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MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

Mikor a Föld már alszik, bizonyos szegletei kis mesevilággá változnak. Hogy ezt 

észrevegyük, ahhoz a felnőtt énünket picit el kell küldenünk a saját utunkból.   

                                                                                  Halas Máté 
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KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

A jelen, a jövő és a múlt mesterművét megmentettük 

Felmenőink sokat hozzátettek Mozsgó építészeti kincseihez, legtöbbet a Biedermann-család. Múltunk leg-

meghatározóbb épített kincse az 1906-ban neoromán stílusban épült sírkápolna, melyet a család Kirstein 

Ágoston tervei alapján építtetett. Hat évvel ezelőtt jelentettük be, hogy Mozsgó vezetőségének eltökélt célja 

az épület megmentése. Nagyon sok mozsgói ember, polgármester és képviselő vágya volt megmenteni ezt a 

csodát az utókor számára. Hiszen szomorú látványt nyújtott az omladozó, fákkal benőtt, romos épület. Büsz-

ke vagyok arra, hogy mi lehettünk azok, akiknek sikerült. Nem engedtük, hogy az enyészeté legyen öröksé-

günk. Örömmel jelenthetem be, eljött ez a pillanat, a múlt mesterművét megőriztük jövőnk számára.  
 

Mi, akik dolgoztunk érte, nagy kihívásnak éreztük, míg eljutottunk idáig. Hosszú és göröngyökkel teli 

időszak volt. Öt évvel ezelőtt készültek el a felújítás tervei, megálmodtuk az új hasznosítási lehetőséget és 

benyújtottuk a pályázatot az épület megmentése érdekében. Emlékeznek, örömmel írtuk, hogy sikerült, meg-

nyertük a pályázatot. Aztán az örömből bosszúság lett, hiszen a kért összeg felét kaptuk csak meg. Fellebbe-

zés, utánajárás, vitatkozás, igazunk bizonyítása…. a bürokrácia útvesztőjében lassan jutottunk el az újabb 

határozatig.  
 

Kezdődött a munka, vagyis kezdődhetett volna, de nem találtunk kivitelezőt. A rendelkezésre álló összeg 

az elvégzendő munkával nem állt összhangban. 34 Milliót kaptunk, tudtuk, hogy ez az összeg ekkora beruhá-

záshoz nem elegendő. Felkeresve Nagy Csaba képviselő urat, akihez segítségért fordultam, őrültnek nevezett, 

ha be merem, be merjük vállalni. De ismernek, mindig csak előre.  
 

Rengeteg építési vállalkozóval egyeztettem, néhánnyal már eljutottunk a szerződéskötésig is, de átgondol-

va a feladat nagyságát, visszaléptek. Végül a B Terv Baranya Kft. építőipari vállalkozás vállalta a kivitele-

zést /több mozsgói ingatlan felújításával együtt/. 
 

Önök is építkeztek már, vagy ha csak felújították otthonukat, tudják, hogy ez mivel jár. Ha azt akarom, 

hogy olyan legyen, ahogyan elképzeltem, naponta figyelni kell a munkálatokat, be kell avatkozni. A felelős-

ség ebben az esetben számomra megsokszorozódott, hiszen nem a magamét építtettem, nem magamnak kel-

lett csak megfelelnem, hanem Önöknek.  
 

Hozzáértő munkáskezek, tisztességes, szép munkát végezve varázsolták vissza a kőfalak szépségét, a tetőt 

és a belső tereket.  Hihetetlen, hogy egy év alatt a 70 éves romokból, egy lenyűgöző, impozáns, gyönyörű 

épületet varázsoltunk Mozsgó közösségének és az utókornak.  
 

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, munkáját, akik hozzájárultak közös sikerünkhöz.  
 

Köszönöm Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrnak a segítségét, támogatását. Köszönet Kaiser Gábor-

nak, a Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítvány elnökének, az akkori tulajdonosnak, hogy ő is szívügyé-

nek tekintette a megmentést, és rövid időn belül visszakerülhetett az önkormányzat tulajdonába a kápolna.  
 

Köszönet Jakapovics István úrnak, a kivitelező képviselőjének, Mikó Tamás, Fülöp  Zsolt és Lázár János 

művezetőknek, a kőműveseknek, Bencze Tamás villanyszerelőnek, a burkolóknak, az építkezésben résztvevő 

dolgozóknak és mindazoknak, akik türelemmel viselték a sok-sok kérésünket és változtatásunkat, és igyekez-

tek is megvalósítani azokat. Köszönöm Nyúl József kerámialámpa-készítőnek a szakértelmét, az impozáns 

lámpáit, a kiegészítőket, az ötleteit és az elkészült csodákat, Bartha Sándornak a különleges famennyezet 

gyártását.  
 

Köszönöm a munkáját Puskásné Horváth Évának, aki a belső design kialakításért felelt, és segítő támoga-

tását Puskás Istvánné Magdi néninek is, és mindazoknak, akik szakértelmükkel, munkájukkal, tanácsaikkal 

hozzájárultak a megvalósításhoz.  
 

Köszönöm Önöknek tisztelt MOZSGÓI LAKOSOK, hogy mindannyiunk közös ügyének tekintették a 

kápolna megújítását. Büszkék vagyunk arra, hogy önerőből tudtuk finanszírozni hiszen az önkormányzat által 

benyújtott pályázatból, és Mozsgó költségvetéséből valósítottuk meg. Plusz támogatást nem kaptunk. Nem 

érkeztek nagy összegű felajánlások, hozzájárulások. Saját önkormányzati forrásból, saját ötletből valósulha-

tott meg. Köszönet érte.  
 

Megóvása és új funkciókkal való ellátása községünk egyik legfőbb feladatává kell, hogy váljon.  
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PUSKÁ SNÉ  HORVÁ TH É VÁ 

ÖRÖMTELI GONDOLATOK 

 

Nézem a kivilágított kápolnát, most készülnek a drón felvételek. Van időm, várok. Végigfut rajtam honnan 
indultunk és hová érkeztünk. Kicsit én is részese voltam, részese lehettem. Még mindig nehéz elhinni… kész, 
a vágyunk teljesült. Köszönöm.  
 

„Mozsgón csoda történt. Ezt írnám, ha nem olvastam volna Hamvas Bélát, aki valahogy úgy fogalmaz, hi-
ba azt gondolnunk, hogy a nagy ember a különleges. Úgy egészséges szemlélni a világot, hogy a nagy 
tettek normálisak. Akkor mindenki felfelé emelkedhet, és nem kereshetünk kifogásokat, hogy a nagyság 
csak kevesek privilégiuma. Mi is ez a mozsgói történet!? 
   Ez a kápolna pusztult. Egyike a kommunizmus áldozatainak, a családdal együtt, aki itt élt. Hetven éve 
minden polgármester programjára tűzte, hogy ez nem maradhat így, de csak most jött el a pillanat, hogy 
Kovács Zsolt meg is valósította. És a mozsgóiak. Zsolt szerényen azt mondta, hogy ez nem az ő érdeme. A 
mozsgóiak lemondtak egy-egy út felújításról, vagy járdáról, mert most a kápolna újult meg, mert nem csak 
kenyérrel él az ember.  
   Barátaim, milyen szép az amikor valaki egyben látja a dolgokat. A járdák fontosak, a kenyér is, de a lélek 
is. Bármelyik marad az út szélén elhibáztunk valamit. Ismertek, ebben a világban, ahol minden csak az 
anyag körül forog, mindig megfog, ha valahol ez nem így van. Nagyszerű élmény volt itt lenni, elsőként 
koncertet játszani ebben a gyönyörűen megújult kápolnában. 
   Kedves Mozsgóiak, öröm volt megismerni Benneteket! Visszatérek!” RÁKÁSZ GERGELY 
 
 
„Gyönyörű lett; csakhogy meglett mentve ez a nagy érték. A falu ékessége lett; a harang meg kint van a temetőben, min-

den a helyén. Gratulálok, hogy megérhettem,  jó érzés.” Szercsik Józsefné 

„Nagyon örülök, hogy teljesült Lengyeltóti János bácsi álma! Biztosan ő is boldog ,mert látja odafentről!” Parócziné Nagy 

Rózsa 

„Évekkel ezelőtt az önkormányzati választások idején a mi utcánk jelöltje Stadler István vágyai, tervei között szerepelt, 

hogy ez a szép épület ne legyen az enyészeté, hiszen már fák nőttek a kupolán, romban volt a belseje. Sajnos nem ér-

hette meg, hogy hozzáértő munkáskezek, tisztességes, szép munkát végezve varázsolják vissza a kőfalak szépségét, a 

tetőt és a belső tereket. Stadler István elkészült, ami a vágyad netovábbjaként szerettél volna. Onnan fentről örülj ve-

lünk.” Puskás Istvánné 

„Az ember önkéntelen, tudat alatti mozdulatai, cselekedetei sokat elárulnak érzéseiről. Egy ilyen önkéntelen mozdulat-

nak voltam szemtanúja a kápolna ajtajában. Rákász Gergely koncertjének kezdésekor eleredt az eső, így a koncert hely-

színt gyorsan megváltoztatták a rendezők. A technikai személyzet igyekezett rövid időn belül a hangosítást áthelyezni.  

Az egyik fiatalember nagy lendülettel lépett volna befelé, amikor felnézett és hirtelen megtorpant, visszalépett a sző-

nyegre és megtörölte a lábát.” H.b.B.  

„Imádok eljönni előtte esténként.  Gyönyörű!” Bóni Tünde 

„Tudom milyen volt. Csoda kellett, és kitartás hogy ilyenné váljon.  Gratulálok!” Kocsobánné Gulyás Anna 

 

KÁPOLNA LÁTOGATÁS 
 

A kápolna munkanapokon a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható.  

A MOZSGÓI BÚCSÚ napján, október 10-én, vasárnap az alábbi időpontokban lesz nyitva:  

10.00-12.00 és 14.00-17.00 óra között. 

Várjuk Önöket! 
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FOTO K: KÉN OWÉN 

KÁPOLNAAVATÓ KÉPEKBEN 
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KÁPOLNAAVATÓ 

 

TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

Mozsgó kulturális életének és színvonalas rendez-
vénysorozatainak immáron egy gyönyörűen felújí-
tott kápolna is otthont ad, mely a Biedermann kas-
tély festői szépségű parkjában található. Már gye-
rekkoromban csodálattal néztem erre az építmény-
re, mely szavak nélkül mesélte az egykori urada-
lom történelmét. Lenyűgözve figyeltem, ahogy 
sziklaszilárdan áll, ellenállva a kor és az időjárás 
marcangolásának.  

 A hétvégén megrendezésre került az átadó ün-
nepség. A történelem egy új fejezetében vehet részt 
ez a csodálatos épület, mely mostantól még több 
emlék és esemény színtere lehet. A hétvégi rossz 
idő ellenére, mely sajnos azt az eredményt hozta 
magával, hogy a két napos ünnepségből egy napra 
redukálódott, mégis lenyűgöző produkcióknak le-
hettünk szemtanúi. Minden előadás éppen olyan 
csodálatra méltó volt, mint ahogy ez az épület 
megérdemli. Fantasztikus élményt nyújtott az 
egész család számára, és őszintén remélem, hogy 
még sok hasonló rendezvény kerül megszervezés-
re. 

 

BÉGÉ ÁMÁ LIÁ 

Nagy öröm számomra, hogy részese lehettem a gyö-
nyörű kápolna átalakulásának. Ahogy egy hernyó 
pillangóvá alakul, úgy lett ezekből a romos falakból 
egy impozáns építmény, mely nap, mint nap megdo-
bogtatja az embere szívét, mikor elhalad mellette. 
       Amikor elkezdődtek a munkálatok még nem 
tudhattuk milyen lesz a végeredmény, aztán az idő 
múlásával minden a helyére került, és lám megszü-
letett a csoda, melyre mindannyian vártunk. Már 
külső megjelenésében is egy pompás épület, de ami-
kor belépsz és eléd tárul a hatalmas tér a maga egy-
szerű, de magasztos megjelenésével, azt érzed, jó itt 
leülni és meghallgatni mit suttognak a régi kápolna 
falai. 

 Bár több napot érdemelt volna, hogy ünnepeljük 
meg kellőképpen az átadást, az égiek másképpen 
döntöttek, így egy napra sűrűsödött az élmény, 
mellyel gazdagodtunk. A rossz idő ellenére nagyon 
sokan ellátogattak a kastélykertbe, hogy részesei 
legyenek a rendezvénynek.  A falakon kívül, és bent 
is gyönyörű dallamok csendültek fel, zene és tánc, 
kiállítás és kézműves kirakodó vásár is volt. Az esti 
fényekben a kivilágított kápolna és környéke egy 
pici pont volt a galaxisban, de nekünk, Mozsgóiak-
nak a mindenséget jelentette.  

 

BUDÁINÉ  KOVÁ CS DO RÁ 

KÁPOLNAAVATÓ 
 

Az emberek helyet foglaltak a teremben, 
Kis kápolna szívében, 

Sok jó ember kis helyen. 
Megérkezett a Művész Úr, 

Az orgona Mestere, 
A billentyűk királya, 
Minden, ami zene. 

Egy pillanatra meghűlt, 
És felforrt ereimben a vér, 

A Művész szeretetről beszél. 
Mosoly és humor életre kél. 
És a mozsgói kis kápolnában 

Lélegzetet visszafojtva 
Új értelmet nyert számomra 

Vivaldi, Bach, Ravel szimfóniája. 
Művészem lett a múzsám. 
Ahogy játszott az orgonán, 

Egyszerre sírtam és nevettem 
A meghatódottság tetőfokán. 

A zenén át megmutatta nekem, 
Mit képvisel Ravel, 

Megtanított a hétköznapi csodákra, 
Köszönöm, Művész Úr, 

Asszonyok Múzsája. 
 

 

 

 

 

„Felejthetetlen élmény volt ott lenni a kápolnában, az 

első koncerten! Mozsgó a Zselic gyöngyszeme.” 

  Vucskics-Aracs Katalin 

 

„Olyan jó látni, amikor valami újra éled. Gratulálok a 

település lakóinak. Szenzációs közösség lehet. Gondo-

lom élmény volt a Művész úrnak is közöttük lenni. Kö-

szönöm a szép felvételeket.”        Nagyné László Katalin 

 

„Hála Istennek, gyönyörűséges lett! Áldás, Békesség!” 

Sándorné Ágó Zsuzsanna 

 

„Gratulálok a Mozsgóiaknak!”                    Fekete Róbert  

 

„Ez valóban csodálatos! Elismerés illet mindenkit aki 

ebben bármilyen formában részt vett. Gyönyörű!„  

Földesi Kornélia 

https://www.facebook.com/katalin.aracs?comment_id=Y29tbWVudDozOTc2Nzk0MjE3MTg1ODBfNDAxOTEyNTcxMjk1MjY1&__cft__%5b0%5d=AZXqjVeCPJErYkiB1cB49CvNljgOm21aMWiaaYhuuG9YouL6h_K2jqcdl4Tc27ysXnv6rhst213uQ_uaeyaC_iHk6HfK4kkprnPwTMilofGGJU0Kz1vfxQMZjgte0pev0AE-QTv_v05VK
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/      
 

 

 

Boros Józsefné Árpád u. 

Czagányi Imre Batthyány u.  

Gaják Sándos József Kolozsvári u. 

Keserű Irma Gizella Alsóhegy 

Nemes Istvánné Batthyány u. 

Szabados Zoltán Erdészház 

Szukits Ferenc József Árpád u.  

Velez Istvánné Petőfi u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község  

70. életévét betöltött lakóit. 
 

 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 

Szeptember 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

SZENTMISE 

 

2021. október 1. péntek 15.30 óra 

bűnbánati liturgia  
 

2021. október 8. péntek  15.00 óra  

Búcsúi szentmise 
 

Hamarosan indul a szigetvariplebania.hu honlap 

ahol a szentmisék rendje megtekinthető lesz.  

 

 

SZÜLETÉS 
„Egy baba. Meglepetés. 

Maga a tökély. A legújabb a világon. 

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.” 

/Pam Brown/ 
 

 

 

 

 

2021. 08. 11.-én meg-
született Juhász Botond 
(3680 g, 54 cm). Szülei 
Fülöp Alexandra és 
Juhász Tibor. Mozsgó 

Mátyás király utca 43. 
alatti lakosok.  

 

 

 

 

 

 

2021. 08. 12.-én megszü-
letett Jenei Dominik Bá-
lint (2670 g, 51 cm). Szü-
lei Nemesics Hajnalka és 

Jenei Róbert. Mozsgó 
Alsóhegy 682. szám alatti 
lakosok.  

 

 
 

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek, 
hozzátartozóknak. 
 

Kívánunk jó egészséget, sok örömet a gyermek felne-
veléséhez. 

 

 

HALÁLOZÁS 

Tormási Ferenc (Nak, 1946.12.26. an.: Szijártó 
Mária) volt Mozsgó, Petőfi utca 16 sz. alatti 
lakos meghalt 2021. augusztus 30. napján.  
 

Nyugodjon békében! 

  

Kedves Szülők! 
 

Gyermekruhák ingyen elvihetők Mozsgón a ta-
nácsadóból. Főként óvodás illetve alsó osztályos 
gyerekek számára. 
 

Tanácsadó: MOZSGÓ, BATTHYÁNY UTCA 13. 
 

Időpont: 2021.09.22. (szerda ) 10.00-tól 14.00-ig. 
 

Telefonon időpont egyeztetéssel: 20/406 8685 
 

    Horváthné Berta Ildikó 

 

FELHÍVÁS 
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HÁZASSÁGKÖTÉS 

2021. augusztus 14. napján Mozsgón házasságot kötött Keppler Alexandra és 
Hegyháti Medárd mozsgói lakosok.  
 
 
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Pölcz Évának és Kovács Zsolt Vilmos 
polgármester úrnak a segítségét. 
 

Hegyháti-Keppler Alexandra és Hegyháti Medárd 

2021. augusztus 21. napján Hosszúhe-
tényben házasságot kötött Várdai Adrienn 
és Kolics Péter.  

2021. augusztus 28. napján Balaton-
lellén házasságot kötött Feikus Teo-
dóra Lilla (Balatonlelle) és Mikó 
János (Mozsgó). 

O NKORMÁ NYZÁT 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

Önkormányzat tulajdonában lévő feleslegessé vált berendezések, munkagépek és gépjárművek eladók. 
Érdeklődni Mozsgó Község Önkormányzatánál lehet. Telefon: 06-73/544-018. 
 
EUROPA HDK 3-25 vetőgép 400.000 Ft + áfa  
 

Peugeot 508 SW 2.0. HDi 1.900.000 Ft  
 

Renault Master gépjármű  800.000 Ft + áfa             
 
MTZ 550 BELORUSZ traktor 800.000 Ft + áfa  
 

Citroen Jumper 800.000 Ft + áfa  
 
Faipari gyalugép DEFÉM E 510 bruttó: 200.000 Ft  
 

Asztali körfűrész FROMMIA 620 bruttó: 150.000 Ft  
 

Szalagcsiszoló bruttó: 150.000 Ft  
 

Gyalugép bruttó: 200.000 Ft  

 

Léüzem gépei 1.000.000 Ft + áfa (együtt)  

 gyümölcsprés  

 gyümölcsdaráló (SPEIDEL)  

 asztali palackozó  

 sterilizáló  

 bag in box töltő (félautomata)  

 palackmosó  

 aprítógép  

 rozsdamentes szivattyú  
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RIGO  TU NDÉ 

NYÁRI SZERELEM 

Alíz dühöngve ült a szobájá-
ban, a bömbölő zenétől saját sza-
vait sem értette. Hangosan szidott 
mindenkit, de legjobban önmagát. 
Belebokszolt a párnájába, majd 
felkapta és a falhoz vágta. Utálta 
az egész világot. A fiúra gondolt, 
akivel néhány hete, a neten kez-
dett el beszélgetni, Palira; és vé-
gül úgy döntöttek, hogy találkoz-
nak a téren lévő fagyizóban. A 
beszélgetéseik alatt különösen 
erős vonzalom ébredt benne a fiú 
iránt, nem is kérette magát amikor 
hívta, hogy sétáljanak egyet a 
parkban. 

Imádta Pali csókját, amikor 
átölelte, hullámzott alatta a talaj. 
Túl gyors volt minden. Még észbe 
sem kapott, máris az ágyában ta-
lálta magát, pedig a fiú figyelmez-
tette, hogy nem akar semmi elkö-
telezettséget, csak jól érezni ma-

gát. Tudta ő az első pillanattól, 
hogy neki, a szürke kis verébnek 
nem is lehet esélye egy ilyen kali-
berű, népszerű srácnál, titkon 
mégis reménykedett. Az élet nem 
romantikus film, ahogy szokták 
mondani. Könnyen adta magát, 
hát könnyen útjára engedték. 
Eszébe jutottak a csókok, a simo-
gatások, a pillanatok, amikor úgy 
érezte, hogy szeretik. Lecsendese-
dett a dühe. Ült az ágya szélén, a 
dübörgő zene keresztülhullámzott 
a testén. Ütemesen rázkódtak vál-
lai, akadálytalanul csorogtak le 
arcán a kiömlő könnyek. Sosem 
hitte, hogy lehet így sírni. Ilyen 
megállíthatatlanul, ennyi könnyel, 
és mégis hang nélkül. Nézte ököl-
be szorított kezét, elfehéredő ujja-
it. Behunyta szemét, érezte a fiú 
bőrét a tenyerén, a hajszálait az 
ujjai közt, puha ajkát az ujjbe-

gyén. Nem akart beleszeretni, 
csak egyszerűen egy pillanatban 
rájött, hogy amit érez, az a szere-
lem. Mintha öröktől ismerte volna 
a hangját, az arcát, a testét, min-
den porcikáját. Minél jobban ra-
gaszkodott hozzá, Pali annál na-
gyobb távolságot tartott. Aztán 
egyszer csak már nem olvasta el 
az üzeneteit, nem reagált. Kétség-
beesetten próbált a fiú után nyúl-
ni, de ő kisiklott a kezei közül, 
már nem érhette el. Nem maradt 
neki semmi, csak az emlékek, 
amiket örökké magával vihet a 
szívében. 

Nézd! Mily szép levelet hord a természet postása, 
Nem jöhetett messziről, mert még friss az írása. 

Vajon honnét jött? Innét a közeli hegyekből, 
Az öreg, agg, megvénült Ősz saját kezeiből. 

 

Onnét, ahol postása a szél már javában zeng, 
Ahol a kopasz fák közt sok ilyen kis levél zeng, 

Onnét, ahol már ledobta koronáját a tölgy, 
És sivár, oly kihalt az egykori viruló tölgy. 

 

Az öreg ősz, goromba, de intő levelet írt, 
„Fogadjátok félelemmel a következő hírt: 
Jövök és nemsokára, személyesen újból, 

Kíséretem nem kímél, hát mindent el az útból! 
 

A határban, a földeken legnagyobb rend legyen, 
Ne hagyjatok ám hanyagul nekem, csak úgy ingyen!” 

 

És valóban már jön is valahol, nagy mérgesen, 
Hogy összehúzza a szegény földet jó erősen. 

S szakállában gyűjti majd az idei telet, 
De már most szétosztja az első csillogó deret.  

 

           1955.10.05. 

PÁP JO ZSÉF 

JÖN AZ ŐSZ 
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HORVÁ TH BÉTTY 

ŐSZ 

„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.”  
(Petőfi Sándor) 

Szeretem, én is. Szeretem a színeit, az illatát, a bor-
zongató fuvallatát, a hangokat és minden ajándékát.  
Ha korai órákban a hegyről lenézünk a falura, a fel-
hőtejszínhabból a templomtorony emelkedik csak ki. 
Nyirkos, hűvös szelek észak felől hozzák a különös 
gombaszagú földillatot. A ködöt oszlató napfény az 
aranyszínű lombokon és az ökörnyál harmatcseppjein 
csillog. Csodaszép az ősz a szőlőhegyen, egyszerre 
békés és mozgalmas. Szeptemberrel indul a szüret, a 
termények és a szőlő, gyümölcs betakarításának ide-
je. Ha minden jól alakul, a gondos munkálatoknak a 
szó legszorosabb értelmében aratható a gyümölcse. 
Számomra a legkedvesebbek érnek ilyenkor: ősziba-
rack, szilva, füge, alma, körte és természetesen a sző-
lő, de hullik már a dió és lassan nyílnak a gesztenye 
tüskés termései is. Bármerre nézünk, találni valami 
ehetőt. 
 

A hétvégén, a ködbeburkolódzó reggeleken hol 
egyik, hol másik pince telik meg szüretelő családok-
kal, baráti társaságokkal. Már korán zajosabb a hegy. 
Autók jönnek sorra, hallatszik a készülődés, az üres 
hordók kongása mosás közben, a darálók fémes 
kerregése, a szedők egyre fokozódó kedve. A kint 
terített asztaloknál tányérok csörögnek, poharak koc-
cannak, különböző zenei aláfestéssel. A megszokott 
természeti hangokat ilyenkor alig hallani, csak szür-
kületben, mikor már elhalkulnak a pincék, felhangzik  
a környező erdőből a szarvasbikák öblös, mély bőgé-
se. 

 

Negyven éven át, a mi pincéknél is támadt sürgés 
forgás egy szeptember végi szombaton. Jöttek a ro-
konok, barátok. Volt, hogy húszan kezdtünk neki a 
szőlőszedésnek. A hordók kimosva sorakoztak a pin-
ce mellett. Forró víztől dagadt a szüretelőkád, rajta a 

daráló már elmosva, mellette a prés előkészítve. A 
sült kolbász és a hájas pogácsa illata keveredett a le-
vegőben a citromos teáéval. Reggeli után a lugast két 
oldalról közrefogva indult a szedés. Gyorsan teltek a 
vödrök, jól lehetett haladni; pedig a tiszta sorokon 
temérdek fürt lógott, alig győzték a hordást a putto-
nyos fiúk. A gazda privilégiuma volt a darálás. A 
szürettel néhány óra alatt végzett a társaság. Még ak-
kor is hamar megvoltunk, mikor még a tőkés, „noha” 
szőlőt kellett bogyózni, mert így kérte a gazda, az 
édesapám. Délre már lehetett a mustot kóstolni. Elő-
került a vakablakból a fokoló is, szakértelemmel néz-
ték a cukorfokot. Milyen lesz majd belőle a bor, fi-
nom-e, édes-e? Mindenki mondott véleményt. Ebéd-
hez, ami hagyományosan kakasgulyás volt vagy pin-
cepörkölt, kint terített édesanyám a présház előtt. Mi-
vel a szőlőszüret befejeződött, délután a szüretelők 
kirándulókká váltak és nagy sétákat tettünk közösen 
az erdőben vagy a legelőn. Gombásztunk, őszi termé-
seket szedtünk, bejártuk a környéket. Késő délutánig 
maradtak a vendégek. Az utómunkálatokat már ma-
gunk közt, vasárnap végeztük. Egész évben a szüret 
hangulatos pillanatait emlegettük, miközben az ősz-
szel elrakott gyümölcsöket fogyasztottuk, és a bort 
kóstoltuk. 

 

Jedinkán hamarosan kezdődnek a szüretek. Ugyan 
lényegesen kevesebb a művelt szőlőterület, de a ter-
mések nemsokára beérnek. Nálunk sajnos már nem 
lesz zajos társaság. A gazda szőlőtőkéinek már csak 
nyoma van. Tegnap látogattam meg betegágyánál 
édesapámat. Már csak halovány emlékfoszlányok 
idézik számára a szüretek munkás és vidám pillanata-
it. Miközben itt van az ősz, itt van újra, szép is, szere-
tem is… 
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KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

 

GENERÁCIÓK NAPJA 

Idősek napja alkalmából rendezett ün-
nepségünkre 2021. október 8-án pénte-
ken 16.00 órai kezdettel szeretettel vár-

juk a 65. életévüket betöltött mozsgói 
lakosokat és kísérőjüket! 

A zenét most is Bozsányi Gyula szolgál-
tatja.  

Fellépő: Sövegjártó Áron  színész, éne-

kes. 

Szívesen látjuk Önöket zenés, táncos 
rendezvényünkre a kultúrházba! Ünne-
peljünk, táncoljunk együtt!  
 

(Kérem, vegyék figyelembe, hogy jelenleg az épület 
felújítása nem fejeződött be, fűteni nem tudunk. 
Reméljük, hogy október elején erre nem is lesz 
szükség.) 
 

Kedves Ünnepeltek! 

A pandémia miatt tavaly nem találkozhattunk, és 
most is vannak már megbetegedések, aki nem kíván 
közösségbe menni, megértjük. Azokat a lakosokat 
képviselőtársaimmal együtt felkeressük és köszönt-
jük ez alkalomból. És lehetőségünk lesz a szemé-
lyes találkozásra, beszélgetésre is.  

Újszülötteink részére már több éve életfát ültetünk. 
Sajnos a 2020 évben a rendezvényünk elmaradt, de 
már nagyon sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz rá 
lehetőségük.  
 
 

2021. október 9-én, szombaton 10.00 
órai kezdettel várjuk a kisgyerekeket és 
szüleiket, közös életfa-ültetésre az Élet-
fa-ligetbe.  
 

 
Azok a családok is élhetnek a lehetőséggel, akik 
bár nem a faluban élnek, de Mozsgóhoz való kötő-
désüket így kívánják kifejezni.  
 

Akik életfát szeretnének ültetni, szándékukat kér-
jük jelezzék 2021. szeptember 26-ig a személyesen 
a könyvtárban vagy telefonon: Kántor Éva +36 30 
577 9129. 

„Egyformán szép minden kor, 
Mert mind az életről szól, 

Mindegy, hogy idős vagy fiatal, 
Csendes vagy erős a zivatar.” 

KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete minden mozsgói állandó lakóhellyel rendelkező általá-
nos- és középiskolás, valamint felsőfokú oktatási intézményben tanuló részére egyszeri alkalommal 10.000,- 
Ft./fő beiskolázási támogatást nyújt. 
 
A nem a mozsgói általános iskolában tanulóknak, illetve közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók-
nak iskolalátogatási igazolást kell hozniuk a Hivatalba. 
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Markó  Ré ka 

TANÉVNYITÓ 

 „A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert 
egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A 
gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz 
hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni 
a képzeteket.” a világhírű pedagógus Maria Montes-
sori szavaival köszöntötte Hajdú Szilvia igazgatónő a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket és megjelent ven-
dégeket szeptember elsején. 
 

A 2021/22-es tanév munkarendje 181 napra ké-
szült el. A tanítási napok tele lesznek értékteremtő, 
érdekes, környezetvédelmi, kulturális, sport és egész-
ségmegőrző rendezvényekkel. Terveznek projekt 
napokat, hangversenyeket, koncerteket és színházlá-
togatásokat is.  

Ebben a tanévben a tanulmányi és sport versenye-
ket sem szeretnék kihagyni, hogy a kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó tanulók össze mérhessék tudásukat 
más iskolás gyerekekkel. 

A járvány jelenlegi helyzetében minden program, 
rendezvény normál ütemben zajlik, amíg a protokoll 
szabályok ezt engedik. Az iskola működése, jelenléti 

oktatás mellett zavartalanul fog folyni. Az igazgatónő 
kihangsúlyozta: a tanuláshoz mindenkinek motivált-
nak kell lennie, pedagógusnak, gyermeknek egyaránt. 
melyhez a szülők segítségére is szükség van. Inspi-
rálniuk kell gyermekeiket a tanulásra, Napi ellenőr-
zés mellett a siker sem marad el, ezáltal könnyebben 
győzik le az akadályokat, nehézségeket életük más 
területén is. 

 

Bemutatta az idei év kimagasló létszámú 13 főből 
álló első osztályosait.  

 

Osztályfőnökük: Matusné Bakos Éva. 
 

Délutáni napközis tanáruk: Jancsarevic Erika 
 

Az osztály névsor: 
Bacsó Dániel Zoltán, Bagó Laura, Bihari Diána 

Zselyke, Bóner Oliver, Ignácz Gréta Hanna, Kovács 
Édua Lora, Laczó Lara, Major Kinga Viktória, 
Pucher Martin Bence, Tajkuna Ivett Fédra, Takács 
Barnabás, Várdai Erik, Virág Vanda. 

 

A hetedik osztályba érkezett egy új tanuló: 
Szeghy Zsanna akit külön köszöntöttek a tanévnyi-
tón. 

A pedagógusok létszámában nem történt változás. 
Az igazgatónő örömmel jelentette be, hogy: az 

alsó épület felújítása a nyáron tovább folytatódott. A 
tornaszoba kialakítása befejeződött, megújult a tan-
termek világítása, szép egységes színűek lettek a fa-
lak. 

A sokrétű támogatást megköszönte az Önkor-
mányzatoknak és a szülőknek is. A gyerekektől azt 
kérte, hogy a zavartalan tanítás és tanulás jogát tart-
sák tiszteletben.  

Mindenkitől kitartó, együttműködő munkát kért, 
hogy a nehézségek legyőzésével sikeres évet tudja-
nak biztosítani a gyerekeknek, a pedagógusoknak, és 
a szülőknek egyaránt. 
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Tisztelt Lakosok! 
 

Iskolánk  megszervezi az E-hulladékok 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 15-16 óráig) lehetséges a személyes jelenlétemben  

  Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak itt! 

  Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2021. szeptember 29. (szerda) 

Matus Attila tanár 

Orba nné  Matus Érzsé bét 

ZRÍNYI 1566 

2021. szeptember 4-én, Szigetváron sokadik alkalommal került megrendezésre a Zrínyi 1566 rockmusical. A 
mozsgói iskola tanulói két pedagógus kíséretével vettek részt. Mozsgóról és Almáskeresztúrról 29 fő érkezett 
az előadásra. Az almáskeresztúri felnőttek is szívesen fogadták a meghívást, mivel még nem látták az elő-
adást. 

Hosszú idő óta Moravecz Levente, a darab rendezője biztosítja a jegyeket számunkra, ezért a lehetőségért 
nagyon hálásak vagyunk, hiszen ez a zenemű számunkra minden évben egy nagy csoda. Vannak olyan tanu-
lók is, akik már négyszer-ötször is látták, mert nem tudnak betelni vele. A látvány, a hangzás magával ragadó 
és mindig mutat valami újat. Az iskolába jár egy tanuló, aki már 4 éves kora óta, évről-évre végighallgatja. A 
musical sikere töretlen, melyre ékes bizonyíték a folyamatos telt házas előadás. Ebben az évben (a vár felújí-
tási munkálatai miatt) nem a megszokott helyen, hanem a múzeum előtti téren volt a színpad, de így is a leg-
jobb alakításokat hozták a szereplők.  

 
Két tanuló szemszögéből is kapunk értékelést az előadásról: 

- Takács Nimród 5. osztályos tanuló, aki először látta a musicalt és úgy döntött, hogy jövőre is szeretné 
látni. Azt mondta, hogy a színpadi fények, a régies ruhák volt az, ami nagyon megtetszett neki. Sasvári Sán-
dor a példaképe, gyönyörű énekhangja miatt, amikor énekel ő is dúdolja a számot. A hangját két éve hallotta 
először, azóta is magával ragadja. A szerepe szerinti nagy kiáltását, valószínűleg a Király pékségnél is lehe-
tett hallani. 

- Orbán József 5. osztályos tanuló az, aki 4 éves korától kezdődően látogatja ezt az előadást. A darabot 
szinte már kívülről tudja, a zenei részeket folyamatosan hallgatja és énekli otthon is. Kedvenc dala az „Elkéne 
egy erős jó vezér”, melynek a mondanivalója számára annyit jelent, hogy a közös célt csak együtt lehet elérni. 
A szereplők közül nem tud kiemelni senkit, mindegyiket szereti, de Sasvári Sándor, mint Zrínyi, neki is nagy 
kedvence. 

Jövőre és az azt követő években is, ha tehetik menni fognak a gyerekek. Hiszen megígértem, amíg ebben 
az iskolában tanítok, el fogom kísérni azokat, akik szeretnék látni a Zrínyi 1566 musicalt.  
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BÉGÉ ÁMÁ LIÁ 

MACARON SZERELEM - HOBBI 

 

Apró színes habcsók, amikért rajong a világ.  
 
„Bár már többször temették, és számtalan más aprósággal, finomsággal próbálták helyettesíteni, az apró, szí-

nes, töltött habcsókok még mindig töretlen népszerűségnek örvendenek. A macaron nem új keletű édesség, a 

16. század első felében a francia gasztronómiába olasz közvetítéssel került, egészen pontosan Medici Katalin 

hozta magával (mint annyi minden mást), s honosította meg új hazájában, de igazi hírnevét két bencés apácá-

nak köszönheti.” 

 

Magyarországon az utóbbi időben lett nagyon elterjedt ez az apró kis édesség, mondhatjuk, hogy macaron 

őrület lett itthon is.  

 

Az én macaron történetem nem ilyen régi, kb. egy éve találkoztam 

vele a lányom konyhájában. Eszem ágába sem volt, hogy megtanuljam 

ennek a makrancos, hisztis édességnek a sütését, de mivel ízlett és lát-

tam, hogy a cukrászdákban horror áron lehet kapni (320 Ft/db), meg-

próbáltam. A két darált mandulából, cukorból és tojásfehérjéből készült 

korongot különböző ízesítésű krémekkel ragasztjuk össze, amely köny-

nyed, légies de cseppet sem száraz.   

 

Nagyon sok kudarcom volt, elment a kedvem tőle folyamatosan. 

Kipróbáltam millió receptet, de egyik sem hozta azt, amiket láttam a 

neten, na meg a lányomnál. Ol-

vastam, videókat néztem, próbál-

koztam folyton, de nem hagyott 

nyugodni, késztetést éreztem 

állandóan a sütésre. El tudják 

képzelni, milyen, amikor bete-

szed az apró kis sütiket a sütőbe 

és ülsz előtte 20 percet figyelve, hogy sikerül-e a csoda. Mert a sütésen 

múlik minden. Fél év után mondhattam, hogy kitapasztaltam a sütőmet, 

megtanultam miként kell kikeverni a masszát, hogy pont jó legyen 

(mert alulkevert és túlkevert is lehet), és vállalható korongok szülesse-

nek. Annyira makrancos, hogy nem mindegy mivel töltöd meg a koron-

gokat. Ő csak a ganach-t szereti, amely egy tejszínnel kikevert csokolá-

dékrém. Az sem mindegy hogyan tárolod, nem szereti a nagy meleget, 

de fagyasztani viszont lehet. Ezek csak a saját tapasztalataim, nem va-

gyok profi, nagyon távol állok tőle, de imádom készíteni, teljesen be-

szippantott engem is. 

 

 

 

 

Kedves Konyhatündérek, hobbi cukrászok, süti imádók! 
 

 

Ha a vírus nem szól közbe tervezünk egy bemutatót október 

16-ára, ahol többek között elleshetik azokat az apró fortélyo-

kat, amelyek a macaron készítésének az alapjai.   
 

Lesz más cukrász meglepetés is. 
 

Bővebben a következő havi újságban! 
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Szukits Major Bettina 

MOZSGÓI MOZGÁSFESZTIVÁL 

2021. 08. 14.-én került megrendezésre az  I. Mozsgói 
Mozgásfesztivál az Ezüst Erdő Szabadidős Egyesület 
szervezésében. A rendezvényen számos programmal 
és sportolási lehetőséggel várták az érdeklődőket, 
gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A program Ko-
vács Zsolt Polgármester úr köszöntőjével kezdődött, 
majd a résztvevők közös bemelegítésével folytató-
dott.  

A Mozgásfesztiválon több edzéselmélettel is 
megismerkedhettek az ide látogatók és több edzés-
formát kipróbálhattak Pókos Adrienn irányításával, 
mint például a Fit Fight, Step up, Gym Stick és  az 
idősebb korosztálynak szánt gerinckímélő torna és 
különböző nyújtógyakorlatok. A nap során Adri táp-
lálkozási és életmódváltási tanácsokkal is várta az 
érdeklődőket.  A Mozgásfesztivál programjában részt 
vett a Vektor Íjász Klub Ragoncsa Zoltán vezetésé-
vel, akik lehetőséget biztosítottak az íjászat kipróbá-
lására kicsik és nagyon számára egyaránt. A prog-
ramhoz csatlakoztak a Szigetvári Tekergők is, akik-
hez csatlakozva a résztvevők kerékpár túrán vehettek 
részt Almáskeresztúrra. A gyermekek legnépszerűbb 
programja a Ninja akadálypálya volt, amelynek nép-
szerűsége az egész nap folyamán töretlen volt. A 
gyerekek idén is szép számmal indultak a Mini Ezüst 
Erdő Trail terepfutó versenyen 500 és 1000 méteren 
egyaránt. A programban részt vett a Biztos Kezdet 
Gyermekház is; Baka Dorisz a legkisebbeket fejlesz-
tő játékokkal, homokozóval és csillám tatto készítés-
sel várta. A Nana int he Nature foglalkoztató sátrá-
ban pedig a gyermekek fából készült fejlesztő játéko-
kat próbálhattak ki, festhettek és ismerkedhettek az 
erdő-mező világával és a környezetvédelem fontos-
ságával. A rendezvény ideje alatt kirakodó vásár is 
várta a látogatókat. Jelen volt termékeivel a Kaba 
Farm, a Figura Gomba, Chilion Házi Ízek, Jedinka 
méz ( Jónás család) Szabó Detti mézeskalácsaival és 
Horváth László faműves is. A rendezvény támogatói 
voltak Mozsgó Község Önkormányzata, Kaba Farm, 
a Figura Gomba, Chilion Házi Ízek, Szabó Detti, 
Kenneth Arthur Owen. 
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KÉ SZI TÉTTÉ: KÁ NTOR É VÁ 

KERESZTREJTVÉNY 

Az augusztusban megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: I. Mozsgói Kakasfesztivál! A helyes megfejtést 13-
an küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Kiss-Ács Adrienn.  
Gyerekrejtvény megfejtése: Vuk. Könyvet nyert: Borbély Heléna.  
 

Egy kis meglepetéssel szeretnénk kedveskedni azoknak akik a nyári hónapokban is beküldték nekünk a 
helyes megfejtést a Mozsgó újságban megjelent felnőtt és gyerek rejtvényre, közöttük sorsoltunk  ki 1-1 
ajándékcsomagot. A szerencsés nyertesek Götz Csaba (felnőtt rejtvény), Paizs Réka (gyerek rejtvény). 
Az ajándékcsomagokat felajánlotta Kántor Éva és Bege Amália. Köszönjük, hogy velünk játszanak.  
 
 

SZEPTEMBERI REJTVÉNY 

A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő szept-
ember 30.  

Keresse meg a felsorolt szavakat az ábrán, és húzza ki a betűket! A megmaradt betűket összeolvasva egy szál-
lóigét kapunk. 
 
ágy, akarat, álom, ananász, asztal, autó, bázis, bér, egér, él, eper, érzés, fánk, farsang, foci, föld, hagyma, hata-
lom, havazás, hideg, jeles, kápolna, pohár, kenyér, kérelem, lámpa, létra, macska, meleg, mese, munka, nyár, 
pulyka, regény, sonka, szék, szél, tél, vágy 
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KOVÁ CS ZSOLT VILMOS 

LABDARÚGÁS 

Óriási előre lepéssel kezdhetett neki Mozsgói labdarúgó 
csapat, a 2021/2022-es idénynek, ami nagy öröm szá-
munkra. Szentlőrinc SE-vel egyesülve, és a csapattal 
kötött megállapodási szerződés alapján létrejött egy 

fúzió, így tehát ezentúl Mozsgó – St. Lőrinc néven lép-
hetnek pályára focistáink, a megye első osztályában, 
mely a Mozsgói futball történelmében elért eddigi leg-
nagyobb eredményünkként tarthatjuk számon.  

A csapat fiatal, ambiciózus focistáinak innentől 
kezdve csak a saját akaratukon múlik a továbblépés, 

hiszen minden lehetőség adott, egy magasabb szint el-
éréséhez, ami akár az NB II-es csapatba való bekerülést 
is jelentheti. Az állomány feltöltése minden tekintetben 
a Szentlőrinc SE teljeskörű feladata. A focisták jelentős 
része akadémiai körökből kikerült sportoló, akik elszán-
tan küzdenek a feljebb jutásért.  

Heti négy – öt edzésen vesznek részt, melyeknek 

edzője, Szentlőrinc SE szakmai igazgatója, Fekete Ti-
vadar, aki kihozza a maximumot sportolóinkból.  

A hazai mérkőzéseket a mozsgói pályán játsszák. A 
mérkőzések időpontjait közzétesszük a falu újságban. 
Várjuk a kedves szurkolókat, hogy hazai pályán igé-
nyes, minőségi mérkőzéseken szurkoljanak.  

Egy kis ismertető a játékosainkról:  
 
 

KAPUSOK: Rátkai Zsolt (23, Rapid Wien, Sop-
ron), Gyalus Csaba (19, saját nevelés), Vass Roland 
(18, saját nevelés)  

 

VÉDŐK: Basics Zsolt (19, Szombathelyi Hala-
dás), Hesz Olivér (25, Vasas Akadémia, Taksony), Pa-

taki Armand (18, saját nevelés), Simon Botond (19, 
ZTE), Varga Armand (19, PMFC), Mozsgai Dániel (19, 
saját nevelés) 

 

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Török László (20, Kecske-

mét, Mezőkövesd, Újpest), Cenaj Drilon (23, Chievo 
Verona [olasz], Nyíregyháza), Slavonics Bálint (18, 
saját nevelés), Hajnal Gergely (20, Honvéd Akadémia, 
Siófok), Vörös Zalán (19, saját nevelés), Pretzl Milán 
(19, saját nevelés), Mang Brendon (16, saját nevelés) 

 

TÁMADÓK: Tóth Máté (19, saját nevelés), 
Onuigbo Maduka Marius (19, Győri ETO Akadémia), 
Molnár Tamás (18, saját nevelés) 

 

HAJRÁ MOZSGÓ ! 

SORSOLÁ S 2021/22 

AUTOCITY VOLKSWAGEN BARANYA MEGYEI I. OSZTÁLY FFI FELNŐTT 

1. forduló 2021. 08. 21.  szombat  MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. - PÉCSVÁRAD SE R-Bus     1 - 3  

Góllövő:  Onuigbo Maduka Marius  
 

2. forduló 2021. 08. 28. szombat PTE PEAC - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.    3 - 2  
                  Góllövő: Török László (2)  
 

3. forduló 2021. 09. 05. vasárnap VSK SELLYE - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.    0 - 4 
                  Góllövők: Hesz Olivér, Tóth Máté Zsolt, Törőcsik Péter Tibor, Simon Botond 
 

4. forduló 2021. 09. 11. szombat 16.30 MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. - BÓLYI SE  2 - 2 
Góllövők: Petró Balázs, Pretzl Milán 

 

5. forduló 2021. 09. 19. vasárnap 16.00 Gyógyfürdő HARKÁNY - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  
 

6. forduló 2021. 09. 25. szombat 16.00 MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  - PVSK    
 

7. forduló 2021. 10. 02. szombat 14.30 Spor t36 KOMLÓI BÁNYÁSZ - MOZSGÓ - ST. LŐRINC II.  
 

8. forduló 2021. 10. 09. szombat 15.00 MOZSGÓ - ST. LŐRINC II. - SIKLÓS FC  


