
 
 
 

PLÉBÁNIAHIVATAL ÚJ FUNKCIÓVAL 
 

Ahhoz, hogy egy projekt megvalósuljon, több éves 

előkészítő munka, ötletelés, útkeresés szükséges. 

Kitartó munkánknak köszönhetően újabb nagy si-

kerű eredményről számolhatok be.   
 

A falu összképét meghatározzák épületeinek állaga, 

kinézete. Uradalmi központként számos értéket 

örököltünk, de mellette gondot jelent az épületek, 

az ingatlanok megőrzése, felújítása, hasznosítása. 

A mozsgói plébánia hivatal épülete már régóta üre-

sen állt, az állaga azóta folyamatosan romlott. Mivel 

a falu központi helyén helyezkedik el, különösen 

fontos, hogy milyen esztétikai élményt nyújt.  
 

Örömmel számolhatok be arról, hogy 2014. március 

hónapban – többszöri egyeztetés után – Mozsgó 

Község Önkormányzata megvásárolta a Pécsi Egy-

házmegyétől a plébánia hivatal épületét a hozzá 

tartozó kerttel, földterülettel együtt 4. 000.000 Ft 

értékben, önerőből. 
 

 

 
 
 

Szeretnénk megőrizni régi, patinás formáját, keres-

sük a lehetőségeket az új funkcióra, a pénzügyi 

forrásokra.  
 

Egy nagy volumenű pályázatnak köszönhetően az 

épület egy részét hasznosítani fogjuk, élettel töltjük 

meg. Kisgyerekek részére – 0-3 éves kor – családi 

napközit működtetünk. Az új funkció nem áll mesz-

sze a hit szemléletétől, hiszen a kicsikkel való fog-

lalkozás szintén a gondoskodásról, az egymásra 

való odafigyelésről, a segítésről szól. Családi nap-

közit már működtettünk két éven keresztül, mely-

nek pozitív volt a megítélése. Más struktúrában, de 

visszatér ez a működési forma.  A gondozás, fel-

ügyelet mellett ingyenesen biztosítjuk az étkezte-

tést is. Várjuk a gyerekeket. A részletekről később 

fogjuk tájékoztatni Önöket! 
 

A pályázati összegből kell használhatóvá tennünk a 

családi napközi részét képező foglalkoztató szobá-

kat, vizesblokkot, fűtési rendszert.  Mindent megte-

szünk annak érdekében, hogy megőrizzük régi kül-

sejét, miközben belül modern, minden igényt kielé-

gítő házat kívánunk kialakítani.   

Kovács Zsolt 

polgármester

  

 

  

 
Fotó Ken Owen cop. 

  
Fotó Kántor Éva 
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KÖNYVTÁR – MÚLTTÁR 

Mozsgói plébániahivatal 
 

Mozsgó község a pécsi egyházmegye szigetvári 

esperes kerületéhez tartozik. Klimó György püspök 

1756-ban önálló plébánia rangra emeli sok filiával 

(Almamellék, Almáskeresztúr, Antalfalu, Boldogasz-

szonyfa, Elekvölgy, Korcsány, Szentmiklós, Szent-

egyed, Szentmárton, Szentlászló). 1789-ben vált le 

Szentlászló, Boldogassszonyfa filiával, 1801-ben 

Ibafa, Csebény és Horváthertelend filiákkal, majd 

1945-ben Almamellék lelkészsége.  
 

Temploma 1746-ban épült, melyet Batthyány Ká-

roly építtetett, majd özvegy édesanyja Batthyány 

Ádámné Strattmann Eleonóra látta el igen gazda-

gon felszerelésekkel. Eredetileg Paulai Szent Fe-

renc volt a védőszentje, csak később szentelték fel 

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Forrás: A Pécsi 

Egyházmegye Schematizmusa, Pécs: 1981. 
 

A mostani plébániahivatal épületéről nincsenek 

írásos dokumentumok. Egy 1856-ban készült tér-

képen a templom mellett már látható az alaprajza, 

mely megegyezik a jelenlegi épület alaprajzával. 

Nem tudjuk, hogy az eredeti épület-e.  
 

Az ingatlanbecslés során, építésének időpontját, az 

1800-as évek végére datálták. A földszint alapterü-

lete 176 m2, de tartozik hozzá pince és padlás is. A 

telek területe 8854 m2. 

 
Két szobáját mennyezeti festés díszíti  
 

Czakó Ferenc, a pécsi Janus Pannonius Múzeum 

munkatársa a minta alapján a mennyezeti képet 

legalább 100-120 évesre becsülte. Sajnos a jelen-

legi állapotában nem lehet restaurálni, mert a fal 

nedves.  

Értékeit, a századforduló emlékeit igyekszünk 

megmenteni.  

P.É. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térkép 1856 (Pécsi Levéltár) 

 

 

 

 



 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
Mozsgó Község Képviselő testülete és az 

újság szerkesztősége 
 

 

NÉPI HÓNAPSOROLÓ – ÁPRILIS 
   

Az áprilisnak is Romolus adott nevet, mégpedig 

isteni anyjának, Vénusznak etruszk neve (Apru) 

után.  Április hava, más néven Szent György hava, 

tavasz hó, szelek hava, rügyezés hava. 

  

 „Elcseni, így csinál tréfát, a hóember piros orrát. 

A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. 

Április néz: merre jár a kedves kis napsugár?” 

           Csukás István: A kedves kis napsugár 

 

Április 1. Hugó napja 

Ez a bolondozás napja. Eredhet a bolondos áprilisi 

időjárásból. 
 

Április 6. Irén napja 

Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő. 
 

Április 12. Gyula napja 

Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. 
 

Április 13. Virágvasárnap 

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére 

a húsvét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevez-

zük. Általánosan elterjedt szokás a nagymise előtti 

barkaszentelés, melyet a pap oszt ki a hívek között. 
 

Április 14. Tibor napja 

A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. 

S ha ekkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a 

széna. 
 

Április 17. Nagycsütörtök 

Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok ha-

rangjai. Azt tartják, a harangok Rómába mennek, 

ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kerep-

lővel zajt kelteni, így űzték el a gonoszt és így he-

lyettesítették a harangokat.  

     

Április 18. Nagypéntek 

Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A kereszté-

nyek körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigo-

rú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakar-

ják, a harangok némák. Nagypénteken napfelkelte 

előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel kellett mosa-

kodni, az védett a betegségek ellen. 

 

Április 19. Nagyszombat 

Nagyszombat a feltámadás jegyében zajlik. Véget 

ér a 40 napos böjt, és újra megszólalnak a haran-

gok. A hagyományos sonkát már szombaton este, 

a böjt lezárásával megkezdik. 
 

Április 20. Húsvétvasárnap 

A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok ország-

ban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy 

tetején várni. Vasárnap a sonka mellé tojást, tormát 

fogyasztanak.  

 

Április 21. Húsvéthétfő 

Locsolkodás napja. A lányokat régen kivitték a kút-

hoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz vit-

ték, s megfürdették. A locsolás, az ősi termékeny-

ségvarázslás és megtisztuló rítusban gyökerezik. 
 

Április 24. György napja 

Az állatokat e napon hajtják ki először a legelőre. 

Gonoszjáró napnak is tartották Szent György nap-

ját. Azért, hogy a boszorkányokat elűzzék, a kerí-

tésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki, vagy be-

kenték őket fokhagymával. 
 

Április 25. Márk, Pál napja 

A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. Ter-

ményjósló napnak is tartják e napot, ide tartozik e 

mondás: „Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó ter-

mést várhatsz, ellenben ha hallgat a fülemüle, akkor 

változékony lesz a tavasz”. 

 

Forrás: Magyar néprajz www.mwk.niif.hu 

   www.hoxa.hu 

 

     Kántor Éva 

MOZSGÓ                           2014. április 
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http://www.hoxa.hu/
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ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS 
 

Juhász Richárd Mozsgó, Kolozsvári utcai kis 

gyermek 2014. március 13.-án Szigetváron szülei  

Tormási Beáta és Juhász József nagy-nagy örö-

mére megérkezett.  

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a család-

nak! 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

Sipos Péter és Putnoki Nikoletta 2014. március 14-

én Mozsgón házasságot kötött. 

Gratulálunk! 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS 
 

Róth Attila (Nagykanizsa, 1974.08.11. an.: Cse-

resznyés Magdolna) volt Mozsgó, Mátyás király u. 

1. sz. alatti lakos meghalt 2014. március 14-én. 
 

Berta György Józsefné szül.: Szabó Margit Erzsé-

bet  (Szulimán, 1949.03.20. an.: Péter Rozália) volt 

Mozsgó, Kolozsvári u. 4. sz. alatti lakos meghalt 

2014. március 16-án. 
 

Nyugodjanak békében! 

 

ÁRUSZÁLLÍTÁS, FUVAROZÁS 
 

MOZSGÓI LAKOSOK részére 100 Ft/km egység-

áron áruszállítást, fuvarozást vállalunk, ezzel is se-

gíteni kívánjuk a lakosságot. 

Az igényeket az alábbi telefonszámon lehet jelezni: 
 

06/20-269-8147 

 

 
 

 

 
 

 

 

ÉLETMENTŐK 
 

Mazza József, Árpád utcai lakos március közepén 

kerti munka közben rosszul lett, életét a gondos és 

gyors segítség mentette meg. Örömmel közöljük a 

család köszönő sorait:   
 

A család szeretné köszönetét kifejezni Budai Ri-

chárdnak és Madarász Lászlónak, hogy lélekjelen-

létüknek és hozzáértésüknek köszönhetően meg-

mentették hozzátartozónk életét, és így ő továbbra 

is köztünk lehet, reméljük, hogy még sokáig.  

Egyben szeretnénk köszönetet mondani a 

szomszédainknak, akik a segítségünkre voltak és 

vannak. A háziorvosnak és a mentősöknek is a se-

gítségért.  

Mindenkinek ilyen szomszédokat kívánunk, mint 

nekünk van. Az egymás mellett élést csak így tud-

juk elképzelni. Békében, szeretetben és összetar-

tással. Sosem tudjuk, hogy az életünk meddig tart, 

és azt a kis időt nem veszekedéssel és pereske-

déssel kellene eltölteni, de ehhez mindkét félnek 

szeretettel kellene egymás felé fordulni. Sokan tele-

fonálnak és érdeklődnek hozzátartozónk állapota 

iránt.  

Köszönjük nekik, most már jobban van. Jólesik az 

érdeklődésük.  

Köszönjük a felénk irányuló sok szeretetet. 

Mazza család 

 

Tisztelettel és szeretettel 
köszöntjük azon 70 év feletti 

 Mozsgói Lakosokat, akik 
március hónapban 

ünneplik születésnapjukat! 

 

Bálint Árpádné Árpád utca 

Dr. Herczeg Józsefné Árpád utca 

Fehér József Alsóhegy 

Gaál Jánosné Árpád utca 

Hegedüs Jánosné Kassai utca 

Horváth Vendelné Petőfi utca 

Kövesi Katalin Mátyás kir. utca 

Pápai Józsefné Árpád utca 
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JOGOSKODÓ         VÁLASZTÁS 2014. 04. 06.  
Forrás: Nemzeti Választási Iroda 

 

2014. 04. 07. 08:43 óra                      Feldolgozottság állása 98,97 % 
 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 
Tájékoztató adatok az országgyűlés összetételéről 

 
 

 

BARANYA 04. számú egyéni választókerületi szavazás 

Mozsgó 001. számú szavazókör Mozsgó 002. számú szavazókör 
Batthyány utca 13/D Mátyás király utca 2 

A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő 

választópolgárok száma 

459 266 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 

253 55.12 % 113 42.48 % 

Érvényes szavazólapok száma 

250 110 

A jelölt neve 

Nagy Attila (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 

53 16 

Tari József (KTI) 

3 0 

Angyal Károly Tibor (LMP) 

8 0 

Császár Norbert (A HAZA NEM ELADÓ) 

1 3 

Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) 

119 51 

Dörömböző Gyula (MCP) 

0 1 

Vida Dezső Zoltán (JOBBIK) 

64 37 

Barla-Szabó Zsolt Tamás (FKGP) 

2 0 

Mályi Lászlóné 

0 2 

 

 

Indulók 
Egyéni 

választó- 
kerületben 

Országos 
listán 

Összesen 
Mandátumok 

aránya  

FIDESZ-
KDNP 

96 37 133  66,83 % 
 

MSZP-
EGYÜTT-
DK-PM-
MLP 

10 28 38  19,10 % 
 

JOBBIK 
 

23 23  11,56 % 
 

LMP 
 

5 5  2,51 % 
 

 

http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l3_1081.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l5_1081.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l56_1081.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l3_1082.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l5_1082.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l56_1082.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l5_1015.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l56_1015.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l5_1023.html
http://valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/hu/JLCS/l56_1023.html
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TÉLBÚCSÚZTATÓ 
2014. márc. 8. 
 

Igazán jól sikerült ez az idei óvodás rendezvény. Ha 

csak az időjárásra gyakorolt hatását tekintjük is, 

teljes siker. Természetesen más tekintetben is na-

gyon hangulatos vidám perceket töltöttünk a far-

sang elmúltával a gyermekekkel, az óvó nénikkel és 

a családokkal. 

A szépen feldíszített kultúrházban a nagycsoporto-

sok kendős tánca elegáns nyitása volt a rendez-

vénynek. A középsősök tánca, és az össztánc, a 

megszokott zenék és koreográfiák megteremtették 

a fergeteges bulizós hangulatot. Majdnem minden 

gyermek jelmezt öltött, és boldogan szórta a több 

kilónyi konfettit. 

A meglepetés tánc pedig… elismerés azoknak a 

szülőknek, akik jó néhány délutánt áldoztak a mi-

nőségi fellépésért gyermekükkel. 

A szép tombola ajándékok, a szendvicsek és a fi-

nom sütik, a jó hangulat, meghozta a várva várt 

igazi tavaszt.      

H.b.B.  

 
 
 

 
 

 
 

„MELYIK ÓVODÁT LEPJÜK MEG HÚSVÉTRA?” 
 

Közös húsvéti ajándékosztáshoz kéri olvasói segít-

ségét a Dunántúli Napló és a bama.hu. A Tesco 

felajánlása alapján ajándékcsomagokkal szeretnék 

meglepni a legfiatalabbakat és a legidősebbeket. 

Hogy kiket is pontosan? Ennek eldöntését bízzák 

az olvasóikra. Az általuk jelölt intézményekre lehet 

szavazni, egészen április 14. hétfő 12:00 óráig. (Egy 

intézményre egy szavazó óránként csak egyszer 

voksolhat.) 
 

Mozsgói Óvoda és Bölcsődére szavazni az alábbi 

linken regisztráció után lehetséges. 
 

http://www.bama.hu/verseny/popup/17938/33226 

 
 

 
 
 
 

 

  
TAMOP- Angol 
 

TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt keretén belül angol nyelvi 

tanfolyam indult Mozsgón 2014. március 24.-én. Heti 2 alkalommal 4 órában 11 héten keresztül lehet elsa-

játítani az angol nyelvet. Szalainé Somogyi Gyöngyi tanárnő tartja az órákat. 

http://www.bama.hu/verseny/popup/17938/33226
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Emlékműsor az 1848-as forradalom és sza-

badságharc tiszteletére 

Háromszínű magyar zászló,  

dicső jel! 

Védelmezünk megfeszített erővel, 

Kiemeltük a porból szent 

Szárnyadat, 

Röpülj előttünk a magas ég 

alatt! 

 

Az ünnepi megemlékezés méltó módon tisztelgett a 

forradalmárok előtt. Az általános iskola 3. és 5. osz-

tályos tanulói, Farkasné Józsa Mária és Hegedüsné 

Szojkó Tünde osztályfőnökök irányításával, adták 

elő színvonalas műsorukat. Az ünnephez kapcsoló-

dó jelképek (zászló, kokárda, tüzérsüveg) segítették 

a gyerekek számára is közelebb hozni az 1848. 

március 15. forradalom szellemiségét.  

Közreműködtek az óvodások és Léber Dezső. 

 

 

 
 

 

Országos Diákolimpia-birkózás 

márc. 22. Budapest 

Két tanulónk  – Nemesics Hajnalka és Stocker 

Ramóna – Országos Diákolimpiai Birkózó verse-

nyen vett részt. 

Tanulóink nagyon szépen szerepeltek: Ramóna 2. 

helyezést, Hajnalka pedig 3. helyezést ért el.  

 

 
Stocker Ramóna 
 

Gratulálunk a két tehetséges birkózónknak! 

  

Fölszállott a páva - tehetségkutató verseny 

márc. 23. Budapest 

Iskolánk egyik tanulója Palkó Olivér, tánccsoport-

jával az elődöntőig jutott a tehetségkutató ver-

senyben. Élő adásban szerepeltek a televízióban. 

Reméljük, hogy tánctudását nemsokára a mi isko-

lásainknak is megmutatja. 

Gratulálunk neki! 

  

Mezei futóverseny 

márc. 27. Szigetvár 

Iskolánkat 30 tanuló képviselte a körzeti futóverse-

nyen. 

 

Korosztályában 1. 

helyezett lett Ignéczi 

Éva. 

 

 

 

 

 

 

 

Csapatversenyben 2. helyezést értek el: Cseh Ber-

nadett, Nagy Katinka, Kelemen Cintia és Juhász 

Réka. 

Gratulálunk nekik, nagyon ügyesek voltak! 

  

Hajdú Szilvia 

tagintézmény-vezető 
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TRIBUNJ 
 

Múlik az idő, telnek a tanítási napok, gyorsan köze-

ledik a tervezett Tengeri Tábor időpontja. A szerve-

zés folyik, fokozódó izgalommal készülődnek a 

gyerekek. A táborról készült fényképekkel szeret-

nénk bemutatni kedves olvasóink számára, hogy 

milyen színvonalas helyen tölthetik gyermekeink az 

egy hetet.  

 

A tábor költségeinek támogatásáért megrendezésre 

kerülő Jótékonysági bálra a meghívón szereplő 

helyszíneken, az iskolában és a könyvtárban vásá-

rolhatóak meg a BELÉPŐJEGYEK ÁPRILIS 11-IG.  

 

A belépőjegy tartalmazza: a svédasztalos vacsorát 

és egy pohár pezsgőt. 

Belépőjegy 2500 Ft 
 

ZENE:  CORNETT BAND 
 
 

TÁMOGATÓI JEGYEK is kaphatóak, 500, 1000, 

1500, 2500, 5000, 10 000,- Ft értékben.  

 

Részvételükre vagy támogatásukra számítunk, hi-

szen ez nem csupán egyszeri alkalom, hanem egy 

hagyomány kezdete, mind a jótékonysági bál, mind 

a táborozás tekintetében.  

 

Szervezők 

 

 
 

 

SZULEJMÁN NYOMÁBAN 
 

Honismereti és turisztikai játéksorozatot hirdetett 

családok és iskolás csapatok részére a Pécsi Kultu-

rális Központ, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazga-

tóság és a Janus Pannonius Múzeum. A játéksoro-

zat fő célja három baranyai város (Pécs, Szigetvár, 

Mohács) történelmi emlékeinek megismertetése, a 

történelmi események átélése és megelevenítése, 

illetve egy lehetséges baranyai „Török Tematikus 

Útvonal” turisztikai vonzerejének közvetítése. 

     A vetélkedő első fordulóján, március 29-én 4 fős 

családi csapattal képviseltük Mozsgót: Szijártó Erik, 

Molnár Márta, Doszpod Dávid, Horváth Bernadette.  

(Molnár Márta ezen a fordulón nem tudott részt 

venni). 

     Hosszas körsétát tettünk Pécs belvárosában, és 

négy helyszínen a törökkori emlékekhez kapcsoló-

dó idegen vezetések után feladatokat hajtottunk 

végre, feladatlapokat töltöttünk ki. Vaktérképet raj-

zoltunk, 3D-s puzzle-ból felépítettük Jakováli Hasz-

szán Dzsámiját, íjászkodtunk, török szavak magyar 

megfelelő párját kerestük, elénekeltük a Katalinka 

szállj el, jönnek a törökök c dalt. Kiflit uzsonnáz-

tunk, amit a török félhold ihletéből készítettek  

 

először Bécsben, török időkből származó fűszere-

ket kellett felismerni, a török időkből származó mér-

tékegységekben számoltunk. A következő fordulóig 

is kaptunk megoldandó feladatlapot, valamint krea-

tivitásunkra építő munkát. 

      Elragadott bennünket néha a játék heve, külö-

nösen a puzzle építésnél, meg talán akkor, amikor 

az egyik szigetvári csapatot győztük le memória 

játékban. 

     A következő forduló, és a hazai terep, reméljük, 

hozzásegít minket a jó helyezés megtartásához, a 

40 csapatból álló mezőnyben.  

H.b.B. 

.(Molnár Márta (ezen a fordulón nem tudott részt 

venni), 

 

S
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FOTÓPÁLYÁZAT 
 

Kedves Gyerekek! 

A Levendula Közösségi Ház folytatja a „Járjatok 

nyitott szemmel” fotópályázatát, melynek követke-

ző témája „áprilisi történetek”. E témakörben várjuk 

a fényképeket. Az elkészített fotóknak továbbra 

sem a minősége lesz értékelve, hanem az ötlet, a 

meglátás és a kompozíció.  Az alkotások beküldé-

sének határideje április 25-e, melyet a 

sultan.rajnai@gmail.com e-mail címre tudtok eljut-

tatni. A legjobb pályaművek az iskola faliújságán és 

az önkormányzat információs lapján lesznek közzé 

téve. A győztes fotó készítője meglepetés csomag-

gal lesz díjazva. 

A múlt havi pályázat győztes fotóit és alkotóit lát-

hatjátok. Mindhárom fénykép kiállításra kerül az 

általános iskola faliújságján is. Gratulálunk, és to-

vábbra is járjatok nyitott szemmel. 

 

Helyreigazítás! 

A legutóbbi számunkban hiányosan került megjele-

nítésre a Levendula Közösségi Ház farsangi felvo-

nulásának győzteseinek felsorolása, melyet szeret-

nénk pótolni. A zsűri szerint a maszkabál legjobban 

sikerült jelmezesei holtversenyben: Orsós Vivien és 

Huszár Adrián. Az érintettektől itt is szeretnénk el-

nézést kérni! 

Rajnai Zoltán 

Levendula Közösségi Ház vezetője 

 
 

 
1. helyezett Doszpod Bálint 

 
 

 

 
2. helyezett Posztos Dániel 

 
 

 

 
3. helyezett Puskás András 

 

 

Szigetvári Kistérség 
Gyerekesély Programja 

 
 

E-HULLADÉKGYŰJTÉS 
 

A mozsgói általános iskola az idei évben is felvál-

lalta az elektronikai hulladékok összegyűjtését. 

Gyűjtünk minden olyan gépet, készüléket, ami 

valaha árammal, akkumulátorral vagy elemmel 

működött – mosógép, hűtő, tűzhely, számítógép, 

monitor stb. –. 
 

Ezeket a készülékeket május 30-ig lehet elhelyezni 

az iskola alsó udvarában. 
 

A begyűjtött készülékekért az iskola támogatás-

ban részesül. A munkát a környezetvédelmi szak-

köre koordinálja.     Matus Attila 

       06/30 607 1631 

 

mailto:sultan.rajnai@gmail.com
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TOJÁSFESTÉSI TECHNIKÁK 
 

Húsvét alkalmával szinte mindenhol festenek vagy 

díszítenek tojást. Kerülhet az ünnepi asztalra, de 

lehet a locsolók ajándéka is. Készíthetjük főtt tojás-

ból, de díszíthetünk kifújt tojásokat is, ezek hosszú 

ideig megőrizhetők. 
     

Előkészületük 

- Festés előtt alaposan és óvatosan mossuk 

meg a tojásokat mosogatószerrel, ezután öblítsük 

le őket. Ezzel zsírtalanítjuk a tojást. 

- A tojás főzése: Ne forró vízbe tegyük a hi-

deg tojást. A főzővízbe tegyünk sót vagy ecetet, a 

tojások nem repednek meg. Forrás után 10 percig 

főzzük a tojásokat. Akinek a festett tojással nincse-

nek étkezési tervei, akár 2-3 órán át is főzheti, így 

tartósabb lesz. A megfőtt tojásokat, le kell hűteni 

hideg vízzel, mert így könnyebben lehet megpucol-

ni. 
      

Tojásfestés természetes anyagokkal 

- Sárgát  kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, 

citrom vagy narancshéját áztatunk be, majd felfőz-

zük. A festékanyagok együttes használatával fo-

kozhatjuk a színerősséget. 

- Narancssárga vagy pirosas barna , vörös-

hagyma héját áztatjuk a vízbe. Azokat a tojásokat, 

melyeket hideg vízbe kevés hagymahéjjal együttfor-

ralunk fel és utána csak rövid ideig maradnak a 

vízben, aranysárga színt kapnak. Hagyjuk a tojáso-

kat 10 percig a forrásban lévő festékben, akkor 

pirosas barnák lesznek. 

- Sötétbarna erősre főzött kávét vagy fekete 

teát készítünk, majd hagyjuk lehűlni, ebbe helyez-

zük a tojásokat, és állni hagyjuk. 

- Rózsaszín főzzünk jó erős csipkebogyó teát, 

lehet filteres is. A főtt tojásokat helyezzük a lehűlt 

teába. Áztathatjuk málnaszörpbe is. 

- Kék vágjunk apróra vöröskáposztát, öntsünk 

rá annyi vizet, hogy ellepje. 30 percen át főzzük, 

majd állni hagyjuk 1 napig. A káposzta leve bíbor 

színű lesz, de a tojásokat kékre festi.  

- Piros lilahagyma héjával főzzük a tojásokat. 

- Zöld vágjunk apróra spenótot (a mélyhűtött 

is jó), öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Főzzük 

30 percen át, majd hagyjuk lehűlni.  

- Lilás bordó a cékla levével, ehhez a céklát 

reszeljük le főzés előtt. 
 

Fény: zsírral, olajjal 

Ha szeretnénk, hogy a megfestett tojások szép 

fényesek legyenek, és így a színünk is látványosabb 

legyen, akkor vagy dörzsöljük át őket szalonnával, 

vagy egy textilre csepegtessünk hagyományos 

napraforgóolajt és töröljük át vele s megszáradt 

tojásokat. Ha ezután puhával is megtöröljük, akkor 

nem hagy sehol olajnyomot és még fényesebb lesz. 
   Forrás: www.magyarvagyok.com 

Kántor Éva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SZENTMISE 
REND 

 
Április 

 
 

Ápr. 5. Nagyböjt 5. vasárnapja 

(előesti szentmise) 17.00 óra 
 

Ápr. 13. Virágvasárnap. Az Úr szenvedésének 

vasárnapja 11.30 óra 
 

Ápr. 18. Nagypéntek (Szigorú böjt) 16.45 óra 
 

Ápr. 20. Húsvétvasárnap. 11.30 óra 

KRISZTUS FELTÁMADÁSA  
 

Ápr. 26. Húsvét 2. vasárnapja 17.00 óra 

(előesti szentmise) 
 

Május 3. szombat 17.00 óra 
 

Minden szentmise előtt van gyónási lehetőség! 
 

Betegeknek és öregeknek, akik nem tudnak 

eljönni a templomba, gyónási és áldozási lehe-

tőség van április 15-én. Jelentkezés minden 

szentmise előtt és után a sekrestyében, vagy 

telefonon 73/354-332 (Plébánia hivatal); 

30/389-5735 (plébános) 
 

Feltámadási szentmisék: Szulimán 17.30 óra, 

Almamellék 19.45 óra, Szentlászló 21.00 óra 

 

http://www.magyarvagyok.com/
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AZ EMBERÉLET FORDULÓI 
 

Ahogy ígértem a házzal folytatom. A régi szeres 

építkezésben - ahol nem utcarend van - a házat 

„keletelték”. A tisztaszoba két ablaka keletre né-

zett. A ház helye a porta központi, vagy magas 

pontjára került. Azt tartották, jó oda építeni, ahol 

szívesen fekszik a tehén. Ahol a macska hever, 

nem szabad.   
 

Az utcarendes építkezést Mária Terézia és II. Jó-

zsef erőltette. Legjobb példája Gerjen község, 

ami utcáit a tűzvész utáni új utcák helyét had-

mérnökök mérték, így néznek ablakok keletre, 

nyugatra, északra, délre. Anyaga mindig az, ami 

olcsó és közelben megtalálható, így például Er-

délyben a kő és a fa (egyes vidékein agyag), 

ugyanígy az Északi-hegységben. Az Alföldön 

agyag (sár) és nád. Gazdagabb helyeken égetett 

tégla és cserép.  
 

Alakja, nyelvünkben különösképpen, kicsit ha-

sonlít az emberre - hagyományos háznak a kes-

kenyebb falán (tisztaszoba) két ablaka van – a két 

szeme. A hatvanas- hetvenes években divattá 

vált a két szemet (ablakot) kivenni és helyette egy 

nagyobbat tenni középre. Így jöttek létre Küklops 

házak. A ház homlokán (csúcsfal) stilizált vagy 

hasonlóra készített homlokzatdísz. Leginkább - a 

fal felől nézve - jobbról sugárzó Nap, balról Hold. 

Középen életfa található. Szerepelhet rajta még 

csillag. Előfordulhatnak állatok: szarvas (csoda-

szarvas), ló, sárkány (keleti hagyományokban a 

sárkánynak védő szerepe van). Ezek, azonban 

általában, ha van faragott kapu - a kapura kerül-

nek. A ház homlokára kerül a haja, vagyis a haja-

zat (héjazat). Van azután lábazata a háznak, s 

torka a pincének.  
 

A csúcs legmagasabb pontján a középkorban 

még lófej van. A ló a Nap állata. Később egyházi 

nyomásra egy sugárzó keresztre cserélik, ami 

ugyanúgy a napot idézi meg. A tető eresze körbe 

legalább egy méter így messzire csorog a faltól 

az esővíz. Máris meg van oldva a víz falszigete-

lés. A hosszú eresz a „Keletelt” háznál megoldja 

az árnyékolástechnikát is – ingyen - hiszen ta-

vasszal és ősszel, amikor alacsonyan jár a nap, 

besüt az ablakon, a nyári magas állásnál árnyék-

ban van az ablak. Az eresz alatt egy vagy két 

oldalról – derékszögben - tornácot találunk. Ké-

sőbb ezeket üvegezik be a hatvanas – hetvenes 

években. Ha valaki még jobban el akarta csúfítani 

a régi szép házát, az ereszt műanyag palával tol-

dotta meg. A ház alaprajza három illetve 

négyosztatú.  
 

Lépjünk be a pitvaron keresztül a konyhába. A 

konyhában legszembetűnőbb a kemence és a 

hozzá csatlakozó tűzhely. A tűzhely is legtöbb-

ször „rakott”, csak az ajtó és főzőlap van vasból. 

Ha kialudt a tűz, szégyennek számított. Egyedül 

nagycsütörtökön oltották ki, és utána nagyszom-

baton szentelt parázzsal gyújtották újra. Nem 

voltak „tűzimádók”, de tisztelték, mert a Teremtőt 

idézte meg számukra. Tűzbe szemetet nem dob-

tak, mert „megharagszik és kijön a házba”. Ha 

egy- egy falat leesett azt a tűzbe dobták, ha nem, 

akkor is tettek bele az ételből áldozatképpen. 

(Nagy valószínűséggel a zsidók már keleti vallá-

sokból veszik át a „tűzzel való áldozást”). Ugyan-

úgy az első farsangi fánkot is a tűzbe dobták. Én 

még emlékszem, amikor nagyanyáim az első - 

mondjuk odaégett - palacsintát a tűzbe dobta. 

Vajon miért nem a kutyának vagy a macskának 

tette félre?  
 

 
A ház alaprajza 

 

A konyhában fontos szerepe volt az asztalnak. Az 

evés, hagyományőrző vidéken, és a világ na-

gyobbik részén „ételáldozat”, ezért mondanak 

„asztali áldást”! Csonka Magyarországon az el-

múlt 60 év „termése”, hogy elhitte az emberek 

nagy része a szocialista ideológiát, hogy a „mun-

kaerő újratermelésének eszköze” az evés. Amikor 

ritkán eljutunk dolgozni vagy turistaként Erdélybe, 

Délvidékre, Őrvidékre, Felvidékre és Kárpátaljára 

csodálkozunk, hogy nekik az asztali imádság is 

eszköz: őrizni keleti gyökereiket, hitüket, magyar-

ságukat. Az asztalfő a családfő helye, keletre 

vagy a bejárattal szemben néz. Kor- rang-  sze-

rint. Jobbra tőle a férfiak, balra a nők. Vendég-

ségben vagy nagyobb eseménykor (eljegyzés, 

lakodalom stb.) ugyan ez a sorrend, nem kellett 

névkártyát rendelni, hogy ki hol ül. Az asztal étke-

zéskor szinte házi oltár szerepet kapott.  
 

Az igazi „házi oltár” a tisztaszobába található, 

helye a két ablak között van, ha kicsi a ház és 

csak egy ablak van keletnek a tisztaszobában, 

akkor az ablaktól jobbra. Az oltár előtt mondta ki-

ki az imádságot. A tisztaszobában szültek az asz-

szonyok - születtek a gyermekek -.  
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Az asszony itt feküdte a „boldogasszony” ágyát. 

Erről múlt évben már írtam. A kedvesebb vendé-

get is ebben a szobában háltatták. A háziak közül 

csak a betegség esetén aludtak itt. Végül a hal-

dokló is itt kapott helyet az ágyban. A halál köze-

ledtével pedig a padlóra terített gyékényen vagy 

pokrócokon. Amikor meghalt, ebben a szobában 

mosdatták, öltöztették, majd terítették ki a teme-

tésig. Az utóbbiakról az utolsó számokban. 
 

Vidámabb vizekre evezve, a pitvaron keresztül 

menjünk át a hátsószobába, ahol a nők háló he-

lye található. Itt vannak ágyaik az asszonyoknak 

és a nagyobb lányoknak. Ezenkívül szinte minden 

személyes holmijuk. A házasság közeledtével itt 

tud beszélgetni kettesben a jegyespár. 
 

Hova lettek a férfiak? Ők kortól, lehetőségektől, 

helyzettől és időjárástól függően bőven válogat-

hattak: tornác, esetleg pitvar, fészer, istálló, a 

legapróbbaknak a kemencepadka.  
 

Jövő hónapban asszonyokkal, lányokkal a ház 

körül maradunk, a férfinéppel majd kimegyünk a 

mezőre. 

Győri Sándor 

 

 

 

 

TIPPEK, TRÜKKÖK, PRAKTIKÁK 
A pongyola pitypang 
 

A növény hasznos részei: a levél és a gyökér. A 

vesére és a májra jótékonyan hat. Régóta fo-

gyasztják a tavaszi salaktalanító kúra idején. A 

levelek – erős vízhajtó lévén – csökkentik a kóros 

folyadék felhalmozást (ödémát) a szövetekben, 

és segítik a méreganyagok eltávolítását. 

Kitűnő káliumforrás is, ezért fontos szerepe van a 

fokozott vizeletürítés során eltávozó kálium pót-

lásában. Keserű gyökere hatékonyan javítja a 

gyomor- és bélműködést, ezért rossz emésztés, 

bélrenyheség, székrekedés esetén sokat segít-

het. Serkenti az epetermelődést és értékes or-

vosság a máj bajaira. 

A konyhában a "Thick Leaved" fajta puha levelei 

különösen finomak, frissen salátába téve vagy a 

spenóthoz hasonlóan megfőzve. Gyógyhatású 

készítmény a pitypangméz is. Fogyasztható télen 

is, amikor nincs kéznél a friss növény. 

 

 

TUDTA-E? 

 
 

 

Pitypangméz 

60 dkg sárga szirmok 

 

 

3 liter víz 

3 db citrom 

3 kg barna cukor  

 

1- tiszta helyről szedjünk a virágokat 

2- megmossuk és leszedjük a szirmokat 

3- a szirmokat vízben 30 percet főzzük 

4- hozzáadjuk a cukrot és még 45 percet főzzük 

tovább  

5- a keletkező habot leszedjük a tetejéről 

6- kis lángra vesszük és még 1 órát hagyjuk a 

tűzön. 

Minél tovább főzzük annál sűrűbb lesz a mézünk. 

 

Simone & Lamin Kaba 

 

 

2014-BEN AZ ÉV MADARA A TÚZOK 

 

A túzok (Otis tarda) hazánk és Európa legna-

gyobb termetű röpképes madara, a pusztai táj 

szimbóluma. Nyugat-Európa legtöbb országából 

kipusztult. A 20. század elején a Kárpát-

medencében még összefüggő túzokpopuláció 

élt, az azóta eltelt időben azonban sok helyről 

eltűnt, vagy végnapjait éli. Legfőbb veszélyezte-

tőjévé az élőhelyeiket felszámoló intenzív agrár-

gazdálkodás bizonyult. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        H.b.B. 
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IV. MOZSGÓI EGÉSZSÉGNAP 

2014. ÁPRILIS 12. 
 

Manapság mindenhonnan azt halljuk, hogy mi-

lyen az egészséges életmód és mi mindent kell 

tenni azért, hogy egészségesek legyünk.  

Mi nem ilyen irányból szeretnénk megközelíteni a 

témát, sokkal inkább a mozgás öröméért, a ki-

kapcsolódásért és nem utolsó sorban saját ma-

gunkért. Nem akarjuk megváltani a világot (nem 

is tudnánk) csak egy kis változatosságot vinni a 

mindennapokba. Legalább egy napra tegyük félre 

a gondokat, bajokat és törődjünk magunkkal.  

Idén immár negyedik alkalommal rendezzük meg 

az egészségnapot melyre szeretettel meghívjuk 

Önöket. Jöjjenek és töltsünk el együtt egy kelle-

mes délutánt sok programmal, jó ételekkel, moz-

gással. Frissítsük fel a testünket és lelkünket!  

Szervező: Mozsgóért Egyesület 

 

 
JÓGA 

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 

Március 13-án a kultúrházban elindult a jóga. Egy 

lelkes, összetételében vegyes csapat várja min-

den csütörtökön a torna kezdetét. 16.30 óra táj-

ban megindul a gyülekezés. Ha a faluban matra-

cokkal sétáló embereket látnak, akkor nem egy 

második típusú megszállás kezdődött, hanem a 

jógára indulnak! Remélem nemcsak lelkes, ha-

nem kitartó társaság lesz ez a csoport. 

Ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, minden 

csütörtökön megteheti! Nem kell más hozzá csak 

mozgás utáni vágy, lelkesedés, kitartás, matrac! 

Továbbá 1 óra a véges időnkből, illetve egy kis 

anyagi áldozat! De higgyék el, megéri! 

               M.B.É. 

 
 
 

 

 

 

OLVASÓI LEVELEK 
Tanácsok a tavasz jegyében 
 

Gyors tavaszi arcfrissítés: 

Töröljük át arcunkat ásványvizes pamaccsal, 

majd tonizáljuk és végül tejföllel kenjük be. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egy kórház vezető orvosa tanácsolja a kerekded 

betegnek: nem kell degeszre enni magunkat, 

főleg késő délután. Evés helyett tegyünk egy 

nagy sétát, majd utána jutalmazzuk meg magun-

kat egy pohár kefirrel. 

Megszívlelendő! 

 

k.k. 

 

 
 

 
A tavalyi egészségnapok képekben 
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SZÍNHÁZI BÉRLET 
A kőszívű ember fiai 
 

2014. május 11-én (vasárnap) ismét a Pécsi Nem-

zeti Színházba hívjuk Önöket. Az előadás este 

19.00 órakor kezdődik. Indulás 17.30 órakor 

A megvásárolt bérletek az előadásra érvényesek. 

Jegyár: 2500 Ft +buszköltség 600 Ft 

Várunk minden érdeklődőt a jegy árának befizeté-

sével április 12-ig a könyvtárba! 

Elérhetőség 06 30 865 3404, 06 20 329 0590 

 
 

 
 

Színházlátogatás a Kodály Központban 
Római vakáció 
 

Pécsen a Kodály Központban 2014. május 4-én 

(vasárnap) 19 órakor 

Jegyár: 3490 Ft + utazási költség 

Egy örök klasszikus, a romantikus Audrey 

Hepburn–Gregory Peck film színpadon. 

Egy kicsiny ország trónörököse, Anna hercegnő 

hivatalos látogatásra érkezik Rómába, az udvar 

néhány szigorú képviselőjének kíséretében. A lány 

minden pillanatát protokoll események töltik ki, 

ezért lázadva egy váratlan pillanatban megszökik, 

hogy felfedezze az Örök Várost. 

Szereplők:  

Balla Eszter 

Fekete Ernő  

Hernádi Judit 

Cseh Judit 

Szikszai Rémusz 

Márton András 

Nagy Dániel Viktor 

Puskás Péter 

Zenei vezető: Puskás Péter 
 

Várunk minden érdeklődőt a jegy árának befizeté-

sével április 12-ig a könyvtárba! 

Elérhetőség 06 30 865 3404, 06 20 329 0590 

 

KONCERT MOZSGÓN 
2014 TAVASZ A MŰVÉSZETEK JEGYÉBEN 

 

A Szigetvári Zeneiskola és a zenei civil szerveze-

tek ezzel a címmel indították rendezvénysoroza-

tukat.  

Április 24-én Pécsett és Mozsgón lép fel Sziget-

vár erdélyi testvértelepülése, Zágon város zene-

kara. Majd ezt követően április 26-án szombaton 

a fúvós zenekarok találkozóján Szigetváron lép-

nek fel. 

 

2014. április 24-én, csütörtök 18.30 órai kezdet-

tel  
 

 

ZÁGONI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 
 
 

 

koncertjét hallgathatjuk meg a Kazaliczky Antal 

Művelődési Házban. 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

 

 
 
 

 
 
NYITOTT SZEMMEL 

Plébánia hivatal látogatása 
 
A plébánia épületét kipakoltuk, rendet raktunk. 

A felújítás előtt meg kívánjuk adni a lehetőséget, 

hogy az érdeklődők megtekinthessék.  

 

Időpontja:  

2014. április 25. péntek 14.00 óra 

 

Szeretettel várjuk Önöket! 
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TE SZEDD! 
HULLADÉKGYŰJTÉS  

Mozsgón május 9. péntek 
 

 
 
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 

Idén immár negyedik alkalommal valósul meg, 

melyhez Mozsgó község is csatlakozott. 
 

Találkozzunk május 9-én, pénteken 8.00 órakor a 

Sportpályán, tisztítsuk meg együtt környezetünket! 

 

 
POROVICA KUPA 
 

2014. május 11-én, vasárnap  
 

Porovicza Kupa: sakk és asztalitenisz verseny 
 

Helyszínek: Rendezvényterem, Kazaliczky Antal 

Művelődési Ház 

Szervező:  

Mozsgói „Csizik Mihály” Sportegyesület 
 

Várjuk a jelentkezéseket az alábbi telefonszámon:  

06/30 347 0254 

 

 

 

 

 

 
 

40 ÉVVEL EZELŐTT 
 

1974. április 7.   A községi tanács a 

krónikaíró rendelkezésére 6 000 Ft ér-
tékben 1 drb Yadica Elektro 35 fényké-

pezőgépet, 1 drb National vakulámpát 

vásárolt 1 400 Ft értékben. A képek ki-

dolgozásához előhívó tankot, tükörfé-

nyező lemezeket szereztek be. Így a 
krónikaíró nem kénytelen a maga eszkö-

zeit használnia fényképezésekhez. 

 
 

30 ÉVVEL EZELŐTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

MESÉL A KRÓNIKA 
 

 

  

Ápr. 24. 

Szentgyörgy 

nap 

 

Orbán József 

bárányai 
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Márciusi mérkőzések  
 

16. forduló    2014. 03. 02. (vasárnap)  
 

            Magyarszék – Mozsgó 1-1     
    

       Góllövő: Horváth Benjamin  
         

  

17. forduló    2014. 03. 08. (szombat)  
 

             Mozsgó – Görcsöny 3-2 
 

         Góllövők: Miczek Zsolt, Benkő István, Szarvas  

Bence 
          

18. forduló    2014.03.16. (vasárnap) 
 

               Drávafok – Mozsgó 0-7 
 

       Góllövők: Szarvas Bence (2), Miczek Zsolt, Hegy-

háti József, Horváth Benjamin (2), 

Zsigmond Bálint   
 

19. forduló    2014.03.22. 15:00 (szombat)  
 

              Mozsgó – Csertő  8 : 0 
 

       Félbeszakadt 
 
 

 

20. forduló    2014.03.29. (vasárnap)  
 

                Mozsgó – Mágocs 4-2 
 

         Góllövők: Horváth Benjamin, Lengyeltóti Tamás, 

Szarvas Bence, Takács Mihály 

 

 
 

 

 

Baranya megyei III. osztály felnőtt Czibulka csoport 
2013/2014. évad 
tavaszi forduló 

Áprilisi mérkőzések  
 

21. forduló    2014.04.05 15:30 (szombat) 
 

                 Mozsgó – Lakócsa 3-0 
 

     Góllövők: Szarvas Bence (2), Horváth Benjamin 

 

22. forduló    2014.04.13. 16:00 (vasárnap) 
 

                 Kishárságy – Mozsgó 
 

Barátságos labdarúgó mérkőzés  
 

                     2014.04.09. 14:00 (szombat) 
 

                 Mozsgó – Szentegát 
 

24. forduló    2014.04.26 16:00 (szombat) 
 

                 Mozsgó – Magyarhertelend 
 

25. forduló    2014.05.04 17:00 (vasárnap) 
  

                 Gyód - Mozsgó 

A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető. 

Fáth Roland (segéd edző), Vágner Zoltán, Szili László (pálya 

edző), Horváth Pista (vezető edző), Takács Mihály Márk, Benkő 

István, Hegyháti József, Németh Tibor, Szili Péter, Lengyeltóti 

Tamás, Fodor Márió, Lengyeltóti Máté, Bánhegyi Tamás, Zsig-

mond Bálint, Horváth Benjamin, Szarvas Bence, Miczek Zsolt 

(csapat kapitány), Teberi Attila, Takács István (kapus)  

mailto:mozsgokonyvtar@gmail.com
http://www.bmlasz.hu/

