Kisütött a nap...
„Az élet egy szerencsekerék, rajtad áll hogy forgatod!”
Amaru Shakur, Tupac
Az elmúlt tíz-húsz év téli időszakára visszagondolva az időjárás kiszámítható volt. Október közepén
megjöttek az első fagyok, a mindenszentekre nevelt krizantémokat betakartuk, gyertyagyújtáskor
felhúztuk a téli kabátot, november és december
hónapokban már tombolt a tél, és örültünk a havas
karácsonynak. Tudtuk előre, hogy a februári hó
gyorsan elolvad, mert a nap már magasan jár, és
márciusban már veteményeztünk, vagy ne adj'
Úristen napoztunk. Ugyan az áprilisi tavaszi szellő
vissza-visszatért, de a tavasz rendre megérkezett.
Néhány éve felborult ez a kiszámítható
rendszer, nyáron tavasz van, esik és hűvös van,
télen ősz, hisz novemberben még a 14 fok meleget
mértünk és élveztük a napsütést, decemberben
ugyan már ízelítőt kaptunk a hóból, de inkább csak
az új évben mérgelődtünk miatta. Bosszankodtunk,
hogy járhatatlanok az utak, havat kell dobálnunk,
és még a nap sem süt.
A hangulatunkra, közérzetünkre nem volt jó
hatással az időjárás, sokan panaszkodtak, borúsan
látták a jövőt. Hogy miért is?... Ha kérdeztek, igyekeztem mindenkit felvidítani azzal, hogy nemsokára kisüt a nap, biztosan csak ez rossz kedvének
okozója. Nem a bizonytalanság, nem a jövőtől való
félelem, nem a családi, a munkahelyi problémák...
Mivel az áldott napsütés még mindig váratott magára, ezért az lett az új szlogen, hogy nálam
már kisütött a nap. Mert ha másképpen nem megy,
hát a lelkünkbe süssön ki! Akarjuk a jót, lássuk
meg a szépet, örüljünk az élet apró dolgainak,
gyűrjük le pesszimizmusunkat. Figyeljünk egymásra, vegyük észre, ha a környezetünkben élőknek
gondjuk van, mosolyogjunk rá, segítsük!
Már csak azért is, mert tényleg ott lopakodik a kertek alatt a tavasz. Elküldte nekünk előhírnökeit a virágokat, hogy színessé tegyék napjainkat.
P.É.

Tízmilliószoros nap!
Március 5-én bármit kívántál is, jót vagy rosszat, az a
tibeti hagyományok szerint tízmilliószoros erővel teljesült. A keleti kultúra lényeges pillére az évenként
ismétlődő 10 milliószoros nap. Ezeket a hagyomány
szerint sorsfordítónak tekintik, kiemelt figyelmet szentelnek rájuk. Ezek az energiák kedved szerint formálhatók, kihozhatsz belőlük sikert és elégedettséget, de
akár bukást is. A te szellemed, akaratod és erőd teszi
ezeket az energiákat pozitívvá vagy épp negatívvá.
Amilyen rezgéseket kibocsátasz, olyanok érkeznek
vissza hozzád. A mérleg nyelve mindig kiegyensúlyozódik. A jó jót, a rossz rosszat vonz.
10 milliószoros napok 2015-ben március 5,
június 2, július 20, november 3.
Nagy terheid, hibáid, botlásaid, vétkeid feloldását ezekre a napokra időzítsd. Bátran kérj örömöt,
elégedettséget, szépséget, jóságot, boldogságot
magadnak, környezetednek, sőt, másoknak is! Lényeges, hogy ne magadat helyezd középpontba, ne
csak magadnak kívánj!
K.É.
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Mozsgó község hölgy lakóit
nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm
nőnap alkalmából.
Mozsgó község képviselő-testülete
nevében
Kovács Zsolt
polgármester

Nem csak ezen a napon vagyok nő
Mikor is kezdődött? Az első március 8.-hoz kapcsolódó esemény 1857-ben történt, amikor is New
Yorkban a textilipari nődolgozók az utcán tüntettek
a munkaidő csökkentéséért és a béregyenlőségért.
1917-ben ugyan ezen a napon a kenyérért és békéért tüntettek Oroszországban. A későbbiekben
már új értelmet nyert a nőnap: a női mozgalmak
tétje már az egyenjogúság volt. Végül az ENSZ
1977-ben ezt a napot, március 8.-át, világnapnak
nyilvánította ki.
Ma már ez a nap nem arról szól, hogy a nők
valaha az egyenjogúságért harcoltak. De akkor
tulajdonképpen mit ünneplünk? Azt hogy szimplán
nőnek születtünk? Főzünk, mosunk, takarítunk,
visszük a háztartást, neveljük a gyereket… És akkor a férfiakat miért nem ünnepeljük? Fizikai munka, védelem, segítség… És az a közhely, hogy „…
hova lennétek ti nélkülünk...??” Ez kölcsönös, tessék elfogadni.
Úgy érzem, hogy ez a nap kezd hasonló
alakot ölteni, mint a Valentin nap. Hatalmas virágcsokor, doboz bon-bon, piros szíves párna. Persze
nagyon örülök, hogy ilyenkor jól megy a virágárusoknak, meg az áruházaknak, de nem ez a lényeg.
Aznap különleges a figyelem. És ez olyan érzés,
mintha a többi nap nem számítanánk. Pedig minden nap jól esne pár kedves szó, vagy akár egy
szál virág. És akkor itt ez a nap, mikor hirtelen
mindenkinek eszébe jutsz, elhalmoznak különféle
dolgokkal. Arról nem is beszélve, hogy a férfiak
kötelességüknek érzik, hogy vegyenek valami
ajándékot. Uraim, ez felesleges. Nekünk nem a
megjátszott érzelmek kellenek, hanem az őszinte
tisztelet és szeretet. És ezekre nem csak évente
egy nap van szükségünk. Hanem minden nap. És
minden nap szükségünk van Rátok is. Nélkületek
mi sem lennénk igazi nők, és nem lenne igazi nőnap sem.
Juhász Dalma

A nők férfi szemmel
Talán néha úgy érezzük, mi férfiak, hogy a nőket
olyan nehéz megérteni. Csupán egy kis törődésre
vágynak, de nem abban az értelemben, ahogy mi
elvárjuk tőlük. A nők máshogy gondolkodnak és
éreznek, ezt el kell fogadni. Ennyi. Nem hinném,
hogy a nők csak nőnapon vagy Valentin napon
érdemlik meg azt a kis törődést, amit kapnak. Szó
se róla, megérdemlik, de miben más egy ilyen nap,
mint a többi? Talán nem kéne ugyanúgy szeretni
életem párját az év többi napján? A többi átlagos
napon nem érdemlik meg a törődést? Dehogynem,
csak manapság mindenki siet, és nincs ideje
semmire. Közben meg elrohan mellette az élet.
Nem kell alkalom arra, hogy meglepjük párunkat.
Hiszen mi szeretjük őket, még ha nem is mutatjuk
ki annyira vagy olyan gyakran, mint azt elvárják.
Ettől függetlenül mi férfiak a nőkért élünk, hogy
mindent megadhassunk nekik. Azt szeretnénk,
hogy szerelmünk boldog legyen, hogy a kapcsolat,
amiben élünk kiegyensúlyozott legyen. Hogy minden reggel jó érzéssel keljek fel mellőle, és minden
este biztonságban bújjon hozzám aludni. Ugyan
néha kicsit bonyolultak, és nehéz velük, de nélkülük nem létezhetünk.
Kovács Gábor
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BABAÚSZÁS
Különleges lehetőség a Mozsgón élő picik
részére.
A mozsgói Biztos Kezdet Gyerekház
babaúszást szervez
0-3 éves korosztály részére.
Várjuk a jelentkezéseket a gyerekházban vagy a
06 20 2613865 telefonszámon 2015. március 20ig. A program ingyenes.
Pölcz Istvánné

E-HULLADÉKGYŰJTÉS
A mozsgói általános iskola az idei évben is felvállalta 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 április 30-ig lehet elhelyezni az iskola alsó udvarában.
A begyűjtött készülékekért az iskola támogatásban részesül. A munkát az iskola környezetvédelmi szakköre koordinálja.
Matus Attila
06 30 607 1631

VÁGÓPONT A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Április hónaptól megnyit a vágópont. A húst
többféle struktúrában dolgozzuk fel, kiszolgáljuk
a közületeket, közintézményeket, a lakosságot.
Elsődleges célunk, hogy Mozsgó község lakosságát ellássuk friss hússal.
A következő szolgáltatásokat kívánjuk nyújtani:
 bérvágás - a saját vagy a megvásárolt
sertést levágjuk, daraboljuk, csomagoljuk
a megrendelő kívánsága alapján. A sertés
így elszállítható félbevágva, zacskóba
csomagolva.
Ennek a szolgáltatásnak a díja nagyon
kedvezményes lesz, kb. 5000 Ft.
 bérvágás továbbértékesítésre - amennyiben a megrendelő a levágott sertést értékesíteni akarja, a szükséges papírokat ki
tudjuk állítani a mintavétel után.
A szolgáltatás ára: bérvágás ára + 1500
Ft.
 friss hús vásárlása - a vágópont által feldolgozott sertéseket továbbértékesítjük.
Ennek módja, hogy szerdánként 12.00
óráig leadott rendeléseket fogadjuk, majd
pénteken a rendelt áru átvehető.
A megrendelt mennyiséget hűtőautóval
fogjuk kiszállítani.
A BÉRVÁGÁS RÉSZLETEIRŐL, AZ ÉRTÉKESÍTÉSRŐL LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK
MÁRCIUS HÓNAPBAN.
Reméljük egy olyan lehetőséghez juttatjuk Önöket, melynek előnyeivel élni kívánnak.
Kovács Zsolt
polgármester
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Képzés Mozsgón

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Őri Ferencné szül.: Varga Anna /Molvány,
1926.12.05. an.: Márkus Mária/ volt Szigetvár, Temesvári u. 18. sz. alatti lakos 2015.
február 19-én elhunyt.
Tormási Andrea (Szigetvár, 2012.12.01. an.:
Horváth Andrea) volt Mozsgó, Pozsonyi u. 5.
sz. alatti lakos 2015. február 22-én meghalt.
Dr. Herczeg Józsefné szül.: Nagy Izabella
(Nagylég, 1933.04.06. an.: Bacsák Erzsébet)
volt Mozsgó, Árpád u. 21. sz. alatti lakos
2015. február 26-án elhunyt.
Kövesi Katalin (Mozsgó, 1932.04.08. an.:
Márki Anna) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 17/1.
sz. alatti lakos meghalt 2015. március 2-án.

Mozsgón a Tűr István Képző és Kutató Intézet
házi betegápolói tanfolyamot szervezett. A tanfolyamon mind a 14 résztvevő sikeresen levizsgázott.
Jedinkai gyalogút

Nyugodjanak békében!

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük
azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
március hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Puskás Istvánné Árpád utca
Dr. Göttche Viktor Kolozsvári utca
Papp Józsefné Kolozsvári utca
Kula József Kolozsvári utca
Papp József Kolozsvári utca
Papp Józsefné Kolozsvári utca
Szentpál Mihályné Mátyás király utca
Megyesi Józsefné Mátyás király utca
Ságodi József Mátyás király utca
Vusics József Kolozsvári utca
Rab Györgyné Alsószőlőhegy
Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári utca
Józsa Gyuláné Petőfi utca

A Jedinkai szőlőhegyre vezető gyalogutat megtisztították, és korlátot építettek a jobb járhatóság érdekében a közfoglalkoztatottak.

Március 14.
szombat 14:45
Március 21.
szombat 14:45
Március 28.
szombat 14:45
Április 5.
vasárnap 11:30
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BÚCSÚZUNK
Mondd!
Emlékszel a régi tanítódra?
Ki egykor a kezedet fogta
Ki tanított a szépre, jóra?
Ki tarisznyádba az útravalót rakta?
Ki megtanított a betűvetésre,
a számok rejtelmére,
az olvasás szépségére,
a természet megbecsülésére?
Február hónapban két mozsgói tanítótól is búcsúztunk. Mindketten szeretettel és odaadással nevelték a rájuk bízott gyermekeket. Ők voltak, akik elvetették a magot a mozsgói gyerekekben, akik
megszerettették a betűket, a számokat, akik megadták az alapokat a jövőjükre nézve. Szívesen és
nagy-nagy szeretettel emlékeznek vissza rájuk tanítványaik.
Őri Ferencné
Varga Anna
(Molvány,
1926. 12.05. –
Szigetvár,
2015. 02. 19.)
Tanítói oklevelét
1947ben a dombóvári tanítóképzőben szerezte meg, és
még abban az
évben
Görösgalon
kezdett
el
tanítani. Itt ismerkedett meg férjével, Őri Ferenccel.
Mozsgóra 1963. szeptemberében, már együtt kerültek, Feri bácsi iskolaigazgatóként, Panni néni
osztálytanítóként. Két év után napközis csoportvezetőként dolgozott tovább. Arra törekedett, hogy
az iskola és a napközi is a tanulók második otthona legyen. Igyekezett a szülőkkel is jó kapcsolatot
kialakítani, és bekapcsolódni a falu életébe. Aszszonyklubot alakított, kiállításokat, kirándulásokat
szervezett részükre.
Gyászjelentésén ez a szöveg olvasható: "Az
édesanyák nem halnak meg sohasem, csak fáradt
szívük örökre megpihen." A tanítás mellett számára
a család volt a legfontosabb. Öt gyermekük született.
Február 26-án kísértük végső nyughelyére,
férje és gyermekei mellett búcsúzott tőle kilenc
unokája, kilenc dédunokája és sok száz tanítványa.

Dr. Herczeg Józsefné Nagy Izabella (Nagylég,
1933. 04. 06. – Szigetvár, 2015. 02. 26.)
Szintén a dombóvári tanítóképzőben szerezte meg
diplomáját 1954 júliusában. Tanított Kaposszekcsőn, Sásdon, iskolavezetőként és népművelőként
is dolgozott. Mozsgón 1957 novemberétől tanított.
Szerette a munkáját, a gyerekeket, nagy-nagy türelemmel bánt velük. Pályája első éveiben a kicsik
nevelése mellett matematikát, kémiát és földrajzot
is tanított. A 60-as évek végén, 70-es évek elején
sikerrel vett részt a Varga Tamás, nemzetközileg
elismert matematikatanár által kidolgozott komplex
matematikatanítási kísérletben, bemutató órái vitték a mozsgói iskola jó hírét. Munkáját járási szinten is elismerték. 35 évi munka után, 1988-ban
vonult nyugdíjba. 2014 júniusában pedagógiai
munkásságáért megkapta a gyémánt díszoklevelet.
2011 szeptemberében a Mozsgó újság hasábjain vallott szülőhazájához, a ma Szlovákiához
tartozó Csallóközhöz, való kötődéséről. Gyermekként, 1947-ben került Magyarországra. Tíz évvel
később, 1957-ben ment férjhez, házasságából három fia született.
Kérését teljesítve, családja otthon helyezte
örök nyugalomba a hamvait.
Köszönjük, hogy neveltétek, tanítottátok gyerekeinket, hogy félelmeiket eloszlattátok, hogy megvigasztaltátok őket, ha szomorúak voltak.
Köszönjük, hogy önzetlenül csak értük tettetek,
mindig jókedvűen, mosolygósan, bölcs cselekedetekkel.
Emléketeket megőrizzük, nyugodjatok békében!
P. É.
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Iskolai farsangi bál
2015. február 14.

A jelmezes felvonulást az egyéni jelmezesek kezdték, majd az osztályok csoportos kreációit láthattuk. Ezt
követően a 7.-8. osztályosok, valamint tanáraik zumba bemutatója következett. A vendégbohócok szórakoztatták a gyerekeket, volt előadás, lufihajtogatás, arcfestés. Tombola sorsoláson sok értékes nyeremény
talált gazdára. Discoval zárult az iskolások idei farsangi bálja.
Egyéni versenyzők:
I. hely: Suzi, II. hely: Felemás ördög/angyal, III. hely: Ludas Matyi

Csoportos versenyzők:
I. hely: Mignomok, II hely: Mozsgói Busók, III hely: Smiley-k, Közönség díj: Mignomok

Szülői munkaközösségi díj
I hely: Pán Péter, II. hely: Vasorrú, III. hely: Tanár-diák
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Szociális otthon farsangi mulatsága
2015. február 17.

Kellemes idő, jókedv, derű és sokszínű műsor jellemezte a délutánt, amikor a mozsgói és turbékpusztai
szociális otthon lakói összegyűltek megünnepelni a farsangot. Country- és cigánytánc, ének, téltemetés
valamint napraforgótánc színesítette a programot. A táncok és jelenetek a betanítók kreativitásáról árulkodtak, igazán ötletes és változatos koreográfiákat láthattunk.
A dolgozók is készültek meglepetéssel, egy fekete-fehér pantomim tánccal, érdekes és figyelemreméltó
volt. A délután hátralévő részében a szórakozásé volt a főszerep.

Télbúcsúztató
2015. március 07.
Az óvodások dalokkal versekkel búcsúztatták a telet. A bált a nagycsoportosok nyitották a boszorkányok
táncával, majd a középső és nagycsoportosok nyuszi tánca következett. Az óvoda apraja nagyja szülőkkel
és óvónőkkel közösen táncoltak. A szülők és a gyerek a Marry Poppins-ból jól ismert " Mosolyogni kell"
című dalra mutatták be közös produkciójukat. Ezután következett a jelmezes felvonulás, majd volt kötélhúzás, söprű adogatás, lufi ütögetés. A tombola sorsoláson sok szép és értékes nyeremény volt. Finom
szendvicsek és sütemények várták a megjelenteket.

7

MOZSGÓ

Farsangzáró kakasütés Várdarócon
Tizenharmadik alkalommal elevenítették fel a
drávaszögi Várdarócon február 17-én, húshagyókedden, a több száz éves farsangbúcsúztató népszokást.

2015. március

és óvodások a Bellyei járás mind a négy településéről, ezúttal is több mint 150-en voltak. Kereplőkkel, csörgő-zörgő tárgyakkal űzték a telet. Kisebb csoportokat alkottak, és mindenki megkísérelhette a plüss kakasfej leütését. Közben a nagyobb kakasok is „útra keltek”. A zenés traktoroskocsis felvonulás a főutcán haladt, a fiatal „kakasok” pedig körbeugrálták a kint álló asszonyokat,
lányokat, és friss tojást vagy aprópénzt kaptak
tőlük.
Micheli Zsolt, a Várdaróc Magyar Kultúregyesület
elnöke szerint a hagyományoknak nagyon fontos
szerepük van, különösen egy ilyen kisszámú közösségben, mint amilyen a horvátországi magyarság. A hagyományok erősítik az összetartozás
érzését, ápolni kell őket.

Mint minden évben, most is a kakasoké volt a főszerep a Várdaróc Magyar Kultúregyesület szervezésében zajló eseményen.

Mozsgó települést Kovács Zsolt polgármester és
csapata képviselte, aki két nyári rendezvényre is
meghívta a drávaszögi település képviselőit.
In: Új Magyar Képes Újság, 2015. 02. 25. Varga József

Délutánra megélénkült a falu központja, sorra érkeztek a színes kakasjelmezbe öltözött iskolások

.

Tamasics János
Mit jelent ma magyarnak lenni?...
Mit jelent ma magyarnak lenni?
Ezernyolcszáznegyvennyolc,…mit jelent?
Szabadságért szenvedni?
Szeretni az idegent?
Mit jelent nekünk Trianon?
Ezerkilencszázötvenhat?
Mit jelent a hon?
Mit jelent Nyugat?
Mit jelent ma magyarnak lenni?
Külföldön, itthon idebent?
Magyarságunk feledni,
feladni, mit jelent?
Mit jelent ma magyarnak lenni?
Szégyellni, a piros-fehér zöldet?
Vagy, nagyon szeretni
a Szülőföldet?
Mit jelent ma magyarnak lenni?
Tenni, amit mások akarnak?
Nem vádolhat bennünket senki:
Ha megmaradunk magyarnak!
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V. MOZSGÓI EGÉSZSÉGNAP
és
Tavasz köszöntő vásári kavalkád
2015. március 28. szombat 14.00 - 18.00 óra
Kazaliczky Antal Művelődési Ház

Tavaszi zsongás az egészség jegyében!
Mindenkinek fontos az egészség, és ezért meg is
teszünk minden tőlünk telhetőt.
Idén immár ötödik alkalommal kerül fókuszba a
mozgás, az életmód, az egészség. Egy délután,
amikor csak magunkkal foglalkozunk, kóstolunk,
tornászunk, megméretjük a vércukorszintünket,
előadásokat hallgatunk érdekes témákról. Erről
szóljon a március 28-ára tervezett programunk.
Mivel közeleg a húsvét, ezért lehetőségünk lesz
egy kis vásári forgatagra, ahol helyi termelők kínálják portékájukat. Ha már kellőképpen elfáradtunk
kóstolhatunk az egészséges ételek és italok közül.
Íme, egy kis ízelítő.

2015. március 26. csütörtök 18.00 óra
EGÉSZSÉGNAPI RÁHANGOLÓDÁS JOÓ-VAL
Jóga – Próbáljuk ki együtt! (ingyenes)

Szervezők: Mozsgóért Egyesület
Land-Art Kft.

2015. március 28. szombat

Vásári forgatag
Kézműves bemutatók

Főző bemutató
Néptánc műsor

Táncház

Népi játszótér kicsiknek és nagyoknak

Előadások
Gyermek játszósarok

Egészségügyi szűrések
Kozmetikai tanácsadás
Szabadtéri sportolás

Egészséges ételek, italok
kóstolója
Fő támogatók:
Mozsgó Község Önkormányzata
BM Mozsgó-Turbékpusztai Integrált
Szociális Intézmény

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
Szentivánéji álom
2015. április 25-én (szombaton) színházlátogatás
a Pécsi Nemzeti Színházba.
Az előadás este 19.00 órakor kezdődik. Indulás
17.30 órakor Mozsgóról.
Várunk minden érdeklődőt! Jegyek korlátozott
számban rendelhetők a könyvtárban. Jelentkezni
március 17-ig lehet.
Jegyár: 2800 Ft+buszköltség
A megvásárolt bérletek az előadásra érvényesek.

A 2014. évben a felajánlott 1 % adóból
226.146.-Ft gyűlt össze, melyet a Mozsgói
rendezvényekre fordítottunk.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik
támogatták egyesületünk munkáját!
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KEDVES OLVASÓ…

Egyre aktuálisabb a fenti cím, ahogy egyre többsokszor jogos bírálatot kapok a cikkek kapcsán.
Örülök, a megjegyzéseknek: ebből tudom olvassák, amit írok. Hál’ Istennek egyre gyakrabban
környékbeli településekből is kapok visszajelzést,
ami annál inkább öröm, mert maga a Mozsgói újság révén is ismertebbé válik településünk.
Az egyik jogos megjegyzés: hosszúra sikerült a múlt havi cikk. Igyekszem rövidíteni, de mire
a kertészet, gyümölcstermesztés, egy kevés szőlő,
– és nem tudok lemondani, hogy írjak az évkör, a
,,nagy mindenek” ismertetéséről, ami egész létünket, termelésünk, természethez való jó-rossz viszonyunkat megszabja. A természet,,leigázása”
helyett a természethez való alkalmazkodáshoz
,,benne éléshez” szeretnék alkalmanként, nem
egyedül üdvözítő megoldást, csak egy-egy tippet,
receptet adni (több-kevesebb sikerrel). A másik
kívánság konkrétabb, kiterjedtebb vegyszerismertetést kért. Próbálok a kérésnek eleget tenni, megjegyezve, hogy egyedül üdvözítő szerek nincsenek.
Nehéz előre egy hónappal tippet adni az időjárás
és egyéb tényezők miatt.
Ma
Magyarországon
kb.
2500
növényvédőszer van forgalomban. Az I., II. és III.
kategóriás szerek közül a kevésbé hatékony III.
kategóriás szerek vásárolhatók szabadon. A II.
kategóriások az úgynevezett,, zöldkönyvhöz” kötöttek. Az I. kategóriához már növényvédő szakmérnöki képesítés kell. A különböző szerek nem
törvényszerűen és a felhasználás szakszerűségétől
függően, de egyre mérgezőbbek! Mozsgón az I.
kategóriás szert egy embert ismerek, hogy használhat, II. kategóriást használni fél- egy tucatnyian
vagyunk jogosultak, a III.-at bárki használhatja,
ezért az utóbbi kettővel foglalkozom az írásaimban.
(Nem foglalkozok a fekete vagy szürke úton beszerezhető szerekről.) Növény védőszereknél mindig
nagyon figyeljünk az adagolásra és az élelmezésegészségügyi várakozási időre.
A növényvédelem okán főleg gyümölcs, de
zöldségtermesztésnél is meg kell említeni a fajtakérdést. Ha megfelelő ízű, tetszetős, olyan zöldséget, gyümölcsöt tudunk termelni, ami a betegségeknek viszonylag ellenálló, részesítsük előnybe. A
hagyományos régi fajták ilyenek (nem kivétel nélkül).
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Az utóbbi időben behurcolt betegségek (pl.: tűzelhalás) ellen régi fajtáink egy része nem megfelelően ellenálló. Jó kezdeményezéseket találunk az
országban új fajták tekintetében pl. Pölöskén, régi
zalai gyümölcsfák esetében, Pórszombat mellett,
ahol telepítenek és tesztelnek gyümölcsfajtákat. Ha
nem akarunk Zaláig tekinteni, nézzünk körül Mozsgón az Ölbei csemetekertben és nálunk is, Sanya
fiam kísérleteiben pár tucat gyümölcsfa ellenálló
képességének tesztelése folyik. Reméljük lesz köztük, – ha nem több – pár fajta, amit vegyszer mentesen, de legalább vegyszertakarékosan lehet termeszteni.
Még egy keveset a növényvédelemről, a
konkrét teendőkről és szerekről. A múlt havi számban írtam már a zöldségfélék magvetéséről. Az
apró növénykék legnagyobb betegsége a palántadőlés. Az apró növény szárának befűződése, vékonyodása jelzi. Az ellene való védekezés vegyszere a Dithane M-45, ami III. kategóriás (szabadon
forgalmazható és felhasználható). Ez kis kiszerelésben mezőgazdasági, kertészeti boltokban kapható. Ezen kívül réz és kén tartalmú szerek használhatóak. Vannak, akik a magvetés után beöntözik a talajt, mások a kikelt növényt permetezik,
locsolják, a csomagoláson leírt töménység alapján.
A múlt havi számban írtam már a lemosó permetezésről, lassan az elvégzéséhez az utolsó határidőhöz közeledünk. Lemosáshoz réz-ként, rézhidroxidot és egyéb rezes és kénes szereket használjunk.
A metszésnek is már itt az ideje. Mi nem
igen vágunk vissza vesszőt, inkább gallyakat tőből
eltávolítva ritkítunk. Legtöbb fafajnak jó ha központi tengelyét hagyunk. Váza vagy katlankoronát
meggynél, őszibaracknál alakítunk ki. Először a
túlságosan lelógó ágakat távolítjuk el, majd a nagyon feltörő hajtásokat és a sérült vagy beteg ágakat. A megmaradt koronából gazdálkodunk, alakítjuk, ritkítjuk. Ha nem tőből távolítjuk el, akkor elágazásnál, oldalhajtásnál vágjuk el, ne hagyjunk
"kabátakasztékot", így könnyebben gyógyul a
seb. Almástermésűekkel kezdjük, végére hagyják a
csonthéjasokat. Ezek érzékenyebbek a moníliára,
ha metszéskor már jobb a nedvkeringésük gyorsabban gyógyul, nincs akkora esély fertőzésre.
Bár ma reggel még deres volt a mozsgói rét, de
pár napja beköszöntött a meteorológiai tavasz. A
csillagászati tavasz még több mint két hét, de egykettőre itt lesz. Kezd indulni, pezsdülni a természet
és az ember lelke, kedve. Én most nem is a fiatalokról írok, akik vére pezsdül (ez természetes). Én
most egy sort szentelek az öregasszonyoknak,
azoknak, akik kapát-gereblyét fogva a korunk alkonyán is – ha már másként nem – a kertjükbe új
Életet nevelnek. Vegyünk Róluk példát!
Győri Sándor
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A VÍZ VILÁGNAPJA
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de
Janiero-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívta a kormányok, szervezetek és magánszemélyek
figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk,
védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
2015-ben a Víz Világnapjának kiemelt témája a „Víz és a
fenntartható fejlődés” lesz.
A Föld felszínének mintegy 70%-át víz borítja, ennek 97%-a
sós, és csak 3%-a édesvíz. Az édesvíz 75%-a állandóan
fagyott állapotban van, így a Föld teljes vízkészletéből csak
0,08% alkalmas emberi fogyasztásra.
„Se ízed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy
az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)

Mozsgó ivóvíz hálózatának kiépítése 6
évet vett igénybe (1968-1973)
1968-ban fúrták az artézi kutat
1969-ben alakult a vízmű
1970-ben elkészült a 100 m3-es víztároló
1973-ig lefektették a párhuzamos vízvezetékeket
Forrás: Mozsgó története képekben, 2014
Kántor Éva

Tiszta vizet mindenki poharába
Víz!
Elgondolkodtam, teljesen természetes, hogy víz folyik a
csapból, de mit is jelent valójában? Biztosan mindenki hallja
a hírekben, olvassa a sajtóban, hogy fogyóban vannak a
föld vízkészletei. Legyintünk, hiszen nem tudjuk felfogni
hogyan lehetséges ez? Halljuk és látjuk, hogy más földrészeken nagy kincs a tiszta víz, szomjaznak az emberek,
nem tudnak tisztálkodni stb. Most a víz világnapja alkalmából, gondoljunk, arra miként tudnánk spórolni vele, hogy a
következő nemzedékeknek is legyen mit a pohárba tölteni.
Nem nagy dolog, ha fogmosás közben elzárjuk a csapot,
vagy fürdés helyett a zuhanyzást részesítjük előnyben és
máris tettünk egy pici lépést a környezettudatos élet felé.
Ilyen és ehhez hasonló apró dolgokkal mi hétköznapi emberek is hozzájárulhatunk az élet jobbá tételéhez.
Én mindenesetre azon leszek.
B. A.

Mozsgói víztároló, 1973
Fotó, szöveg: Péteri Ferenc
1983. november 3. Megtörtént az új mélyfuratú kút átadása. Reméljük, hogy az eddig gyakorta ismétlődő nehézségekiszapos, homokos víz, vízhiány, megszűnnek.

11

MOZSGÓ

MOZSGÓ TÁRSADALMA 3. RÉSZ

Mozsgó, 1936

A pógárok
Az úrbérrendezés után pógárnak nevezték a
telkes jobbágyokat, valamint a későbbi telekaprózódás során elszegényedő pógár leszármazottjait
is, akik kevesebb földet birtokoltak. Ugyanis ők a
származásuk miatt nem süllyedtek le az alacsonyabb társadalmi rétegbe.
A mozsgói pógárok nem tartoztak a társadalmi réteg legvagyonosabbjai közé, ugyanis az ő
birtokaik 4-5 fertályt (1 fertály= 6 hold) tettek ki,
míg a Mozsgón élő legvagyonosabb családé csak
3 fertályt, tehát 18 holdat. Természetesen szőlővel,
erdővel és legelőhasználati-joggal is rendelkeztek.
Ezeken a birtokokon nagyrészt állattartásra
rendezkedtek be a gazdák, a megtermesztett növények az önellátást és az állatok eltartását szolgálta, piacra legfeljebb csak gabonát vittek. A
pógár tulajdonához hozzátartozott még természetesen a beltelkén álló lakóháza is, mely az épp akkor élő divat szerint épült.
"A mozsgói Stecker család a legtekintélyesebb családok egyike, 17 magyar holddal rendelkezett. Jedinkán volt szőlője, beltelken 2400 saroköl
hostélja (kertje) volt. A szántót évente azonos
arányban vetette be: 5 hold búza, 3 hold zöld, 1
hold őszi és 1 hold tavaszi árpa, 3 hold kukorica,
1/2 hold répa és tök, 1/2 hold krumpli. Állatállománya 2 db lóból, 2 db anyakancából és csikóból, 2-3
db fejődtehénből, 1-2 db borjas tehénből, 5-6 db
birkából, 2 db anyakocából és szaporulatából, illetve mintegy 80 db csirkéből, 18-20 db libából, kacsából állt. Az 1920-as években, amikor Stecker
Mihály felesége, Mester Mária a családba került, a
tejet még feldolgozták vajat köpülve, túrót hevítve
belőle, s a kofaasszonynak feldolgozva adták el.
A 30-as évek elején csarnok létesült Mozsgón, s
ekkor naponta mintegy 15 liter tejet adtak el. "
A pógárok tekintélye a vagyonukon és a
törzsökös voltukon alapult. Jobban táplálkoztak,
mint az alsóbb rétegek, de a munkavégzés alól
nem mentesültek ők sem. Sőt a pógárok gyerme-
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keit már fiatalabb korukban munkára fogták, mint
cselédgyerekeket. A fiúk már 8-9 évesen, a lányok
pedig 10-12 évesen rendszeres munkát végeztek.
Ha a gazdaságban nem volt elég munka, mert a
gyerekek sokan voltak, akkor őket is elküldték az
uradalomba dolgozni, ugyanis a dologtalanságot
nem nézték el senkinek.
A napszámban szerzett pénz egy részét a
családi kasszába be kellett adniuk, másik részét
viszont megtarthatták maguknak. A legények pedig
a szülőktől kaptak pénzt, ha többen voltak, akkor
is szükség volt rájuk odahaza.
"Én mindig édesanyámtól kértem pénzt,
édesapámtól sose. De nem ám, hogy elköltöd
mindjárt, csak hogy legyen nálad pénz. Nem is sokat költöttem. A legényekkel nagyon ritkán mentünk
be így szombaton este Freifogelhez, hármannégyen összejöttünk és megittunk egy liter bort."
A leányok és legények külön bandákba tömörültek, az alsóbb rétegekkel nem barátkoztak.
Épp így volt házasság esetén is, a pógárok csak
pógárokkal házasodtak. Ezekben az esetekben a
vagyont nézték, ritkán házasodtak csak szerelemből.
A pógárok ritkán kerültek kapcsolatba az
alsóbb rétegekkel, főként csak a kisházasokkal a
közös földek használata miatt. Ilyen esetekben
általában a pógárok érdekei jutottak érvényre. Közülük kerültek kis a falu tisztségviselői is.
"Külön bandákba tömörültek, s legfeljebb a
kisházasok és részben iparosok kerülhettek be közéjük. Szőlőbeliekkel, cselédekkel nem barátkoztak,
ha a legény bement a kocsmába, a magaformájúakkal ült egy asztalhoz. Bálban, ha valaki más réteghez tartozott, s felkért egy pógárlányt egyszerűen mindjárt odajött egy pógárgyerek, oszt elkérte."
Viseletüket tekintve is elkülönültek a többi
rétegtől. Hasonló ruhákban még a kisházasok jártak, de köztük is különbséget lehet tenni az anyag
minősége és a ruhák száma alapján. A gazdák ünnepekkor csizmát viseltek, fehér ingben nyakkendő
nélkül, fekete kabátban, kalapban, kipödört bajuszszal jártak. Az asszonyok ünneplős ruhája pedig
hosszú, sötét színű, elöl csipkebetétes ruha volt.
A pógárok életformája, gazdálkodása mindenki számára példa értékű volt, ezen a vidéken ez
volt az elérhető legmagasabb rendű életforma. Az
alacsonyabb rangúak számára ennek elérése volt a
cél. Valamint a pógárság volt a helyi szokások hordozója törzsökös lakosságként.
Horváth Zsuzsanna
Forrás: Szabó I.-Szabó L. Mozsgó és társközségeinek társadalma, In.: Tiscium, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Évkönyve, 1993. 325-371. oldal
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Bemutatkozik a sportegyesület vezetője
Beszélgetésünk elején már láttam, hogy egy nagyon színes és izgalmas élettörténettel rendelkező emberhez van szerencsém.
Mindene a sport, már gyermekkora óta sportol, 913 éves koráig asztaliteniszezett, majd 14 éves
korától kosárlabdázott. Dél-vidéki magyar, de élt
már Németországban is, négy nyelven beszél…Ő
nem más, mint Kovács József a Mozsgói "Csizik
Mihály" Sportegyesület elnöke. Vele beszélgettem
életéről, eddigi munkásságáról, és az egyesületben folytatott tevékenységéről egyaránt.

Mikor és miért költöztél Németországba?
25 éves koromban rájöttem, nem bírtam a rendszert Tito halála után. Minden itthon megalapozott
egzisztenciális hátteremet magam mögött hagyva,
mennyasszonyommal együtt két kis kofferral elindultam Németországba. Ott egyből sikerült elhelyezkednem, nyelvismeretemnek köszönhetően,
aztán megházasodtam, majd született két lányunk,
és időközben lett három vállalkozásom is, összesen 32 évet éltem kint. Aztán besokalltam a vállalkozásaimmal, majd be is csődölt mind a három.
Ezután eladtam a házunkat, és elköltöztünk. De
még visszajártam Németországba, mert volt egy
kisebb vállalkozás, amelyet így is tudtam működtetni.
Miért pont Magyarországra és azon belül Almáskeresztúrra költöztetek?
Első körben Spanyolország jött szóba, de anyagilag nem bírtunk volna fenntartani ott egy házat,
illetve nehezen ment volna a Németország és Spanyolország közti ingázás. Így jött szóba Magyarország, és azon belül is mindenképp egy zsákfalura
gondoltunk, főként a nyugalom miatt. Először Pécsen éltünk 3 hetet, majd onnan kerültünk Almáskeresztúrra, az ingatlan közvetítővel közösen megnéztük jelenlegi házunkat, amely nagyon megtetszett és megvettük. Immár 13 éve itt élünk feleségemmel, lányaink Németországban maradtak.
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Említetted, hogy Németországban is volt szerencséd sportegyesületben tevékenykedni. Ott mi
volt a feladatod?
Először szakosztályvezető voltam, aztán az ottani
elnök betegsége miatt majd több mint fél évig vezettem azt az egyesületet. Tehát van mintám e
tekintetben.
Hogy jött maga az ötlet, hogy a "Csizik Mihály"
sportegyesület elnöke legyél?
Eleinte nem magamat szántam erre a pozícióra.
Javasoltam a polgármester úrnak, hogy vállalja el,
azt mondta, sajnos nem fér bele az idejébe. Csizik
Zsolt másnak akarta átadni ezt a pozíciót, munkahelyén előre léptették, így már az ő idejébe se fért
bele igazán ez a szerepkör, mondta nekem miért
nem veszem át én? Először azt válaszoltam, hogy
nem vagyok magyar állampolgár, így nem lehetnék
én az elnök. Aztán addig, addig, úgy döntöttem
oké, akkor megpróbáljuk. A közgyűlés megválasztott, majd megváltoztattuk az alapszabályt, beleírtuk, hogy külföldi állampolgár is lehet elnök. Ennek
a változtatásnak az elfogadtatásáig - melyre idén
január 15-én került sor –, csak ügyvezetője voltam
az egyesületnek.
Hogy tetszik ez a feladatkör?
Elsősorban szeretném elmondani, hogy én nagyon
szeretek itt lenni, szeretem Mozsgót, szeretem
Almáskeresztúrt, remélem az itt élő emberek is
valamennyire kedvelnek engem.
Nagyon tetszett, hogy megismertem a különböző
civil szervezeteket, melyekkel nagyon jól tud
együttműködni a sportegyesület, emellett pedig
szintén jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal
és az iskolaigazgatóval is. Meg kell említsem azt is,
hogy nagyon nagy szerencsének tartom, hogy Kovács Zsolt a polgármester, akivel már 13 éve nagyon jól ismerjük egymást, lehet, ha nem ő lenne a
falu vezetője, akkor el se vállalom ezt a feladatot.
Úgy gondolom, mind ketten bírjuk egymást, jól
tudunk együttműködni.
Azt is el kell mondanom, hogy úgy vélem, jó kis
csapatot, az egyesület vezetőségére gondolok,
tudtam magam köré szervezni. Ezúton is köszönöm nekik a segítséget és a támogatást.
Kikből tevődik össze ez a jó kis csapat?
Hajdú Szilvia iskolaigazgató, aki nagy segítséget
jelent egyesületünk számára, nagyon szereti a
sportot, Kovács Dezső az új tornatanár, aki nagyon
sokat segít az U15-ös csapat felkészítésében, Angyal Adrienn a pénztárosunk, Miczek Zsolt elnökhelyettes úgy szintén, Hegyháti József vezetőségi
tag, aki szakosztály vezetőként is tevékenykedett
az egyesületben, neki ezúton is szeretném megköszönni a szakosztály vezetőként nyújtott munkáját.
Üdvözöljük a mozsgói sportéletben Horváth Beát,
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aki az egyesület új szakosztály vezetője lett ez év
januárjától, kívánok, jó együttműködést.
A nagy sport múltadban a foci is szerepelt?
Igen amatőrként fociztam is, kapus voltam, illetve
még most is én védek az öregfiúknál. Mindenem a
foci, nagyon szeretem. De emellett természetesen
az összes többi labdasportot is.
Mik az eddigi tapasztalataid, milyen itt elnöknek
lenni?
Itt a mentalitás az, amihez hozzá kell szoknom.
Jelenleg próbálunk egy új irányt kialakítani, melyet
múlt év nyarán indítottunk el, elsősorban új szabályokkal, melyek a csapattagokra vonatkoznak. Például pénzbüntetéssel jár annak, aki nem jön edzésre, nem tudja igazolni a hiányzását, meccsen vitatkozik, sárga vagy piros lapot kap, ha megérezni az
alkoholt a játékoson a meccs előtt, akkor nem is
lehet jelen azon a mérkőzésen.
Bár a fiúk aláírták a nyomtatványt, tehát elfogadták az elvárásokat, már nem újdonság számukra.
Én azért kíváncsian várom, mennyire sikerül teljesíteniük őket, kinek hány ezer forintja fogja bánni,
mire ennek a szezonnak a végére érnek?... 
Mi az, amit vársz a focicsapattól, mint a Mozsgói
"Csizik Mihály" Sportegyesület elnöke?
A csapattól és az edzőtől, Horváth Istvántól azt
várja a vezetőség, hogy ha vért izzadva is, de maradjanak bent a megye II. bajnokságban. És a
drukkereket, - kiemelve közülük a Bölcsek Csoportját – ezúton kérném, hogy segítsék ennek elérésében a csapatot biztatásukkal. Az U21-től
Miczek Zsolt vezetésével azt várnám, hogy Mozsgó nevét vigyék tovább a megye II.-be.
Hogy látod, a mai fiataloknak mennyire van lehetőségük a sporttal foglalkozni, esetleg csapatjátékokban részt venni?
Úgy gondolom, a mai fiatalok kevesebbet sportolnak. Előtérbe vannak a gyorséttermi étkezések, a
kevés mozgás. Ez nem jó. Szerintem a különféle
testmozgást kellene inkább előnyben részesíteniük. Persze tudom, hogy ha valaki csapatjátékba
szeretné beíratni gyermekét, az manapság nem
kevés pénzbe kerül, és sok időt is elvesz.
De úgy vélem nálunk van rá lehetőség, hogy megpróbáljunk segíteni a sportolni vágyó fiataloknak,
nagy segítségünkre van ebben a helyi általános
iskola, amely sok utánpótlást ad számunkra, lásd
U15 lányok, akikkel Kovács Dezső testnevelés tanár sokat foglalkozik.
Az egyesületben hány fő vesz részt aktív sportolóként?
50 fő a focicsapat a tagok közül, melyben benne
vannak az U21-es fiú csapat, és a U15-ös lány
csapat és az egyes számú focicsapat is. Az asztali-
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tenisz 25-30 fős. Tehát mindösszesen 80 aktív
résztvevője van az egyesületnek. Ez a két sportág,
mely most aktívan működik. Emellett van még sakk
és bocsa is. A sakkal Bóni István foglalkozik, a
bocsa pedig jelenleg sajnos kicsit háttérbe van
szorulva, de igyekszünk ezen is változtatni a közeljövőben.
Az asztaliteniszről kevesebbet tudok személy szerint. Kérlek mesélj róla, jelenleg hol áll a csapat?
Két bajnokságon veszünk részt, megye I. két csapattal, és Dél-Zselici bajnokság, melyen Mozsgó
egy csapattal vesz részt.
Szeretném megemlíteni, hogy a Dél-Zselici bajnokság már 8-9 éve létezik, Pataki János illetve Matus
Attila sporttársak és vezetőségi tagok segítségével
alapítottuk meg, melynek én vagyok az elnöke. Az
asztalitenisz szakosztály szervezése és irányítása
szintén jó kezekben van Matus Attila személyében.
Jómagam is aktív résztvevője vagyok a hétfő esti
edzéseknek, melyek a Kazalicky Antal Művelődési
Házban zajlanak. Öröm nézni, mikor e napokon
megtelik a kultúrház, van, hogy több mint húszan
vagyunk. Ezúton is szeretném megköszönni, Puskásné Horváth Évának, Kovács Zsolt polgármesternek, és az önkormányzatnak is egyaránt, hogy
ez létrejöhet minden hétfő este.

Ezúton el szeretném mondani, hogy a Mozsgói
"Csizik Mihály" Sportegyesület rengeteget köszönhet az önkormányzatnak, a szakosztályok vezetésének, a pályázatok szervezőinek, pályázat írónknak, nélkülük nem működhetne ilyen olajozottan ez
a gépezet.
Mik a további céljaid és jövőbeli terveid, mint az
egyesület elnöke? Utolsó kérdésemre csak egyszerűen angolul válaszol Józsi bácsi. „I have a dream”
Majd sorolja…A pálya felújítása a fő cél, úgy, hogy kb. stadion
szintű legyen. Ehhez a célhoz már egyre jobban
közelítünk. Van már labdaháló, új cserepadok, gépesített eredmény tábla. Melyek közül több dolog
most lesz felavatva a tavaszi idénytől.
A legnagyobb álmom nekem személy szerint, pedig az lenne, hogy a mozsgói focipálya be legyen
kerítve kerítéssel. Persze ez ügyben még ki kell
kérnem a” kis csapatom” véleményét is.
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy,
hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák
rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a
szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva.
Ilyen egyszerű! (Simon Tibor)

Köszönöm a beszélgetést!
Kovács Norina
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Mozsgói "Csizik Mihály" Sportegyesület
Sakk sarok

Asztalitenisz

A február 28-án Somogyhárságyon megrendezett
Zselic Kupa Sakk Csapatversenyén Mozsgó csapata a második helyen végzett. Az utolsó fordulóig
fej-fej mellett álltunk a pécsi DOZSO-val, majd a
döntő csata következett. A rutin végül felülkerekedett, és nyertek a pécsiek. A tavalyi bronz után
mindenki örült az ezüstéremnek, de jövőre még
csillogóbb éremért fogunk harcba szállni.
Csapattagok:
Szabó Attila, Pintér Szabolcs, Bóni István, elkísérte
és buzdította a csapatot Perecz László.

XV. Zselic Kupa páros asztalitenisz versenyét Somogyhárságyon 2015.02.28-án rendezték meg.

Értékes eredményeket értek el fiataljaink is a Megyei Sakk Diákolimpia döntőjében Pécsett.
Pintér Szabolcs az 5. korcsoportban (középiskola
2. osztály) második, míg Bóni Gergő 1. korcsoportban (2. osztály) negyedik helyen végzett.
Gratulálunk nekik.

Asztalitenisz amatőr kategória: 9 páros indult

Szeretnék minden sakkszerető mozsgóit biztatni
arra, hogy látogassanak el sakk foglalkozásainkra,
amelyet péntekenként 18.00 órától tartunk a rendezvényteremben.
Kedves Szülők, küldjék gyerekeiket is, a sakk igen
jó hatással van a gyerekek szellemi fejlődésére és
személyiségük alakulására.
Köszönettel:

Verseny rendezője: Somogyhárságy Község Önkormányzata, Kishárságyi Sportegyesület
Asztalitenisz profi kategóriában 13 páros indult
I. hely: Keresztes-Nagy-Halas (DombóvárSzentdénes)
II. hely: Pintér-Szabó (Sásd)
III. hely: 3 Papp-Szekeres (Mágocs)
IV. hely: Matus-Kovács (Mozsgó)

I. hely: Lakatos-Nagy (Mágocs)
II. hely: Tamás-Szabó (Mágocs)
III. hely: Nagy-Bodó (Mágocs)
IV. hely: Hegyháti-Jusics (Mozsgó)
V. hely: Toplak-Sidó (Szentlőrinc)
VI. hely: Csizik-Modenszieder (Mozsgó)
VII. hely: Vörös-Sziber (Szigetvári Ördögök)
VIII. hely: Kolovics-Csapó (Mozsgó)
IX. hely: Boros-Horváth (Mozsgó-Szigetvár)
Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető

Bóni István
sakk szakosztály vezető
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Baranya megyei II. osztály férfi
felnőtt bajnokság 2014/2015.
évad tavaszi forduló
Februári mérkőzések
Barátságos mérkőzés 2015. 02. 21 (szombat)
Mozsgó – Merenye 3-2
Góllövők: Horváth Benjamin (2), Varga Ervin
16. forduló 2015.02. 28 (szombat)
Bicsérd – Mozsgó 1-0
Márciusi mérkőzések

U15 leány műfüves teremtorna
2015. február 22-én U15-ös lányoknak rendezett
tornát az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóság. A
tornát a PMFC csapata nyerte, a Mozsgó és a
Bóly előtt. Negyedik helyen a PVSK végzett,
megelőzve a Villány illetve a Sellye csapatait. A
torna végeztével minden csapat labda jutalomban
részesült, ezen kívül az első , második és harmadik helyen végző csapatok 1-1 kupát is hazavihettek. A díjakat Bogyay Zoltán megyei igazgató
adta át.
Gratulálunk a Mozsgó U15-ös lány focicsapatának és felkészítő tanáruknak Kovács Dezsőnek.

17. forduló 2015.03.07 (szombat)
Mozsgó – Harkány 1-0
Góllövő: Szarvas Bence
18. forduló 2015.03.14 (szombat) 14:30
Lánycsók - Mozsgó
19. forduló 2015.03.21 (szombat) 15:00
Mozsgó - Lovászhetény
20. forduló 2015.03.29 (vasárnap) 15:30
Vajszló – Mozsgó
21. forduló 2015.04.05 (vasárnap) 15:30
Pogány - Mozsgó

Olcsóbb lett a gáz

Ház eladó

PB - gázcsere Pálfyéknál 4.200 Ft/db

Kassai utca 28. szám alatt nagy telekkel

Érdeklődni 06-73/344-387

Érdeklődni: Bartosné Horváth Erzsébet
06-30/686-1422
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