével. A mostani gyümölcsös telepítése is ekkor kezdődött, mindeközben falugazdászként is dolgozott.
Gyermekeit egész életében a tisztességre, igazságra, becsületre, a család
szeretetére és a hit fontosságára nevelte és tanította. Néhány gondolat e
témában az ő tollából:
„Apának lenni…. Mi is apának lenni? Várni hónapokig, hogy megszülessen, utána aggódni, hogy egészségesen fejlődjön. Aztán csak gyönyörködni benne éveken keresztül, míg az anyja neveli. Hatéves korától nevelni,
képességeihez megfelelően dolgoztatni a család javára és a maga nemesedésére. Dolgozni előtte, hogy példát lásson. Példát adni a becsületből.
Nem lopni, nem csalni, nem hazudni. Ezt lássa a gyerek, ez legyen a példa. Akkor ilyen lesz: Ember. Aztán segíteni erőhöz mérten, vagy rászorulni, ha úgy hozza a sors. Apának lenni egy élet, egy gyönyörűség, látni,
hogy ember lett a gyerekből. Ha eljön az idő, félre állni nyugodt szívvel,
lélekkel megnyugodva. Nyugodt lélekkel menni Szt. Mihály mérlegére,
amire egykor mindenkinek rá kell állnia, apának, fiúnak, leánynak. Az
apák felelőssége, hogy merre billenik a mérleg.”
A hétköznapi munkák és a családi feladatok mellett mindig is fontos volt számára az Istenbe vetett hit, a haza
és nemzet szeretete és szolgálata. A rendszerváltás idején a politika eszközeivel is próbálta a haza jobb sorsra
fordulását elősegíteni, ezen tevékenységét a Baranya megyében való költözés után is folytatta. A magyar mezőgazdaság, a paraszti réteg életét is ott segítette, ahol csak tudta. A falugazdászi állása során is ezen munkálkodott.

A magyar népi, nemzeti hagyományok és történelmünk megőrzését,
ápolását is szívügyének tekintette. Ennek érdekében megszámlálhatatlan előadást hallgatott, budapesti néphagyomány őrző iskolába járt,
majd a magába szívott tudást önmaga élettapasztalatával bölcsességgé
vegyítve próbálta tovább adni. Több előadást is tartott a mozsgói
könyvtárban. Sokan olvashattuk sorait a Mozsgói újság hasábjain is.
Szerette az embereket, és ők is bizalommal fordultak hozzá. Egyenlően tudott beszélgetni bárkivel, legyen az egy egyetemi professzor,
tanyasi pásztor, erdélyi szénégető, mindenkiben Isten gyermekét és
testvérét látta.”
Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy formáltál bennünket, köszönjük,
hogy elfogadtál bennünket úgy, ahogy voltunk. Egyik írásoddal és
Jámbor Bea szavaival búcsúzunk. Nyugodj békében!
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SZEMÉLYES VISSZAEMLÉKEZÉSEK AZ ELHUNYTAK EMLÉKÉRE
„Veszteség. Milyen különös szó. Milyen gyakran használjuk. Mást jelent mindenkinek. Kevés az erő, bénító a
hiány, ezt jelenti. A megszokott hangok hiányát jelenti. A fájdalom egyszer majd átalakul valami kezelhetőbb
érzéssé, ezt is mondták.” (Odze György)

Tamasics János: Ének Erzsikémnek
Neked adtam a szívemet!

Te voltál a megvalósult álmom
Náladnál nem volt jobb a világon!
Tested megholt, de lelked él:
Drága Erzsikém: előre siettél!

Neked adtam a szívemet!
Lehet, hogy van aki kinevet?
Hisz a „szívtelen” világban
Jó szívből is hiány van!

Hűséges szereteted miatt…
Neked adtam legszebb álmaimat.
Most elvesztettem drága kincsemet:
Neked adtam a szívemet!

Hogy el ne felejts engemet.
Neked adom a lelkemet!
Most lelki szegény lettem.
Mégis kitartottál mellettem!

Erzsi! Drága Feleségem! Te voltál nekem
a Földön ide lenn…a Mindenem!
Erzsébet napra írtam e versikét. Hiába
keresem, várom, többé már nem találom Erzsikét.
Nyugodj békében!
Soha nem feled el Téged a Férjed: Jancsi

Oda adtam magam egészen.
Hisz a kevéssel is megelégszem.
Ez nem volt ám véletlen:
Erzsikém: elkísértél az életen!

MÉRLEGEN
Győri Sándőr
Másfél évi vívódás után úgy döntöttem mégis, megírom. Bármennyien kinevetnek hitetlenkedve, megírom azok
kedvéért, akiknek könnyet csal a szemébe.
Rosszul érzi magát, pár napja csak fekszik, aztán délután kimegy a fürdőszobába, a WC-re és nem tud visszamenni
a szobába az ágyra. Áll a szobaajtóban, lépne tovább, és nem tud. Tenné kézzel előrébb a lábát, de ha nem kapaszkodik, az ajtófélfában elesik. Kiáltana, de igazán beszélni sem tud. Mi ez?
Az asszony észreveszi, egy ismerős is ott van, ketten elviszik az ágyig.
A mentő hamar megjön, gyorsan stabilizálják, ki sem érnek a faluból már rajt az oxigénmaszk. Egy gyors vérvétel, egy fiatal orvos és két lelkiismeretes ápolónő.
- Azonnal vigyék a vérmintát Pécsre futárral, ha ez az ember pár órán belül nem kap vért, elveszítjük.
- Doktor úr, nagyon magas a láza.
- Le kell vinni. Egyik lázcsillapító injekció a másik után.
- Nem megy le a láza!
- Hadd ülök föl egy kicsit!
- Ne vicceljen bácsi, azonnal leesne az ágyról. Ketten vannak az egész osztályon a nővérek, egyik ellátja a többi
beteget, a másik az öreggel van. Néha váltják egymást.
- Nem megy le a láza, talán már hozzák is a vért, de így nem kaphat.
- Vizes lepedőt!
Az öreg már nem érzi lázálomban, hogy beburkolják a hideg vizes lepedőkbe.
Elindul a lelke valahova nagyon messze. Lázálom vagy valóság, senki meg nem mondaná.
Megáll, kérdezik, mérlegelik helyzetét.
- Nem tudok dönteni, megyünk az Úrhoz – mondja valaki.
10
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És mennek. Mindenhol fényes fehérség.
- Megmértelek, könnyű vagy. Menj vissza, még dolgod van. Tedd a dolgod!
Arra ébred fázik, szedik le róla a vizes lepedőt. A láz elmúlt.
- Doktor úr, a vér is megjött, kösse be.
Csöpög valaki önzetlen véradó vére a vénájába. Mellette az ápolónő, aki vigyázza, mert az öreg mindig fel
akar ülni, meg kimenni. Lágy mozdulatokkal tartja az öreget az ágyban közben csöpög a vér.
Reggelre minden rendben – persze még egy hét kezelés hátravan.
Pár nap múlva
- Hát bácsi maga nagyon rossz beteg volt, amikor bekerült.
- Mit tettem.
- Mindig fel akart ülni, meg menni valahova.
- És bántottam, vagy csúnyán beszéltem?
- Nem, aranyos volt, de egész éjjel őriznünk kellett. Lekötni, rácsozni nem volt szívünk.

ISTEN VELED, SÁNDOR!
JÉBÉ
Ma véget ért az őrséged a temetőben, ma Józsi bácsit temettük el. Nem így kellett volna lennie.
Mióta elmentél, már annyi mindent mondtam neked, csak így kettőnk közt.
Nem értem most sem, és az elmúlt 2 évben sem értettem soha, hová siettél annyira? Miért akartál annyira
elmenni? Olyan sok mindent vittél magaddal, annyi mindent nem mondtál még el nekünk. Nekünk, akik itt
maradtunk. Taníthattál volna minket, ahogy tetted is régebben. Ültél a kemence padkán, iszogattál és meséltél.
Tudom, hogy te is élvezted, nem csak mi, akik hallgattunk téged. Az utolsó közös beszélgetős szombatunkat már
soha nem tartjuk meg. Az emberi élet szakaszairól meséltél, születéstől halálig. A végső fejezet elmaradt, nem
fejezted be, és adósunk maradtál. A halálról nem meséltél. Megmutattad. Mondanám, hogy ez nem igazságos
tőled, de csak nevetnél rajta. Ülnél a padkán, kérnél még egy utolsó pohár bort - mindig több utolsó volt, de ezt
senki nem rótta itt fel neked. Hátadat a meleg kemencének vetnéd, és jót nevetnél a saját vicceden, amit lehet,
nem is ért más, de az sem számít. Most nem bánnám, ha kérnél még egy utolsó pohárral. Miért nem teszed?
Miért kellett annyira sietned?! Itt van a botod a tornácon, hogy könnyebben le tudj menni a lépcsőn. A kutya
sem ugrálna fel rád. Tudom, nem szeretted az ugrálását. Ecset — a neve — helyett mindig Pemzlit mondtál. Ennyi
év alatt sem tanultad meg, de most ki bánná?
És tavasszal kivel megyek majd el palántáért és virágokért? Nem fejeztük be a faragást sem, a nemezelést.
Tőled tanultam, milyen fontos egy családban a kenyérsütés. Temetésed után sütöttem egyet. A családomnak,
ahogy tanítottad, és neked.
Annyira haragszom rád!
Soha nem mondtam, de a barátunk voltál. Úgy is tudtad.
Tusi pont úgy nevet, mint te. Sándorka fergetegesen tud mulatni, ahogy te is tetted. Zsé is csupa jóság és
önzetlenség, mint te. Tudom, mondanád, hogy első feleséged érdeme, de ott vagy bennük te is.
Pontosan 13 éve költöztünk be ide a házunkba Mozsgóra. Rettenetes hideg volt akkoriban novemberben. Torma és te mindent megtettetek önzetlenül, és a végén már pénz, fizettség nélkül, hogy itt otthonunk legyen.
Karácsony előtt két héttel váratlanul beállítottál szerszámokkal megrakodva, hogy építsünk kemencét, mert
karácsonykor a gyerekeknek melegedni kell. Nem érdekelt, hogy nem tudtunk fizetni, még az anyagköltséget is te
álltad. Nem kérdezted, mikor fizetünk, csak jöttél, csináltad, és nevettél a gondjainkon. Ebben is igazad lett.
Gondok, bajok jönnek-mennek, a barátok maradnak. És nevettél.
Most is látom, ahogy a botodra támaszkodva kisántikálsz a kapun, hátrafordulsz, megemeled a kezed, még
hallom is, ahogy nevetve mondod: "Na, Isten veled!".
Isten veled, Sándor!
Isten megáldjon, Kapitány!
Kelt Mozsgón, a 2021. évben, Szent András havának 04. napján
Ezt is tőled tanultam. Köszönöm!
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BÚCSÚZÓUL
Ságődi Jőzsef 1930-2021

JÓZSI BÁCSI!
Egy utcából, a Pozsonyiból indultak a családjaink, ahol az összetartás szinte rokoni egymásra figyelés nekem is szép gyermekkori emlékem. Magát az életútja más fele vitte, ahol gyermekkora óta becsületesen
helytállt. Testvérei, a lányok Mariska és Bözsi is híresen jó munkások voltak. – Kettőt fordultak, míg mások
kiértek a soron: mondták róluk. Az életünk, az élete, és a falué is furcsa módon alakult át a háború utáni
években. Nehéz volt a beszolgáltatás időszaka nagyon, látni, hogy a keservesen megtermelt terményt lesöprik akkor is, ha a családnak semmi sem maradt. Aztán amikor azt hitték könnyebb lesz, jött a TSZ szervezés „önkéntessége”.
Szakember, gép, pénz nem volt, csak a józan paraszti ész és a föld szeretete. A Forró bácsi féle kertészkedésnek, a tanulásnak, a folyton újat keresésnek eredményeként a kezdő TSZ-ben is a kertészet kialakításával bízták meg. A föld ismerőjeként nézte ki a Petőfi utcai lapot (rétet), amin keresztül csordogál Sovicapatak. Feltörette a gyepet, megnevelte a sokféle palántát, ami régen is volt a portákon. „A brigádjára” is jól
emlékszem, főleg középkorú és idősebb „kapát ismerő” asszonyokból állt. Édesanyám is ott dolgozott és
úgy beszélt róluk, mint egy baráti közösségről. És amit termeltek azon a pár hold területen? Azok volt aztán
az igazi bio, gyönyörű, egészséges zöldségfélék. Annak a mesés fehér paprikának kisöccse se lehetne a mai
kaliforniai. Tudására nagy szüksége volt a fejlődő TSZ-nek, és a mind több terményt igénylő konzervgyárnak. Amint megépült Csertőn az üvegház, természetes volt, hogy a maga vezetésére, tudására bízták. Milliónyi palánta nevelődött ott, már a környező gazdaságok részére is, de VIRÁG mindig volt épp úgy, mint itthon.
E nélkül magát elképzelni sem tudom.
Tisztelet és megbecsülés övezte vezetők és munkások részéről is.
1960-ban Ezüstkalászos gazda lett.
Aztán tapasztaltuk már, hogy az életben minden változik. 1984. március 15-től az Állami Gazdaság Zöldségszaporító és Hajtató Közös Vállalatnál kezdett dolgozni 1990-ig, nyugdíjazásáig.
Sok mindent látott és tapasztalt, amit az itthoni portán is hasznosított. Elsőként emelkedtek a faluban
fóliasátrak a Ságodi kertben, ötletes, egyedi fűtési megoldással. A tudás és a növények szeretete csodás
terményeket varázsolt alájuk és virágokat (hatalmas fehér krizantémokat, árvácskákat), amikkel tele volt
ültetve az udvar is, és a Józsi bácsi-féle korai, illatos, lila violákat. Öröm volt a portára csakúgy benézni,
megölelgetni egymást és közösen végignézni a sátrakat és hallgatni, amilyen szeretettel és tudással beszélt
a munkájáról. Felesége Annuska is segített, amíg tudott. Estére ott sorakoztak a szépen elrendezett
zöldségesládák az udvaron a másnapi piacozáshoz. Ott volt a helye az alsó kapunál. Elképzelhetetlen volt,
hogy más tegye ki a terményeit, virágait.
Józsi bácsi, nem voltunk rokonok, de rokonná tett bennünket a föld és a növények szeretete és a múlt
emlékei. Nem tudtunk úgy elmenni a házuk előtt, hogy egy kis üdvözlésre, beszélgetésre be ne mentünk
volna.
Az évek elmúltak mindkettőnk felett. Hányszor figyelmeztette a család, hogy kevesebbet kellene dolgozni. DE NEM MENT! – pedig fogyott az erő. Boldog volt, amikor unokáját, Ivettet érdekelte a kertészkedés, a
virágok nevelése. Rábízta a kisebbik fóliát, ahol ő szépen helyt is állt. Örömmel mutatta milyen szép krizantémokat nevelt.
Tavaly ilyenkor még gyönyörködtünk a nyáron szaporított, terméstől roskadozó paradicsomtőben, amit
kísérletképpen ültetett. Aztán az idén még a hangját sem hallottam, csak a hírt, hogy beteg. Reménykedtünk, hogy talán talpra áll. De jött a hír, hogy elment és már az égieknek kertészkedik. Nagyon hiányzik kedves, barátságos lénye, tudása. Hiányzik a növényei és virágai közül és a családjából, akiket annyira szeretett.
Nem tudtunk egymástól elköszönni. Józsi bácsi népesítse be virágaival azt az égi mezőt!
Búcsúzunk és búcsúzok
Gulyás Magdus
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ŐSZI ANZIX
Kőváts Kingá

Elhatározta az „Őszikék” Nyugdíjas Klub, hogy kirándulni
megy Kaposvárra a festők városba. Itt született: Martinek Ferenc, Vaszary János, Galamberti Sándor, Rippl-Rónai József.
Mi az utóbbi kúriájára mentünk, melynek neve „Róma villa”.
Az épület a művész csaknem száz festményével betekintést
enged Rippl-Rónai munkásságába. Itt láthattuk a híres Piacsek
bácsi-féle képet, ami a múzeum és a kiállító terem egyik ékessége.
Rippl-Rónai gyógyszerész volt eredeti foglalkozását tekintve, de a festészetben találta meg az örömét. Korának egyik
legelismertebb modern stílusú művésze volt. Személyes vonatkozású tárgyakkal, bútorokkal, gazdag festményanyaggal hitelesen berendezett emlékmúzeumot jártunk végig, ahol
érezhető volt Rippl-Rónai személyes jelenléte. A műteremben
megtekintettük a művész eredeti festésvásznait, a festőállványát és ecseteit. Elrendezése a művész szellemét tükrözte.
Szintén a kúria területén tálalható az Andrási Ödön ebédlő,
aminek a díszleteit szintén Rippl-Rónai festette, hűen tükrözve a nagy társasági élet díszleteit.
Miután mindent megnéztünk és megcsodáltunk, megéheztünk és elmentünk ebédelni Kaposmérőbe. Finom volt az
ebéd. Az elfogyasztása után még ott megbeszéltük a látottakat
és örömmel töltött el bennünket a sok remekmű látványa.
Ezt követően elmentünk a Deseda-tavat megnézni. Sétálva
gyönyörködtünk az őszi napfényben, az őszi falevelekben,
melyet a karmazsin vörös színűre alkotott a természet a mandulabarna, okkersárga ötvözetével. Velünk tartott Szukits
Feriék legkisebb unokája Maja is, aki nagyon lelkesedett a
csoportos fényképek elkészítésénél és örült neki, hogy eljöhetett kirándulni velünk. Miután kellemesen elfáradtunk a sétában, megállapítottuk, hogy jól sikerült kirándulás volt. Elhatároztuk, hogy legközelebb is jövünk.

VENDÉGSÉGBEN
A környező települések nyugdíjas klubjai rendszeresen találkoznak, ahol beszélgetnek, megismerik egymást, tartalmasan töltik nyugdíjas éveiket.

13

2021. / NOVEMBER / 11. szám

10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG
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KERESZTREJTVÉNY
KÉSZITÉTTÉ: PÁP ZSUZSÁ

Az októberben megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: Nem az a gazdag akinek megvan mindene, hanem akinek nem hiányzik semmi. A helyes megfejtést 17-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Tarlac
Istvánné, Budainé Kovács Dóra, Jakabfi Gergő.
NOVEMBERI REJTVÉNY
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: november 30.

Írja be a szavakat a megfelelő helyre. Számozott négyzetekbe írt betűknek keresse meg a helyét a rejtvény
alatti sorokban.
ÁLOM
CSODA
ERŐS
FESTÉS
HALOVÁNY
KIFOGÁS
KIRÁNDULÁS
KÍSÉRTET
KUPOLA
MADAGASZKÁR
MEGSZOKOTT
MESEVILÁG
ODAADÁS
SZŐLŐ
TEMPLOM
VEZÉR

6

7

1

8 10

6

2

6

3 12 5

11 14 2 10 15 10 17 11

4

1

6

1

1 12 3

4 16

6

6

5

13 14 18

2

4

5 14 9

2 14 16 14 9 14 9

19 4 20 14 9

15
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AUTOCITY VOLKSWAGEN BARANYA MEGYEI I. OSZTÁLY FFI FELNŐTT
SORSOLÁS 2021/22
9. forduló 2021. 10. 17. vasár nap PEAC MFC II — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 4 – 1
Góllövő: Szücs Bálint
10. forduló 2021. 10. 24. vasár nap VILLÁNY TC — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 2 - 3
Góllövők: Újvárosi Ádám, Törőcsik Péter Tibor, Török László
11. forduló 2021. 10. 30. vasár nap LOVÁSZHETÉNYI FC — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 1 - 4
Góllövők: Hajnal Gergely (2), Stanics Márió, Tóth Márió Zsolt
12. forduló 2021. 11. 07. vasár nap BODA ÖSE — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. 1 - 6
Góllövők: Hajnal Gergely, Vintonji Sergej (2), Török László (2), Tóth Máté Zsolt
13. forduló 2021. 11. 14. vasár nap 13.30 SZEDERKÉNY SE — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.
14. forduló 15. forduló 2021. 11. 27. szombat 13.00 KÉTÚJFALU SE — MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.

MEGYE I. OSZTÁLY — MOZSGÓ 3.

Keressük Mozsgó karácsonyfáját!
Keressük azt a fenyőfát, amely méltó dísze lenne mint Mozsgó karácsonyfája. Ha Önnek/
Önöknek van a tulajdonában, és felajánlaná, kérjük jelentkezzen az Önkormányzaton vagy
a Községi Könyvtárban.
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