Szalai Pál: Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az
első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből
etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged
el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga
is átalakul, megváltozik.

Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk
néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség,
szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja
és a mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele,
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik
mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden
nap önként megtesznek.
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Adóbevallás 2018
A NAV továbbra is elkészíti az adóbevallást a magánszemélyeknek, mezőgazdasági őstermelőknek és az
idei évtől az egyéni vállalkozóknak is.
Március 15-től az ügyfélkapuval rendelkezőknek már
elérhető lesz a bevallás tervezet. Aki nem rendelkezik ügyfélkapuval, annak kérni kell sms-ben, telefonon, levélben, személyesen vagy elektronikusan,
hogy postázza ki számára a hivatal, amennyiben meg
kívánják tekinteni. Az egyéni vállalkozóknak kötelező
jóváhagyni a tervezetet.

TISZTA MOZSGÓÉRT!
Mozsgó község ismételten csatlakozott az országos akcióhoz. Március 22-én, pénteken a község
lakóit közös szemétgyűjtésre hívjuk.

A tervezet elfogadásának határideje május 20.

Aki fontosnak tartja környezete tisztaságát,
csatlakozzon hozzánk! Tegyük szebbé falunk utcáit, külterületeit!
A helyszínen a szervezők biztosítanak szemeteszsákot és kesztyűt.
Találkozzunk a posta előtt 9.00 órakor!

A tavalyi évben 122.103 Ft érkezett az egyesület
számlájára az Önök felajánlásából. Az összeget rendezvények lebonyolítására, intézmények támogatására fordítottuk.
Az egyesület vezetősége köszöni sokéves önzetlen
támogatásukat.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával
támogassa munkánkat!
Köszönjük!
MOZSGÓ
03. 30. szombat 16.00 óra
SZULIMÁN
03. 23. szombat 15.30 óra
SZENTLÁSZLÓ
Vasárnaponként 9.00 óra
SZIGETVÁR
Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra
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FARSANGI KAVALKÁD
Igazán ráillett a kavalkád megnevezés a farsangi
délutánunkra. A hagyományos farsangi bál újdonságokkal okozott apró meglepetéseket a résztvevőknek. Megfordult a berendezés, a gyerekek készítette plakátokból kiállítás készült. Megújult a
büfé kínálata. Az éhség csillapításáról a retro, a világjáró, a suli és a fitnes szendvicsek gondoskodtak. Sok tálcán illatoztak a habos–babos házi sütik. Ám ezekből soha sincs elég, amennyit ne tudnánk elfogyasztani néhány röpke perc alatt. Az
italkínálat is bővült, volt víz, tea, kávé, cola, narancs és 100 %-os helyi almalé. A pattogatott kukorica fogyását sem tudta a gép követni, ideje korán felmondta a szolgálatot, a chips viszont kitartott. Arcfestést kérhettek a gyerekek és fotózásra
is lehetőség nyílt vicces kellékekkel. Az újdonsült
DJ keverte a zenei aláfestést a gyerek által előre
kért zeneszámokból. (Néhányunk szerint igen
hangosan.  ) A jelmezes felvonulás mellett komoly felkészülést igénylő táncos bemutatókkal
varázsoltak fergeteges hangulatot az osztályok. A
gyerekek elvárták, így a versengés nem maradhatott el.
Voltak nyertes jelmezesek, de vesztesek nem. Az
ötletekért cserébe a zsűri tortát osztogatott. A
gyerekek jókedvűen játszottak, még Szilvi nénit is
sikerült rávenni a csoki evésre. Az influenzajárvány már lecsengett, így szép számban vettek
részt hozzátartozók is a rendezvényen. A tombola
jegyek mind elfogytak, a támogatók jóvoltából sok
értékes ajándék került sorsolásra. A hangulat nagyon jó volt, az idő gyorsan elszállt.
A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni
minden résztvevőnek és támogatónak a felajánlásokat: Mozsgó Község Önkormányzata, Csertő Község Önkormányzata, Almáskeresztúr Község Önkormányzata, Kicső Kft, Mozsgóért Egyesület, Szociális
Otthon Mozsgó, Nömös Dezső és Horváth Csaba Szigetvári CKÖ, Szülői Munkaközösség, Kis Anett vállalkozó, Bosztonics Ágnes válalkozó, Fekete László vállalkozó, Mozsgai Márta vállalkozó, Tóberné Csók Ildikó
vállalkozó, Farkas László, Veriga család, Schludt család, Garai család, Tokovics család, Mohó Erika, Pap
Zsuzsa, Sajgóné Decsi Gyöngyi, Figura Éva, Viljovácz
Tünde, Doszpod Dávid a tantestület és nagyon sok
szülő.
H. b. B.

Fotók: Doszpod Dávid, Viljovácz Tünde
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MEGHÍVÓ
A Dél-Zselic Általános Iskola Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskolája tisztelettel meghívja a község
lakóit a koszorúzással egybekötött megemlékezésre,
melyet 2019. március 14-én, csütörtökön, tartunk.
Koszorúzás 10.30 órakor a kopjafánál.

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES

Ünnepi műsor 11.00 órakor a művelődési házban.

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRÓL

Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető

A tanösvény kezdő és végpontján pedig szomjukat olthatják a Zrt. által kialakított források vizével.
Vida Evelin

Tudta-e?
Miért ezüsthárs az Ezüsthárs, és miért erről a fáról nevezték el a Dél-Zselici tanösvényt?

Forró nyári napokon lehet megtapasztalni, hogy
miről is kapta a nevét a fa. Ilyenkor leveleinek
ezüstszínű fonákját fordítja a Nap felé, így csökkenti a párolgást. A két másik hárssal ellentétben
a levél fonákjának érzugai nem szőrösek. Hazánkban többek közt a Mecsekben vannak őshonos állományai. 2010. évben az év fájává választották. A Zselic vidék jellegzetes és meghatározó fafaja az ezüsthárs, ezért is erről a fáról
nevezték el a tanösvényt. A körülbelül 6 kilométeres, kényelmes sétával bejárható tanösvény a
Mecsekerdő Zrt. tábláinak segítségével ismerkedhetnek meg az odalátogatók az erdőgazdaság, és az erdészek mindennapi munkájával, a
Dél-Zselic geológiájával, természeti értékeivel.
Fotók: Kántor Éva
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sában, a terem berendezésében, a pakolásban segítettek a gyerekházban. A Mozsgói kultúrházból kaptunk
asztalokat, székeket, terítéket. A gyerekházba járó
anyukák is hoztak sok dekorációt, amivel igazán széppé
tudtuk varázsolni a helyet. Sok mindent saját kezűleg
készítettem. A család is kivette a részét a sütemények
készítésében. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget és azt a sok szeretetet, amit kaptunk.

A szerelem traktoron érkezett

Rendhagyó módon érkezett a menyasszony és a vőlegény, mesélnétek erről?
Igen, traktorral jöttünk. Dorisz kezdeményezte az ötletet, Bélát sem volt nehéz meggyőzni; hatásos belépő
volt. A traktort Béla szépen lemosta, lufikkal díszítettük
fel. Otthonról indultunk vele, miközben a vendégek a
gyerekházban várakoztak már. Egész úton dudáltunk,
amire mindenki felfigyelt és a közelben lakók is kijöttek.

Rendhagyó esemény történt februárban kis közösségünk életében, pont a házasság hetében, Valentin-napot követően. Lenti Krisztina és Tóth Béla választotta
esküvőjük helyszínéül a Biztos Kezdet Gyerekházat
Mozsgó Alsóhegyen. Jeles esemény emlékére riportot
készítettem velük.
Miért pont a gyerekházat választottátok?
Miután kigondoltuk, hogy hivatalosan is összekötjük az
életünket, lementünk az önkormányzatra, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegyük. Timi, aki az
anyakönyvi ügyekkel foglalkozik, ő javasolta ezt a helyszínt. Itt dolgozom, jó ötletnek tűnt. A gyerekház vezető is rögtön igent mondott és lelkesen segédkezett a
szervezésben.
Régóta együtt éltek, közös gyermekeitek is vannak,
hogyhogy most döntöttétek el, hogy papíron is összekötitek az életeteket?
Terveztük régebben is, de akkor az élet közbeszólt,
egészségügyi gondok miatt halasztottuk el. Hirtelen
jött az ötlet, épp minden adott volt egy esküvőhöz.
Kriszti határozottan rábökött a február 16-i dátumra,
és kijelentette, hogy akkor márpedig megesküszünk.
Később gondolkodtunk el azon, hogy Bélát 3 évvel ezelőtt pont ezen a napon műtötték meg.

Milyen szerepet játszik életetekben ez a jármű?
Béla munkaeszköze a traktor, bár néha talán több is
annál. Rajongásig szereti a traktorokat, ezzel sokat viccelődünk. Sokan ugratják is, hogy a traktor az első szerelme.

Nem a papír volt számunkra a lényeg, hanem az esemény, hogy átélhessük mi is. Felvállaljuk barátok és a
világ előtt is hivatalosan, hogy mi összetartozunk.
Méltó módon szerettünk volna ünnepelni régóta jól
működő kapcsolatunkat.

Kriszti hogyan viseled ezt a szerelmet?
Humorral kezelem, készítettünk egy olyan videót is,
amelyben állok a traktor mellett mennyasszonyi ruhában, Béla fut felém, és a traktort öleli át.

Kevés időt hagytatok a szervezésre és készülődésre,
sikerült minden, úgy ahogy elterveztétek?
Gyorsan kellett mindent intézni, szerencsére sokan segítségünkre voltak. Tündi és Anikó a dekoráció felraká6
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Fogadtuk a gratulációkat, fényképezkedtünk a vendégekkel, a traktorral, majd a nyitótáncot követően a vacsorát is itt fogyasztottuk el. Jó hangulatban, lakodalmas zenével ünnepeltünk tovább.

A szertartásról beszélnétek?
Fontosnak tartottuk, hogy együtt vonuljunk be a gyerekek kíséretében. A vendégek a traktoros érkezésünk
után bementek, elfoglalták helyüket. Gyerekeink lépdeltek előttünk, miközben a kedvenc zenénk szólt, aztán leültünk a boldogságkapu alá. Az anyakönyvvezető
régóta ismer minket, személyesre sikerült a szertartás
is. Voltak könnyes pillanatok és sok nevetés is. Hajnika
lányunk pedig a házigazda szerepét látta el nagyon
ügyesen.

Régóta Mozsgón dolgoztok mindketten, sokat tesztek
a faluért, a hegyen is úgy látom, mindenki szeret benneteket, én is nagyon örülök, hogy Kriszti a munkatársam és hogy részese lehettem ennek a megható délutánnak. Még egyszer sok boldogságot kívánok Nektek!
Baka Dorisz

SZÜLETÉS
TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, AKIK
MÁRCIUS HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLETÉSNAPJUKAT!
Dr. Göttche Viktor Kolozsvári u.
Földi József Árpád u.
Gajákné Peszmeg Mária Kolozsvári u.
Gergely Ferencné Petőfi u.
Grósz József Kassai u.
Horváth János Alsóhegy
Horváth János Mátyás k. u.
Józsa Gyuláné Petőfi u.
Papp Józsefné Kolozsvári u.
Puskás Istvánné Árpád u.
Ságodi József Mátyás k. u.
Szentpál Mihályné Mátyás k. u.

Eisenberger Zoltán Marcell
2019. február 14-én megszületett.
Születési súlya 2590 g, hossza 50 cm.
Anyukája Vasas Nikoletta,
Apukája Eisenberger Zoltán.
/Lakhely: Mozsgó, Kolozsvári utca 24./

HALÁLOZÁS
Sebe Ilona (Zsibót, 1934.09.11. an.: Pécsi Ilona) volt
Mozsgó, Árpád u. 42. sz. alatti lakos meghalt 2019.
február 9. napján.

Orbán Olivér Dávid
2019. március 6-án megszületett.
Születési súlya 2940 g.
Anyukája Németh Tünde,
Apukája Orbán Attila
/Lakhely: Mozsgó, Zrínyi utca 26./

Schender Béla Lászlóné szül.: Heidecker Mária (Pécs,
1945.11.16. an.: Lukács Mária) volt Mozsgó, Mátyás
kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2019. február 18. napján.
Nyugodjanak békében!

GRATULÁLUNK , ERŐT, EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK !
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- El is készítem Neki - válaszolja kedvesen Barbi - ma
is sütöttem húst, de süteményt szeretek legjobban
sütni. Cukrász szerettem
volna lenni, de a szüleim rábeszéltek, hogy szakácsnak
menjek.

BARBI ÉS BARNI
Kedves fiatal pár, 2018 novemberétől
községünk új lakói. Ennek apropóján
kérdeztem Katonáné Somogyi Barbarát
és Katona Barnabást Mozsgón, az Árpád utcában.
Barnitól megtudom, hogy óvodás és iskolás éveit Mozsgón töltötte, bár Csertői születésű, ott is lakott a közelmúltig.
Az ovihoz kellemes emlékek kötik,
Sajgóné Gyöngyi, Gajákné Marika és
Nagy Marika nevei mellett Gaják Petrát
emlegeti, aki sokat pesztrálta Őt, és akkoriban nagyon szerették egymást. Az
óvodai emlékképek után felelevenednek
az iskolai évek emléknyomai. Matusné
Éva osztályfőnöksége, aki épp babát
szült, ezért Őt váltotta Simon Szilvia
osztályfőnök, majd felsőben Nagy Margit tanárnő. Barni mosolyogva engedi
tovább futni gondolatait és már sorolja
is Puskás Magdi nénit, Puskás Peti bá’t, Puskás Évát, Perecz Laci bácsit, Matus Attilát és Gaják Sanyi bácsit.

- Mit csináltok szívesen szabadidőtökben?- kérdezem.
- Kevés időt töltünk együtt,
mert hol az egyikünk van itthon, hol a másikunk. Barbi
hétvégén is dolgozik, van,
hogy reggeltől éjfélig - kezdi
Barni.
- Szeretünk éttermekbe
járni, kipróbálni, hogy hol
főznek finomakat a környéken - folytatja Barbi.
- Minden évben szeretnénk
eljutni nyaralni. Keszthelyen
voltunk már, megnéztük a
múzeumokat és elhajóztunk Badacsonyba. Nagyon
szép volt - lelkesedik Barni és lelkesedése tovább
fokozódik, amikor szenvedélyéről, a fociról beszél.

- Szerettem ide járni, sokakat ismerek, nem vagyok
idegen itt. Buszos gyerek voltam, reggel anyukám
felrakott a buszra - édesapám gépkocsivezető
volt -, így Ő hajnalban ment, éjjel jött, sokat dolgozott, keveset láttam. A gyerektársaság is nagyon jó
volt itt, de mára már nincs kapcsolatom az iskolás
társakkal. Csertőn is volt akkoriban iskola, a szüleim
mégis ide írattak be.

- Játszottam Csertőn, Merenyében, Patapoklosiban.
Milyen rivális meccseket vívtunk Mozsgó ellen!
- Te szereted a focit, kijársz a meccsekre?- érdeklődöm Barbitól.
- Ha látni akarom, kénytelen vagyok menni! - mondja
nevetve, majd aggodalom váltja fel a jókedvet, és
megtudom, hogy Barni műtéttel járó sportsérülései
után is folytatni szeretné a focizást.

Barbi is Csertőről származik, Ő sem idegenként költözött Mozsgóra.
- Édesanyám volt Csertőn a falugondnok, így jártam
Vele mindenfelé, Mozsgóra is. Sokat jöttem az óvodába, mert a húgom ide járt oviba is, iskolába is. Én
Szigetváron a Tinódiban, majd Szentlászlón voltam
iskolás. A középiskolát Pécsen végeztem, szakácsnak tanultam. Amikor Pécsre utaztam, a buszon sok
Mozsgói fiatallal ismerkedtem meg.

- Hogyan kerültetek Mozsgóra? Mi Hozott ide Benneteket?
Barni veszi át a szót:
- Mozsgón vannak lehetőségek, van bölcsöde,
óvoda, iskola, ezért választottuk lakhelyünkül. Családot szeretnénk. Olyan házat kerestünk, amit nem
kell felújítani. Bár Barbi családjában van építész,
nem akartunk pénzt és időt ölni ilyen nagy munkába.
Így is hitelt kellett felvennünk, amihez össze kellett
házasodnunk. Bár az esküvőnk a rokonokkal, barátokkal idén szeptember 14-én lesz, tavaly elmentünk
a szüleinkkel és két tanúval megesküdni. A lagzi és
az igazi ünnep azonban majd ősszel vár ránk. A házvásárlás hirtelen jött, gyorsan kellett dönteni.

További kérdéseimre megtudom, hogy Barbi Botykapeterden a Pálma Vendéglőben dolgozik. Kedvencei a saláták, hidegtálak és sütemények - ezeket
készíti legszívesebben, de bármit megfőz amit kell,
akár egy esküvői menüt is az elejétől a végéig.
- A húsok a kedvenceim - mondja széles mosollyal
Barni, szeretem a magyaros konyhát, a pörkölteket,
rántott húst.
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- Falusi emberek vagyunk, nem szerettünk volna pa
nelban élni. Eljöttünk, megnéztük a házat, elmentünk
a bankba, összeházasodtunk és költöztünk - egészíti ki Barbi.

viccesen azt szoktam
mondani, hogy azért,
hogy elmehessek a
Kakasfesztiválra
és
megihassak egy sört.
Szerintem a Kakasfesztivál túlszárnyalja
a Zrínyi napokat. Minden évben itt voltunk,
és ezen túl is jövünk,
hisz neves előadókat
nem mindenhol hallhatunk élőben!

Lelkesen mesélnek Nyulasi Karcsiról és Ibiről, hogy
milyen segítőkészek, bármikor elérhetők telefonon,
vagy eljönnek személyesen, ha segítségre van szükségük a házzal kapcsolatban. Nyílászáró cserét és
egy festést terveznek, ill. a ház előtti részen egy virágos kert lesz.
A szó a családalapítás felé terelődik, és ekkor tudom
meg hogyan ismerkedett össze ez a fiatal pár.
- Barni szülei lányukként kezelnek, hisz kicsi koromban sokat vigyáztak rám, ha a szüleim dolgoztak,
vagy elfoglaltságuk volt. Egy utcában laktunk, együtt
nőttünk fel. Aztán Barni rám talált - meséli meleg tekintettel Barbi.

- A Kakasfesztivál híre
már Budapestre is eljutott. Idén a rokonaink is ellátogatnak
hozzánk, hogy megnézhessék a fesztiváltmosolyog Barbi.

- Hogy érzitek magatokat Mozsgón?
- Nagyon jól! Az emberek nagyon kedvesek és segítőkészek- mondják kórusban, majd Barni elneveti
magát: - Ha kérdezik miért költöztünk Mozsgóra,

Bóni Tünde

Gondolatmorzsák, az elengedésről

A valódi értékeket az idő igazolja. Talán megértjük
miért kellett megtörténnie, a kellemetlennek tűnő
változás, mely elengedésre késztetett.

Nagyon nehéz, élettani szakasz az elengedéssel járó
időszak. Az az idő, amely helyreállítja, helyre teszi a
dolgokat. Néha gyermeket kell, hogy elengedj. Ez
nem túl örvendetes esemény, sőt, meglehetősen keserves. De talán épp azért van rá szükség, hogy valamikor az idő távlatában, barátot kapj vissza személyében.

Ismert magyar zeneszerző, énekesünk szavaival élve:
„Ezért ne féljünk az újtól, talán jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény.„
F. É.

Régmúlt történet: egy angyal az ujjával egy tavat érintett meg; ha ebbe a beteg megmártózott, meggyógyult. Meg kell életünkben az állóvíznek mozdulnia,
hogy új dolgok jöjjenek létre. Néha szerelmet, néha
országot vagy épp felépített életteret hagyunk hátra.
Egy nem működő változtathatatlan kapcsolat, szerelem, szeretet kihunyása figyelmeztető lámpa lehet.
Néha bölcsebb elengedni. Netán, épp új szerelem vár
rád. Olyan személy lép az életedbe, aki megérti, látja
a szívedet. Költözésre késztethet egy új ismeretség,
egy új cél, hogy megvalósítsd önmagad, ekkor is el
kell, engedd a régit, vagy munkádat kell, feladd. Sose
tudod meg, mit rejt a jövő, ha nem lépsz ki a vízre,
bátran, alázatosan, de mégis hittel.
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Egy téli nap

A szobába megyünk, Éva négykézláb az ágyon. Egy ösztönös anyatigris pici bizonytalansággal, szemben egy
izguló, féltő apa, csöppnyi biztonsággal, amitől bármit
megtesz Éváért. Yin és Yang. A meleg barna és a hideg
világos összekapaszkodnak és ebben az ölelésben készülődik az, akit annyira várunk. Nóra masszázzsal és
biztatással támaszt. A kutyát és cicát kiküldjük. A kontrakciók ereje gyűri, tépázza Évát, de soha nem tud felé
kerekedni. Szép. A nagy erőben a pötty félelem s kapaszkodik a félve féltő pötty erőbe, ami voltaképp óriási. Yin és Yang.
Újra a fürdő - helycsere a cicával. Oda csak én mehetek Vele. Vele, aki óriási és apró egyszerre, aki csapzottan is gyönyörű, aki elgyengülve is erős. Keresi a helyét
- újban, ismeretlenben jár, minden lépéséhez elszánt
bátorság és elengedő odaadás kell. Hozzá csoki - nem
akármikor.

Akár 3. baba is lehetne, olyan sokszor bejelentkezik, s
oly sokszor hisszük, hogy talán ma… Éva anyasága oly
őszintén és tisztán érik hétről- hétre, hónapról- hónapra, hogy meghatódom. Meleg tekintetű, selyem
hajú, egyszerre ösztönös és tudatos gyönyörű nő. Meleg, barna színei, hangja, lelke sok szeretettel és körültekintéssel kapcsolódik Ádám világos, lágy színeihez. A
Yin és Yang jut eszembe Róluk, mert annyira különbözőek, ám abban a parányi pöttyben szervesen kapcsolódnak. A várandósság legelejétől kísérhetem Őket. A
kiírt időponton túljutunk, várunk, pedig hetek óta mindig „majdnem”… Érzem, tudom a sejtjeimben, hogy a
törvény keretét nem lépik majd át, mert nagyon intenzíven érzem, hogy ott leszek ennek a babának az érkezésénél. Vajon Ő választ magának? A bizonytalanságban egy pötty bizonyosság, s a megérzésemben egy
pötty kétely. Yin és Yang. A dúla kérdése sokáig eldöntetlen és egyszer csak megérkezik a válasz. Valaki, akit
kedvelek, de ezer éve nem láttam. Izgalmas. Éva napok
óta minden este és minden reggel azt jelzi, hogy MA! A
terminus után jópár nappal azzal hív, hogy nem vár tovább, élni akar, nem várakozni, elengedi a stresszt,
hogy mikor és hogyan fog szülni. Ekkor 30 percenként
érez összehúzódásokat, de fittyet hányva rájuk programot szervez a városban.

Újra a szoba - ahol csöndben lapul a cica. Eddig zavart
és kotorászott, most észrevétlenül figyel, érzi, hogy ez
valami más. Érzem, hogy teljes csönd kell, hogy az izgalom zajában születő pötty csönd eláraszthassa Évát,
pöttyé zsugorítva az akadályozó félelmet. Ugyanez a
folyamat a konyhában, ahol Ádám és Nóra csendben
várakoznak. Lelapulok a földre, Éva lábához, aki az
ágyra fekszik és nyomni kezd. Érzem azt a csöndes,
lágy, határozott, átható erőt, ami magával tudja hozni
azt, akit várunk. Éva oldalt fekszik, majd ahogy nyom,
gördül a hátára 45 fokig, s már emeli is a fejét, hogy
láthassa a lába közt várakozó fejecskét. Az érkező a kapuban vár, az idő megáll. Csönd és csoda. A végtelen
és a most találkozásában kibújik az élet. Tökéletes,
mint a pillanat. Éva öleli, szerelem lángol a csöpp
csöndben. A jelen csendjében izzik a születő szerelem.
Yin és Yang. Amikor Ádám bejön, még egy új születik:
egy új család, egy új minőség. Éva gyönyörű nőiessége
új fűszert kap - anyává lesz. Ádám féltő aggódása új
erőt talál - apává lesz. Ki hozta ezt a csodát? Igen, Ő,
akinek az érkezését csöndben figyelte egy szakmai
szem csöpp ösztönösséggel és egy ösztönös, bundás
jószág csöpp „tudással”. Tudta, hogy illik egy szülésnél
jelen lenni, észrevétlen, csöndes erővel, megtámasztó
finom jelenléttel.

Napi tornámhoz beteszek egy filmet - olyan típusú,
amilyet soha nem néznék meg egyébként… később
döbbenek rá, hogy a címében ott a baba neve.
Este hét körül ér a telefon, hogy induljak. Út közben
Ádám hív, hogy Éva kérdezi, nyomhat-e. Ha kérdezi,
tudom, hogy megvár. Szegény Ádámnak nem lehet
ilyen egyszerű! Csöndben érkezem, Éva a kádban vajúdik. Szülés és helykeresés, bizonyosság és tétovaság
fogad, de mindenben ott a másikból egy csöpp - mint a
Yin és a Yang. Hamarosan érkezik Nóra, a dúla, aki csak
most ér rá, se előtte, se utána.

Erő, méltóság, ösztönösség, szépség, stabilitás, kétségminden volt itt, ami az ÉLET.
Bóni Tünde
Illusztráció: pixabay
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jönni vacsorára. Időbe kell menni, hisz nincs még igazi
közvilágítás és a gyereknek hazafelé is látni kell.
Asztalhoz ül a népes társaság. Majd kidomborodik a
kicsi ház fala. Egyszerű szegény emberek. Van enni-innivaló. Akinek szőlője van hozott bort, egy-két aszszony sütött prószát vagy pogácsát. Mulatság van éjfélig.
Másnap az öreg Gölöncsérnek dolga akad a faluba,
bemegy. (Régen a hízót úgy mérték, mennyi zsír és
kolbász lett belőle.) Az öreget megállítják az utcán.
- Hallom Gölöncsér papájéknál disznóvágás volt. Aztán mennyi kolbász lett?
- Á fiám, a kálbász az csak nyalánkság: lett húsz szál
finom kásás hurka. (Ahhoz csak egy kis esőlé, zsír,
bőrke meg kukoricadara kellett.)
Évtizedekig járt a faluban a mondás, ha valaki jóindulata folytán valami elfogyott: „Picsájára vertek mint
Gölöncsérék malacának”. (Bocsájtsák meg a trágár kifejezést, de a falumbélieket idéztem.)
- Aztán Ilonkám emlékszel még, hogy apádéknál, Ferenc bátyámnál, hogy ment a disznóvágás?
- Hogyne tudnám. Egyszer megszúrták a disznót, betakarták szalmával, bementek pálinkázni. Kimentek
meggyújtották a szalmát, leégett. Nem volt alatta
disznó! A kertvégébe találták meg, onnan kellett viszszahúzni.
- A kert végében meg kezdődik a temető.
- Mondja még valaki, nem lelkes állat a disznó.
- Azért a délutáni hurka meg sajttöltés sem volt esemény nélkül, amikor a legidősebb testvér Juli nénétek
fején fordították ki a disznó gyomrot.
- Na, ne!
- Láttam.
A tor végére senki lelkében nem maradt tüske soha,
sehol.
Múlt az idő, kiöregedett az öreg Vámi, más
böllér után kellett nézni. A második szomszéd baltával
szétverte apám féltett bárdját, a következő évben az
első szomszéd jött: kapkodott, káromkodott. Én 16
évesen néztem, tanultam a böllérkedést.
- Az idén te vágod a disznót – mondja apám a kollégiumi eltávozáskor.
– Nem korai?
- 16 éves vagy.
Apám életében egy csirke nyakát sem vágta el.
- Kérek 150 Ft-ot, ha visszamentem Szekszárdon veszek egy szúró, meg egy csontozó kést a Börcsöktől.
(Mai napig megvan mind a kettő, de régóta nem használom.)
Az ellenőrzőmbe meg írjátok be az eltáv kérvényt
arra a hétvégére. (Akkoriban a szocialista embertípus
kineveléséhez hozzátartozott, hogy havonta egyszer
lehetett eltávozni a kollégiumból.)

Disznóvágások…
Hajnalban megjön az öreg Vámi, merthogy disznóvágás lesz. Az öreg elmúlt már hatvan, de évtizedek óta
jár hozzánk böllérkedni. Öreganyám nagybátyja. Igazi
böllér. A böllér az, aki tudja, vagy megkérdezi mi a
család kívánsága és úgy végzi a munkát. A megfogadott hentes meg úgy, ahogy tanulta. No, ettől több a
böllér, bár lassúbb, mert hisz évente csak egy tucatnyi
disznót vág. Az öreg Vámi meg közel fél évszázad gyakorlattal maga mögött elsők között volt mint böllér.
Persze mondhatnánk könnyű volt neki, hisz a „Nagy
háború!”-ba elvitték a férfiak javát, így 16 évesen a faluban már több mint egy tucat disznót kellett vágjon.
Akkor még nem volt divat hűtőbe vágni, (nem is
volt hűtő a faluban csak egy az ÁFÉSZ boltban). Nem
volt versengés hol fejezik be először a vágást. Megadták a módját, és amikor végeztek, besötétedett, kezdetét vette a disznótor. Ahogy manapság már csak a
cigányok ülik el a halotti tort (eléggé nem dicsérhető
módon) régen a disznó halotti torát is elülték. A tor
vacsorával kezdődött, anekdotákkal folytatódott, mulatsággal végződött. Néha még egy-egy élelmes cigánybanda is megjelent, ha hírül vette a tort. Kóstolóért muzsikáltak.
Az asztalnál gombolyodott az emlékezés fonala.
- Tudjátok azért Gölöncsérék disznóvágását is sokáig
emlegették a faluban. Az volt a csoda; a szegénység és
a lélek csodája.
- Mesélje el édesapám!
- Hát Gölöncsérék szegény emberek voltak, nemigen
tellett hízóra. Aztán az egyik évben napszámból, innen-onnan csak összejött egy hízóra való pénz. (Hízó?
Ha igaz a mondás, hogy egy mázsa alatt a hízó csak
malac, az ember meg csak gyerek, akkor ez inkább
malac volt.)
Felvidékről áttelepítettek voltak.
- Ápjuk, rizsre már nem maradt pénz, hitelre meg
nem ákárok venni.
- Ányjuk, van még az eresz alatt kis kukoricá dáráld
meg, szitáld ki az ápráját, a nágyjá jó lesz hurkábá.
Abban hamar megegyeztek kit kell hívni a torba. A
nagycsaládot, a sógorokat, komákat, a két szomszédot családostul, meg még ki tudja kiket nem. Hisz kaptak ők is toros kóstolót, de már évek óta nem tudták
viszonozni.
Hamar lefogy a hastokról a malac, nem nagy edény
kell a sózónak, meg aztán jönnek a vendégek, sült hús
is kell. Pár összmaréknyi hús marad kolbásznak, éppen elég lesz vacsorára.
Alkonyodik, a gyerekekkel elküldik a toros tányérokat
azoknak, akik öregek, vagy más miatt nem tudnak
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Elkezdődött a böllér pályafutásom kisebb, nagyobb zökkenőkkel. A családba, a rokonságba, a barátoknál. Kicsit különlegességnek számítva, mert a torokon én már csak befőttet ettem. Öreganyám, ha nem
több, egy üveg egész parasztbarack befőttet csinált,
mert a Sanyi azt eszi. Mai napig mindenki tudja – a kevés helyen, ahová még megyek- a Sándornak (Sanyi
bácsinak) befőtt legyen vacsorára. Segíteni is szívesen
mentem, így jutottam Szaknyérig is vagy tucatszor.
Sokat tanultam Jánosfai (a falu) Janitól. Cifra sváb
neve van, soha nem tudtam megjegyezni, de igazi magyar. Megmutatja, hogy lehet megélni ebben a hazában, ha valaki szakmája mestere.
Pár éve már vágtunk együtt.
- Sándor bátyám, én délutánra is bevállaltam egy vágást – tudtam itt leszel-, ezt befejezed?
- Befejezem. Egy igazi jó csontozó késsel hálálja meg.
Minden kész, csak a szalámi töltés van vissza, amihez
még vagy tíz kiló marhahúst is hoztak! Öreg barátom,
80 éven túl fáradt, a felesége szintén.
- Sanya, mi lefekszünk Etelkával.
Ketten maradunk öreg barátom sógornőjével, Évával.
Éva az örök Nő. Balettáncosként kereste kenyerét,
már nyugdíjas. Hát nem az a parasztasszony típus.
- Évike, akkor mi töltünk be!

- Ne Sanya.
- Akkor ki? Láttam van a hűtőbe még egy kis viszáki
pálinka. Igyunk egy kupicával és hajrá.
Évikében hősies párt találok. Már kétharmada kész.
Lankad a hősiesség mindkettőnkben.
- Évike, még egy kupica és készen vagyunk.
Már benne vagyunk az éjszakába, de minden kész.
Évike elmegy belezuhanni az ágyába, én még lezuhanyozom és a folyosó másik végébe lévő szobába elpihenek. Másnap reggel öreg barátom szavára ébredek.
- Pálinkás jó reggelt Sanya.
Egy – két éve sok minden változott, „derékba tört
térdekkel” más az élet. Még komámnál
Visnyeszéplakon több – kevesebb segítséggel elbánok
egy-egy hízóval, vagy növendék marhával, de egyre
több segítséggel. A saját disznóimat mással pörzsöltetem, tisztítatom, a negyedelt disznótól az én dolgom.
Ami megmaradt, meg sikerült tartanom – boldogságomra – az esti disznótor, ahol elő lehet venni a harmonikát, sorra szedni a dalokat, nótákat.
Hál’ Istennek ez még megmaradt a régi disznótorokból, legalábbis nálunk és eddig. Ha elmúlna ez
is, szegényebbek lennénk a lelkünkben.
Győri Sándor

Márciuska

A fiúk a lányoknak MÁRCIUSKÁT ajándékoztak,
ezzel jelezve, hogy nem közömbös számukra a lány. A
márciuskát (románul marcisoare), a lányok a kabátjukra
tűzték ki, hogy mindenki lássa. Minél többet és szebbet
kapott, annál büszkébben hordta, mert ez azt jelentette,
hogy több hódolója is volt. Ez az apró kis fémből készült,
aranyozott ékszer, piros és fehér zsinórral átkötve, jelképezte a tavaszt, a szerencsét, a szeretetet és a szerelmet.
Sokféle minta volt, de a legkedveltebb emlékeim szerint a hóvirág. a patkó, a lóhere és a katicabogár
volt. Az idősebbek is kaphattak a férjeiktől és a kedvesüktől, de igazából a fiatalok körében volt népszerű, hiszen jelzésértéke volt.
Nem tudom még él-e ez a szokás, de szerintem
jó lenne megtartani és ápolni, hogy ne vesszen el, mert
jó dolog, ha az unokáknak is meg tudjuk mutatni hagyományainkat és továbbvinni.

Böngésztem a neten és szembe jött velem egy szép
kis rajz, amelyen egy márciuska volt; egy fiú éppen
feltűzte a lányka kabátjára. Akkor jutott eszembe,
hogy mi is gyerek és fiatalkorunkban kaptunk ilyet a
fiúktól.

Március elsején volt a napja ennek a szokásnak
vagy hagyománynak, melyet a románoktól vettünk át
mi Erdélyi magyarok.

Bege Amália
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Ami a történelemkönyvből kimaradt…

végigkíséri a szabadságharcot, sőt az utána következő
évtizedeket is. Erre viszonylag kevés, de kiváló drámai
darabot lehet találni a magyar irodalomban.
Maradjunk Görgeinél. A szorongató helyzetben elkezdi toborzó útját. Az ország észak-keleti részéből indulva hadsereget gyűjt. Hadászati, műszaki pragmatikus tudásának és emberi tulajdonságainak köszönhetően az ország észak-keleti szegletéből indulva az ország közepéig érve parasztokból, jobbágyokból ütőképes hadsereget állít ki a nemzet védelmére. Természetesen beosztottjaival együtt végezve a munkát. Milyen
teljesítmény, emberi nagyság kellett ahhoz, hogy a paraszt, jobbágy embereknek hitet, ruhát, fegyvert, élelmet, harckészséget adjon. Hozzá képest csak Bem tábornok végzett hasonló munkát, de Ő már „vén róka”
volt, nem 30 éves fiatalember. Mindenesetre a tavaszi
hadjárat dicsősége jórészt Görgei hadi szervezőképességének köszönhető; nem megfelejtkezve a többi tábornok önfeláldozó tevékenységéről.
A Vácnál gyülekeztetett haderő olyan súllyal bírt, hogy
Windisch-Graetz is átállásra igyekezett bírni Görgeit.
Görgei január 5-i nyilatkozatában azonban leszögezi,
hogy az áprilisi törvények védelméért harcol csapatai
élén, az ellenséggel való megbeszélésre pedig csak akkor hajlandó, ha az az adott alkotmánnyal és a katonai
becsülettel összeegyeztethető. A feldunai hadsereg parancsnokaként nyilatkozik: hű marad V. Ferdinánd király
által szentesített alkotmányhoz, fellép minden ellenséggel szembe. (Itt érdekes az I Ferenc József által –
mint meg nem koronázott uralkodó által - magyar
honra küldött seregek ellen is.)
A Debrecenben ülésező kormány Dembinszkit nevezi
ki a hadsereg főparancsnokának. Ő azonban Kál-Kápolna – Verpelét térségében vereséget szenved. Ezt
Windisch-Graetz így jelenti az udvarnak: „A lázadó csordákat, amelyeket a Kápolnánál iszonyú mennyiségben
találtam fel, szétvertem és nagyrészt megsemmisítettem.”
A vereség után – ami azért nem volt megsemmisítő, a
főtisztek Görgei mellett álltak ki, Kossuth mégis Vetter
Antal tábornokot nevezte ki fővezérnek.
A későbbi történések a következő számban lesznek
írva, mindenesetre azzal búcsúzom, hogy most március
idusán egy szál gyertya gyújtásával emlékezzünk meg a
magyar szabadságharc nemesi és közemberi hőseiről.
Ehhez adjanak indítattást Petőfi sorai:

Nem részletezem a csatákat, amiket a magyar nemzet
függetlenségéért vívott a magyar haderő. Erről még a
közelmúlt történelemkönyvei is tárgyszerű ismeretet
adnak. Azt ígértem Görgeiről fogok írni. (Így i-vel mivel
a szabadságharc idején már elhagyta nevéből az y-t. Ha
már nyelvészkedünk az y talán a XVIII. sz. körül vált divatossá, az igazi régi – talán még a Turulnemzetség idejéből magukat származtató nemesek i-vel írták a nevüket.) Görgeiről írni most kicsit kockázatos, hisz pár évtizede sokat változott a megítélése. Azért is ódzkodtam
tőle, mert az új megítélésén sokat vethet a latba mostanában a Nemzeti Múzeumban nyíló Görgei kiállítás,
aminek az anyagát nem ismerem. Kénytelen vagyok a
most élő történészek előadásaiból maradt emlékképekre, a megjelent „hivatalos”, hiányos történetírásra
és a paraszti észre támaszkodni.
A múlt havi számban írtam, hogy észak-kelet Magyarországot kivéve szinte minden oldalról támadta az osztrák és vele szövetséges hadsereg a magyar honvédsereget.
Közben a politikában is változás történt. V. Ferdinánd
még a magyarságnak címezve tudtul adja, hogy a jobbágyfelszabadítás és a hozzá tartozó törvényeket továbbra is jogérvényesnek tartja. A Bécsből Kremsibe áthelyezett birodalmi gyűlés Ferdinánd helyett a 18 éves
I. Ferenc Józsefet ülteti a trónra. I. Ferenc József közli:
„Birodalmam valamennyi ellenségének erejét megfogom törni. Tudni fogom a módját, hogyan teremtsek
rendet.”
Másnap a galíciai császári tartomány felöl, két hadtest
ront a magyar államra.
A váltakozó szerencsével folyó csaták során tűnik ki
Görgei. A magyar nemesi testőrből huszártisztté lett, közben műszaki érdeklődése miatt kilépett – majd honvédnek jelentkező harminc éves fiatalember a horvát
csapatok elleni harcokban való helytállása okán, már
ezredes, majd a nyugdíjazását kérő Móga altábornagy
helyére a feldunai hadsereg tábornokává nevezi ki Kossuth, aki a honvédelmi bizottmány elnöke, így a magyar
hadsereg főparancsnoka. (Normál körülmények között
a király a hadsereg főparancsnoka, de ekkor a magyar
országgyűlés még V. Ferdinándot fogadja el, akit viszont
a birodalmi gyűlés lemondatott, helyére I. Ferenc Józsefet ültetve, akit viszont – mivel sem koronázási hitlevél,
sem koronázás magyar részről nem erősített meg – a
Magyarok nem fogadtak el.)
Ezzel elindul egy magyar szépirodalomban és színművészetben nyomon követhető párharc. Adva van egy kivételes szónoki képességekkel megáldott politikus: Kossuth, aki a harcászathoz – valljuk meg – nem ért. Adva
egy a hadvezetésért és a katonáiért felelős tábornok,
aki a politikát messze kerüli. Kettejük „viaskodása”

Tiszt vagyok… ha lát a közlegénység
Tisztelkedve megyen el mellettem
Én pirulok gondolván magamban
Nincs igazság, nincs igazság ebben
Nekünk kéne köszönteni őket,
Mert minálunk sokkal többet érnek.
Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint hadvezérek.
Győri Sándor
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Érdekességek a nagyvilágból
Március hónapban
1923. március 3. – Először jelent meg a „Time” magazin. Alapítói Briton Hadden és Henry Luce. Ismertetőjegye a piros színű keret, melyet csak egy alkalommal,
a 2001. szeptember 11-i terrortámadás miatt változtattak feketére.
1903. március 22. – Víz nélkül maradt a Niagara-vízesés. Az amerikai oldalon lévő Niagara rendszer két
vízesése lassan elapadt. A majdnem teljesen kiszáradt
mederben alig csordogált némi víz. A Niagara-vízesés
nagyon széles: ötvenhét méter magasból több mint
168000 m3 zúdul le minden percben (magas vízállás
esetén), és 110000 m3 átlagosnál. Ez a legnagyobb vízhozamú vízesés Észak-Amerikában.

1900. március 03. – Meghalt Zsolnay Miklós keramikus. 1853-ban átvette apja kérésére a családi üzlet
irányítását, majd 1863-ban bátyja pécsi agyagárugyárát. Az ő találmánya az úgynevezett porcelánfajansz és az épületdíszítésre alkalmazott fagyálló pirogránit.
Kántor Éva

Az alvás világnapja

az álmosság és a kialvatlanság már-már népbetegség, és megelőzésére, kezelésére sokkal több figyelmet kell fordítanunk.
A 2019. évi nemzetközi jelmondat:
ALUDJ JÓL, ÉLJ SOKÁIG!
A közel 120 féle regisztrált alvásbetegség ma már
globális járványnak tekinthető. A szakemberek felhívják a figyelmet és kérik: legyen az alváskultúra
a mindennapok része, ne csak a betegségekre figyeljünk, hanem előzzük meg az alvászavarokat és
állítsuk helyre azt a megbomlott egyensúlyt, amely
a civilizált életmód a nappalok meghosszabbításával az éjszakai nélkülözhetetlen alvás rovására felborult.
Budapesten tizenegyedik alkalommal kerül
sor az Alvás Világnapja eseményére. Több program
mellett az üzletek is felfigyeltek erre a lehetőségre.
A matracok eladásával foglalkozó üzletek az alvás
napja alkalmával kiemelt napot tart számos kedvezménnyel.
Ugyan a pesti előadásokon nem tudunk
részt venni, gondoljunk mi is a jó alvás szükségességére és aludjunk egy jót!

Képzeljék el, hogy létezik az alvásnak is világnapja. 2019-ban március 12-i dátumot találtam.
Először arra gondoltam, hogy tényleg jó lesz a
háromnapos ünnep, végre jól kialszom magam.
Aztán érdekelni kezdett, hogy mit jelent az alvás
napja.
Az alvás világnapja az Egyesült Államokból indult, nemzetközi esemény és célja
felhívni a figyelmet az egészség, az alvás, az életmód összefüggéseire. Az alvás kiemelkedően
fontos része a mindennapoknak, mégis egyre
rosszabbul alszanak az emberek. Ezen a napon a
világ számos országában orvosok, kutatók, gyógyítók és civil szervezetek fognak össze, hogy
bemutassák:

Forrás: Origo, Webbeteg, Napialvás
Illusztráció: pixabay
P. É.
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Februárban megjelent rejtvény helyes megfejtése: A IX MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL. A helyes megfejtést 15en küldték be, közülük 3 nyertest sorsoltunk. Akik könyvet nyertek: Kovács Zoltánné, Hegyhátiné Séllei Dzsenifer, Mohó Erika. Gratulálunk!
Március havi rejtvényünk.

Vízszintes:
2. Fehér pokróc
egész földön, nem is szővik az égből jön. 4. Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred, ki az? 5. Híd
de sosem építették. Hét színe van egy sem festék. Földből nyúlik mindkét vége, mégis felvezet az égbe. 8.
Melyik völgyben található a mozsgói focipálya? 9. Mikor lehet a vízen száraz lábbal átmenni? 10. Mi Gombóc Artúr kedvence? 12. Postai befizető lap. 13. Hegy tetején születtem, fagyos szél sem bír velem, leveleim hegyesek, szúrnak mint a kis szegek. 16. Mozsgón januárban megrendezett pingpong verseny neve.
17. Jut még eszembe kedvesem a boldog ifjúság, az erdő széli kis patak, s egy … … 18. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája.
Függőleges:
1. Mi a közös a matekban és az evésben? 2. Lába van, de mégsem jár, víz felett visz nem madár. Nem rab
mégis láncot hord, s minden utat összetold. 3. „Beszél” a gólya. 5. Mozsgón található forrás neve. 6. Ha
mozsgói a kakas, üssed nem lesz majd … 7. Ki volt Mozsgó betyára? 11. Miről kapta Jednika szőlőhegy a
nevét? 14. Az, az egy fontos: legyetek jók most, már nem kell túl sok a … 15. Milyen népszokás köré épült
fel a kakasfesztivál?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Megfejtést a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi
könyvtárban március 22-ig. A beérkezett megfejtések közül ismét sorsolunk.
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MEGYE II. OSZTÁLY. U19 A CSOPORT
2018/19. évad őszi forduló
NOVEMBERI MÉRKŐZÉSEK
10. forduló 2018. 11. 10. szombat
Mozsgó – Egerág 6 – 2
Góllövők: Csomós Zoltán (4), Balog
Gergő, Farkas László
11. forduló 2018. 11. 17. szombat
Vajszló - Mozsgó 3 – 3
Góllövők: Farkas László (2), Csomós
Zoltán

A csoport tabella
1. hely: Bogád 29 pont
2. hely: Mozsgó 28 pont
3. hely: Nagykozár 27 pont

Góllövőlista
1. hely: Csomós Zoltán 23 gól
12. hely: Balog Gergő 8 pont
2018/19. évad tavaszi forduló
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEK
13. forduló 2019. 03. 09. szombat 10:00
Bódi – Mozsgó
14. forduló 2019. 03. 16. szombat 10:00
Mozsgó – Nagykozár
15. forduló 2019. 03. 23. szombat 10:00
Mozsgó – Diana SE Nagyárpád
16. forduló 2019. 03. 30. szombat 10:00
Pellérd - Mozsgó – Nagykozár
17. forduló 2019. 04. 06. szombat 10:00
Mozsgó – Bogád
18. forduló 2019. 04. 13. szombat 10:00
Kétújfalu – Mozsgó

Felnőtt játékosok közül többen átigazoltak másik csapathoz, így a felnőtt csapat nem játszik a tavaszi szezonban.
Összeállította: Kántor Éva
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