FALUGONDNOKOK MEGYEI TALÁLKOZÓJA MOZSGÓN

Baranya megye polgármesterei, falugondnokai
vettek részt a 2015. április 16-án megtartott szakmai napon Mozsgón. A vendégeket köszöntötte
Kovács Zsolt polgármester és Samu János, a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének elnöke. A közel nyolcvan település részvételével zajló
eseményen, a falu- és tanyagondnokok munkáról,
a fejlesztés irányairól hallhattak előadásokat, cserélhettek tapasztalatokat a meghívottak.
Az előadók között tisztelhettük Horváth-Takács
Bernadettet, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakreferensét, Kiss Sándornét, a Baranya
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
osztályvezetőjét, és Csonkáné Utasi Katalint, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának intézményvezetőjét.
Délután kötetlenebb formában ismerkedtek a
sikeres közmunka-programokról az érdeklődők. Az
előadók között üdvözölhettük Bogdán Lászlót,
Cserdi község-, Nagy Árpádot, Bogdása község
polgármestereit. Mozsgó község eredményeiről a
polgármester úr beszélt, majd ezt követően meglátogatták a vágópontot, az üzemcsarnokot, a lé- és
szárítóüzemet, a gyógynövénykertet.
A találkozó során számtalan tapasztalatra tehettek szert a résztvevők, megismerhették más falugondnokok munkáját, megtekintették falunkat,
pozitív véleménnyel távoztak Mozsgóról.
Hegedüs János
falugondnok
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INFORMÁCIÓ
Vágások időpontja hétfő és szerda, ezt követő napon van a kiszállítás. A húst kedd és csütörtökön
délután 13.00 órától szállítjuk házhoz. Személyes
átvételre is van lehetőség, kedd és csütörtök 11.00
órától állunk szíves rendelkezésükre.
Kérésre darabolunk (első- hátsó csülök, comb,
lapocka, borda és karaj egyben), ebben az esetben
ládában történik a kiszállítás, a ládákat átvételkor
azonnal kérjük vissza.
Megrendelés, részletek egyeztetése (személyes
átvétel, cím, telefonszám) a következő elérhetőségen: Balogh György, Séllei Dzsenifer 20 413 1667
Az információk a
http://www.mozsgo.hu/onkormanyzati-vagopont
internetes oldalon is követhetőek.

VÁGÓPONT A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN

Kérem a falu lakosságát, hogy éljenek a felkínált
lehetőséggel!
Kovács Zsolt
polgármester

Mozsgó Önkormányzati Vágópont megkapta a
végleges működési engedélyt, hivatalosan megkezdtük a sertések vágását. Olyan üzemet létesítettünk, mely hosszú távon a falu önellátását biztosíthatja.
Elsősorban a MOZSGÓI lakosoknak kívánunk segíteni, ezért a szolgáltatások díja is ezt tükrözi.
Szolgáltatások:


bérvágás - a vágóhídra behozott sertéseket levágjuk, feldaraboljuk, igény szerint
csomagoljuk, kiszállítjuk.
Szolgáltatás ára: 5.000.-Ft



bérvágás továbbértékesítésre - kereskedelmi forgalomban értékesíthető a sertéshús.
Szolgáltatás ára: 5.000.-Ft+1.500.-Ft
húsvizsgálati díj



félsertések értékesítése 590.-Ft/kg

A tavaszi, nyári időszakban a legtöbben a friss húst
keresik, ilyenkor a sertések ára alacsony, az otthoni vágás nem jellemző. A vágópont korszerű hűtőberendezéssel van felszerelve, a húst azonnal hűteni tudjuk. Az önkormányzat rendelkezik hűtőautóval is, így kérésre a húst házhoz szállítjuk. Április
hónapban már meghirdettük a félsertések értékesítését, eddig 70-80 sertést adtunk el.

Készül a takarmánytároló és előkészítő

Sertéshizlalda

2

MOZSGÓ

2015. május

Eperültetvény

ÖNELLÁTÁS FRISS ZÖLDSÉGEKKEL

Másodéves eperültetvény a Pozsonyi utcában.
Hamarosan érni kezd a szabadföldi termés. Friss
fogyasztásra és befőzéshez is fogjuk értékesíteni.

Új munkaeszközök
Nagy lépést tett önkormányzatunk az önellátás
terén tavaly ősszel, amikor a Start közmunkaprogram keretein belül fóliasátor megépítéséhez kért
támogatást. Két fóliasátor felépítésére került sor.
Egy 60 m2-es sátor, főképpen
palántanevelés
céljára, fűtetlen kivitelben,
valamint egy dupla falú,
fűthető 250 m2-es növényház épült a paplak
kertben. A fűtés kivitelezéséhez ebben az évben
kértünk további támogatási összeget.
Mindkét sátor korai ültetést tesz lehetővé. A kis fóliából a március első
felében történt vetésnek köszönhetően, már többször került az iskolai konyhára zöldhagyma, spenót, valamint itt neveltük a saláta és a karalábé
palántákat is. A nagy sátorban kerültek elvetésre a
palánták, melyek mostanra már kiültethetőek szabad földbe.

A kerti traktor alkalmas a kisebb kertek termőterületének megmunkálására, a szabadföldi termesztés
szűk sortávolságainak megközelítésére, az év közben felmerülő növénytermesztési munkák elvégzésére. Betakarításkor a zöldségnövények szállításában is hasznosítani tudjuk. Ezen kívül a faluszépítő
programban füvet nyírunk vele.

Aprítógép
Ág- és egyéb növényi maradványok aprításához.

Retket, salátát, spenótot folyamatosan tudunk átadni a konyha számára. A palánták: paradicsom,
paprika, káposzta, karalábé, kelkáposzta, brokkoli,
uborka, padlizsán, cukkini, tök, valamint egynyári
virágok: büdöske, rézvirág, törpe tátika, vasfű,
őszirózsa, sarkantyúka. A palántákból és a friss
zöldségekből korlátozott mennyiségben tudunk
értékesíteni az érdeklődő lakosság részére is.
Érdeklődni lehet:
telefonon Horváth Bernadettnél 30/340-1038,
személyesen kedden és csütörtökön 10.00 - 12.00
óra között a paplak kertben.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

2015. MÁJUS 22. PÉNTEK
hulladékgyűjtés és lomtalanítás
TÁJÉKOZTATÁS
Mozsgó Község Önkormányzata 2015. évben is
pályázatot nyújt be a "Gyermekszegénység elleni
program keretében nyári étkeztetés biztosítása
támogatására" (szociális nyári gyermekétkeztetés)
A Pályázati kiírás feltételeinek megfelelően 47 fő
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek részére szeretnénk 2015. június 16tól 2015. augusztus 28-ig terjedő időszakra (53
munkanap) napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosítani.
További részletekről a pályázat elbírálása és a döntésről szóló értesítés megérkezése után tudunk
tájékoztatást adni.

ANYAKÖNYVI HÍREK – SZÜLETÉS
Várdai Erik 2015. április 30-án (2950 g és 52 cm)
szülei nagy-nagy örömére megérkezett a Mozsgó,
Pozsonyi utca 19. házba. Szülei Hegedűs Melinda
és Várdai Tamás. Gratulálunk és jó egészséget
kívánunk!

KÖSZÖNTÉS

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük,
azon 70 év feletti Mozsgói Lakosokat,
akik május hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Hegyháti József Mátyás kir. u.

Mozsgó Község Önkormányzata az idei évben is
megszervezte a hulladékgyűjtést és az ingyenes
lomtalanítást a lakosság részére!

TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Ezen a napon Mozsgó bel- és külterületén is
összegyűjtjük az eldobált szemetet!
Találkozzunk május 22-én, pénteken 8.30 órakor a
sportpályán, tisztítsuk meg együtt környezetünket!
Kérjük a Tisztelt Lakosság aktív közreműködését!

TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig
kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy
a tisztaság megóvása érdekében a szóródó
anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
Építési törmelék,
Állati tetemek,
Zöldhulladék,
Veszélyes hulladék, (akkumulátor, gumiabroncs,
növényvédőszeres-festékes dobozok, stb)
Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)
Az elszállítást a Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi.

FIGYELEM
A 2014. évben nyári diákmunkában részt vevőknek is adóbevallási kötelezettsége van.
A magánszemélyek szja-bevallásának beküldésének határideje 2015. május 20.

Viseta Józsefné Alsóhegy
Ihász Józsefné Árpád u.
Modenszider István Batthyány u.
Buni Rudolfné Kassai u.
Tamasics Jánosné Mátyás k. u.
Várdai Jánosné Pozsonyi u.
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Már ötödik alkalommal rendezzük meg a kakasfesztivált. Ismét megfőzzük a kakasokat, biztatjuk a kakasütő
legényeket, leányokat egyaránt, drukkolunk a Kakasok kakasa címért küzdőknek... Szórakoztató események, népzene, néptánc, koncertek, neves hazai előadók, tűzijáték, kirakodóvásár és számos meglepetés
várja a látogatókat. Kedves MOZSGÓIAK és nem mozsgóiak! Töltsünk el egy kellemes napot együtt, vegyenek részt a programokban és a szervezésben egyaránt! Keressük a legszebb kakasokat. Kérjük, hogy akinek
van vörös, fehér vagy tarka, szép tarajú, fényes tollú, érces vagy rekedt hangú kakasa, hozza el, hogy kiállíthassuk. Minden kakas gazdája ajándékcsomagot kap. Továbbá keressük azt a mozsgói szakácsot, aki főz
egy igazi hamisíthatatlan baranyai kakaspörköltet kóstoltatás céljából.
Fogjunk össze, tegyünk ki magunkért .... mert kell egy csapat!
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Anyák napja az óvodában
Anyák napi ünnepséget tartottak az óvodában.
Először a Katica csoport köszöntötte versekkel,
énekkel a nagymamákat és az anyukákat. Átadták
az ajándékaikat, majd a Lepke csoport ajándék
műsora következett. Az ünnepség végén a gyerekek saját maguk által készített szendvicsekkel kínálták meg szeretteiket.

Játék az óvodában

Óvodai beíratás
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy az óvodai beíratás a Mozsgói Óvodába 2015/2016. évi nevelési évre
2015. május 12-én (kedd) és 13-án (szerda)
8.00-16.00 óra között lesz.
Kötelező beíratni azt a gyermeket aki:
 2015. évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába
 a 3. életévüket betöltötték, vagy 2015. dec.31-ig betöltik
A beíratáshoz szükséges okmányok:
 a gyermek TAJ kártyája
 a gyermek anyakönyvi kivonata
 a gyermek lakcímkártyája
 a szülő személyazonosító igazolványa
 a szülő lakcímkártyája
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Akikre büszkék vagyunk...

ÁLOM, ÁLOM...
Viljovácz Kitti 8. osztályos tanuló beszámolója
Az eppingeni út számomra egy óriási lehetőség
volt, nemcsak a nyelvtanulás, hanem az élmény és
a tapasztalatszerzés szempontjából is. A megérkezés pillanatában döbbentünk rá, hogy tényleg Németországban vagyunk. Minden teljesen más volt,
de a jobbik értelemben.
A megérkezésünk után az iskolában töltöttünk el egy félórát, ahol bemutatkoztak és elmondtak néhány dolgot a héttel kapcsolatban. Ezután
mindenki a családokhoz ment. Én eleinte féltem,
mert bár a befogó család lányával remekül kijöttem, a szüleit még nem ismertem. Igazából kár volt
félnem, mert az anyukája is rettentő kedves volt.
Apukájával csak aznap este találkoztam, de ő is
erősítette a családi vendégszeretetét.
Az első pár nap hamar elment. Szerdán
városnézésen vettünk részt, de ezt megelőzően a
polgármester fogadott minket. A város maga gyönyörű. Az épületek teljesen eltérnek attól, amit itthon megszoktam. A nap utolsó programja a sörgyár volt. Persze nem ihattunk, és illatnak se lehet
nevezni, ami az ajtón belépve megcsapta az orrunkat, mégis érdekes volt végignézni a folyamatot.
Csütörtökön a Heidelberg Stadiont néztük meg.
Hatalmas épület, és elvileg a legfejlettebbek között
van Németországban. Ezt követően elmentünk a
sinsheimi autós múzeumba, ahol megnézhettük a
régi korok autóit is. Mindezt egy 3D-s mozival zártuk. Pénteken a Workshop-Experimentában jártunk, ami hasonló lehet, mint a Csodák Palotája.
Szombaton csimpánzokat etettünk, ahol különböző majomfajtákat láthattunk. Itt grilleztünk is közösen. A vasárnapot a családoknál töltöttük. Engem
és a Vivit, aki szintén magyar, elvittek a Bergfesztiválra. Középkori jelmezekbe bújt emberek
jártak körülöttünk. Ezután közösen grilleztünk.
A hétfői hazautazás előtt még elmentünk a
tripsdrilli vidámparkba. Egy egész napot töltöttünk
itt. Este pedig búcsút vettünk a németektől és hazaindultunk. A hazaútról csak annyit. hogy nem
volt zökkenőmentes, de ettől függetlenül épségben
hazaértünk egy életre szóló emlékkel.
Persze, ahhoz, hogy el tudjak menni, rengeteg ember segítsége kellett. A némettanáromé, az
osztályfőnökömé, az igazgatónőé, a polgármesteré
és még nagyon sok emberé. Nagyon hálás vagyok
nekik, hogy ezt lehetővé tették nekem. Egy olyan
élményhez juttattak ezáltal, amit sosem fogok elfelejteni.

Helyesejtési, helyesírási verseny
2015. április közepén Szentlászlón rendezték meg
a kicsik megmérettetését. Indulók: Kelemen Rebeka, Hirt Zsófia 2. oszt., Hegedüs Petra, Orgyán
Achilles 3. o., Kelemen Cintia 4. o. tanulók
Hirt Zsófia 2. helyezést ért el, felkészítette: Matusné Bakos Éva
Matematika verseny
Kétújfaluban a következő tanulók mérték össze
logikai képességüket: Doszpod Bálint 1. oszt., Garai Nimród 3. o., Kelemen Cintia 4.o, és Kelemen
Rebeka 2. osztályos tanuló, aki 3. helyezett lett.
Tanítója: Matusné Bakos Éva
Környezetvédelmi verseny
A környezet szeretetéről, ismeretéről adtak számot
Hegedűs János, Kelemen Krisztián, Schrämpf
Zsolt és Tóth Levente szakkörösök. A hoboli versenyen a csapat 3. helyezést ért el. A szakkör vezetője, a gyerekek felkészítője Matus Attila.

Sporteredmények
Ignéczi Éva, Cseh Bernadett, Mates Dávid a Szigetvári körzeti mezei futóversenyen 3. helyezést
értek el, ezzel a teljesítménnyel továbbjutottak a
megyei fordulóba, ahol eredményesen szerepeltek.
Labdarúgó diákolimpia 3. 4. korcsoportos csapatunk egyaránt 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kovács Dezső
Német verseny
A kistérségi levelező német versenyen Viljovácz
Kitti 1. helyezést, Gelencsér Mercédesz 2. , Tormási Noémi 3. helyezést ért el. Felkészítő Papp
Orsolya.

Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető
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"AMIT IGAZÁN SZERETEK!"
A május hónap nevezetes az iskola és a község
életében is. Tisztelgünk az iskola névadója
előtt. A program részeként rendezik meg, a már
hagyománnyá vált, Zselic-hangjai szavalóversenyt. A verseny főszervezője Orbánné Matus
Erzsébet. Mióta szervezed ezt a megmérettetést?

1997-ben, 18 évvel ezelőtt a mozsgói általános
iskola akkori igazgatója, Hajdú János álmodta meg
az első Zselic hangjai szavalóversenyt. Akkoriban
három korcsoportban – gyermek, felnőtt, nyugdíjas
– folyt a megmérettetés, igen élénk érdeklődés
mellett. Igazgató úr halála után, 2003. évtől nekem
jutott az a megtiszteltetés, hogy tovább vigyem ezt
a hagyományt.
A verseny azóta átalakult, az általános iskolás korosztálynak hirdetjük meg. A rangja évről-évre egyre
nagyobb, tavaly már 8 iskola 61 tanulója képviseltette magát. " Az első vers, mely szívemig hatolt, s
ott maradt örökre..." – ezzel a gyönyörű idézettel
hirdetjük meg.
Olyan verset választhatnak az indulók, melyet értenek, hatással van rájuk. A szavalatok értékelése
négy kategóriában történik. A zsűri tagjai között
köszönthetjük Varga Zoltánt, a szigetvári könyvtár
igazgatóját, Kovácsevicsné Tóth Mariannát, a
kétújfalui iskola tagintézmény-vezetőjét, továbbá
magyar tanárokat, könyvtárosokat. De volt itt zsűritag már a Pécsi Nemzeti Színház művésze, Götz
Attila is. Igazi próbatétel ez a tanulóknak és tanáraiknak egyaránt. Egyre több érdeklődő hallgatja
meg a kis előadókat, úgy gondolom, maradandó
élményben részesülünk mindannyian.

2015. május

A szavalóverseny kapcsán indítottuk beszélgetésünket, de kezdhettük volna a tavalyi év végén kapott kitüntetéseddel is, hiszen 2014. júniusában a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Emléklapját vehetted át a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkádért. 37 éve vagy a pályán, 8 évig tanítottál,
majd 1986-tól a felsőben oktatod a magyar irodalmat és nyelvtant. Honnan indult a magyar
iránti elkötelezettséged?
Szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan
tanáraim voltak, akik megszerettették velem a magyar és történelem tantárgyakat. Általános iskolában Puskás Istvánné, középiskolában Molnár Imre
bácsi és Bank László. Hálás szívvel gondolok rájuk. Kis kitérővel, de végül is azt csinálhatom, amit
szeretek.
Te hogyan kelted fel a gyerekek érdeklődését?
Ez egy hosszú folyamat, amit már kisgyermekkorban a szülőknek el kell kezdeni. A mesék, mondókák, versek szeretetét itt lehet megalapozni. Természetesen az óvoda és az iskola sokat javíthat
ezen, de csak együtt érhetjük el céljainkat. Bár én
már a nagyobbakkal dolgozom, mégis úgy kezdem
velük a munkát, hogy meséket olvasok fel nekik.
Megpróbálom őket elvarázsolni, a fantáziájukat
megmozgatni. A gyerekek, a majdnem negyven év
alatt, sokat változtak, de azért gyerekek. Ha megnézed a gyerekverseket, felmérhető a változás.
Most is imádni valóak Weöres Sándor versei, de ha
elolvasod Varró Dániel verseit, érezhető a különbség. A mai gyerekek életéről szólnak a sorai különleges megfogalmazással, tele humorral. Sokat változtak a tanulók, de a szeretetet és a figyelmet
ugyanúgy igénylik.
Ez osztályfőnökként még szembetűnőbb számodra. Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával
úgy fogalmaztál, hogy ez a legkedvesebb feladatköröd.
Egy-egy közösséggel négy évig vagyunk együtt.
Úgy érzem én vagyok a második anyukájuk, elmondhatják örömüket, bánatukat. Ezen a hosszú
úton megismerjük egymást, formálom, alakítom
őket, mutatom a helyes utat; ha jól dolgozom,
együtt csodákra vagyunk képesek. Ez egy nagyon
szép, felemelő feladat. Az idén már a 10. osztályomtól búcsúzok, remélem olyan útravalót kaptak
tőlem, tőlünk, hogy győztesebben kerüljenek ki a
mindennapok küzdelméből.
A pedagógus munkája nem csak az órák megtartásából tevődik össze, versenyekre, színházlátogatásokra viszed a tanulókat, ünnepi műsorokat szervezel.
Több versenyen is részt veszünk, szavalóversenyek, balladamondó-, szépkiejtési-, anyanyelvi-,
8
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internetes levelező magyar irodalom és nyelvi versenyek. Felkészítem a gyerekeket, ez sok idő, türelem. Nem kötelező nyernünk, a jutalom az érdeklődés felkeltése, a közös munka, a plusz tudás átadása és megszerzése.

Az ünnepi műsorokat 10-15 éven keresztül én állítottam össze. Akkor még voltak kommunista ünnepek is, ami azt jelentette, hogy évente négy-öt
megemlékezést, két-három tematikus rendezvényt
kellett megszerveznem. Gyűjtöttem az ötleteket,
forgatókönyveket, figyeltem a jeleneteket, ha tetszett lejegyeztem, átalakítottam. Több vidám, vicces jelenetet írtam, melyeket a gyerekek, felnőttek
szívesen adtak elő. Ha össze kellene számolnom
hány műsort rendeztem, hatalmas szám lenne. E
mögött munka, munka és munka, és felejthetetlen
élmények.
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tanításba be tudom építeni, az órák részévé vált az
informatika. Olyan értékes, használható anyagokat
dolgoztak ki mind a magyar, mind az osztályfőnöki
órákhoz, mely nagyon megkönnyíti a munkámat,
emellett pergősebbek, rugalmasabbak az órák. A
mai gyerekek a média által hozzászoktak az információk gyors változásához. A régi óravezetést
nem lehet alkalmazni (amikor a tanár magyaráz, a
diák figyel), ők aktív részesei a tanóráknak. Egyegy mű feldolgozásához egy tanóra, azaz 45 perc
áll rendelkezésemre. Használom a könyvet, az interaktív táblát, kivetítek egy filmrészletet, feladatokat, vázlatot írunk, beszélgetünk... – mozgalmasan
telnek az órák, így repül az idő. Egy tanárnak az a
munkájának a visszaigazolása, ha a gyerekek élvezték az órát. Sajnos egyre többet kell foglalkozni
nevelési problémákkal, egyre több időt kell erre
áldozni. Néha tehetetlennek érzem magam. Ebben
is nagyon nagy szerepe van a szülői háttérnek.
Nagyszülőként Te is kiveszed a részed az unokád nevelésében. Látom, hogy milyen szeretettel és odafigyeléssel terelgeted.
Nagymamának lenni szuper. Erről annyit tudnék
mesélni, hogy megtöltené az újság hasábjait, de
most csak a témánkkal kapcsolatosan árulok el
annyit, hogy a kis Jocóka imádja a meséket, a verseket, szeretünk együtt lenni, nagyon lelkesen és
kíváncsian jön velem színházba. Múlt héten volt az
anyák napi műsor az óvodában, hosszú és szívet
melengető verset mondott a nagymamájának,
gondolhatod, hogy elérzékenyültem. Az életem a
családommal együtt teljes.
Puskás Éva

A kikapcsolódás mellett az irodalom megszerettetése a legfőbb célom a színházlátogatásokkal. A
gyerekek eljutnak a nagyvárosokba, a színházi élmény mellett megismerik a megyeszékhelyek nevezetességeit, megtanulnak ebben a környezetben
viselkedni. Büszkék lehetünk tanulóinkra, mert
minden alkalommal bebizonyítják, hogy értelmes,
kulturált viselkedésre képes gyermekeket nevelünk.
Említettük a változásokat, a technikai vívmányokat be tudod építeni az óráidba?
A koromból kifolyólag én nem a számítógéppel
nőttem fel, mint a mai fiatalok. Ők olyan természetességgel kezelik ezeket az eszközöket, mint én a
fakanalat. Túlzás lenne azt állítani, hogy lépést tudok tartani velük, de arra büszke vagyok, hogy a
9
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MOZSGÓ TÁRSADALMA 5. RÉSZ
Iparosok
Mozsgón az iparosság önálló társadalmi
réteget alkotott, mivel a település vásártartási joggal rendelkezett. Azonban csak néhány tudott önállóan megélni, ők közvetlenül a parasztságot
szolgálták ki, a másik részük az uradalmakban
dolgozott.
A XIX. században gyakori volt a távoli vidékekről érkező, bizonyos tőkével is rendelkező iparosok letelepedése Mozsgón.
Az uradalmi iparosok alkották a társadalmi
réteg legnagyobb részét. Kemény és hosszas
munkával azonban idővel önállósodhattak. Általában a szőlőhegyen tudtak házat építeni, ha a cselédsorból kikerültek. Számukra felemelkedést jelentett a mesterség tanulása, még akkor is, ha egy
ideig cselédként kellett dolgozni. Ugyanis a taníttatás az önálló iparosnak szinte lehetetlen volt, mert
inasként nem kapott fizetést, sőt még fizetnie is
kellett a mesternek.
A településen csak azok az iparosok tudtak
megélni, akik a paraszti gazdaságok eszközkészítését és javítását segítették elő. Vásározni nem
nagyon jártak, kivéve a szíjgyártókat. Mesterségükből még meg tudtak élni a cipészek, kereskedők, valamint a borbélyok és szabók, akik a polgári
igényeket elégítették ki. Azonban nem tudtak csupán a mesterségükből megélni, ezért részes aratást kellett vállalniuk, télen pedig a kisházasokhoz
hasonlóan favágásra kényszerültek. Ha a család
tehenet is tartott, a takarmányt részes kaszálással
tudták beszerezni. A paraszti munka vállalása
csökkentette társadalmi rangjukat.
Minden iparos arra törekedett, – ha nem
örököltek, – hogy saját szőlőjük, esetleg földjük
legyen. Ugyanis a szőlő egy bizonyos függetlenséget jelentett, mivel a boron és gyümölcsökön kívül
zöldségeket is tudtak termeszteni. Ezáltal, akik
nem tudtak csak a mesterségükből megélni, szívesen vettek el parasztlányokat. Akik viszont meg
tudtak élni, ők nem, ugyanis a parasztlány nem
tudott a mesterségben segíteni.
A földművelés és az ipar ilyen módú összekapcsolódása nagyrészt a két világháború közötti
időszakban volt jellemző, ekkor nem volt arra lehetőség, hogy valaki csak az iparból éljen.
Az iparosok és parasztok közötti határvonalat nehéz meghatározni, mivel ők is a paraszti életritmus szerint éltek, ők is végeztek ilyen munkát,
valamint a parasztoknak hitelben dolgoztak. Az
ellenértéket aratás, vagy az őszi munkák befejezése után vagy újévkor kapták meg. Az iparos csak
ekkor tudta feltölteni készleteit, vásárolhatott családjának, ünnepelhetett, fogyaszthatott jobb ételeket. Általános volt, hogy az ipari munkákért cserébe természetbeni juttatást kértek, illetve segítséget
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a szőlőben vagy erdei munkáknál. Kölcsönmunka
az iparosok között is szokás volt.
Az iparosok benne éltek a paraszti társadalomban, és törekedtek arra, hogy családi kapcsolatot alakítsanak ki a parasztsággal. Ezenkívül öszszekötő szerepet töltöttek be a falu és az uradalom
között, mivel az uradalmi iparosok egy része is a
faluban élt. Az iparosság nem különült el lakóhely
szerint a parasztságtól, szétszórtan települtek meg
a faluban.
Viseletükben viszont eltértek a parasztságtól. Ők ünnepekkor pantallót, zakót viseltek, félcipőben jártak, hétköznapokon pedig kötényt hordtak, melynek színe alapján meg lehetett állapítani
milyen mesterséget űz. A bognárok, asztalosok
köténye zöld színű volt, a kovácsnak és kádárnak
pedig bőr. A nők viselete is eltért, ők az ún. slafrokot, vagyis hosszú szoknyát, egybe-ruhát viseltek.
A településen az iparosság volt a közvetítője a városi divatnak, valamint ők terjesztették el a
cselédség körében a polgári ízlésű női ruhafajtákat.

Bognárműhely
Forrás: Szabó I.-Szabó L. Mozsgó és társközségeinek
társadalma, In.: Tiscium, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Évkönyve, 1993. 325-371. oldal

Horváth Zsuzsanna

Május 16.
szombat 17.00 óra
Május 23.
szombat 17.00 óra
Május 30.
szombat 17.00 óra
Június 6.
szombat 17.00 óra
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KEDVES OLVASÓ!
A héten hál’ Istennek elvirágzott a kökény, talán
lassan jobbra fordul az idő. Lassan öt évtizede
figyelem az időjárást, ebből pár évben volt jó, enyhe idő, amikor a kökény virágzott. Az évek nagy
részében hideg, igen szeles, esős idő volt. Az idei
évben a csapadék elmaradt, helyette jöttek a fagyos éjszakák, hajnalok. Vasárnapra virradóra mínusz 2-3 fok volt a gyümölcsösben. Egész éjjel
füstöltünk. Házikertben néhány fokot nyerhetünk a
fagy beálltakor végzett víz permetezéssel is. Hasznos lehet a terület beöntözése, így az alsó talajréteg jobban fűti a fölötte levő levegőt. A lehűlés
előtti talajfelszíni kapálás, sarabolás növeli a fagyveszélyt, mivel a lazított föld az alulról jövő meleget
is szigeteli. Mindezeket azért írtam le, mivel a késő
tavaszi fagyok még visszalehetnek. Azért bízzunk
benne, hogy megússzuk!
Tovább várakozni már nem érdemes, ideje
elvetni a fagyérzékeny tököt, uborkát, babot. A
palánták ültetését is folyamatosan lehet végezni.
Ha korán vetettünk gyökérzöldséget, érdemes
megvizsgálni hogy kelt ki. Most újravetve – ha
csapadékot is kap – őszig még szépen kifejlődik.
Nem vagyok nagy híve, de mi sem kerülhetjük el a gyomirtást. Gyümölcsösben a kerítésnél
igyekezzünk inkább perzselő gyomirtó szert használni, mint talajhatásút. Legtöbbje a gyökeret is
írtja, és nem mérgezzük a talajt. Legelterjedtebbek
a glifozát alapanyagú gyomirtó szerek változatos
fantázianevekkel, pl.: Fozát, Glialla, manapság az
Amega stb. Valamennyiben 40% glifozát van, csak
ahogy telik az idő mindig másra keresztelik, és
egyre drágábban adják. Zöldségeskerttel kapcsolatban - mivel van még, aki neveli a palántát megosztanék egy információt, amit én is 2 hete
hallottam: egyik újdonsült ismerősöm palántadőlés
ellen fahéjas vizet használ, de dísznövény és gyümölcsdugványt is fahéjas vízbe márt a gombabetegségek, baktériumos rothadás ellen. Aki nekem
mondta, egy zacskó fahéjat tett négy kanna permetbe, én ezt kicsit keveslem. Más információm
szerint Bálint gazda is megjelentetett hasonló receptet a világhálón. Gazdatársak, gazdaasszonyok
lehet kísérletezni, próbálkozni! Idén én is próbálkozom fahéjjal, tejjel, aludttejjel, csalánnal.
Gyümölcsösben monília ellen vegyszerrel
virágzáskor kell védekezni, ami már csak pár növényt érint, a többi elvirágzott. Kiskertben fertőzés
után - amikor már hervadni látszanak az ágvégek a fertőzött vesszők, ágak egy arasznyi egészségesnek látszó ágrésszel együtt történő levágásával
lehet védekezni. Ennek elmulasztása esetén a fertőzés tovább terjed a törzs felé, végül a fa pusztulását okozza. A fentiek alapján védekezzünk az
almástermésűek (alma, körte, birs) tűzelhalásos
betegsége ellen is.
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Gyümölcsösben, főleg szőlőben károsít
ilyenkor az atka. Kézi nagyítóval már látható rovar,
de jól diagnosztizálható az alapján, hogy nem
akarnak fejlődni a kis hajtások. Ekkor atkára gyanakodhatunk. Védekezni ellene Nevikén Extra, olajos rézkén, Sanmit Tiovit Jet, stb. szerrel lehet.
Mire a következő újság megjelenik, már javában
fertőz a peronoszpóra és a lisztharmat. Peronoszpóra és egyéb betegségek ellen a réztartalmú,
lisztharmat ellen a kéntartalmú kontakt szerek, illetve bő választékban rendelkezésre álló felszívódó
szerek vannak.
Májusban már támadnak a rovarok is.
Évente változó mennyiségű a levéltetű is. Levéltetű
ellen mi Chess levéltetűírtót használunk. Drágább
mint a Piretroid vagy hasonlóan ütős szerek, de
kiválóan írtja a levéltetvet, és élve hagyja a katicabogarat. A katica „ingyen napszámosunk”. Maga a
kifejlett rovar, de a lárvája is, több tucat levéltetűt
eszik naponta. Érdemes megkímélni. Az első nemzedék tetvet irtják Chess-szel, a továbbiakban
megoldják az életben hagyott katicák a levéltetű
problémát. Májusban csapdában már szoktunk
fogni almamolyt (ettől „kukacos” az alma). A hó
végén, június elején beindulnak a cseresznyelegyek, a meggy és a cseresznye kukacosságát
okozva. A fenti rovarlárvák ellen léteznek kontakt
rovarölő szerek, de jobbak a felszívódóak, amik a
már gyümölcshéj alá tojt petéből befelé fúró lárvát
legtöbb esetben elpusztítják. A védekezés időpontja a csapdában megjelenő első pár rovar észlelésekor, ha nincs csapdánk almánál a „kis zölddió” méret, meggynél, cseresznyénél, amikor a
zöld szín sárgára kezd változni, ekkor kell a „kukacok” ellen védekezni.
Május vége felé kell a zöldmunkákat végezni szőlőn, gyümölcsösben. A szőlőnél a fürttel nem
bíró hajtásokat törjük ki, kivéve ha jövő évi csapnak szánjuk. Gyümölcsfáknál az erős metszés
vagy fiatalítás okán kihajtott felesleges vízhajtásokat is ilyenkor kell kitörni. Első ránézésre igen ronda a tépett vessző maradéka, de sokkal szebben
gyógyul, mint az ollóval metszett.
Győri Sándor

Mozsgói táj

Fotó: Herczeg József Tamás
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MÁJUS A FIATALOK HÓNAPJA –
Avagy a májusfa története
Sokan állítottak már májusfát, és a szerencsésebb
kaptak is. Maga a májusfa állítás lényege, hogy az
udvarló a párjának vagy akinek udvarol, díszes fát
állít. Ezt április hónap utolsó napján éjszaka, május
1-je reggelére állítjuk. A mi kicsiny községünkben
többnyire csoportosan szoktuk, délutáni kezdéssel
hajnalig, több mint harminc lányt-hölgyet ajándékoztunk meg. Májusfa döntéskor pedig a lányos
háznál megvendégeltek minket, "fiatal férfiakat",
süteményekkel, pogácsákkal és különféle italokkal.
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is, amikor a döntés után macskajajjal ébredtünk.
Továbbra sem fogom kihagyni, és mindenkinek
ajánlani tudom – szórakozás - móka - kacagás –.

2015 Árpád utca

Az idei évben mi hét fát állítottunk, és még páran
hódoltak ennek a népi szokásnak, 2015-ben a faluban 15 fa áll büszkén a hölgyek udvara előtt. A
régebbiekhez képest ez csekély mennyiség, de
mégis őrizzük ezt a szokást kicsiny falunkban. Bár
késő estére végeztünk, elfáradtunk, de megérte,
hamarosan jön a kitáncolás.
Gaál Barna

EZÜSTHÁRS TANÖSVÉNY
2015. Zrínyi utca
Májusfa története
15 századtól vannak emlékeink a májusfákról, de ennél
sokkal korábban indult a története. Kereszténység előtti
tavasz-szimbólum középkori vallásos magyarázatai pl.
Fülöp apostol szerencsés megmenekülését, majd a keresztfán szenvedett vértanúságát, mások Jakab apostol
vértanúságát említik a májusfa-állítás szokásának magyarázataként. A székelyeknél ezért nevezik a FülöpJakab napra virradatkor állított májusfát Jakab-fának
vagy hajnalfának. Hajnalfa néven, húsvét hajnalán is
állítottak májusfát a Székelyföldön. A 18. sz.-ban – magyar forrás szerint – szokás volt még a templomokban is
májusfát állítani, s ez a tanítók és diákok dolga volt. – A
májusfa állításának napja a magyar nyelvterület legnagyobb részén május elseje, de történeti és friss adatok
szerint a nyelvterület É-i és Ny-i részén pünkösd napján
is állítottak májusfát. A két ünnep kapcsolatai annyira
erősek, hogy nehéz volna eldönteni, tulajdonképpen
melyik naphoz is kötődött tartósan, hagyományosan a
májusfa-állítás ünnepi szokása. A nyelvterület É-i és Ny-i
részén gyakori volt a május elsején állított fát pünkösdkor bontani. A bontás ceremóniáinak (fára mászás, májusfa-kitáncolás) kapcsolata lehetett a pünkösdi király
választásával is. Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon

Imádtam, egyszerűen fogalmazva, felejthetetlen
élmény! A mai napig járok májusfát állítani, részemről egy hatalmas "buli" . Én az idősebbektől
tanultam, és látom, hogy a mostani fiatalok is őrzik
ezt hagyományt. Volt, amikor az állítás után izomlázunk volt (völgymászás, cipekedés), és volt olyan

3. állomás Pringli-völgy (sportpálya)

A tavasz beköszöntével egyre többen választják
kikapcsolódásul az erdei sétát. A mozsgói sportpályától indul a 6,2 km hosszú Ezüsthárs tanösvény.
Névadója a Zselici vidék jellegzetes és meghatározó fafaja, az ezüsthárs. A kényelmes sétával bejárható tanösvényt a Mecsekerdő Zrt. alakította ki,
ismertető táblákat helyeztek ki. A táblák segítségével megismerkedhetnek az odalátogatók a DélZselic geológiájával, természeti értékeivel.
A könyvtár dolgozói – Sajgó Ferenc igazgató és Szabados Zoltán erdész útmutatásai alapján - kicserélték a már elhasználódott táblákat.
További információ:
http://www.mecsekerdo.hu/ezusthars-tanosveny

P.É.
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IRÁNY A MAGYAR TENGER!
„Végre itt a nyár,
Tudom hogy minden ember erre vár.
És megírták legalább százan,
de hosszú volt a tél eleget fáztam.”
Cozombolis

Ha nyár, akkor Balaton. Mint már megszokhatták,
a Mozsgóért Egyesület minden évben szervez kirándulásokat. Az idei évben már voltunk Pozsonyban, és tervezünk két alkalommal balatoni fürdőzést. Szeretnénk lehetőséget biztosítani azoknak a
MOZSGÓI lakosoknak, akik tettek valamit a faluért,
de nem tagjai civil szervezeteknek.
Időpontok: június 27. (szombat) Balatonlelle,
július 18. Balatonboglár (szombat).
Jelentkezési határidő június 5. (péntek).
26 fő részére tudunk helyet biztosítani, 14 év alatti
gyermek csak szülői felügyelettel vehet részt.
A kirándulás ingyenes, mivel az autóbuszt az önkormányzat ingyen biztosítja, szabad strandra belépő nincs.
Jelentkezés, információ: Kántor Éva
E-mail: mozsgokonyvtar02@gmail.com
Telefonon: 06-30/605-8145

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása
2015. április 27.
Győri Sándor egyéni vállalkozó vagyok. Családom
1998-ban kezdett el foglalkozni gyümölcstermesztéssel Mozsgón. Gyerekkorom óta aktív tagjaként veszek részt a családi gazdaság mindennapjaiban. Tanulmányaimat is ebben az irányban folytattam. Végzettségeim: Agrármérnök (2009), Agrármérnök-tanár
(2010), képesített gazda (2004).
2014-ben az FVM által kiírt, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott
"Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása"
jogcímre (Jogcímkód: 6-122-01-01) sikeres pályázatot nyújtottam be.
A támogató határozat kézhezvételét követően, 2015.
februárban kezdtem meg egyéni vállalkozóként tevékenységemet. Ezt követően családi gazdaság vezetését átvettem. Hozzávetőleg 12 hektáron történik a
gyümölcstermesztés (meggy, alma, dió), ezen felül
néhány hektáron szántóföldi növénytermesztés.
Az elnyert pályázati összegből (40.000 Euro) lehetőségem van a gyümölcsös fejlesztésére és az ehhez
szükséges eszközök, gépek vásárlására, inputanyagok
fedezésére.
A fejlesztéssel hatékonyabb termelést tudok megvalósítani, továbbá jobb minőségű gyümölcsöt tudok előállítani.
Bővebb információ:
Győri Sándor Egyéni Vállalkozó
7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.
+36 (30) 539-2213
+36 (73) 344-082

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
2014/2015 színházi szezonban húsz bérletet vásároltunk a Pécsi Nemzeti Színházba. Az előadások között
volt operett, musical, vígjáték, dráma. A bérlettel rendelkezők mellett többen is
csatlakoztak hozzánk, volt olyan előadás, ahol
több mint harmincan voltunk.
Köszönjük Kovács Zsolt polgármester úrnak a támogatását, és Halász Ferencnek a munkáját.
Puskásné Horváth Éva
elnök
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Vegye kézbe saját
egészségét!

Meghívó
„A BEMER ma a legeredményesebb és legkutatottabb
biofizikai terápia, amit az orvostudomány ismer.” Dr.
med R.C.Klopp, Berlini Mikrocirkulációs Intézet

MOZSGÓN, Rendezvényteremben
2015. május 11-én 15.00 órakor
Dr. Neuwirth Tamás
tart orvosi tájékoztatót, melyre szeretettel meghívjuk.

Az orvosi tájékoztatón terápiás alkalmazásáról
hallhatunk.

Allergia, arthrosis, arthritis, asthma, vérellátási zavarok, diabetes, bőrbetegségek,
keringési zavarok, migrén, fájdalomkezelés, anyagcserezavarok, csontok ízületek
megbetegedése,
alvászavarok, potenciazavar, teljesítmény
fokozás,
sebgyógyulás…
A BEMER kezelés korrekt, bevált módszer a betegségek megelőzésében, a
gyógyulási, regenerációs folyamatokban,
a mikrokeringés támogatója. Az egészségnapon próbálhatták ki a jelenlévők a
készüléket.
H.b.B.

PSZICHODRÁMA BEMUTATÓ

INGYENES SZŰRÉS SZENTLŐRINCEN

A bemutatót tartja
Ősz László és Ilonka Zsófia

2015. május 18-20. között
9 órától 17 óráig
BEJELENTKEZÉS MÁJUS 7 - 8. illetve MÁJUS 11-15-ig
naponta 11-19 óra között
TELEFONON: 73/570-310-es telefonszámon vagy
személyesen Eszterházy Egészségügyi Központban
AZ ALÁBBI SZŰRÉSEKRE LESZ LEHETŐSÉG:

EMLŐSZŰRÉS ( mammográfia )
- minden hölgy, aki kapott MEGHÍVÓLEVELET emlő
szűrésre
- 40 év felettiek HÁZIORVOSI BEUTALÓVAL, akik 1
éven túl voltak utoljára mammográfián
Diagnosztikus MELLKASRÖNTGEN VIZSGÁLAT (tüdőszűrés )
- HÁZIORVOSI BEUTALÓ SZÜKSÉGES ÉS A 40 ÉV FELETTIEK SZÁMÁRA INGYENES !!!
Jelentkezni lehet: Horváthné Berta Ildikó
Mozsgó, Batthyány 13.
20/ 406 8685

Időpont: 2015. május 20. 16.30 óra
Helyszín: Mozsgó, Községi Könyvtár
Részvételi díj: ingyenes
A pszichodráma olyan személyiségfejlesztő módszer, amely az önismeret és az emberismeret, valamint a helyzetben történő több szempontú tájékozódás fejlesztése révén fokozza a személyes
hatékonyságot. Olyan embereknek ajánlott, akik
szívesen lennének elégedettebbek a fontos kapcsolataikkal, munkájukkal, önmagukkal és hajlandóak tenni is ezért. A csoport célja, hogy segítse
tagjai személyes fejlődését szakmai és magánéletük kiteljesedésében, önmaguk és mások megismerésében, kapcsolataik elmélyítésében, célkitűzéseik
megvalósításában.

A csoport 4 hónapon át, hetente 2-3 órában dolgozik együtt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, ha
van olyan ismerőse, aki szívesen tudna erről a
lehetőségről, tájékoztassa a fentiekről. Érdeklődése esetén további felvilágosítást kaphat, illetve
jelentkezhet a csoportvezetőknél tel: 302564710, vagy Puskásné Horváth Évánál 20/329

0590
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Porovica Kupa
A verseny rendezője: Mozsgói Csizik Mihály Sportegyesület Asztalitenisz és Sakk Szakosztályai
A verseny helye és ideje: Mozsgó- 2015. május 30. (szombat) 8.15 óra
asztalitenisz: Művelődési ház sakk: Rendezvényterem
Nevezési díj: 1000 Ft/ fő ( a nevezési díj tartalmaz 1 ebédet + 1 italt )
Versenyszámok:
Asztalitenisz: 1. férfi páros I. kategória – megyei és városi bajnokságban résztvevők számára
2. férfi páros II. kategória (amatőr) – járási bajnokságban szereplő játékosok számára
A verseny lebonyolítása:
I. kategória: 2 csoportban, körmérkőzések, 1-3. helyezett jut tovább a csoportokból a főtáblára
II. kategória: körmérkőzések
A verseny díjazása:
Kategóriánként az 1-3.helyezett kupa és érem
4-6.helyezett oklevél
Sakk: 1. csapatverseny: 3-3 fővel, körmérkőzéses rendszerben, órával, 15-15 perc játékidővel
2. egyéni ifjúsági verseny: nevezési korhatár 14 év alatt
A verseny díjazása:
Kategóriánként az 1.helyezett kupa + érem + oklevél
2-3.helyezett érem
4. helyezettől oklevél
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: helyszínen 2015. május 30. 08.15.
A rendezőség kéri, hogy a versenyen való részvételi szándékot legkésőbb 2015. május 24-ig előzetesen jelezzék, hogy az étkezést biztosítani tudjuk!
Nevezni lehet: Asztalitenisz : Tóth Lajos 70-236-0637 Sakk: Bóni István 30-420-7670
Mozsgó, 2015.április 25.

Rendezőség

U21 B csoport

Kovács József, Molnár Roland, Schludt Dominik, Horváth Dániel, Horváth László, Hegyháti Medárd, Ifj. Németh Tibor, Szojka Máté, Miczek Zsolt, alsó sor: Csanádi Ákos, Tóth Levente, Ignéczi Ádám, Légrádi Krisztián, Séllei Benjamin, Harmuth Patrik, Hegedűs Richárd, Kovács Gábor
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Baranya megyei II. osztály férfi
felnőtt bajnokság 2014/2015.
tavaszi forduló

Baranya megyei II. osztály U21 B csoport bajnokság 2014/2015.
tavaszi forduló

Áprilisi mérkőzések

Áprilisi mérkőzések

21. forduló 2015. 04. 05 (vasárnap)
Pogány – Mozsgó 4-2
Góllövő: Varga Ervin (2)
22. forduló 2015. 04. 11 (szombat)
Mozsgó – Véménd 4-2
Góllövők: Simonics Dávid, Varga Ervin,
Zsigmond Bálint, Horváth Benjamin
Magyar kupa mérkőzés 2015. 04. 15
Merenye - Mozsgó 2-3
Góllövők: Czakó Gábor (2), Jusics András
23. forduló 2015. 04. 19 (vasárnap)
Somberek – Mozsgó 2-1
Góllövő: Lengyeltóti Tamás
24. forduló 2015. 04. 26 (vasárnap)
Boda – Mozsgó 5-0
Magyar kupa mérkőzés 2015.04.29
Diana - Mozsgó 4-1
Góllövő: Horváth Benjamin

16. forduló 2015.04.05 (vasárnap)
Bicsérd – Mozsgó 11-0
13. forduló 2015.04.07 (kedd)
Drávaszabolcs – Mozsgó 2-1
Góllövő: Csanádi Ákos
17. forduló 2015.04.12 (vasárnap)
Mozsgó – Gyód 1-1
Góllövő: Ifj. Németh Tibor
U21 Rájátszás 13-17
1. forduló 2015.04.26 (vasárnap)
Mozsgó-Lovászhetény 2-7
Góllövő: Hegyháti Medárd (2)
2. forduló - a csapatnak nem volt meccse
3. forduló 2015.05.16 (szombat) 10:00
Mozsgó - Véménd

Májusi mérkőzések
25. forduló 2015. 05. 03 (vasárnap)
Drávaszabolcs – Mozsgó 3-2
Góllövő: Horváth Benjamin (2)
26. forduló 2015. 05. 09 (szombat) 17:00
Mozsgó – Hosszúhetény
27. forduló 2015. 05. 17 (vasárnap) 17:30
Nagykozár – Mozsgó
28. forduló 2015. 05. 23 (szombat) 17:30
Mozsgó – Kétújfalu
29. forduló 2015. 05. 31 (vasárnap) 17:30
Pellérd – Mozsgó
30. forduló 2015. 06. 07 (vasárnap) 17:30
Mozsgó – Palotabozsok
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