KOVÁCS JÓZSEF:
KALENDÁRIUM
ÁPRILIS
RÜGY FAKASZTÓ ÁPRILIS,
MIÉRT VAGY TE OLY HAMIS?
HA MA SÜT A NAP,
HOLNAPRA MÁR SZÉL TÁMAD.
ÍGY VÁROD A GÓLYÁKAT?
A KERTEKBEN VIRÁGZIK A CSERESZNYE,
SZÜKSÉGE VAN A BEPORZÓ MÉHEKRE.
HOZZÁL RÁJUK NAPSÜTÉST ÉS MELEGET,
ŰZD EL MÁR A HAVAS, ESŐS SZELEKET.
A GÓLYÁKNAK NE FÁZZON MEG A LÁBA,
HA A RÉTEN VADÁSZNAK A BÉKÁKRA.
NEKIK IS MÁR SZÜKSÉG VAN A MELEGRE.
A FÁK IS FELÖLTÖZTEK ÜNNEPI RUHÁBA,
JÓ LANGYOS ESŐRE ÉS NAPSÜTÉSRE VÁRVA.
OSZD RÁJUK ÁLDÁSOD,
ŰZD EL A HIDEGET,
BONTSD KI A RÜGYEKBŐL
A ZSENGE FALEVELET.
ZÖLDÜLJÖN AZ ERDŐ, NYÍLJON A SOK VIRÁG,
ÁPRILIST ÉLTETI MAJD AZ EGÉSZ VILÁG.

Fotók: Ken Owen
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Te szedd!

Budapesti kirándulás képekben

Március 22-én, az eddigi évekhez hasonlóan, részt
vettünk a tavaszi nagytakarításban. Minden korosztály képviseltette magát, ott voltak az óvodások, iskolások, nyugdíjasok és az aktív lakosok. Fontos,
hogy már gyermekkorba arra neveljük a gyerekeket,
hogy tegyenek a tiszta környezetért. A gyülekező
után, feltöltöttük energia tartalékainkat szendvicscsel és kávéval, majd kesztyűt és zsákot ragadtunk,
és elindultunk, hogy minden utcát bejárva egy tisztább falut hagyjunk magunk után.
Szervező: Mozsgó Önkormányzata, Szigetvári Térség
Fejlődőséért Egyesület
B. A.

A Mozsgóért Egyesület szervezésében negyvenegy kirándulni vágyó megtekintette a Parlamentet, a Szépművészeti Múzeum új gyűjteményét, a Vajdahunyad várát és a Terror Háza
Múzeumot.
Köszönjük az önkormányzatnak a támogatását. Külön köszönet Kántor Évának a szervezésért.
Puskásné elnök
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MOZSGÓI EGÉSZSÉGNAP
Vérnyomásméréstől a szépségápolásig

Idén nyolcadik alkalommal rendeztük meg az egészségnapot. Az eddigi évek tapasztalata azt mutatta,
hogy az emberek szeretik, ha a megszokott szolgáltatások elérhetők, de azért legyen egy kis újdonság
is. Ezért az idei évben is voltak egészségügyi szűrések
(vérnyomás és vércukorszint mérés, testzsír és testtömeg mérés), köröm- és hajápolás tanácsadással,
látványfőzés (természetesen tiszta egészséges alapanyagokból). Kaba Lamin mesterszakács isteni finom
salátát készített kecskesajtból és paradicsomból,
majd sonkába és medvehagymába tekert grill sajtot,
pirított burgonyával és ecetes gombával tálalt. A
kóstoló után, még falatozhattunk a házi készítésű
ételekből, melyet az Egyesület tagjai hoztak (egészségesek és nagyon finomak voltak). Most először lehetett részt venni véradáson, melynek nagy sikere
volt. Jelezték is a Vöröskereszt munkatársai, hogy
milyen sokan éltek a lehetőséggel, mindkét székben
folyamatosan ültek és várakoztak. A kényeztető
masszázson is volt forgalom, nem sok idő maradt pihenésre a szakembereknek. A gyerekekre is gondoltunk, a piciknek játszósarok, nagyobbaknak kézművesedés, csillám tetoválás és arcfestés. A művelődési ház udvara is megtelt iskolás gyerekekkel, pedagógusokkal, zsibongással és jókedvvel. Bemutatkozott a Közösségi tankert, rajzolhattak álom kerteket,
volt hullahopp verseny, ping-pong, párnacsata bekötött szemmel, kerékpár ügyességi verseny, kincskereső játék, melyben az elrejtett kokárdákat kellett
megtalálni. Egy kellemes délutánt töltöttünk el
együtt beszélgetéssel jó társaságban.
Köszönetet mondunk önkéntes segítőinknek, megtisztelő együttműködésükre jövőre is számítunk:
Alvári Ferencné Ágota, Bartha Bernadett, Götzné
Lengyel Mónika, Kustos Irma, Nemesics Hajnalka,
Nömös Dezsőné, Schludtné Kárpáti Anita, Schludt
Gyuláné, Szijártó Henrietta, Tóberné Csók Ildikó,
Tóthné Lenti Krisztina.
Köszönet együttműködő partnereinknek!
Bege Amália
egyesületi titkár
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ÓVODÁSOK TÉLBÚCSÚZTATÓ ÜNNEPSÉGE
Az idei évben is mindent megtettünk a gyerekekkel, hogy
elkergessük a hideget és jöjjön a várva várt Tavasz! A tél
viszont gördített néhány akadályt elénk, mielőtt végleg
elvonult, bárányhimlő formájában. De mi nem hagytuk
magunkat, és ha kissé késői időpontban is, de sikerült a
megvalósítás. Gyakoroltuk a táncokat, bár nem volt egyszerű, mert mindig hiányzott néhány kisgyerek. A dajka
nénik munkájának köszönhetően gyönyörű katicabogarakká változtak a gyerekek.
A körülményekhez képest, nagyon jól sikerült minden.
A művelődési ház újra megtelt, mindenkinek köszönet,
aki jelenlétével megtisztelte és támogatta rendezvényünket. A gyerekek ügyesek voltak, jól érezték magukat, finom szendvicsek és finomabbnál-finomabb sütemények
közül válogathattak, a szülőknek köszönhetően. Eddig
soha nem látott létszámú jelmezes sereg töltötte be a termet, büszkén vonultak körbe a vendégek örömére és a
mikrofon sem volt idegen számukra. A játékok után a későbbiekben még szóló produkciókat is hallhattunk, valamint következett a gyerekek kedvence, a szétdurranó lufikból hulló „konfettieső”. Eközben folyamatosan fogytak
a tombola jegyek, olyannyira, hogy el is fogyott az összes.
Valószínűleg a sok-sok nyeremény csábította vásárlásra a
vendégeket. Köszönjük a támogatást, rengeteg felajánlás
érkezett. Örülünk, hogy ilyen sok jólelkű ember vesz körül
bennünket, akiknek öröm, ha másoknak örömet szerezhetnek.
Szeretném megköszönni a szülői közösség munkáját,
akik évről évre szorgoskodnak a gyerekek érdekében és
örülnénk, ha a többi szülő is kedvet kapna, látva a gyerekek örömét.
Várunk mindenkit jövőre is!

TOMBOLA FELAJÁNLÁSOK
Szentpál és Pirbus család; Győri család; Tógazda Halászati
ZRT; Gyurán János - Kastélyellátó KFT – Csertő; Fisli Zsuzsa
és párja – Csertő; Ifj. Götche Viktor; Gajákné Peszmeg Mária;
Mozsgóért Egyesület; Szigetvári Szuzuki Autóház; Patkó
Menyhért – vállalkozó Csertő; Marosics József – Bolt és
Kocsma KFT. – Csertő; Fodor Viktória – Csertő; Szigetvári
Gyógyfürdő; Adria Üzletház; Fekete László Vállalkozó – Szigetvár; Kovács Optika – Szigetvár; Hegedűs Család – Szulimán; Garai család; Bagó család; Várdai Tamás és családja;
Mohó Erika és családja; Kovács Ricsi és családja; Veriga Lajos
és családja; Almáskeresztúri Önkormányzat; Tokovics család; Marianna Világa virágbolt; Óvoda dolgozói; Szigetvári
Tesco Áruház; Roma Kisebbségi Önkormányzat – Mozsgó;
Patak család; Viljovácz Tünde; Kis Sándor és családja; Pupák
Pék KFT. ; Szentlászlói Szikvíz Üzem

Fotók: Kántor Éva

Gulyás Csabáné óvodavezető
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IFJÚSÁGI HANGVERSENY
Iskolánk tanulói nagyon szerencsések! Immáron 3. éve, minden
tanévben lehetőségünk nyílik ellátogatni a pécsi Kodály Központban megrendezésre kerülő ifjúsági hangverseny sorozatra. Az
idén is nagyon változatos, szívet-lelket gyönyörködtető előadásokon vehettünk részt. A hangversenybérletünk első előadására
október 5-én került sor. Kell az acapella! című bemutatót a
Jazzation Énekegyüttes dalolta-játszotta el. A hangverseny végig
interaktív formában hozta közelebb a komolyzenét tanítványainkhoz. A következő előadás január 21-én „50 perc alatt a Föld körül” címmel csupa ritmussal hozta lázba a gyerekeket, melyet a
híres Talamba Ütőegyüttes játszott nekünk. Március 1-én „Játszszunk zenét!” címmel hallgattuk meg az utolsó előadást, melyet
a Pécsi Szimfonietta zenekar tolmácsolt, Dr Lakner Tamás moderátor segítségével. A gyerekek minden alkalommal
nagyon jól érezték magukat, főként azért, mert mindig közösen alkottunk zenét.
Köszönetet szeretnénk mondani Mozsgó Község Önkormányzatának a szállításért, hogy lehetővé tette tanulóinknak, hogy egy ilyen nívós hangversenyteremben hallgathattuk meg a koncerteket. Bízunk abban, hogy a következő
tanévben is eljuthatunk Pécsre az ifjúsági hangversenyekre. Köszönjük szépen!!!
Hegedüsné Szojkó Tünde

PROGRAMJAINK

napló titkos felnyitásának izgalmán túl, megérintheti-e valami gyermekeinket az 1948. március idusának fuvallatából.
2019. március 14-én egy egész napot szenteltek annak az
iskolában, hogy közelebb kerüljenek a gyerekek ehhez az ünnephez. Több meglepetés is várt rájuk a megszokott koszorúzáson és ünnepi műsoron kívül. A meglepetés a kultúrház
előterében várt nem csak a diákokra, hanem a pedagógusokra és a vendégekre is. Hiszen, egy valódi huszár fogadta
őket, Csizik Mihály az általános iskola volt tanulója. Jelenleg
a Siklósi Hagyományőrző Egyesület, huszár katonai hagyományőrző szakosztályának tagja. Puskás Péter tanár úr felkérésének szívesen tett eleget, és délcegen állta végig az 5.
osztályos tanulók műsorát.
A hagyományőrző huszár nem sietett haza, így visszakísérte a gyerekeket az iskolába, és még szívélyes beszélgetésbe is elegyedett velük. Mesélt a huszárságról, a huszár
harcmodorról, a hagyományőrzésről. Közelebbről megismerkedhettek a huszár egyenruhával, amit idáig csak fényképen láthattak. Megtudhatták, hogy huszár egyenruha
nem csak szép, hanem praktikus viselet is volt a maga idejében. Kialakítása, zsinórozása, bélelése és
egyéb díszei a védelmet is szolgálták, egyfajta páncélként is funkcionált, hogy megvédje a katonákat a
szablyák élétől. A gyerekek végig simogathatták a viselet sujtásos
aranydíszeit, felpróbálhatták a mentét és a csákót, sőt a szablyát is kezükbe vehették. Sokukról készült kicsi huszáros fotó.

Fenntarthatósági Témahét
Iskolánk ebben az évben is regisztrált a fenntarthatósági témahét internetes felületén. Ebben az évben a tankertben
lévő forrás és tavacska megmentése adta az ötletet a pályázaton való részvételhez. A pályázat célja egy vizes élőhely
(forrás, patak, kisebb tó) terepi felmérése, és az élőhely természet közeli állapotának visszaállítását célzó cselekvési
terv készítése. A gyerekek két projekt keretén belül, pedagógusirányítással, terepi megfigyeléseket végeznek, felmérik a vizes élőhely területét, víz vizsgálatokat folytatnak,
meghatározzák az élőlényeket, rajzokat készítenek az állatokról. Közösen cselekvési tervet készítenek arról, hogy hogyan lehet a vizes élőhelyet élhetőbbé tenni (szemétszedéssel, faültetéssel, padok elhelyezésével). Ennek a cselekvési
tervnek a megvalósítása is részét képezi a Közösségi-Tankert
életre keltésének.
Március 15.
Mit jelent nektek ez a nap? Kérdezték egymástól a gyerekek
március 14-én a megemlékezés
műsorában. Mindegyikőjüknek
mást-mást a forgatókönyv szerint. Iskolai szünetet, színeket, illatokat, hangokat, szavakat. De
valójában mit is jelenthet nekik?
Át tudja-e érezni egy mai gyermek a nagy szavak mögötti tartalmakat? A padláson porosodó
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Ebéd után is tovább foglalkoztak a témával. Az alsó tagozatosok a látottak alapján huszár egyenruhát színeztek, kokárdát hajtogattak, plakátot rajzoltak. Marika néni a hagyományőrzés jegyében megmutatta, hogy milyen is a magyar
verbunk. A gyerekek először nehezen, aztán egyre ügyesebben ropták ezt a nem egyszerű, de gyönyörű magyar táncot.
A felső tagozatban már a legmodernebb eszközökkel hozták
közelebb a mai korhoz a történelmi időszakot. A Petőfi c. filmet nézhették meg, és plakátot készítettek. Az üldögélés
után levezető focimérkőzések voltak a pályán. A legjobb történelmi játék Tünde néni vezetésével zajlott. A gyerekek engedéllyel elővehették okos telefonjaikat, kezükbe kapták az
iskola 6 db tabletjét, és egy interaktív internetes feladatsor
elvégzésébe kezdtek. Egy applikáció segítségével a ’48-49-es
történelmi eseményekhez QR kódokat generáltak, amiket
kihelyeztek az iskolában. Ezeket megfejtve egy kvízt, egérrágta szöveget egészítettek ki a gyerekek, majd a memorizált
adatok alapján egy keresztrejtvényt is kitölthettek. A helyes
kitöltésért pedig egy történelem 5 volt a jutalom. Nem véletlen, hogy ez volt a legnépszerűbb játék, még a focit is
megelőzte. A mai kor fiatalságát leginkább a mai kor eszközeivel lehet felvillanyozni és elmerülésre késztetni egy témában, álljon az szellemiségében bármennyire is távol tőle.

Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyugodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
(Petőfi Sándor · 15-dik
márczius,)
Ezt a vésetet pedig most is fontos olvasni, ha kell, akkor így.
Rendhagyó interaktív történelem óra
A diákok nagy örömére már hagyományosnak mondható
Horváth Róbert bemutató órája az iskolában. Zrínyi korába
repítve, interaktív módon szemlélteti a gyerekekkel a fegyvereket, a ruházatot, mesél a csatákról, vetít képeket a hagyományőrző rendezvényekről. A korabeli ruhákba felöltözött gyerekek élvezettel tanultak új dolgokat, a ruhadarabok
és a fegyverek nevét használatukat. Érezhették a páncél, a
szablya és a pajzs súlyát. A csatazaj is testközelbe került.
Meg is riadtak a szakállas puska éles és a seregbontó ágyú
mennydörgő hangjától.
H. b. B.

FELIDÉZTÜK 1848 MÁRCIUSÁT
Községünk havi lapjában olvashattuk az iskola meghívóját- ami
minden lakosnak szólt – a március 15.-i ünnepségre. 14.-én délelőtt a Kopjafánál történt koszorúzást követően a kultúrházban
tekinthettük meg az óvodások és iskolások színvonalas műsorát.
Épp a napokban beszélgettünk itthon azokról a barátainkról, akik külföldön élnek. Közülük többen fordítanak rengeteg
energiát arra, hogy gyermekeik ne szakadjanak el a magyar
nyelvtől, magyar kultúrától. Mivel rövid ideig éltem külföldön,
pontosan tudom mit jelent a honvágy, és a szülőföldemtől való
távolra költözés miatt sokat gondolkozok a gyökereimhez való
kapcsolódásról. Olyasmi lehet ez, mint amikor megbetegszünk,
és rádöbbenünk mit is jelent az egészségünk, míg egészségesen
élve fel sem tűnik mekkora érték birtokában vagyunk. Aki a szülőföldjén élheti le az életét és könnyedén kapcsolódhat a
gyökereihez, talán nem is mereng el azon, mekkora kincset hordoz.
Az ünnepi műsort nézve leginkább az ragadott magával, hogy micsoda szenvedélyes hazaszeretet és igazsághoz
való hűség kellett ahhoz, hogy a forradalom oltárára tegyék fel életüket mindazok, akiknek a gyökereinkhez való észrevétlen kapcsolódásunkat köszönhetjük. Felnőtt fejjel értettem meg, hogy mekkora áldozatot hoztak értünk, a ma élőkért
és az elkövetkező generációkért. Egy híd, ami a múltból ível át a jelenen keresztül a jövőbe és megtartja mindazt az
értéket, ami összeköt az őseinkkel. Vajon hol van a mi felelősségünk abban, hogy ez a híd minél messzebbre érhessen?
Az óvodások és iskolások előadásából is érezhető volt a lelkesedés és a sok munka, ami a felkészítő pedagógusoktól a
gyerekek gyakorlásán át eljutott hozzánk, nézőkhöz. A múltat idéző jelenetek, a mozgásos és zenei részek, a versek és
képek komplexen közvetítették a történelmi tényeket és a mögöttük húzódó emberi gondolatokat, érzéseket. Az ovisok
aranyos mozdulataihoz, és édes hangocskáihoz nagyon szépen kapcsolódott, amikor az óvónénijük letérdepelt közéjük,
és hegedűjén kísérte a műsorukat. Az iskolások előadásában az élő dobszóló adott erőt és nyomatékot a mondanivaló
átütő közléséhez. Megállt az idő, lelassultunk, ünnepeltünk, emlékeztünk és éreztünk.
A műsoron huszár egyenruhában, kivont karddal álló Csizik Mihály a programot követően interaktív beszélgetést
tartott a gyerekeknek a huszárok életéről, ruházatáról, történetéről. A mozsgói származású előadónk édesapjáról, Csizik
Mihályról kapta nevét sportegyesületünk. A huszárként megjelent Csizik Mihály a Siklósi Hagyományőrző Klub alapítója.
Ezúton köszönöm, hogy részesei lehettünk ennek a közös élménynek. Építsük a hidat minél erősebbre és hosszabbra!
Bóni Tünde
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Értelmi fogyatékosokkal kezdtem foglalkozni, újra alulról kellett bedolgozni magam. Most szociális munkás
vagyok, családoknál élő értelmi fogyatékosokat látogatok, elsimítom a problémákat. A fogyatékos ember és
családja életében is fontos, hogy jó emberismerő legyek, jól egyensúlyozzak az érdekek között.
- Ennyi év után kettős állampolgár lettél?
- Nem, jelenleg is magyar állampolgár vagyok, a magyar híreket olvasom napi szinten. Sokáig erős ellenállást éreztem az amerikai állampolgárság kapcsán. Ez
enyhült, de nem akarok változtatni.
- Remyke gyönyörűen, választékosan beszél magyarul, rengeteg magyar verset, éneket, mondókát tud.
Sokat teszel ezért, ugye?
- Remykének van anyanyelve és apanyelve. Kizárólag
magyarul beszélek Hozzá, ebben következetes vagyok.
Angol társaságban ha mindenki angolul beszél, én mindig lereagálom Remyke felé magyarul amit hallunk, hiába érti angolul, vagy hozzáfűzök magyarul egy megjegyzést. Ha mi beszélgetünk Remyvel magyarul, akkor
a társaság felé teszek angolul egy megjegyzést, vagy lefordítom miről beszélünk. Nagyon megértő mindenki.
Rajtam kívül a nagypapája beszél magyarul, hisz Ő magyar, bár a lányát, Mandyt nem tanította meg magyarul. Ez a feleségem számára fájdalmas hiány, ezért
mindketten nagyon kértük, hogy Remykével csak magyarul beszéljen. Papának ez társaságban kínos, de ha
otthon vannak, akkor magyarul beszélnek egymással.
Remy velem magyar meséket és dalokat hallgat, így azt
kapja, amiről én azt gondolom, hogy értékes – főleg
klasszikusokat.
Ekkor Remyke az apukájához fordul és Szent István,
Koppány és Géza fejedelem kapcsán faggatja. András
türelmesen válaszol, emlékezteti a kapcsolódó összefüggésekre, majd folytatjuk a beszélgetést, míg kisfia
az ölébe bújva emészti a hallottakat.
- Közel 50 magyar nyelvű diafilmünk van, történelmi
témájúak is. Most épp az Egri csillagok a kedvenc. Ha
hazajövünk mindig előre gondolkozok egy-két évre,
hogy mit szerezzek be, így amikor Remy érdeklődik bizonyos témák iránt, elő tudom venni a magyar nyelvű
könyvet, zenét, diát. Van egy papírszínházunk is – elöl
a kép, hátul a szöveg. Bábozok és közben olvasom a
történetet. Nagyon szereti. – int a fejével a 6 éves
szöszke fia felé.
- Ezek szerint főként Tőled hallja Remy a magyar nyelvet?
- Igen, és évente háromszor másfél hétig van
nagypapáéknál Pennsylvániában, pár naponta skypon
beszélget a magyar mamával, anyukámmal, illetve itt
van egy magyar közösség, ahová eljárunk 3-4 hetente.
Évente hazajövünk – ilyenkor jó előre megveszem a
színházba és gyerekműsorokra szóló jegyeket. Fontos,
hogy többféle környezetben találkozzon a nyelvünkkel,

GYÖKEREK ÉS TÁVOLSÁG
Pályer Andrással 20 éves barátság köt össze. Soproni
származású, jelenleg Amerikában él, és minden évben
hazalátogat kisfiával, Pályer Sándor Remyvel. Mozsgóra mindig eljönnek és a beszélgetéseinket ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Idén András és Remike magyarságáról, gyökereikhez való kapcsolódásáról, amerikai életükről beszélgettünk.

Különös sorsfordulattal történt András párválasztása. Felesége, Mandy édesapja magyar származású,
édesanyja amerikai. Egyik hazalátogatásuk alkalmával
a két fiatal a Pécsi Egyetem kollégiumában találkozott
össze, mert a lány egy évig itthon tanult. Ezt követően
leveleztek egymással úgy, hogy 8 éven át nem találkoztak. Majd Amanda újra hazalátogatott azzal a céllal,
hogy egy éves szabadságát később Indiában és Thaiföldön tölti el, ahol tanulni szeretett volna. Újra találkoztak Andrással és feltették a kérdést, hogy mi lesz így
velük. Drasztikus lépésre szánták el magukat 2006
őszén. András felmondott a pécsi megyei könyvtárban,
ahol dolgozott, Mandy pedig lemondott az indiai útjáról. Thaiföldre már együtt mentek, itt kötöttek házasságot, és töltötték el közös életük első fél évét. Ezt követően Pennsylvaniába költöztek Mandy szüleihez.
- Sosem vágytam Amerikába. Én humán beállítottságú vagyok, míg Amerika nagyon praktikus. Az első
három év nehéz volt, leginkább az emberi kapcsolatok
kialakítása terén. Az egyetemen német-esztétika bölcsész szakon végeztem, és bár beszéltem angolul, nagy
erőfeszítés volt ezzel a nyelvvel a mindennapi helytállás. Kezdetben minimálbért adó munkákat tudtam csak
vállalni – nehéz volt mindenhez hozzászokni. Ez is nyugati kultúrkör, de minden egy kicsit más, és ez így
együtt sokkoló. Nem voltak adottak azok a viszonyok,
amikben én itthon szocializálódtam. Mandy csak angolul beszél, magyarul keveset ért.
- Mikor kezdtem megszokni az új életem, elköltöztünk Colorado államba, Denverbe, ahol most is élünk.
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de ami Tőlem jön, az minden magyar. A társas, a kártya, a gombfoci. Ha angol mesekönyvet ad a kezembe,
azonnal tükörfordítva magyarul olvasom fel. Családilag
is megünnepeltük március 15.-ét. Elénekeltük a Kossuth nótát, Gábor Áron rézágyúját, elmondtam a Nemzeti dalt, eljátszottuk a Pákozdi csatát, kitűztük a ruhánkra a kokárdát. A helyi közösség ünnepei nem anynyira jók.
- Nekem vannak gyökereim. Több népi furulyám van
kint, ezeken játszok. Sokszor látom azt, hogy a kint élő
magyarok elkezdenek angol szavakat belekeverni a
mondandójukba. Ismerek ilyen családokat, ahol az történt, hogy a magyar szülők gyerekei már nem beszélnek magyarul, mert keverve beszéltek Hozzájuk. Szerintem kell, hogy komolyan vegyem a magyarságom,
mert ez fontos. Remykének nem volt választása, két
nyelven beszél, így azonban később lesz választása,
hogy eldönthesse, hol akar majd élni. Ha a nyelv nincs
meg, semmi sincs meg. Történelmi dolgokról beszélünk, van kapcsolata a magyar történelmi alakokhoz.
- Más a leki atmoszféra, másképp kapcsolódnak az
emberek - ott nincs annyi érzés az egymáshoz viszonyulásokban, mint itthon. Itthon megélénkül az érzésvilágom, ott lebénul. Hűvösebbek ott a viszonyok, pedig nagyon szívélyesek az emberek, de nem olyan mélyen, mint itthon. Olyanokkal tudok barátságra lelni,
akik nincsenek alámerülve a tipikus amerikai kultúrának. Vagy Közép-Európából jöttek, vagy sokat utaztak
és kinőttek belőle. Több cseh, német és svájci barátom
van. Jobban értjük egymást, van egy közös alap, amit
nem kell kimondani. Például ha visszamegyünk, a munkahelyemen kedvesen érdeklődni fognak, hogy milyen
volt az itthon eltöltött hónap. Nem fogom tudni megosztani, átadni, ami igazán fontos számomra, mert Ők
ezt nem tapasztalják meg, nem értik.
- Milyen Coloradóban élni?
- Mivel 1500 m magasan van ez a fennsík a Sziklás
Hegység lábánál, elég száraz vidék és nincsenek énekes
madarak. (Mozsgóra érkezve mindig az erdőbe megyünk elsőként, - most már értem miért 😊 a szerk.) Az
első években erősen megéltem azt, amit itthon természetesnek veszünk, meg sem kérdőjelezzük, pedig nem
feltétlenül jó. Kialakult egy kritikus látásmód az itteni
dolgok kapcsán. Van, amit ott jobban csinálnak, de ez
egyáltalán nem érinti a magyarsággal való kapcsolatomat. Ez egy mélységi viszony, nem a napi dolgok
szintje, bár ha hazajönnék, biztos sok dolog idegesítene. Például ott minden az adás-vételre épül, így megengedőbb a vevőszolgálat. Ha veszünk egy lejátszót és
használjuk egy darabig, de nem nyeri el a tetszésünket,
minden probléma nélkül visszakapjuk az árát.
- Nem élnek ezzel vissza sokan? Nem hordják vissza a
használt dolgaikat?

- Nem, csak ha valóban nem tetszik. Azért vesznek
meg valamit, mert akarják. Az ügyintézés is sokkal gördülékenyebb, mint itthon. A telefonos ügyintézés
olyan magas szinten van, hogy rengeteg dolgot el lehet
intézni otthonról pár perc alatt. Fontos nekik az elégedett vevő, ezért a megoldást keresik, nem a kifogást.
Munkavállalásnál nincs protekció. Ugyanolyan eséllyel
indultam a felvételin, mint az amerikai társaim. Erre a
munkára a képességeim alapján választottak ki, pedig
sok amerikai is pályázott. Felszabadító érzés volt! Itthon attól is szenvedtem, ha protekcióval jutottam be
valahová.
- Ami még más, hogy ott minden a praktikumnak van
alárendelve. Ha valami működik, mindegy hogy néz ki.
Itthon nyíltabb az érzésvilág, itt a kis falvakban is virágok vannak kitéve, ott különlegesnek számít az a város,
ahol virágok vannak. Kevésbé vannak meg az apró dolgok, amik a szépséget hivatottak emelni.
- Mi hiányzik a mindennapjaidból?
- Hiányzik, hogy nem tudok egy könyvtárat kivinni.
Nem szeretek gépen olvasni, jó lenne egy könyvtár,
ahol újabb műveket fedezhetek fel. Szépirodalmat magyarul olvasok, kivéve, ha németül íródott, mert az sokkal jobb, mint egy száraz angol fordítás.
Pennsylvániában ill. Ohaioban él a legtöbb magyar, ott
van magyar könyvtár is, de most messze vagyunk.
Közben a bográcsos előkészületek befejeződtek, hív a
család, hogy menjünk, üljünk a tűz köré. Még hosszan
beszélgetünk, élvezzük a halpaprikás ízeit. Arra gondolok, hogy a távolság nem feltétlenül húz árkot lélek és
lélek között, mint ahogy a közelség nem jelent feltétlenül szimpátiát.
Eltelt néhány nap, András és Remyke épp most utaznak
itthonról hazafelé egy teljes napon át. Pár nap múlva
Mandy lesz szabadságon és indul Remyvel
Pennsylvániába a szüleihez. Ez a 6 éves legény többet
repült már most, mint mi Mozsgón élők összesen.
Bóni Tünde
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ARANYLAKODALOM
Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 1900ban 61.466, 1969-ben 95.613, 1975-ben 101.614
míg 2018-ban 49.309 kötöttek házasságot országosan. 2018-ban Baranya megyében 4719 házasságkötés volt.

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZON 70 ÉV FELETTI MOZSGÓI LAKOSOKAT, AKIK
ÁPRILIS HÓNAPBAN ÜNNEPLIK SZÜLETÉSNAPJUKAT!

A házasságkötés mindig is fontos volt az emberek
életében. A válások száma folyamatosan nő.
Egyre kevesebb olyan házaspár van, akik az 50
éves évfordulójukat is megünnepelhetik, melyet
aranylakodalomnak hívunk. Amikor megelevenedik a múlt, és mosolyt csal az arcokra a sok szép
boldog óra. A nehézségek hallatán szemekben
könny csillog, hiszen már történelmi időszakot
ölelnek fel az együtt töltött évek, jóban és rosszban.

Bognár Jánosné Árpád u.
Fehér József Alsóhegy
Gaál Jánosné Árpád u.
Hegedüs Jánosné Kassai u.
Horváth Vendelné Petőfi u.
Skrivanek Mária Mátyás k. u.
Szabó Istvánné Árpád u.

„Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel őrizem a szemedet.
Nem tudom meddig maradok még meg neked:
De a kezdet fogom, s őrizem a szemedet.”

Ady Endre
Március hónapban ünnepelte aranylakodalmát Gergely Anna (Viljovácz Istvánné) és
Viljovácz István, akik 1969. március 15-én kötöttek házasságot. Fogadalmukat megújították. A bensőséges rendezvénynek a kultúrház
adott otthont.

SZÜLETÉS

Kívánjuk, hogy még sok-sok éven keresztül
legyenek egymásnak segítő, és szerető társai.
Gratulálunk!

Gaál Izabella Léna 2019. március 20-án
született Münchenben.
Édesanyja Tóth Bernadett, édesapja Gaál
Dániel.
Kántor Éva

GRATULÁLUNK , ERŐT, EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK !
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JÓNÁS CSALÁD

olvas. Ezen kívül úszik, biciklizik, rollerezik, és ha
csak teheti, táncol - minden közel áll hozzá, ami
mozgás. Szereti az állatokat, különösen a lovakat.
Kitűnő tanuló, nagyon büszkék vagyunk rá! Próbáljuk tisztelettudónak nevelni, elvárom, hogy az
idősekkel, nagyszüleivel, velünk is tisztelettel beszéljen.
- Néhány éve Imi méhészkedni kezdett.
Jedinkán vettünk egy szőlőt, itt tartjuk a méheket.
Imi maximálisan törekszik a legjobb minőségre,
nagyon jó mézeink vannak. Nagyon ügyes, az
utóbbi években már a kaptárakat is saját maga
készítette el. Egyedül csinálja, mert én félek a méhektől, anyukám szokott besegíteni Neki.
- Hónapok óta látom, hogyan alakul a házatok.
Hogy bírjátok munka mellett a felújítást?
- Fáradtak vagyunk, de visz a lendület: ha kész
lesz szép lesz! Saját ízlésünkre alakítjuk át, kicseréltük a nyílászárókat, a tetőt. Most még zajlik a
festés és a belső szépítő munkálatok.
Beszélgetésünk fonala a végtelenbe vész: kedvenc ételreceptjeinkről folytatjuk a diskurzust, mikor jönnek a lányaink, akik együtt úsznak. Elbúcsúzunk, hisz mindnyájunkat vár a hazautazás,
vacsorakészítés, felkészülés a másnapra.
Egyet azonban észben tartok, tegyenek így Önök
is, kedves olvasóim: Ha igényes jó mézet szeretnének vásárolni, a Batthyány utca 25/1 alatt keressék Jónásékat!
Bóni Tünde

A karácsonyi gyertyagyújtáson már találkozhattunk Velük, hisz együtt ünnepeltünk Jónásné Kis
Boglárkával, Jónás Imrével és Jónás Viviennel.
Közvetlen személyiségükkel rögtön beszédbe elegyedtek néhányunkkal, míg a nagylányuk játszani
ment a többi gyermekkel.

Bogival beszélgettem arról, hogy honnan jöttek,
és miért éppen Mozsgót választották lakhelyükül.
- Beleszerettünk a tájba, a házba, a házból
nyíló kilátásba. A testvéremék, Kis Sándorék
Mozsgón élnek, így ismertük, és láttuk, ahogy évről-évre fejlődik, szépül a falu. Kedvesek a helyi
emberek, jó a közbiztonság. Én Rózsafai születésű vagyok, onnan költöztünk ide, Imi az Alföldről
származik, Szigetváron járt iskolába, én Szentlőrincen végeztem.
- Mióta kapcsolódik össze az életetek?
- Imivel 19 éve ismerjük egymást, 2002-ben
volt az esküvőnk, 2008-ban született Vivi.
- Hol dolgoztok, mivel telik egy napotok?
- Egy szentlászlói mezőgazdasági cégnél vagyok irodavezető, Imi pedig egy pécsi mérőműszereket gyártó cégnél dolgozik. Vivi iskolás, 10
éves. Amikor nem a munkahelyünkön vagyunk,
házfelújítással foglalkozunk - mondja nevetve.
Imit a horgászat kapcsolja ki, engem a kert, a növények. Szeretnék egy kis konyhakertet létrehozni
az udvarban. Imádok sütni-főzni, befőzni, savanyítani. Arra ügyelek, hogy ha lehet minden nap
főtt ételt tudjunk vinni ebédre a munkahelyünkre.
Nagyon szeretjük a természetet, szeretünk kirándulni, imádjuk a kutyánkat. Vivien rengeteget olvas. Mikor kicsi volt, amikor csak tehettem olvastam, úgy, hogy lássa. Persze érdekelte mit csinálok, Ő is akarta, utánozott. Eleinte én olvastam
Neki, aztán már Ő is Nekem. Most már önállóan

HALÁLOZÁS
Darvas Andrea (Tököl, 1973.05.03. an.: Varga
Mária) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti
lakos meghalt 2019. március 5. napján.
Papp József (Püspökladány, 1938.03.13. an.:
Hamar Borbála) volt Mozsgó, Kolozsvári u. 36.
sz. alatti lakos meghalt 2019. március 7. napján.
Nyugodjanak békében!
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elfoglalják, délen Bem és Perczel bevonul a Temesközbe, ápr. 24- én felszabadul Pest. Dunántúlon Noszlopy Gáspár elkezdi szervezni a népfelkelést. A tárgyilagossághoz hozzátartozik, hogy Európa szerte nemzeti
felkelések törnek ki. Januárban már Firenzében, Velencében folynak harcok. Frankfurtban az úgynevezett kis
német alkotmányt (Ausztrián kívüli területekre kiterjedő) fogadják el.
Mindezek a megmozdulások is lekötötték a császári
udvart, de a magyar események mellett, azért ezek jóval kisebb súllyal bírtak.
1849 májusa is bővelkedett eseményekben. Magyar részről megalakul a Szemere kormány május 7-én,
hadügyminisztere a katonai főparancsnokságot is megtartó Görgey lesz. Az osztrák oldalon is nevezetes nap.
I. Ferenc József kézcsókja kíséretében megkéri I. Miklós orosz cárt, hogy katonai segítséget nyújtson a magyarországi ellenállás letörésében. Az orosz hadak június középén kezdték átlépni a magyar határt.
Magyar belpolitikában azonban már májusban nézeteltérések akadtak. A Bécs ellen vonuló Görgei vezette a hadat Budavár ostromára vezényelik. Görgei
külön kívánta felvenni a harcot az osztrák és később az
orosz hadakkal, de így politikai parancsra elszalasztotta
az időt a császári csapatokkal való döntő ütközetről.
(Ne feledjük, még mindig Kossuth az Országos Honvédelmi Bizottság elnöke.) Erre az időszakra esik az osztrák hadak élére Haynau kinevezése.
Még mindig él a nézet, hogy a szabadságharc bukását a nemzetiségek hibás kezelése is okozta.
A júliusi országgyűlés egyoldalúan kimondja: „A Magyar Birodalom területén lakó minden népiségek, nemzeti szabad kifejlődése… ezennel biztosíttatik. ’’. ( Miért kell minket mindig kirekesztőnek, nacionalistának,
rasszistának még a XX. század második felében az akadémikus történetírásban is beállítani.)
Áprilisban bocsátják ki a függetlenségi nyilatkozatot,
májusban alakul a Szemere kormány, közben kétszer
költözött a kormány Pest, Debrecen Szeged közt – akkori közlekedési viszonyok közepette.
Ennek ellenére már júliusban megalkotják az addigi
legkedvezőbb nemzetiségi törvényt. (A gyorsaságát
ajánlani tudnám kivétel nélkül minden mai európai
kormánynak és parlamentnek. Ráadásul őket még nem
segítette elektronika.)
Június végén, július elején a honvéd egységek már
harci érintkezésbe kerültek többek közt Miskolcnál,
cári hadakkal, később Vácnál. A két fősereg is megütközött Komáromnál. Az első alkalomnál a magyar fősereg győzött. Később sor került még egy ütközetre ahol
a magyarok vereséget szenvedtek, Görgei is súlyos fejsebet kapott.
A hadi helyzet megromlása azt eredményezte, hogy a
Szemere kormány lemondott, követte a lemondásban

Ami a történelemkönyvből kimaradt
Windisch – Graetz sikerével fejeztem be a múlt havi
számot. A győzelem után, az uralkodó kimondja a rendi
alkotmányok érvénytelenítését. Kimondja: ,, Fegyvereink diadalmas előmenetelei által Magyarországon
Ausztria egységének nagy műve, mit életfeladatul tűzzünk ki magunknak, megalapításához közelebb esett, s
azon kikerülhetetlen kénytelenség állott be, hogy ezen
mű alapköveit tartósan és állandóan biztosítsuk. … ’’
Ez azt jelentette, hogy az addig még soha meg sem
kísérelt módon a magyar felségterület teljes összbirodalmi betagolásával számol.
Talán emlékeznek még írásaimból, hogy Géza és
Szent István államalapításkor a korábban nomádnak,
barbárnak mondott magyar uralkodó teszi lehetővé - a
nagyobb békesség érdekében – Ausztria létrejöttét, hiszen Árpádék az Ens folyóig foglalták el a területet. Íme
egy újabb példa a nyugat európai uralkodó házak,, hálájára”.
A győzelem biztos tudatában lévő császárt azonban meglepetés érte. Március 5-én Damjanich hadtestével győz Cibakházánál és felszabadítja Szolnokot. A
déli hadszíntéren Perczel Mór ellentámadásba indul a
rácok ellen. Április 2-án Damjanich és Gáspár Sándor
Hatvannál, 4-én Damjanich és Klapka Tápióbicskénél,
6-án Görgey vezetésével Isaszegnél győznek a magyar
hadak. 10 -én Vácnál újabb győzelem. A felsorolt csatákat a közvélemény, mint dicsőséges tavaszi hadjáratot ismeri. Ezután a fősereg Komárom felszabadítására
indul. /Mint tapasztalták nemigen traktálom az olvasókat dátumokkal, ami kevés dátumot írok annak a zömét is könyveimből keresem ki./
Az 1849. április 19-i országgyűlés 170 éves évfordulója az újság megjelenése után pár héttel lesz. Ezen az
országgyűlésen fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot. ((Duplán zárójelben jegyzem meg, a 170. évforduló
kapcsán nem kellene újra kibocsátani? ! ))
Ízelítőül nézzük az első pontját.
,,1-ször Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzá tartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben, szabad, önálló és független
európai státusznak, (államnak) nyilváníttatik, s ezen
egész státusz területi egysége feloszthatatlannak s épsége sérthetetlennek kijelentetik.”
Ezzel egy időben Görgey Nagysallónál ápr. 19-én
győzelmet arat. Később (még áprilisban) felszabadul
Komárom. A magyar hadak Szőnynél diadalt aratnak. A
hónappal korábban még a lázadó „csordák ’’ szétverésével dicsekvő Windisch–Graetz-et a császár leváltja
báró Ludwig van Welden táborszernagyra bízva a császári hadak vezetését. A magyarok azonban megállíthatatlannak bizonyulnak Eperjest és Selmecbányát is
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Mészáros Lázár a hadak főparancsnoka. Kossuth, mint
kormányzó a hangos követelés ellenére ismét nem
Görgeit, hanem a már egyszer ezen a poszton megbukott lengyel Dembinskit bízza meg. Újra elvetik a két
ellenség – Görgei által javasolt – külön megtámadási
tervét, ehelyett a magyar hadak Maros-menti összevonása mellett döntenek.
Aki már volt Erdélyben, és aki még nem, nézze meg
a térképen milyen teljesítmény még autóval is ÉszakMagyarországról Marosvásárhely, Arad, Székelyudvarhely, Segesvár környékére elmenni. Akkor lóval, gyalog, szekéren, ágyút vontatva, az akkori útviszonyok
közepette, érintve ellenséges oláh területeket, mit jelentett.
A végkifejletet ismerjük, a történelemkönyvből, én
majd csak pár adalékkal szolgálok a következő számban.
Győri Sándor

Mozsgó térségi megjelenése
Szigetváron, március 30-án tartottak Térségi
Közösségi Ünnepet, melyen részt vett Mozsgó
község is. A település bemutatkozása mellett
színpadi produkcióval léptek fel az iskola tanulói és
a Mozsgóért Egyesület tagjai. Köszönet a
résztvevőknek és a felkészítőknek: Farkasné Józsa
Máriának és Pölcz Katának.
P. É.

Mozsgó értékei is megjelennek a Sóház Galériában
rendezett kiállításon. A kötetlen beszélgetés
vendégei között megtalálhatjuk Győri Sándort és ifj.
Győri Sándort is. A szervezők szeretettel várnak
minden érdeklődőt!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tisztelt Lakosok!
Iskolánk megszervezi az E-hulladékok begyűjtését az
alábbi feltételekkel:
 Csak elektronikai berendezést lehet leadni.
 A berendezés nem lehet szétszerelt, hiányos állapotban (alkatrészeket nem áll módunkban átvenni).
 A leadott, még működőképes berendezések a lakosok által nem elvihetők! Még kipróbálásra sem, tehát ne is kérjék!
 A leadás csak munkanapokon (7-7.45 óráig vagy
15-16 óráig) lehetséges a személyes jelenlétemben
(hétvégén csak akkor, ha előzetesen egyeztettek velem telefonon).
 Iskolánk területe nem közterület, ezért illetéktelen személyek engedély nélkül nem tartózkodhatnak
itt!
 Aki nem tudja az iskolába elhozni, kérjük május
27-én (hétfőn) tegye ki az utcára, autóval elszállíttatjuk.
 Az E-hulladékok leadásának utolsó napja: 2019.
május 30. (csütörtök)
Matus Attila tanár
tel.: 30-607-1631 vagy 73-344-157
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egyben a magyar válogatott első győzelmét is jelentette (2-1). A válogatott első magyar gólját Dr. Borbás
Gáspár rúgta.

Érdekességek a nagyvilágból
Április hónapban

1912. 04. 10. (107 éve) – Elindult végzetes útjára a Titanic luxushajó.
A hajó április 10-én állt szolgálatba Southamptonban,
ahol a személyzeten kívül több mit 900 utas szállt fel
rá. Ezután még kétszer kötött ki további utasokat felvéve, majd április 12-én, déli 1 óra 30 perckor húzta fel
utoljára a horgonyt. A hajót a Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. A tervek szerint
első útja (az angliai Southamptonból a franciaországi
Cherbourgba, onnan az írországi Queenstownba, és
végül az Egyesült Államokba, New York Citybe vezetett
volna. 1912. április 14-én, vasárnap 23:40-kor a hajó
jéghegynek ütközött és április 15-én, hétfőn 02:20-kor,
az ütközés után alig több mint két és fél órával, kettétörve elsüllyedt.

1578. 04. 01. (441 éve) – Megszületett William Harvey, aki felfedezte a vérkeringést.
Ő bizonyította be, hogy a szív pumpálja a folyamatos
körforgásban lévő vért a testben, és zárt rendszert alkot. Úttörő felfedezését olyan korábbi felismerésekre
alapozhatta, mint például a véna- és szívbillentyűk leírása és a tüdőn átmenő kisvérkör magyarázata.
1748. 04. 01. (271 éve) – Megkezdték az ásatásokat
Pompeii romjainál.
A Római Birodalom egyik leggazdagabb városát Kr. u.
79-ben a Vezúv kitöréséből származó vulkáni hamu és
lapilli teljesen betemette (7-8 m magasan) és a környéket lakhatatlanná tette az elkövetkezendő évszázadokra. A XVIII. században Rocque Joaqín de Alcubierre
spanyol mérnök vezetésével kezdődtek meg a feltárási
munkálatok. Az ásatások kezdetben sikertelenek voltak, csak néhány lelet került a felszínre. 1763-ban találtak egy táblát Respublica Pompeianorum felirattal. Ekkor sikerült a várost beazonosítani. Az először kiásott
nagyobb épületek a nagyszínház, Ízisz temploma, a
Herculaneumi kapu és Diomédesz-villa volt.

1862. 04. 20. (157 éve) – Végrehajtották az első sikeres pasztörizálást.
A folyadékokban található mikroorganizmusok elpusztítására fejlesztette ki Louis Pasteur és Claude Bernard.
Az eljárást először 1862. április 20-án hajtották végre
sikeresen. A pasztörizálás olyan élelmiszertechnikai
módszer, amely elsősorban a folyadék 60-90 °C közötti
hirtelen, rövid idejű felmelegítésével, és azt követően
gyors lehűtéssel csökkenti a benne lévő mikroorganizmusok számát. Ezt a technikát használják a pasztörizált
tej készítésénél is.

1968. 04. 04. (51 éve) – Először mutatott be a Magyar
Televízió színes filmet.
Az első kísérleti színes felvétel 1966-ban készült Bartók
A csodálatos mandarin című balettjéről. Ezt követően
a Fekete István regényéből készült film A koppányi aga
testamentuma volt.

1803. 04. 26. (216 éve) – Meteorzápor hullott az
északkelet Franciaországban található L’Aigle-re.
Kora délutáni órákban közel 3000 darab meteoritot találtak, közülük volt 10 kg-os is.

1903. 04. 05. (116 éve) – A magyar labdarúgó válogatott először aratott győzelmet.
A magyar labdarúgó válogatott második hivatalos mérkőzését játszotta Budapesten, a Millenáris sportpályán. A Cseh labdarúgó válogatott ellen győztek, mely

Forrás: wikipédia, pixabay
Kántor Éva
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Márciusi rejtvény:
A márciusban megjelent rejtvény helyes megfejtése: A TUDÁS HATALOM. A helyes megfejtést 15-en küldték be, közülük 3 nyertest sorsoltunk ki. Könyvet nyertek: Tormási Gyuláné, Kántor Jánosné, Orgyán
Achilles (a képen látható)
Gratulálunk!

Áprilisi rejtvény:
A megfejtést továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail
címre várjuk, vagy személyesen leadható a községi könyvtárban április
19-ig. A beérkezett megfejtők között ismét sorsolunk.
Április havi rejtvényünk.

- Két alma ül egymás mellett...
- Egyik odaszól a másiknak: Birs?
- Erre a másik: ……(A megfejtést a megmaradt szavakból lehet öszszerakni.)

biológia
csontozat
hangjegy
himlő
humanista
kalmár
malícia
nadálytő
őserdő
prefektus
reakció
rőzse
sőt
sejetlek
zafír
művész
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MEGYE II. OSZTÁLY. U19 A CSOPORT 2018/19. évad tavaszi forduló
MÁRCIUSI MÉRKŐZÉSEK

ÁPRILISI MÉRKŐZÉSEK

13. forduló 2019. 03. 09. szombat
Bódi – Mozsgó 1 – 0

16. forduló 2019. 03. 30. szombat
Pellérd - Mozsgó 2 – 1
Góllövő: Csomós Zoltán

14. forduló 2019. 03. 16. szombat
Mozsgó – Nagykozár 1 – 2
Góllövő: Csomós Zoltán
15. forduló 2019. 03. 23. szombat
Mozsgó – Diana SE 5 – 2
Góllövő: László Dávid Zsolt, Csomós Zoltán,
Panni László, Mates Dávid, Szatmári Richárd

Húsvétra
kisnyulak
elvihetők
Viljovácz
Istvánéktól. Érdeklődni a +36-30/675-8723-as telefonszámon lehet.

17. forduló 2019. 04. 06. szombat 10:00
Mozsgó – Bogád 4 – 3
Góllövők: Csomós Zoltán (4)
18. forduló 2019. 04. 13. szombat 10:00
Kétújfalu – Mozsgó

MOZSGÓ
04. 21. szombat
15.30 óra
SZULIMÁN
04. 22. vasárnap
11.00 óra

SZENTLÁSZLÓ
Vasárnaponként 9.00 óra
SZIGETVÁR
Vasárnaponként 10.30 és 18.00 óra
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