
 

 

Képviselő-testületi ülés 
(2011. január 20.) 
 

Bevezetésként Kovács Zsolt polgármester úr köszöntöt-
te a megjelenteket. A testületi ülésen meghívottként 
vett részt Mátyás Gergő úr, a Sziget-Víz Kft. /a további-
akban kft./ képviselője, aki a lakosság tájékoztatásán 
túl a felmerülő kérdésekre is válaszolt. Mivel a kft. a 
község részére eszközhasználati díjat fizet a 
vízműtelep használatáért, ezért a lakosság kérésére az 
eddig befolyt összegről és annak felhasználásáról tény-
leges kimutatást készítenek, melyet a későbbiekben 
fognak ismertetni. A díj tartalmazza a karbantartást, 
ürítést, mosást, a hálózatveszteséget. A díj a tavalyi 
évben 700.000.-Ft volt. A vízellátás biztosítása telepü-
lésenként eltérő. (Mozsgó község évente 59.000 m3 
vizet fogyaszt.)  
 A vízmű 2011. évben 1.4 millió forintra felemelte 
Mozsgón a bérleti díjat. Ebből az összegből az idei 
évben a víztisztító technológiát fejlesztik, ami a víz mi-
nőségét fogja javítani. Másrészről ez az összeg fel-
használható a szennyvíz-hálózat kiépítésére is. Mivel a 
kemény víz rongálja a bojlerek fűtőszálát, a kft. meg-
próbál a víztisztító technológián is javítani. 
 A vízvezeték hibáját személyesen, telefonon és 
írásban is be lehet jelenteni a társaság központjában, 
ahol 24 órás diszpécserszolgálat fogadja a hívásokat. 
  
Cím: Szigetvár, Gyár u. 1. 
A telefonszám: +36(73)514-015.  
E-mail cím: szviz@szigetviz.hu 
 
 Elhangzott továbbá, hogy a kft. a háromhavi vízdíj-
beszedés helyett bevezeti a kéthavi számlázást, így az 
alacsonyabb összeg talán kedvezőbb lesz a családok 
részére. Másrészről át kívánnak térni a személyes be-
szedés helyett a csekken történő befizetésre vagy az 
átutalásra. A változásokról a lakosságot levélben tájé-
koztatják. 
 A polgármester úr ezután előre bocsátotta a 2011. 
évre megállapított - magasabb összegű - vízdíjemelést, 
melyet a testület egyhangúan elfogadott. Az eddigi 272 
Ft+ÁFA helyett 2011. január hónaptól 282 Ft+ÁFA díjat 
kell fizetnünk. 
 A testületi ülés a két ülés között eltelt időszak be-
számolójával folytatódott, melyet a polgármester úr 
ismertetett: 

  
 
 A Nemzeti Múzeumtól megérkezett a válasz az or-
szágzászló ügyében. Mint előzőekben már beszámol-
tunk róla, az 1934-ben felavatott I. világháborús em-
lékművet díszítette ez a zászló. 1956-ban a MSZMP 
Baranya megyei szervezetéhez került, és ők ajánlották 
fel a múzeum részére. Jelenleg a Nemzeti Múzeum 
tulajdonát képezi, ott megtekinthető. Az önkormányzat 
másolatot kért a zászlóról, de ennek elkészítése 
500.000.- Ft-ba kerülne. Ezt a lehetőséget a testület 
elutasította. Viszont felajánlották nyomdai minőségű 
fényképmásolat elkészítését, melyet községünk igény-
be fog venni. 
 Elkészült a plébániahivatal működtetésének szerző-
déstervezete, mely a pécsi egyházmegye vezetőségé-
nek jóváhagyására vár. Az épületet az önkormányzat 
15 évre bérelné 1.000.- Ft éves díjért. 
 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kedden tartotta 
testületi ülését, ahol elfogadták a gazdálkodási tervet, 
melyet most a képviselő-testület is megszavazott. Befe-
jeződött a CKÖ irodájának kialakítása, bebútorzása. 
 A közcélú foglalkoztatás - mint már értesülhettünk 
róla -, megváltozott, a napi 8 órában foglalkoztatottak 
száma csupán 4 fő lehet a lakosság létszámához mér-
ten. Az emberek nagy részét csak napi 4 órában foglal-
koztathatják. A márciustól induló vasútépítési és fejlesz-
tési program ad újabb lehetőséget a munkavállalásra. 
 Január hónapban több pályázatot nyújtott be a tes-
tület beruházások finanszírozása érdekében, többek 
között a sportpálya és környékének felújítása, az Alsó-
szőlőhegyen közösségi ház kialakítása céljából (lakos-
sági fórumokat tarthatunk ott, hiszen községünk 10 %-a 
ott él). Ha a pályázatok pozitív elbírálásban részesül-
nek, megalakul egy önkormányzati tulajdonú kft., s ez 
fogja a munkákat elvégeztetni helyi lakosok alkalmazá-
sával, így csökkentve egyben a költségeket is. Ehhez a 
munkaügyi központ 70 %-os bértámogatást ad 8 hóna-
pon keresztül, s még 4 hónapig biztosított a foglalkozta-
tás. Így összességében körülbelül 50 %-os támogatás-
sal lehet számolni. 
 A következőkben az iparűzési adó megfizetése ke-
rült napirendre. Mozsgó község vállalkozói 6 millió Ft 
iparűzési adótartozást halmoztak fel több éven keresz-
tül. Ez az összeg a költségvetésben hiányként jelentke-
zik, így erre az összegre pályázni sem lehet az önhibá-
ján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 
támogatási keretéből. Ezért a polgármester megfonto-
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lásra javasolja, hogy szüntessék meg az iparűzési adót 
november hónaptól. 
 Régóta meglévő probléma, hogy az általános isko-
lában a gyermeklétszám folyamatosan csökken. Az idei 
évben 94 tanuló jár az iskolába. Ezzel összefüggésben 
a gyerekek után járó normatív támogatás is folyamato-
san csökken. Az idei évben 25 millió Ft hiánnyal lehet 
számolni, mely a fenntartó települések - Almáskeresz-
túr, Csertő, Mozsgó, Szulimán - között oszlik el. Mozs-
gó község hiánya 16 millió Ft.  
 Felmerült az a lehetőség, hogy a jelenlegi két nap-
közis csoport megszűnik - egy pedagógus nyugdíjba 
vonul -, és helyette a gyerekeket 5 fős családi napközi-
be helyeznék el. A gyermekekkel az ellátást nyújtók az 
iskolában vagy saját háztartásukban foglalkoznának a 
gyermekek fogadására megfelelően kialakított lakrész-
ben. A szolgáltatást nyújtó számára a szakképesítés 
megszerzése nem előírás, de egy felkészítő tanfolya-
mot eredményesen el kell végezni. A jelenlegi napközis 
létszámból kiindulva 12 csoportot kell kialakítani. Az 
önkormányzat működtetné a családi napköziket, leigé-
nyelné az állami normatívát, és foglalkoztatná a gondo-
zókat napi 4 órában havi 50-60 ezer forint bruttó fizeté-
sért. Ezzel a módszerrel az előzetes számítások alap-
ján 5-6 millió Ft-ot lehetne megspórolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végül lakossági felszólalások hangzottak el: 
 Már az előző testületi ülésen is jelezték, hogy a 
Jedinka-szőlőhegyen nincs ivóvíz, kérik ennek megol-
dását. A megfelelő igény benyújtása esetén az önkor-
mányzat biztosítja az ivóvíz kiszállítását. 
 A lakók sérelmezték, hogy a reggeli órákban a Pu-
pák pék autója olyan hangos jelzést használ, hogy nem 
lehet pihenni. A hatályos jogszabályok alapján azonban 
az árusítás szabad vállalkozás, nem lehet kitiltani az 
árusokat. 
 Egyéb érdemi hozzászólás, kérdés nem hangzott el, 
így az este zárt testületi üléssel folytatódott. 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
A Mozsgó Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
január hónapban tizenegy környékbeli kisebbségi ön-
kormányzattal megbeszélést tartott a pályázati lehető-
ségekről. Földprogram megvalósításán gondolkodnak, 
melynek keretében bérelt földeken folytatnának földmű-
velést. Állattenyésztésre is sor kerülne, csibetenyész-
tést szeretnének. A kisebbségi önkormányzatok egy 
szervezetbe tömörülve igyekeznek megragadni a lehe-
tőségeket.  
 Elkészült a kisebbségi önkormányzat irodája a mű-
velődési házban. A fogadóórát kedden és pénteken 
tartanak 1500 - 1700 között.  
 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Szociális ellátások (bérpótló juttatás, la-
kásfenntartási támogatás, ápolási díj) kifi-
zetésének időpontja: 
2011. február 28. (hétfő) 10-16 óra között. 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Tájékoztatás 
 

A mozsgói Magyarok Nagyasszonya templom-
ban a szentmisét szombatonként 1600 órai kez-

dettel tartja Balázs Zoltán plébános. 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
Halálozás 

 
Orbán József fiatalon, 56 évesen távozott 
el Mozsgó közösségéből 2011. január 26-
án. (szül.: Szigetvár, 1954.10.06.)  
 

Nyugodjon békében! 
 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

 
 

A képviselő-testület: Matus Attila, Módenszieder János, Kovács 

Zsolt polgármester, Szőke Tibor alpolgármester, Sajgó Ferenc 

 
MOZSGÓI KÖRJEGYZŐSÉG 

Ügyfélfogadási idő 
 

Hétfő       800 - 1200    1300 - 1500 

Szerda     800 - 1200    1300 - 1500 

Péntek     800 - 1200 
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Bemutatkozik….. 
 

Almamellék-Mozsgó-Somogyhárságy Óvo-
dája, Általános Iskolája és Kollégiuma 
Lengyeltóti János Tagiskolája Mozsgó 

 
„ Egy iskolának a falu közössége szempontjából mindig 

megtartó szerepe van!  …Ha lassacskán kiapad az öreg szülők 
éléskamrája, … egyre kevesebbszer tér vissza még csak látogató-
ba is az elszakadt ifjúság”      /Gacsályi József református lelkész/ 

 

Intézményünk 1-8 évfolyamos általános iskolaként,  
Almamellék-Mozsgó-Somogyhárságy Óvodája, Általá-
nos Iskolája és Kollégiuma Lengyeltóti János Tagisko-
lája Mozsgó néven működik. Az intézmény fenntartója a 
Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás. Az 
állami normatívához az iskola működési költségeit Al-
máskeresztúr, Csertő, Mozsgó, Szulimán községek 
önkormányzatai biztosítják a tanulólétszám arányában. 
 
A 2010/11-es tanévet 94 tanuló kezdte meg. Az elmúlt 
10 évre visszatekintve a tanulólétszám a következő-
képpen alakult: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2010/11-es tanévet megelőző húsz évben a tanuló-
létszám a kilencvenes évek közepén - 3 évig - volt a 
legkevesebb, 108-104-108 fő. 
 
A 12 fős tantestület a biológia, földrajz tantárgyak kivé-
telével minden tárgyból biztosítja a szakos ellátást. Egy 
fejlesztő pedagógus heti nyolc órában, minden évfo-
lyamon egy-egy órában foglalkozik a tanulókkal. Egy 
utazó logopédus, és két gyógypedagógus segíti a fej-
lesztő munkát. 
Az intézmény munkáját hatékonyan támogatja az Isko-
laszék, a Szülői Munkaközösség, és az Alapítvány a 
Mozsgói Iskola Jövőjéért. 
 
A 2005/2006-os tanévben az első évfolyamon felmenő 
rendszerben bevezettük a nemzetiségi német nyelv 
oktatását, mely jelenleg a hatodik évfolyamnál tart. A 
tanulóknak heti öt nyelvórájuk van. Az érdeklődők 
szakköri keretben második idegen nyelvként tanulhatják 
az angol nyelvet.  

A nyolcadik osztályosok jelentkezése a középiskolába 
minden év február 28-ig történik. Általában szigetvári, 
pécsi középiskolákat választanak, de nem ritka a ka-
posvári, barcsi sem. 
A középiskolába való bejutást segíti az Útravaló Arany 
János ösztöndíj pályázat. A tavalyi évben hat, az idei 
évben négy tanuló pályázott sikeresen.  
A továbbtanulók iskolaválasztása az elmúlt öt évben a 
következőképpen alakult:  
 

 2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

2009/
2010 

Összes 
tanuló 

23 24 13 18 23 

gimnázi-
um 

3 
13% 

1 
4% 

1 
8% 

4 
22% 

3 
13% 

szakkö-
zépiskola 

12 
52% 

21 
88% 

8 
61% 

7 
39% 

11 
48% 

szakisko-
la 

8 
35% 

2 
8% 

4 
31% 

7 
39% 

9             
39% 

nem tanul 
tovább 

0 0 0 0 0 

 
A tanítás 7.45-től 12.20-ig, vagy 13.15-ig tart. Az ötödik, 
hatodik órák után kezdődnek a napközis foglalkozások 
egy alsós és egy felsős csoportban. Tanítási órán kívüli 
programok a délutáni szakkörök /kézműves, környezet-
védelmi, angol, énekkar/, sportkörök, bibliaórák, hittan, 
birkózás, valamint a mohácsi Kolping Alapfokú Művé-
szeti Iskola társastánc foglalkozásai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskolai rendezvények egy része hagyománnyá vált, 
melyeket minden évben megtartunk. Ilyenek a jelmez-
bál, Zselic hangjai szavalóverseny, megemlékezés az 
iskola névadójáról, Lengyeltóti Jánosról, gyermeknapi 
kirándulások, március 15-i, október 23-i, Mikulás és 
karácsonyi ünnepség. Más részük pedig az aktuális 
eseményekhez kapcsolódik. Így ebben a tanévben 
szeptember 24-25-én kétnapos programmal emlékez-
tünk meg Lengyeltóti János születésének 100. évfordu-
lójáról.                                                                               

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

 
169 

 
175 

 
174 

 
161 

 
148 

 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

 
136 

 
118 

 
121 

 
116 

 
94 

 

 
 

 Énekkari fellépés a 2010. évi ballagáson 
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Tanulóink minden évben megmérettetik magukat ta-
nulmányi, sport és kulturális versenyeken. Idén is be-
neveztek informatika, matematika, történelem, magyar, 
angol, német tantárgyi, valamint vers-, mese-, és balla-
damondó versenyekre.  
 
Sport területén hagyományosan sikeresnek nevezhető 
a grundbirkózás, melynek országos versenyére rend-
szeresen eljut csapatunk. Így történt az idén is. Alma-
mellék, Mozsgó, Somogyhárságy közös csapata márci-
us 5-én ott lesz a pécsi döntőn. A tehetséges futballis-
ták szigetvári egyesületekbe járnak futballozni. Szép 
sikereket érnek el a táncosok is a különböző versenye-
ken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók 89 százaléka az iskolában étkezik legalább 
egyszer, 74 százaléka napi háromszor. Az iskolai főző-
konyha biztosítja az óvoda, az intézményi dolgozók és 
40 vendégétkező számára is az ebédet. Az étkező ta-
nulók 70 százaléka nem fizet térítési díjat, 84 százalé-
kuk kedvezményesen étkezik. 
 
Az épületek felújítása folyamatosan történik az anyagi 
lehetőségeknek megfelelően. Öt évvel ezelőtt került sor 

az alsó épület, az ebédlő és a konyha felújítására. Há-
rom évvel ezelőtt került központi fűtés a felső épületbe, 
két évvel ezelőtt megtörtént az épület külső vakolása 
két méter magasságig, a tavalyi évben pedig az elavult 
elektromos hálózat felújítása. 
 
Folyamatosan fejlesztjük az iskolai számítógépparkot, 
bővítjük a könyvtári állományt, törekszünk a tanulóbarát 
iskolai környezet kialakítására. Mindezt pályázatokból 
tudjuk megoldani, melyek összege az elmúlt évben a 
következő volt:  
 
Könyvtári pályázat:      100.000,-Ft 
Informatikai pályázat:      227.693,-Ft 
Integrációs pedagógiai rendszer:  1.825.775,-Ft 
TIOP 1.2.5    5.671.000,-Ft 
TÁMOP 3.3.7    3.131.640,-Ft 
Nemzetiségi tankönyv:        45.390,-Ft 
Összesen:              11.001.498,-Ft 
 
Egy település népességmegtartó erejében kulcsszere-
pe van az iskolának. A jelenlegi tantestület 50 százalé-
ka ebben az intézményben végezte általános iskolai 
tanulmányait, majd visszatért ide, hogy továbbadja 
megszerzett tudását. Remélhetőleg megadatik ez a 
lehetőség a ma itt tanuló gyerekeknek is. 

         Mustos Erzsébet  
         tagiskola-vezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Tiszteletadás a névadó sírjánál 2010. szeptemberében 

 

 
Az országos döntőbe jutott lány és fiú csapat 

 

Iskolai eredmény 

 

Az országos általános iskolai angol nyelvi tanulmányi 
versenyen Gyuris Szilveszter 8. osztályos tanuló me-
gyei 3. helyezett lett. Ezzel kivívta a jogot az országos 

fordulón való részvételre. Gratulálunk!  

 

Iskolai farsang 

 

Minden évben a Szülői Munkaközösség rendezi meg az 
iskolai farsangi bált. A báli bevételt a tanulók jutalmazására, 
gyermeknapi megvendégelésére, iskolai eszközök vásárlá-
sára fordítják. Ebben az évben a bevétel 130. ezer forint 
volt.  
A rendezvény támogatói voltak: Kovács Zsolt mozsgói és 
Kuba Károly almáskeresztúri polgármesterek, a Szigetvár - 
Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás, a szigetvári és a 
mozsgói Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a BMÖ Mozsgó 
– Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye, a Fogyaté-
kos Személyek Közhasznú Alapítványa, a Mozsgói „Csizik 
Mihály” Sportegyesület, a mozsgói Szigetfa Kft és a Soft-
Trans Bt., a szigetvári Modensieder Kereskedelmi Bt., Her-
czeg László vállalkozó, a szülők és a mozsgói lakosok. 
Köszönjük a támogatást! 
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Kalendárium 
Az esztendő körének szokásrendszere 
 
 

 
Az esztendő során meglévő jeles napokról, szokásokról 
és ünnepekről szóló írás jelenhet meg, az immár nyolc 
oldalasra bővült újságban. Mivel ez a rovat a januári 
számból kimaradt, így a januári és februári hónapokról 
együtt készítettem el az ismertetőt. Természetesen 
igen szűkszavúan és közel sem a teljesség igényével, 
hiszen hasonló témában Bálint Sándortól Dömötör Tek-
láig, Ortutayig, Papp Gábortól Molnár Józsefig vagy a 
környékbeli szokásokat leíró Eperjessy Ernőig; és még 
sokan vannak a sorban, akik munkái több ezer oldalt 
tesznek ki. Én csak tőlük szeretnék csipegetni, remélve, 
hogy az olvasó örömére teszem. Előre bocsánatot kér-
ve a forrásmunkás szerzőitől, hogy a rájuk való hivat-
kozással nem szaporítom a sorokat. 
 Ígérem, legközelebb rövidebb leszek, de hogy az év 
elejével kezdjem, most két hónapot kell írnom. Január 
elején még a december 22-vel induló bak időszaka van, 
az évkör legsötétebb periódusa, egyben a leghidegebb 
is. Az ember kedvetlen, nehéz otthon is megtalálni a jó 
szót. A bak tartja hurokban, fagyban az embert, aki a 
szilveszteri mulatsággal igyekszik ebből szabadulni 
(nem mindig sikerrel). Újév napjáról tartották, hogy 
ahogy zajlik, olyan lesz az esztendő, ezért tilos volt 
bármit kiadni a házból. Az egész napi jókedv, evés, ivás 
is a jót varázsolta a következő évre. 
 Január 6-a vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör záró-
napja, a három királyok Gáspár, Menyhért, Boldizsár 
névnapja, az élő állatövben a vízöntő kezdete (a csilla-
gászatiban csak január 21-től). Vízkeresztkor az „ara-
nyossá változó” patakvízben mosakodtak. Ez a nap volt 
a házszentelés napja is. Ami mai napig köztudott, ez a 
nap a hamvazószerdáig tartó farsang kezdete.  A víz-
öntőben éled a világ, csordulnak, olvadnak a jegek, 
lendül az élet, még ha a bak néha-néha vissza is csap 
jeges farkával.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Január 20-án Sebestyén napján ébrednek a fák. 
Régi ember csak eddig vágott ki fát (Farkas naptól kez-
dődően). Szőlővel foglalkozóknak írom, 22-én Vince 
napja, ha megcsordul tele lesz a pince (ránk férne). 
Ekkor kezdődik a madarak násza is az erdőben, ne 
zavarjuk őket. Másnap, 23-án megtörténik Mária el-
jegyzése, amikortól a lakodalmakat tartották. Jóra for-
duló Pállal (jan. 25.) már valóban a végét járjuk a tél-
nek, s ha az ősszel eltett tartalék fele még megvan, 
reménységünk lehet, hogy nyárig kitart.  
 Február már csillagászatilag is vízöntő, de vigyáz-
zunk a télben fáradt szervezetünkre, nehogy a „fürdő-
vízzel kiöntsük a gyereket is.”. Február 2-a Gyertya-
szentelő Boldogasszony. A szentelt gyertya születésé-
től haláláig kísérte a régi embert, mint bajt távoltartó 
szentelmény. Jézust jelképezi, aki világít a világnak, 
miközben a maga teste elfogy. Ma is ismert hagyo-
mány, hogy ilyenkor jön ki a medve a barlangjából és 
ha napsütéses az idő visszabújik, mert hosszú lesz 
még a tél. Másnap „balázsolás”, amikor is a pap szen-
telt gyertyapárral végez rítust torokfájás megelőzésére. 
Ágota (febr. 5.) és Dorottya (febr. 6.) szintén időválto-
zást jósol „Ágota szorítja, Dorottya tágítja” - az óvato-
sabb népi jóslóknál - a kicsivel később jövő Júlia illetve 
Zsuzsanna „tágítja”. Bálint napján, 14-én az ég madara-
it etették, hogy évközben ne tegyenek kárt. Hozzá a 
szembetegek, nyavalyatörősök és lelki betegek imád-
koztak, mivel legendája szerint egy fejedelemnek 
„imádságot tevén, megvilágosojtá ő vak leányát”. Kicsit 
furcsa, hogy Belgiumból, Angliából, Észak-Amerikából 
kiindulva a szerelmesek napja lett. 
 19-én, Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta. Őt a 
gyümölcsfák védőszentjeként is tisztelik. Azt tartják 
róla, elviszi a havat. Üszögös Szent Péter (febr. 22.) a 
lusta asszonyok napja, mert a legtöbb asszonyi munkát 
tiltja.  
 Mátyás (febr. 24.) a jégtörő, - bár a mohácsiak sze-
rint a szekcseiek pálinkával itatták, ahogy Gergelyt a 
báriak borral, így végül József törte meg a jeget-. Má-
tyás osztja ki a madaraknak a sipokat.  
 Február 21-én a vízöntőt felváltják a halak, ebben az 
időszakban kezd rothadni, bomlani az előző évi „hulla-
dék”, amiből új élet születik, táplálkozik. Ekkor adja 
halálra magát a mag is, hogy belőle új szülessen, hi-
szen áldozat nélkül nincs további élet. 
 Gondolom nem egyedül, várom már a tavaszt, bár 
az igen kései húsvét kései tavaszt ígér. Addig is élvez-
zük a farsang örömeit. (Idén az elméletileg lehetséges 
legkésőbbi időpontnál csak két nappal van korábban 
húsvét). Mivel farsang farka így márciusra esik, a far-
sangról legközelebb. 
 
Mozsgó, 2011. Böjtelő (Jégbontó) hava   
                   Győri Sándor
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Lengyeltóti  János  Mozsgó története  
 
Megragadó új könyv szag, szép kemény tábla. A téma 
viszont nehezen indul, kicsit száraz, mint Gyűrűk ura 
első ötven oldala. Majd egy-két fejezet és teljesen 
magával ragad. Hirtelen benépesednek a környező 
dombok, megelevenednek a temetőben lévő eddig 
ismeretlen arcok, és az elszórt tégladarabokból temp-
lomok épülnek fel.  Porovicza határfolyó volt az első 
világháború során, a falu határában római sírokat 
találhatunk, a közelünkben született Tinódi Lantos 
Sebestyén, a régi kastély terveit Lechner Ödön készí-
tette, Péteri Ferenc képei országos hírűek, Grótiék 
házát Makovecz Imre tervezte. Megannyi érdekes, 
elbűvölő darabka falunk életéből, amire jogosan büsz-

kék lehetünk. 

 

 
 

És büszke is vagyok nagyon rá, hogy egy ilyen érde-
kes és gazdag helyen lakhatok, lelkesen mesélek min-
denkinek a lakhelyemről, galériákban mindig félszem-
mel Kada nevét keresem. Ha honvágyam van Google 
mapson a lelőhelyeket és a házunkat nézegetem. Örü-
lök, hogy a mamám meséit, féltörténeteit olvashattam 
egy kerek történetben. Remélem másnak, aki régeb-
ben él a faluban még többet ad, hiszen személyesen 
ismeri a szereplőket. Ajánlom mindenkinek, aki szeret-
né jobban megismerni a faluját, a gyökereit. Mindenki 
addig él, amíg emlékeznek rá, reméljük a mi falunk 
sosem hal ki.  
 

Puskás Kata 
 

könyv kapcsán 
 

 

Programok 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 
alábbi programokra: 
 
2011. február 9-én, szerdán, 1700 órakor a Rendez-
vényteremben tartandó előadásra, melynek témája 
 

Napút – Betekintés az asztrológiába 
Az állatövi jegyek időszakainak hatása a termé-

szetre és az emberre 
 
Előadó: Győri Sándor 
 
 
2011. február 19-én, szombaton, 1500 órakor a Mű-
velődési Házban A Történeti Alkotmány – Ma-
gyarország ősi alkotmánya című könyvet mutatja 
be a szerkesztő Dr. Zétényi Zsolt jogász, aki Buda-
pestről látogat el hozzánk. 
 
A kötet a helyszínen megvásárolható 7000 Ft/db 
áron. 
 

 
Március hónapban író-olvasó találkozót szervezünk, 
melyre Dr. Ujkéry Csabát, a Somogy Megyei Bíró-
ság elnökét hívjuk meg a Zsiványok című regénye 
kapcsán. Ebben a könyvben a XIX. századi hírhedt 
betyárvilágot tárja elénk. Megismerkedhetünk a 
somogyi betyárokkal s bandáikkal - köztük Patkó 
Bandival -. Aki el szeretné olvasni a könyvet a 
könyvtárban megtalálható. 
 
 

A programokat a Községi Könyvtár és a Mozs-
góért Egyesület szervezi. 
 
 

 

 

 

Meghívó 
 

2011. február 22-én, kedden, 1400 órai kezdettel tartja 
a szociális otthon a farsangi bálját, melyre szeretettel 
várják a község lakóit is.  
A rendezvény helyszíne a Művelődési Ház. 
 
 

Tanfolyam a Községi Könyvtárban 

 

Február közepétől várjuk azok jelentkezését, akik már 
belekóstoltak a számítógép-kezelés és az internet adta 
előnyökbe, de szeretnék még jobban elmélyíteni tudá-
sukat. Várjuk azokat, akik szöveget, képet akarnak le-
menteni, akik a fotóikat szeretnék szerkeszteni. A tanfo-
lyamon megtanuljuk a fájlok kezelését, a mappa létre-
hozását, a vágólap kezelését, a nyomtatást, a 
szkennelést.   
Megismerkedünk az e-közigazgatás fogalmával, az 
ügyfélkapu használatával, a szociális e-
szolgáltatásokkal, az internetes vásárlás előnyeivel, 
hátrányaival, álláskeresési portálokkal, az internetes 
banki ügyintézéssel. 

                   
A tanfolyam tervezett időtartama 10 alkalommal másfél 
óra, hetente két kétszer délelőtt 900-1030 –ig.  
 

Jelentkezni február 12-ig lehet a Községi Könyvtárban. 
A tanfolyam díja: 1000 Ft (géphasználat) 

 

A tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indítjuk! 
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Felhívás 

 
 
 

Néhány évvel ezelőtt falunkban kiépítésre került a Ma-
táv által biztosított üvegszálas vezetékrendszer, mely a 
közintézmények és néhány lakos számára lehetővé 
tette a szélessávú internet-hozzáférést. Ez a rendszer 
azonban azóta sem került bővítésre, s a meglévő csat-
lakozási pontok is felhasználásra kerültek.  
 A meglévő rendszer újabb felhasználók csatlakozá-
sát már nem teszi lehetővé, és annak bővítése techni-
kailag sem oldható meg, ezért felvetődik a kérdés, ho-
gyan lehet mégis bővíteni községünkben az internet-
hozzáférést.  
 A Drávanet Zrt. által kínált csatlakozási rendszer 
nem biztosítja a megfelelő és problémamentes üzemel-
tetést, a meglévő telefonos szolgáltatók pedig közsé-
günkben csak mobil internet alkalmazását teszik elér-
hetővé. Ez azonban anyagilag jelentős többlet terhet ró 
a felhasználókra, mely jóval meghaladja a vezetékes 
internet árát. 
 Így a rendelkezésre álló hálózatok egyike sem teszi 
lehetővé a minőségi és anyagilag is elérhető internet 
igénybevételét. 
 Ennek orvoslása érdekében a falu önkormányzata 
megkereséssel fordul a Magyar Telekom Nyrt. felé, 
hogy a meglévő hálózat bővítését tegyék meg a köz-
ségben.  
 Mivel az új beruházás jelentős anyagi ráfordítást 
igényel a szolgáltatótól, ezért a sikeres kiépítés remé-
nyében arra kérjük a lakosokat, hogy aláírásukkal kér-
vényezzék, és egyben támogassák is a fejlesztés létre-
jöttét. 
 Mindazon felhasználók, kik jelenleg is a drága és 
időnként kifogásolható minőségű internetet veszik 
igénybe - más lehetőség nem lévén -, s azok is, kik 
csak a jövőben szeretnének csatlakozni a világhálóhoz, 
kérjük, hogy aláírásukkal  tegyenek szándéknyilatkoza-
tot arra vonatkozóan, hogy az új vezetékes rendszer-
hez szívesen csatlakoznának.  
 Ez a nyilatkozat nem kötelez senkit arra, hogy a ké-
sőbbiek során szolgáltatót váltson, vagy bármiféle jogi 
következményekkel számoljon a szolgáltató felé. 
 Arra azonban talán elegendő lehet, hogy az internet 
szolgáltató lépéseket tegyen, bővítse a net hozzáférést, 
s a lakosok lehetőséget kapjanak magasabb színvonalú 
és olcsóbb internet használatára. 
 Kérelmünket napokon belül megküldjük a szolgáltató 
felé, ezért aláírásukkal most támogassanak bennünket, 
hogy azt is csatolni tudjuk levelünkhöz. Ezt megtehetik 
a könyvtárban február 8-án, kedden reggel 09.00-12.00 
óráig, illetve 14.00-18.00 óráig, valamint 11-12-én, csü-
törtökön és pénteken délután 14.00 órától 18.00 óráig. 
 

Támogatásukat előre is köszönjük! 

 

 
 

eHírek 

 

•Tanuljon angolul az Erikaneten ingyenesen!  
Sajnálatos tény, hogy a nyelvtudás területén a magyar lakos-
ság jelentős lemaradásban van az EU-tagállamokban élők-
höz képest. Az elmúlt húsz esztendőben ugyan két és félsze-
resére nőtt az idegen nyelveket beszélők száma hazánkban, 
ám az EU-ban még mindig Magyarországon tudnak a legtöb-
ben csupán az anyanyelvükön megszólalni. Interneten elér-
hető angol nyelv tananyagot találhatunk az Erikanet Közmű-
velődési Adatbázis weblapján. A modul az 
erikanet.digitalisoktatas.hu webcímen érhető el. A tan-
anyag használata ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.  
 

●Közeledik a felsőfokú intézményekbe való felvételi 

jelentkezés határideje 
A 2011. szeptemberben induló képzésekre 2011. február 15-
én éjfélig nyújtható be a felsőoktatási felvételi jelentkezési 
kérelem. Ez kétféleképpen tehető meg: papír alapú jelentke-
zési lapon, illetve a www.felvi.hu honlapon elérhető e-
felvételi felületen keresztül. A 2011-es általános felvételi 
eljárásban összesen 53 450 államilag támogatott hallgatót 
vehetnek fel a felsőoktatási intézmények.  
Az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés 
online változata, mely teljes mértékben egyenértékű a ha-
gyományos (papír alapú) jelentkezéssel. Egyszerű, kényel-
mes, gyors és nagy előnye, hogy kiszűri az olyan hibákat, 
amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők meglehető-
sen nagy számban vétenek. Az e-felvételizőknek nem kötele-
ző dokumentumaikat is elektronikus úton benyújtaniuk, illetve 
az eljárási díjat is rendezhetik csekken. Fontos tudnivaló, 
hogy az e-felvételi hitelesítés vagy e-aláírás nélkül érvényte-
len. A hitelesítéshez az okmányirodában szükséges elvégez-
ni az ügyfélkapus regisztrációt. Amennyiben a felvételiző még 
nem töltötte be a 18. életévét, a szülőnek is rendelkeznie kell 
ügyfélkapus regisztrációval.  
A felvételi eljárás második szakaszában, a jelentkezések 
feldolgozása után az e-felvételi elektronikus ügyintézésre 
használható - azoknak is, akik hagyományos módon jelent-
keztek. Lehetőség van adat- és jelentkezési sorrend módosí-
tásra, illetve a szükséges dokumentummásolatok elektroni-
kus benyújtására. 
 

●Százan a Facebook-oldalán 

Cirka öt hónap telt el Mozsgó Facebook-oldalának indítása 
óta. Az eltelt időszak alatt egyre több kedvelője lett oldalunk-
nak, s végre elértük a bűvös 100-as számot! Nagy öröm 
számunkra, hogy egy ilyen kis falu oldalának, ahol az inter-

net-lefedettséggel is problémák vannak, ennyi kedvelője 

van ezen a hatalmas globális kapcsolatépítő portálon.Aktív 
jelenlétünk a Facebookon remek lehetőséget ad arra, hogy 
az interneten fellelhető és Mozsgóval kapcsolatos informáci-
ókat osszunk meg az oldalunkhoz csatlakozott felhaszná-

lókkal, akik között találunk helybelieket, környékbelie-

ket, távolabb élőket, valaha itt dolgozó és Mozsgót kedvelő 
személyeket.Bízunk abban, hogy oldalunk rajongói elégedet-
tek az ott közzétett tartalommal, s továbbviszik a hírét a falu 
Facebook-közösségének. 

Herczeg József 
 

 

 

 

Tisztelt Lakosok! 
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I. Újév Kupa 
A Művelődési Házban meghívásos asztalitenisz páros 
bajnokságot tartottak 2011. január 8-án. A szervezők, 
Pataki János, Kovács József és Matus Attila, a Zselic 
Térség Asztalitenisz Sportklub tagjai, minden évben 
meg kívánják rendezni ezt a versenyt. Az I. Újév Kupa  
asztalitenisz versenyre 14 páros nevezett. A vég-
eredmény: 
   

1. Csuti J. - Vér L.   (Dombóvár) 
2. Kocsis K. - Keresztes J. (Dombóvár) 
3.Vérti Á. - Nagy V. (Darány) 
4.Tóth L. - Pataki J. (Szentlőrinc, Kishárságy) 
5.Kappant B. -Kecskés Gy. (Darány) 
6.Matus A. - Kovács J. (Mozsgó, Almáskeresztúr) 
 
 

 
 

A szervezők és az első helyezett páros (Matus Attila, Vér Lajos, 
Pataki János, Csuti János, Kovács József) 
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Remélve, hogy új gazdára talál a megunt 
bútor, ruha, gyermekholmi, könyv, virág …                
itt ezen a helyen meghirdetheti! 

Ami nekünk felesleg, az másnak talán hasz-
nos lehet. Ami számunkra megunt, régi holmi, 
az másnak új és érdekes dolgot jelenthet. A 
háztartásokban feleslegessé vált holmikat ne 

dobja ki! 

 
 

Baranya Megyei Asztalitenisz Bajnokság 
A megyei bajnokságban résztvevők a Mozsgói „Csizik 
Mihály” Sportegyesület támogatásával indultak az idei 
szezonban. Az őszi forduló után az 5. helyen állnak. A 
bajnokság a tavaszi fordulóval folytatódik. 
  

Véradás 

A téli időszakban kevesebben, Mozsgón ma, január 7-
én,  18-an adtak vért - mondta el Füredi Éva, a Magyar 
Vöröskereszt Szigetvár Területi Szervezetének vezető-
je. A szervezők – A Magyar Vöröskereszt és az Önkén-
tes Vérellátó Szolgálat – jelképes ajándékkal kedves-
kedett a véradóknak, akik ajándékutalványt, édességet 
és ásványvizet kaptak. Az adakozókedv csökkenésé-
nek egyik oka lehet, hogy a munkáltatók már nem mű-
ködnek együtt, mint régen, a munkavállalók ugyanis 
nem kapnak szabadnapot. A jövőbeli tervek között 
szerepel a véradók megvendégelése – kapcsolódott be 
a beszélgetésbe Schludt Gyuláné Dombos Hajnalka, a 
vöröskereszt mozsgói aktivistája – ehhez kérik az ön-
kormányzat támogatását. 
 

Kistérségi bajnokság 
A „Zselic Térség” asztalitenisz csapatbajnokságban a 
Mozsgóiak 2 csapattal vesznek részt. Ez a verseny 
várhatóan február végén zárul. Részeredmények: 
Mozsgó csapat 2. helyen áll, a Mozsgó Otthon csapata 
pedig a 4. helyen. 
 

    

        Sport – Asztalitenisz bajnokságok 
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