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MOZSGÓ
10.
2022. július 9 - 10.

Gyereknapi
ajándékbörze
2022. május 27- 29.

Iskolanévadó ünnepély
Lengyeltóti János emlékére
2022. május 20.

Könyvbemutató
2022. 06. 11. 14.00 óra
Kazaliczky Antal
Művelődési Ház
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,

HÁZASSÁGKÖTÉS

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét

Molnár Márta és Szilber Ferenc 2022. április 09- én házasságot kötött a Kápolnában. Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk!

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

KÖSZÖNTÉS
Május
Bánhegyi Jánosné Kolozsvári u.
Desimone Peter Alsóhegy
Földi Józsefné Árpád u.
Modenszider István Batthyány u.
Szilágyi Istvánné Mátyás k. u.
Tschanz Peter Mátyás k. u.
Várdai Jánosné Pozsonyi u.
Viljovácz Istvánné Mátyás k. u.

SZÜLETÉS
Egy baba. Meglepetés.
Maga a tökély. A legújabb a világon.
Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”
/Pam Brown/

2022.04.19. -én megszületett Farkas Benett Lajos (3020 g,
55 cm.) Szülei Werkmann Kitti és Farkas Lajos Mozsgó,
Batthyány utca 20. alatti lakosok.
Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek!

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

SZENTMISE
2022. május 12. csütörtök 14.30 óra
Szociális Otthon
2022. május 22. vasárnap 9.15 óra
Igeliturgia

2022. május 27. péntek 14.30 óra

HALÁLOZÁS
Takács József (Szigetvár, 1942.06.10. an.: Pintér Katalin) volt Mozsgó, Alsóhegy 763. sz. alatti lakos meghalt 2022.
március 23. napján.
Takács Mihályné született Keszeg Ilona (Verőce, 1934.12.06. an.: Oberling Erzsébet) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1.
sz. alatti lakos meghalt 2022. március 26. napján.
Léránt Kálmánné született Zákányi Katalin (Bakháza, 1926.11.12. an.: Zákányi Katalin) volt Mozsgó, Árpád u. 3.
sz. alatti lakos meghalt 2022. április 5. napján.
Mészáros József (Rábapordány, 1932.02.16. an.: Gecsényi Rozália) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
meghalt 2022. április 6. napján.
Horváth Frigyes (Pécs, 1958.01.30. an.: Horváth Ibolya Klára) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2022. április 21. napján.
Modenszieder Istvánné született Reiner Ágnes (Mozsgó, 1947. 06.14 an.: Vasvári Margit) volt Mozsgó, Batthyány
utca 11. sz. alatti lakos meghalt 2022.05.02. napján.
Nyugodjanak békében!
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS

Fotó: Ken Owen

Mozsgó is részt vett a húsvéti
készülődésben. Közösségi
terünket és a körülötte lévő
területet, varázsoltuk igazi
tavasz váró, bolondos, nyuszis hangulatúvá. Köszönjük
a helesfai Boróka Szociális
Otthonnak a közreműködését.

A Húsvéti nyuszi is beköltözött hozzánk egy időre, a
gyerekek legnagyobb örömére. Lehetőségük nyílt
közvetlenül a nyuszinak elmondani kívánságaikat, ezt
többen meg is tették. Reméljük minden kisgyereknek a
fészkébe az került, amit szeretett volna.

Fotók: Ken Owen

Életfa-ligetünk fái is ünnepi
díszbe öltöztek. Köszönjük a
családoknak!
Anyák napja alkalmából virágokkal és szívhez szóló
versekkel árasztottuk el Közösségi terünket.

GYEREKNAPI AJÁNDÉKBÖRZE
Az egyik legnagyobb érték amit a gyermekünknek taníthatunk az a
jószívűség és a jótékonyság. Megmutatni nekik azt, hogy nem csak
kapni, de adni is nagyszerű érzés.
Gyermeknap alkalmából közösségi terünkön szeretet-kosarat állítunk
fel, ahova mindenki elhozhatja a már megunt, de ép és használható
játékát, plüss állatát, hogy új gazdára találjon.
Kedves Gyerekek! Ha megtetszik valamelyik játék, azt bátran hazaviheted. Ajándékozzuk meg egymást, hiszen nem az ajándék értéke,
hanem a szándék a fontos!
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GYEREKHÁZBAN

BÖLCSŐDÉBEN

Baka Dorisz

Jambor Bea

Nagyon vártuk már, hogy újra együtt ünnepelhessük a húsvétot. A koronavírus miatti lezárások
idején, csomaggal és a játszótéren elrejtett ajándékokkal kedveskedtünk családjainknak. Most csirkemell sonkával és színes tojásos közös tízóraival
indítottuk a napunkat. Munkatársammal, Gál Ritával előző nap feldíszítettük az ablakokat, hogy
még ünnepibb legyen a gyerekházunk. A tízórai
után zenés, játékos foglalkozást tartottam, ahol
nyuszis mondókákat és dalokat tanultunk meg közösen.

Hozzánk is megérkezett a várva várt
húsvéti nyúl a bölcsődébe. A gyerekek nyuszifészket
építettek, úgy várták a húsvéti nyúl
ajándékát. Természetesen a legkedveltebb ajándék az
édesség volt, a legnagyobb meglepetést azonban maga
a húsvéti nyúl
okozta, aki az udvaron várta a gyerekeket. Az igazi nyuszinak senki nem tudott ellenállni,
az önfeledt sivalkodástól lett hangos a bölcsőde udvara. A bátrabbak felülhettek a minipóni által vontatott
kiskocsira is.

Kézműveskedésre
is
szakítottunk
dekorgumiból és flitterekből hímes
hűtőmágnesek készültek.

időt,
tojás

Ebéd előtt pedig még szülinapost is köszöntöttünk,
rendszeresen járó gyermekünket Noviczki Doriánt
ünnepeltük. Tortával és gitárral kísérte egy édesapa a boldog szülinapi dalunkat.

Indulás előtt pedig tojáskeresést tartottunk az udvaron a legkisebbek örömére is. Tartalmas, szuper
hangulatú napot zártunk!

Köszönjük Mozsgó Község Önkormányzata és a
Fartaló KISStanyÁCSka támogatását és közreműködését!

FELHÍVÁS!
Kedves Mozsgói Lakosok!
2022. május 16-án és 17-én reggel 08.00 órától 15.00 óráig a Mozsgói Mini Bölcsődében lehetőségük van felvételi szándékukat jelezni a
2022-2023-as nevelési évre. Kérjük, hogy szándékukat ezen napok
egyikén akkor is jelezzék felénk, ha gyermeküket nem szeptemberben, hanem csak néhány héttel, vagy 1-2 hónappal később szeretnék
beadni a bölcsődébe. A férőhelyek száma korlátozott, s a megengedett létszám felett nem áll módunkban a későbbiek folyamán felvenni
új kisgyermeket. A bölcsődei felvételről az intézmény vezetője dönt.
Szeretettel várjuk érdeklődésüket!
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ISKOLAI PROGRAMOK
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei tanévben is megszerveztük a
húsvéti játszóházat, ami tavaszi szünetünk előtti programunk.
Projektünk a német nemzetiségi hagyományok köré összpontosul.
Tanulóink megismerkedtek a húsvéti ünnepkörhöz tartozó népszokásokkal, hagyományokkal.
Idén a járványhelyzet nem szólt közbe, így a Diákönkormányzat
által szervezett tojáskereső feladatot is megtarthattuk. A gyerekek
élvezték ezt a feladatot, ahol az eldugott, „hímes tojásokat” meg
kellett keresniük. Az osztályszinten legtöbbet gyűjtött osztály jutalomban részesült. Alsó és felső tagozaton is kihirdettük a
„legsasszeműbb” osztályt.
Hagyományaink közé tartozik a hímes tojás készítése. Ezt a feladatot alsós kolleganőnk, Nagyné Rajna Mónika szokta magára vállalni. Így az idei tanévben is az osztályával elkészítették a szép tojásokat. Szükségük volt harisnyára, virágra, levélre ennek a tevékenységnek elvégzésére. Hagyományokhoz hűen hagymahéjjal festettek.
Tanulóink izgatottan, kíváncsian várták a végeredményt.
A nap folyamán húsvéti dekorációk is készültek különböző technikákkal. Nap zárásaként táncházat tartottunk, ami három mozzanatból állt. Először az 5. osztály tanulói mutatták be nemzetiségi német táncukat, a Schustertanz-ot. A gyerekek lelkesen és lelkiismeretesen készültek a
fellépésre. Majd következett Dobor Katalin tanárnő vezetésével a felső tagozatos tanulók által megtanult játékos, fejlesztő nemzetiségi körtánc megtekintése. Legvégül pedig az egész iskola apraja-nagyja elsajátította
lépésenként a körtáncot.. Nap zárásaként pedig együtt, közösen, vidáman, jókedvűen roptuk a táncot.
Minden közreműködő kollegának köszönjük a munkáját. A jövőben ennek a táncos, közös tevékenységnek szeretnénk hagyományt teremteni. Reméljük mindenki jól érezte magát?! Márta és Kati néni
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Ki vagyok? Mi szeretnék lenni? Szakma Sztár Fesztivál 2022
Általános iskolás vagyok. Mikor kellen eldönteni, hogy mi az én utam?
Nehéz kérdés ez…
Idén a Magyar Kereskedelmi Iparkamara szervezésében a 6. és 7. osztályos tanulóknak talán tudtunk valamit mutatni a szakmák szépségéből.
Mert ugye? – adódik a kérdés: Mi az, ami érdekel? Milyen szakma illik a
személyiségünkhöz? Melyik szakmákra van kereslet?
Melyek a jól fizető szakmák? 15. alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált és versenyt Budapesten, a HUNGEXPO területén. Az Iparkamara
lehetőséget biztosított az általános iskolák tanulóinak , hogy látogatóként
részt vegyenek ezen a rendezvényen.
A cél, hogy azoknak a jelenleg 6-7. osztályos tanulóknak mutassa be a
szakmákat, segítsen a pályaválasztásban, akik a szakmai képzésben szeretnék folytatni tanulmányaikat vagy tanácstalanok, hogy milyen irányba induljanak el. Matus Attila tanár segítségével regisztráltak erre a rendezvényre. Iskolánk így lehetőséget kapott elutazni Budapestre.
Az utazás során a tanulók és tanáraik számára az utazást és a napi hidegcsomagot biztosították.

A gyerekek beszámolói alapján a
nap tökéletesre sikerült.
Nagyon jól érezték magukat. Reméljük, adhattunk egy kis kitekintést a jövőjükkel kapcsolatban.

Hajdú Szilvia
Tagintézmény-vezető

Meghívó

Tisztelettel meghívja Önt Iskolanévadó ünnepélyére
Ideje: 2022.05.20. (péntek)
Program: 10:30 virágok elhelyezése Lengyeltóti János sírjánál
11:00 Iskolanévadó ünnepély
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ÓVODAI ÉLET
„És újra tavasz
van!”

gyerek adott elő, akik büszkén, lelkesen szerepeltek társaik előtt, a sok-sok hiányzás – betegség ellenére is. Ezt követően saját készítésű
zászlókkal, énekszóval vonult az óvoda összes
kisgyereke a Kopjafához, hogy koruknak megfelelő és méltó módon Ünnepeljék Március 15-ét.

Visszatekintve egy
kissé a télre. Örömmel tudatom, hogy
intézményünk elnyerte a
„Biztonságos Óvoda” címet!

„Vígan dalol a madár, virágzik már a határ,
fenn az égen jókedvében száll a gólyapár”

Aztán visszatértek a falu gólyái, hogy elfoglalják
fészküket, jelezve, hogy már valóban itt a tavasz.
És valóban, hamarosan a” Nyuszi” is, a kertek
alatt osonva, elrejtette ajándékait az óvoda udvarán. Micsoda boldogság volt, amikor mindenki
megtalálta a saját ajándékát, majd a lányok illatosra locsolva természetesen a locsolkodó fiúkkal együtt fogyasztották el a finom ünnepi ebédet, hozzá desszertnek a saját készítésű Húsvéti
süteményeket.

A „Biztonságos
Óvoda” program
célja az óvodások
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az
óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közlekedésbiztonsági
ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport sajátosságait figyelembe véve.

A kapunk melletti fa „Tojásfává” változott, tavaszi díszekkel, horgolt tojásokkal, melyet Papp
Zsuzsinak köszönhetünk!

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság (továbbiakban
ORFK-OBB), valamint a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban
KTI) pályázatot hirdetett „Biztonságos Óvoda”
címmel, melynek célja az óvodai nevelési programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági
módszertan és oktatási segédletek megismertetése az intézményekkel, óvodapedagógusokkal;
valamint, hogy szakmai támogatást nyújtson a
gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretek átadásához.
A pályázat során megyénként legfeljebb 10 óvoda kerülhetett be a programba.. A Biztonságos
Óvoda címet azok a kiválasztott intézmények
nyerhették el, akik teljesítették a kiírásban szereplő tevékenységeket, feladatokat, melyeket
Óvodánkban Lakics Nikolett – óvónéni koordinálásával valósítottak meg a gyerekek.

Április 22. a Föld napja!!
Sok mindent terveztünk erre a napra, de az időjárás közbeszólt, emiatt kicsit másként ugyan, de
nem feledkeztünk meg a Bolygónkról! A virágok ültetése későbbre tolódott, de a hagymát
azért sikerült elültetni saját apró kertünkbe.

„A szép zászlónk három színe, három szót vés be a szívbe:
piros, fehér, zöld, ez a Magyar föld.
A piros szín a hűségé, a fehér a tisztességé,
zöld az erdő, zöld a rét, boldog legyen ez a nép!”

„Édesanyám virágosat álmodtam!”

Végre ismét köszönthetjük ünnepi keretek között
az Édesanyákat, Nagymamákat, Dédimamákat,
de a sok betegség nem könnyíti meg a dolgunkat. De nem hagyjuk magunkat és akkor is ünnepelni fogunk remélhetőleg minél többen.

Ezek a sorok is
elhangzottak
azon az ünnepi
megemlékezésen, melyet az a
maroknyi iskolába menő nagycsoportos kis-

Májusban és június elején még további meglepetések fogják várni a gyerekeket, erről majd legközelebb mesélek.
Gulyás Csabáné óvodavezető
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ÉLET A FALUN
Tormási Vyktória: Termelés szívvel– lélekkel
Zöldségek mellett virágtermesztéssel is foglalkoztak (gerbera,
frézia, szegfű, krizantém). Akkoriban nőnapra és egyéb alkalmakra, csokrot kötöttek, majd ez leredukálódott a krizantémra és a
nyári szezon virágokra, mint például a muskátli.
Volt palánta, tápkockázó gép,
abban készült a palánta. Sok nő is
dolgozott itt napszámban, hiszen
a családnak egyéb dolga is volt.
A krizantém elindult júniusban,
és letelt mindenszentekkor. Zöldségek: saláta, retek, paprika, paradicsom, uborka. Később már
csak paradicsom, paprika, saláta,
és ezt már haláláig vitte. Sajnos
hatalmas szívfájdalma volt, hogy ő termelte a növényeket, de nagyon kevesen jártak hozzá, inkább elmentek a nagykereskedőkhöz. 90 évesen is kiszolgált
mindenkit és szerette volna, ha többen vennék a friss
falusi termesztésű zöldségeket, palántákat.

A tősgyökeres Mozsgói lakosok, bizton állíthatom,
hogy ismerik Ságodi Józsi bácsi nevét, s e név hallatán megjelenik előttük a csodálatos kert, melyet szívvel-lélekkel gondozott mindig. Sajnos Józsi bácsi
már nem lehet köztünk, de emléke és gyönyörű virágai mindig a szívünkben maradnak. Az emlékek mellett, tudása és tapasztalata tovább öröklődött családjában, először lánya által, aki ebben a szemléletben
nőtt fel, majd unokája Ivett által, aki úgyszintén sok
élményt és tudást kapott tőle. Ivett és családja Mozsgón a Mátyás király utca végén termel növényeket,
fólia alatt. Jelenlegi gazdálkodásuk, elmondásuk szerint teljes mértékben Józsi bácsi szenvedélyének köszönhető, hiszen szerette bevonni a családját ezekbe
a munkálatokba, akik nagy örömmel segítettek neki
és tanultak tőle. Ivett és édesanyja kedves beszélgetés keretin belül, elmesélték nekem, hogyan is zajlanak a munkálatok, és beavattak tudásuk legjavába.

Ivett és családja jelenleg is foglalkozik zöldség és
virágtermesztéssel, ami sok munkát igényel, így minden családtagnak ki kell vennie részét a feladatokban. A fóliasátor két oldalát végig kell ásni, majd a
vázra ráhúzni a fóliát. Ez több emberes tevékenység,
hiszen sok mindenre kell figyelni és elég kényes
munka is. 3-4 évente cserélni kell a fóliát mert elhasználódik, és nem lesz olyan a fényáteresztő képessége sem. Az egyik fóliában most palántanevelés
van, másikban saláta volt, ahogy az most jön ki, lesz
utána paradicsom, paprika, uborka. A krizantémos
fólia szokott pihenni.
Vetésforgót kell alkalmazni a tápanyagok miatt. Folyamatosan kell permetezni a palántákat. Az időjárás
sem segít, hiszen a hideg a fólia alá is bemegy. Viszont, ha süt a nap, akkor a fólia alatt sokkal melegebb van. Hatalmas hőingásokat kell elszenvedniük a
növényeknek, az időjárás nagyon nem segíti a kertészeket. A széltől, az esőtől, a jégtől megvéd, de fűteni nem éri meg. Józsi bácsi mindig azért vett pluszban fát, hogy a nővényeknek fűtsön (mindig is jobban szerette a növényeket).

Józsi bácsi itthoni kertészete több mint ötven évre
nyúlik vissza. Korábban dolgozott a tsz gazdaságában, emellett még itthon is tevékenykedett. Minden
év februárját úgy kezdte a család, hogy mentek gyertyán fát vágni, hiszen a vázat akkoriban még fából
készítették, nem fémből, ez pedig gyorsabban elhasználódott és javítani kellett. Később lett csak fém, illetve műanyagvázas fóliasátor. Akkoriban még, mikor Józsi bácsi fiatal volt (40-50 év körüli) , exportra
is rengeteg salátát termeltek. Jött a teherautó és tele
lett pakolva több ezer salátával, retekkel.
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rejátszik, hogy sok munka van vele. Gyerekként én
iskola után jöttem ide és dolgoztam. Régen volt piaca. Talán az a legnehezebb, hogy termeled és nem
biztos, hogy el tudod adni. Mert az embereknek régen volt igénye rá. Munka szempontjából az öntözőberendezések segítségek, de maga a munka ugyanaz
és ugyanolyan nehéz. Nagyon elkényelmesedtünk.
Régen a szomszédok, mindenki segített egymásnak.
Most ez az összetartozás is kezd kihalni. Most már
inkább csak becsukják az ajtót és nem néznek oda.
Az emberi mentalitás változott meg és ez változtatta
meg a termelést. Szép dolog látni a munkád eredményét, és ezzel hozzájárulni a család igényeihez. A
nagyvárosokban sokkal jobban veszik és értékelik a
háztájon termelt zöldségeket.
Nagyon megviselte az emberek mentalitása és hozzáállása. Nem tudta elfogadni, hogy a falusi ember miért nem csinálja, vagy hogy miért nem kell a háztáji,
miért nem segítik egymást.
- Idén nálunk ez a palánta kísérleti dolog egyelőre,
attól függően, hogy mennyire van rá igény.– veszi
vissza a szót ismét Ivett. Őszintén remélem, hogy
sikerül újra a háztáji termékek felé fordulni az embereknek, és ezáltal tudjuk egymást segíteni igazi falusi
mentalitásban.

Ivették már modernizálták, automata csöpögtetővel,
de Józsi bácsi soha nem hitt ebben, ő jobban szerette
saját maga öntözni. Másképpen látta a dolgokat és a
világ is más volt.
Rohanó életmódunkra fogjuk azt, hogy inkább megvesszük az ismeretlen élelmiszert, mint hogy kis időt
fordítanánk a termelésére. Ha saját magának termel
néhány ember zöldséget, már sokkal jobb lenne a
helyzet. A panelban is lehet akár termeszteni. A lehetőség adott minden falusi számára. Legalább tudjuk,
hogy mit eszünk.

Köszönöm szépen Kiss Ivettnek és családjának, hogy
bepillantást engedett munkájukba. Kétségtelen, hogy
rengeteg feladatot igényel, de az is teljesen biztos,
hogy megéri.

Keressék bizalommal ezeket a termékeket, mert
az igazi hazai termés a házaknál terem és nem a
szupermarketek polcain.

Mennyivel volt másabb anno mint most? – tettem
fel a kérdést Ivett édesanyjának, akinek van rálátása
erre.
- Sok mindent elfelejtenek az emberek, és az is köz9
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MOZSGÓI EMLÉKEK — VISSZATEKINTŐ
Puskásné Horváth Éva
MOZSGÓI EMLÉKEK Visszatekintő kötet harmadik szerzője Gróti László.
A kötetben megjelent írásait újságunkban 2011. október – 2012. november között közöltük, majd bekövetkezett halálával (2014. február 17-én),
a történetmesélés abbamaradt. Az év eseményeit leíró történetek kerültek a könyvbe.
Itt élt, itt nőtt fel és alapított családot. Már gyermekként figyelte a környezetében lévő embereket, majd később felnőttként, kereskedőként
szívesen beszélgetett, jól tudott kérdezni, figyelt a mesélőre.
Margitkát, feleségét kérdeztem arról hogyan születtek az elbeszélések.
- Mindent felírt: ki született, ki halt meg, ki költözött el, - érdekelte, ami
Mozsgóval volt kapcsolatban. Ismerte a szomszédokat, utcabelieket,
tudta melyik házban ki lakik, a felmenők hová kerültek el falujukból - a
Jedinkáig tartó úton is emlékszem erről beszélgetett a család. (Amikor
lányának, Livinek megmutattam a könyv kéziratát, a fotókon lévőket azonnal felismerte. Ő is szívesen hallgatta édesapját.)
- Lacit nagyon érdekelte a múlt. Feljegyzéseket készített. Kíváncsi volt az elődökre. Ha az elszármazottak
betértek hozzá a boltba, információkat cseréltek. Amit nem tudott, azt a Mátyás király utcában lakó Kövesi
Kató nénitől kérdezte meg, aki szintén jó emlékezettel volt megáldva.
- Számára ez volt a kikapcsolódás. Elvonult a
dolgozószobájába, rendezgette az iratokat,
feljegyzéseket, az általa gyűjtött dokumentumokat. Nem árulta el azt sem, hogy miről ír,
csak ha teljesen kész volt, akkor mutatta meg
nekünk. Szerettem az írásait, magával ragadtak – mondta el felesége.
A Mozsgó újságba közölt írásokat kézírással
kaptam meg, mi gépeltük. Ezt követően ismét
átnézte. Precíz volt, egy hiba sem maradhatott benne. Olvasmányosan, „ízesen” írt; a
történetei visszarepítik az olvasót a gyerekkorba; és aki nem élt abban a korban, az is
részese lehet általa Mozsgó múltjának.
Megtiszteltetés, hogy megjelentethettük kedves falujáról és az itt élőkről szóló emlékeit. Köszönet érte.

Gyermeknap (részlet)
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KERESZTREJTVÉNY
Keszítette: Kantor Éva
Május
Áprilisban megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: Erdőn mezőn kinyílott a bársonyos barka élénken megremeg a húsvéti nyúl bajsza. A tél nyomai végleg eltűnnek legyen tinéktek is kellemes az ünnep. A helyes megfejtést 21-en küldték be. Közülük könyvet nyert Horváth Ramóna, Simonné Kertész Zsuzsanna.
Gyerek rejtvény megfejtése: Kora reggel elindultam erdőn, mezőn jártam ringatózó tölgy tövében kisnyulakat
láttam. A jó megoldást 5-en küldték be. Közülük könyvet nyert Földi Daniella. Gratulálunk.
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő: május
31.
A rejtvényhez ezúttal nem adunk meghatározásokat, helyettük az ábrába beírandó szavak betűit adjuk meg
ábécé sorrendben.
Jobbra:
1. AASSV, 2. KOŐPR, 3. AHLUZ,
4. AÁBKT, 5. AAGRT, 6. ÁBGOR,
7. ÁGKOR, 8. AAKRV, 9. BÍORT,
10. ABKOT, 11. ABÉFL,
12. AÁDFK, 13. EÉHNT,
14. BOOTT, 15. EÉRTT,
16. EEHRV, 17. ÁMOTV,
18. EÉKPS, 19. ANOPS,
20. EÉKMR, 21. ÁKORS,
22. EEMRV, 23. ÁBDLO,
24. EEKKR
Balra:
1. BEESS, 2. AÁKMR,
3. EHLŐV, 4. AKKPU,
5. AGOSZ, 6. AABBR,
7. ÁKLOR, 8. AÁGTV,
9. AÁBRT, 10. BKOOR,
11. AAFGR, 12. AFÍKR,
13. ABHOT, 14. BÉÉKT,
15. ÁLOTT, 16. DEEHT,
18. ÁÉKTV, 19. EÉMNT,
20. AKOPR, 21. EÉKPT,
22. ÁORSV, 23. DEERS,
24. KMOOR
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LABDARÚGAS
Mozsgo – Szentlorinc II.
30. forduló 2022.05.28. KÉTÚJFALU - MOZSGÓST.LŐRINC II 17.30

22. forduló 2022.04.02. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II SPORT36 KOMLÓI BÁNYÁSZ 3 - 0
Góllövők: Törőcsik Péter Tibor, Tóth Máté Zsolt,
Pretzl Milán

29. forduló –
16. forduló 2022.05.18. PÉCSVÁRAD SE R-BUS MOZSGÓ-ST.LŐRINC II 15.00
28. forduló 2022.05.14. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II SZEDERKÉNY SE 17.00

27. forduló 2022.05.07. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II BODA ÖSE 17.00 - elmaradt
26. forduló 2022.04.30. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II LOVÁSZHETÉNY FC 3-4
Góllövők: Omigbo Maduka Marius, Németh Barnabás Csongor, Mucsányi Márk Áron
25. forduló 2022.04.23. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II VILLÁNY TC 3 - 0
Góllövők: Omigbo Maduka Marius, Slavonics Bálint,
Szekeres Benjámin
24. forduló 2022.04.16. MOZSGÓ-ST.LŐRINC II PEAC PMFC II. 4 - 4
Góllövők: Bányai Péter, Pretzl Milán, Omigbo
Maduka Marius, Törőcsik Péter Tibor
23. forduló 2022.04.10. SIKLÓS FC - MOZSGÓST.LŐRINC II 2 - 5
Góllövők: Omigbo Maduka Marius (4), Nagy Roland

ASZTALITÉNISZ
A Baranya megyei csapatbajnokság tavaszi szezonjában csapatunk remekült szerepel, jelenleg a dobogó 2. helyén állunk. Szezonvégi célként dobogós helyezést tűzött ki csapatunk! Még 1 mérkőzésünk van hátra Mágocs
csapatával. Ez fogja eldönteni a 2.és 3. hely sorsát.
Jelenlegi mérlegünk az alábbi táblázatból jól látható:
Matus Attila szakosztályvezető
Csapat neve

Meccs

Nyert

Döntetlen

Vesztett

Pont

Meccsarány

1. Harkányfürdő Sportegyesület II.

13

13

0

0

39

174:60

2. Mozsgói Csizik Mihály SE

14

8

3

3

33

141:111

3. Mágocs Községi Sport Kör

13

8

1

4

30

137:97
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