Március.5. Kinyílt a hóvirág

Március.12. Szivárvány

Március 14. Hóvihar

Bolondos március

Március 24.

Március 25. Újra támad a tél

Próbálom köszönteni, hívogatni a tavaszt, de nagyon nehéz. Kinézek az
ablakon és jégcsapok lógnak az ereszen, hótól roskadoznak a fák, mínuszok röpködnek. Március vége felé járunk, de még nem sikerült eltenni a
télikabátot és a bundás csizmát. Azt mondják a szakemberek, hogy 25 éve
nem volt ilyen időjárás márciusban. Biztosan igaz, mert amire visszaemlékszem ilyenkor már zöld volt a fű, elvetegettünk a kiskertekben, és lényegesen magasabb volt a hőmérséklet. Az idén ez nagyon eltolódik, sőt úgy néz
ki, hogy elmarad a tavasz és rögtön a nyárba csöppenünk. Olyanra is emlékszem, hogy rövidnadrágban napoztunk március végén. Nem is beszélve
a tarka virágok kavalkádjáról. Ez is várat még magára. Az idén megtréfált
bennünket az időjárás, a nyuszi is nagyon nehezen fog közlekedni a hóban.
(Én azért reménykedem az olvadásban.) Bízom benne, hogy már itt van a
kertek alatt, csak még bújócskázik egy kicsit mielőtt meglepne. Mire az
újság megjelenik, már túl leszünk a húsvéton, sütni fog a nap, kinyílnak a
virágok és minden visszakerül a megszokott kerékvágásba.
Gyere tavasz, vesszen tél!
B.A.

Fotókat készítette: Gaál Szabina, Mohó Erika
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Nyuszi ül a hóban
Az idei húsvétkor az időjárás megtréfált bennünket. A nyuszi a mikulástól kölcsönkérte a szánkót, mert csak azzal lehetett közlekedni.

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!
Ki a szabadba, látni a tavaszt.
Meglátni a természet színpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.

Megannyi páholy mindenik bokor,
a melyben ülnek ifjú ibolyák.
Miként figyelmes hölgyek...hallgatván
A primadonna csattogó dalát.
És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...
A kősziklák e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

Rajz: Horváth Szilveszter

A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ő vele?
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
MINDEN GYEREK
LAKJON JÓL! ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA

Az önkormányzat február hónapban sikeresen pályázott
a Minden gyerek lakjon jól! alapítvány felé.
Az alapítvány vetőmagot ajánlott fel azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kiskorú gyermeket nevelnek. Mozsgón 44
család részesült a felajánlásból, melyet március 30-án
vettek át.
Nógrádiné T. Tímea
ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) április havi kifizetésének időpontja:
2013. május 3. (péntek) 10-12 óra

A szemétszállításról
Az önkormányzat mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a lakosságra nehezedő terheket csökkentse. A február 27-én megtartott lakossági fórumra reagálva megtettük a szükséges lépéseket.
Személyesen felkerestük Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét és Trenyik Tamást, a Kaposvári
Városgazdáskodási Zrt. igazgatóját, melynek eredményéről tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot:
A két heti gyakoriságra való áttérést a jelenleg érvényes jogszabályi kötelezettség nem teszi lehetővé, a
16/2002. (IV. 10.) EÜM rendelet ugyanis kimondja és
előírja a minimálisan kötelező hulladékelszállítás gyakoriságát a legalább heti egyszeri ürítést.
A jelenlegi érvényes egységárból 10 % kedvezményt
ad a szemétszállító cég, valamint vállalja, hogy az ősz
folyamán a lomtalanítási hulladékot – 1 m3 – erejéig –
elszállítja külön térítés nélkül azon ingatlantulajdonosok
esetében, akik nem rendelkeznek díjhátralékkal.
Akik át kívánnak térni a 60 literes gyűjtőedény használatára nem kötelező a társaságtól az edényeket beszerezni.
Kovács Zsolt polgármester

Anyakönyvi hírek – Halálozás
Vida János (szül.: Mohács, 1945. 08. 05.) Mátyás király
u. 1. sz. alatti lakos 2013. március 10-én elhunyt.
Nyugodjék békében!

ÚJRA INDUL A VÁSÁR A SPORTPÁLYÁN!

Áramszünet Mozsgón
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy az alábbi
időpontokban az elektromos hálózat korszerűsítése
miatt áramszünet lesz:
04.16. kedden 7.30 – 16.00-ig a Batthyány u. 25/1-től
végig, és az Árpád utcában,
04. 17. szerdán és 24. szerdán 7.30 – 16.00-ig
Pozsonyi és az Aradi utcákban,
04. 22. hétfőn, 23. kedden és 24. szerdán 7.30 16.00ig Mátyás k. utcában,
04.24. 7.30-16.00-ig Mátyás k., Pozsonyi, Aradi utca
egész területén, a Batthyány u. a Mátyás k. utcától a
Petőfi utcáig.

Április 13-án szombaton

HULLADÉKGYŰJTÉS
A hosszú tél után megkezdődhet a zöld területeinken is a tavaszi nagytakarítás. Április 22. a Föld napja, ehhez a legközelebbi szombaton 2013. április 20-án közös hulladékgyűjtést szervezünk a megszokott módon és helyen.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!

Találkozó: 2013. április 20. szombat 9.00-kor a sportpályán.

Ehhez az akcióhoz kapcsolódva Szabados Zoltán vezetésével virág túrát szervezünk.
A túra útvonalán is összegyűjtjük a szemetet.

Számítunk a minél aktívabb részvételre!
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Csak egy számít Mozsgó
A két hónapig tartó szünet után újult erővel elindult a
közmunkaprogram.
A mezőgazdasági- és a téli programelemben március 4től összesen 160 fő dolgozik. A téli és egyéb program
főként az üzem területén dolgozókat jelenti. A faüzemben már készülnek az oszlopok, melyeket a zöldséges
kerítésénél fogunk felhasználni, és a kalodás hasábfa
előállítása is folyamatos.
Az év folyamán újabb buszmegállót készítünk, illetve
virágládákkal, faragott utcanév táblákkal és falutérképpel gazdagítjuk községünket. A kakasfesztiválra már
elkészül a színpad, új árusítóhelyekkel bővül a vásár. A
szociális földprogram keretein belül megépül a kecskehodály, melyhez az alapanyagot szintén a faüzemben
állítjuk elő.
Betonüzemünkben közel 170 betonkockát gyártunk
naponta. Megállapodást kötöttünk Almáskeresztúr és
Somogyhárságy önkormányzatokkal, hogy a számukra
szükséges 6000 és 10000 db mederlapot legyártjuk.

2013. április

Mezőgazdasági programunkban zöldségtermesztéssel
és gyógynövénytermesztéssel, valamint sertés és kakastartással foglalkozunk. Április 2-án újabb szaporulattal bővült a sertésállomány, 13 kismalac született.
A zöldségeskertben burgonyát, hagymát, fokhagymát,
petrezselymet és babot termesztünk. Gyógynövények
közül zsályát, citromfüvet, mórmályvát valamint levendulát termesztünk. A meglévő traktorhoz művelő eszközöket vásárolunk: műtrágyaszórót, vetőgépet, ekét és
tárcsát. A sertések takarmányozásához szükséges
árpát az NFA-tól ingyenes vagyonkezelésbe kapott
földterületeken termeljük meg.
A szociális földprogram keretein belül zöldségtermesztéssel, kecsketenyésztéssel és nyúltartással foglalkozunk.
Március hónapban megtörtént a tenyészpárok kiosztása, 12 mozsgói család kapott nyulakat. A kihelyezett
tenyészállatok folyamatos nyomon követés alatt állnak,
Nagy János nyúltenyésztő szakmai tanácsokkal látja el
a gazdákat.

Építőbrigádunk segítségével több épület felújítását
végezzük el, illetve újat is építünk. Márciusban már
megkezdték az egyik bérlakás felújítását, a munkálatok
folyamatosak.

Sárgarépát, sütőtököt valamint céklát termesztünk,
amelyet a zöldséglé üzemünkben dolgozzuk fel.

Az év folyamán az óvoda és az iskola festését, az óvoda fűtéskorszerűsítését, az állattartáshoz szükséges
épületek kialakítását, valamint egy vágópont építését
kell megvalósítanunk.
Méhészetünk 25 családdal bővül, a kaptárak napokon
belül a helyükre kerülnek. A megtermelt mézet a termelői vásárban értékesítjük.
A program új elemei közé tartozik a szociális segítségnyújtás, melyben az időseknek, rászorulóknak nyújtunk
segítséget, szervezzük a bevásárlást, kisebb takarításokat vállalunk, szükség esetén hólapátolásban is besegítünk.

A megtermelt zöldséget az iskola konyháján használjuk
fel, valamint a vásárban értékesítjük.
A zöldségeket szárítás és aprítás után csomagoljuk, és
ételízesítőként használjuk.
Április 1-től indult a belvízelvezetés és a mezőgazdasági földutak karbantartása programelem, melyben 18
ember dolgozik. A belvízelvezetésben összesen 2 km
árok mederlapozását valamint külterületi árkok karbantartását vállaltuk. A mezőgazdasági földutak karbantartása során a kitermelt fát a faüzemben dolgozzuk fel.
Távlati célunk egy szociális szövetkezet megalakítása,
melynek segítségével Mozsgó önfenntartóvá válhat.
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Bár az időjárás nem kedvezett a mezőgazdasági munkálatoknak, azért akadt tennivalójuk a dolgozóknak. A
szabadtartásos sertéstelep kifutóját és a kecskeakol
helyét kitisztították.

2013. április

Pályázati pénzből az öltözőket bővítik, kialakíttak egy
40 m2 alapterületű közösségi teret, beépítésre kerül az
előtér és új vizes blokkot építenek.

A faüzemben új munkaterületeket alakítanak ki. A felső
szinten pedig az irodákat újítják fel.

Újabb önkormányzati lakás felújítása kezdődött meg a
centrumban: nyílászárók cseréje, szigetelés, villamoshálózat felújítása.

Az időjárási viszonyok miatt a focimeccsek nem maradhatnak el, ezért a pályát alkalmassá tettük a március
30-i bajnoki mérkőzés lebonyolítására.

Kovács Zsolt
polgármester
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Megemlékezés
Az én népem neve: magyar.
Jelünk: piros-fehér-zöld.
Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.
Az én hazám: MagyarországBölcsőhelyem, otthonom,
Gyarapítom, vigyázok rá,
Tönkretenni nem fogom.
Faltysné Ujvári Anna
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójára emlékeztünk együtt, közösen. Az iskola 3.
és 5. osztályosok által előadott ünnepi műsor méltó
módon emlékezett a hősökre.
A programot színesítették a mozsgói intézmények műsorszámai: felléptek az óvodások, az Őszikék Nyugdíjas Klub és a Levendula Közösségi Ház tagjai, valamint
Léber Dezső, a szociális otthon lakója. Köszönet minden közreműködőnek és Várdai Péternek, a községi
könyvtár dolgozójának a technikai segítségnyújtásért.
Nagyné Rajna Mónika és Molnár Márta
szervezők, osztályfőnökök

Könyvtár – Múlttár
Zombat István magyar királyi honvédőrnagy
(Mozsgó, 1825. – Veszprém, 1883.)

Az 1848/49-es szabadságharchoz községünk úgy kapcsolódik, hogy Zombat István honvédőrnagy Mozsgón
született 1825. december 18-án.
Dr. Csiszár Miklós nyugalmazott könyvtárvezető, a
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület titkára, a
Veszprémi Szemle főszerkesztője hívta fel a figyelmemet zombatfalvi Zombat István személyére.

Édesapja, Zombat Ferenc földbirtokos és uradalmi igazgató, édesanyja Stranszki Jozefa. Tanulmányait a veszprémi, kaposvári és pécsi tanodában végezte.
1841. október 3-án hadapródnak veszik fel. 1847-ben
alhadnaggyá, majd 1848. júliusában hadnaggyá léptetik
elő. Részt vett az osztrák-olasz háborúban, 1848 júliusában megsebesült.
Felépülése után a magyar hadügyminisztériumba helyezik. 1848 augusztusától segédtiszt, majd október 1-jén
főhadnaggyá léptetik elő és egyben kinevezik felügyelő
tisztnek az Országos Fegyvergyárhoz. Ez év november
16-án már százados és a fegyvergyár fióküzemének parancsnoka. A gyárakban javították a hadsereg részére a
fegyvereket és készítették a lőszereket 1849 júniusáig.
Ezt követően ruházati felügyelő.
Az 1848/49-es szabadságharcban harcolt a szenttamási
és a szőregi csatákban. A világosi fegyverletétel Aradon
érte.
A fegyverletétel után ő is osztozott a volt cs. kir. főtisztek
sorsában, a hadi törvényszék 14 évi várfogságra ítélte.
Börtönévei alatt leírja az Aradon bebörtönzött honvéd
tisztek és altisztek névjegyzékét. Négy év után kegyelmet
kap.
Forrás: Földesi Ferenc: „A szellem emlékezete halhatatlan!”. In: A kultóra vonzásában: egy életút párhuzamai.
Tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára.
Veszprém, 2013.
P. É.
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Óvodások télbúcsúztatója
"Télből elég már a juss, ne késlekedj március" - ezekkel
a sorokkal hívogatták a tavaszt és köszöntek el a téltől
az óvodások március 9-én.
A várva várt koreográfiára betanított táncok most is
nagy sikert arattak. Elsőként a nagycsoportosokat láthattuk, a mindenki által kedvelt Legyetek jók, ha tudtok
című dalhoz a kicsik is csatlakoztak. Jó volt látni, ahogy
testvér, szülő, vendég együtt játszott és dalolt. A műsort
Udvari Ernőné Panni néni állította össze.
A rendezvényen árusított enni- és innivalók és a tombolanyeremények bevétele az óvodai szülői munkaközösség számláját gyarapítják. Köszönet a felajánlásért, a
támogatásért.
P. É.

Iskolánk sikere
2013. március 27-én iskolánk tanulója, Posztos Dániel
a Pécsett megrendezésre kerülő Megyei Német Népdaléneklési Versenyen vett részt. A találkozóra a Nevelési Központ színháztermében került sor, ahol pécsi és
német nemzetiségi települések gyermekei mutatták be
énektudásukat. Az énekversenyen arany, ezüst és
bronz minősítést lehetett szerezni. A több évszázados
sváb kultúrával rendelkező településekről többszólamú
német népdalokat és harmonikával kísért énekeket
adtak elő a tanulók. Dani igazán kitett magáért és ezüst
minősítéssel tért haza a megmérettetésről. Gratulálunk!
Felkészítő tanára Hegedüsné Szojkó Tünde volt.
H.SZ.T.

Egy kis kirándulás a télies tavaszi szünetben
Minden szünetben, így a tavaszi szünet alatt is a családi napközi szeretettel várta a gyerekeket. A szünet első
napján mozi látogatással leptük meg tanulóinkat, akik
nagyon örültek a kirándulásnak. Pécsett a pláza közepén felállított kis „palotában” nyuszik vártak bennünket
és mi azt reméltük, hogy sok ajándékot hoznak majd
nekünk. /De legalábbis jó időt!/ Az ”Egyesült állatok”
című film szép és tanulságos mese volt, amiből ebben
a zord, pénzéhes világban a felnőttek is sokat tanulhatnának. A mozi megtekintése után hazaindultunk, s a
családi napköziben érdekes, humoros játékokkal és
húsvétváró kézműveskedéssel töltöttük a szünidőt.
H. SZ.T.
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Négy nap az egészség jegyében
Idén harmadik alkalommal rendeztük meg az egészségnapokat. A négynapos rendezvénysorozat szerdától
szombatig tartott. A szerdai napon, a nyitó rendezvényen a szociális otthon lakóinak munkáiból összeállított
kiállítást Csizikné Barics Judit igazgatóhelyettes nyitotta
meg. Beszédében kiemelte, milyen nagy dolog ilyen
sérült emberekkel elérni ezt a teljesítményt, mivel mindenki más-más képességgel rendelkezik. Nagyon sok
ötletes és szép munkát láthattunk, amely azt bizonyítja,
hogy ezek az emberek milyen nagyszerű dolgokra képesek. Félve a szeszélyes időjárástól, meglepetés tojáskereső versennyel indítottuk a programot. Három
kategóriában hirdettük meg: gyerek, család és felnőtt.
Nyeremény egy-egy tábla csokoládé volt (természetesen egészséges). Mivel az idő kegyes volt hozzánk, így
sor kerülhetett a várva várt bicikli túrára Mozsgó és
Almáskeresztúr között Szukits Ferenc vezetésével.
Szép számmal voltak, akik ezalatt ping-pongoztak a
kultúrházban Matus Attila közreműködésével.
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nél kiugró értéket tapasztaltak, szaktanáccsal látták el.
Tóberné Csók Ildikó fodrász egy gyors frizurakészítést
vállalt, beszárítást és igazítást. Dombos Anett kozmetikus arcfrissítő kezeléseket, arcpakolást, arcmasszázst
végzett, valamint bőrápolási tanácsokat adott az érdeklődőknek. Abainé Bagoly Éva és Alvári Ferencné, Ági
gyógymasszázzsal frissítette tavaszi fáradtságtól és
egyebektől sajgó testrészeinket. Hegyháti Szilvia ragyogó körmöket varázsolt. Csőszi Anita és Tormási
Gyuláné, Tünde a kondigépek használatában segédkezett. Lehetett cellulit masszázst végezni, tekerni a szobakerékpárt, futópadon kocogni. Miközben épültünk,
szépültünk gyermekeinket lefoglalták a gyereksarokban. Pölcz Istvánné és Kissné Szurofka Edina a Biztos
Kezdet Gyermekház munkatársai játszottak a gyerekekkel. Egészséges ételek kavalkádja színesítette az
asztalokat, mindenki kóstolhatott kedvére.

A csütörtök a meditálásról szólt, Jámbor Beáta irányításával. Öngyógyító meditáción vehettek részt a megjelentek, amelyet önállóan is elvégezhetnek otthonukban.
Másnap, azaz pénteken, belevetettük magunkat a főzésbe. A menü ötfogásos volt: előétel zelleres rágcsa,
zöld, sárga és piros saláták, főételként fantasztikus
erdélyi leves, a csorba, valamint rántott és sült nyuszi, a
desszert cékla torta. Még házi majonézt is megtanultunk készíteni. Családias hangulat, remek ételek és
jókedvű társaság jellemezte a délutánt. Zárásként jógával lazíthattuk el megfáradt testünket. Zsibrita Éva útmutatása szerint próbáltuk az ászanákat, nyújtottuk
izmainkat.

Szombaton a már megszokott programokkal vártuk a
falu lakóit. A vérnyomásméréstől a szépségápolásig,
masszírozástól a mozgásig minden volt. Horváthné
Berta Ildikó, Perecz Lászlóné és Paizsné Földi Anikó
mérte a vérnyomásokat, étkezések utáni vércukorszintet, testtömeg indexet és testzsír százalékot. Ha valaki-

A húsvétra való tekintettel a Kazaliczky Antal Művelődési Ház udvarán termelői vásárt is tartottunk. Kapható
volt gyógynövénytermék, levendula masszázsolaj, fűszerolajok, lekvárok, húsvéti dekorációs termékek, tojásdíszek, kis nyuszik, vesszőseprű, valamint ruházati
dolgok. Sajnos a rossz idő kedvét szegte a látogatóknak, a hideg, szeles, esős, borús idő a meleg kályhák
mellett tartotta az egészséges életmód híveit is. Idén a
vendégek a szakemberek ingyenes szolgáltatásait
mérsékelt számban vették igénybe.
Köszönjük az időjárás viszontagságai ellenére megjelentek részvételét, a szakemberek (fodrász, kozmetikus, masszőr) kitartó munkáját, Tarlacz Istvánné szervező munkáját, a szociális otthon és az önkormányzat
támogatását, az Ebner Borháznak, a Méhesi
Biogazdaságnak, és a Levendula Közösségi Ház hozzájárulását.
Jövőre ismét találkozunk! Az időjárást már most megrendeljük, hogy legyen közvetlen támogatója rendezvényünknek!
Szervezők
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Merjünk álmodni!
Beszélgetés Tarlac Istvánné Götz Szilviával
Én egy Ember vagyok.
Tele vágyakkal és célokkal,
Tele hibákkal és kudarcokkal.
A mérlegre csak az kerül, miből volt több.
Gondolatban mindig két mappát nyitok:
Egyet „Siker” egyet „Pofára esés” címmel.
És amíg az előbbi vastagabb, történjen
bármi, mosolygok!
Rákász Gergely
Az egészségnapot 2011-ben rendeztük meg először.
Szilvivel onnantól kerültem szorosabb munkakapcsolatba. Természetesen addig is ismertem, de kissé távolságtartó voltam vele szemben, hiszen az ő
egyénisége, fellépése nagyon eltér az enyémtől.
Nekem túl határozottnak, néha erélyesnek tűnt. De
egyesületünk alapszabálya alapján – mindenkit úgy
fogadunk el, amilyen – kértem a segítségét. Gondolkodás nélkül igent mondott. Azóta eltelt két év,
sokoldalúságát, munkamorálját, dolgokhoz való
hozzáállását megismerhettem. Fiatal kora ellenére
sokat tanultam tőle. Irigyeltem temperamentumát,
bátorságát, határozottságát. Bár véleményünk sokban különbözik, számíthatok rá, örülök, hogy vele
dolgozhatok.
A minap a sikerről olvastam egy igen figyelemfelkeltő cikket. Azt írják, hogy a magyarokra általában
jellemző a „majd valamikor” szindróma – majd holnap beszélek a főnökkel, majd holnap lefogyok,
majd holnaptól egészségesebben élek, majd…. – .
Rád ez a leírás nem vonatkozik, hiszen nem ijedsz
meg az előtted álló feladatoktól, határozott céljaid
vannak, az álmaidat követed. Úgy gondolom, te
sikeres ember vagy.
Szüleim a szociális otthonban dolgoztak, így már gyerekként megismerhettem ezt a segítő tevékenységet.
Apró figyelmességgel, kedvességgel fordultam az ott
lakók felé. Nem én választottam a munkát, az talált
meg engem. Középiskolaként tudatosan választottam
az egészségügyi szakközépiskolát. Harmadik év végén
már jelentkeztem nyári munkára, végigdolgoztam a
nyarat, megismertem az itt folyó munkát, a munkalehetőségeket, az elvárásokat, sőt fizetést is kaptam. A
szakma megszerzése után már felkészülten tudtam
jönni, az otthon adottságai, munkarendje, szokásai sem
voltak újak. Az akkori vezetőség (Siposné Dobos Gizella ig.) számított rám.
18 évesen férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim
Gergő 1993-ben, Vivien 1995-ben. Ez alatt az évek
alatt sem pihentem, továbbképeztem magam, így már
osztályvezető nővérként kerültem vissza a munka vilá-

gába. Ezt követően is éltem a felajánlott lehetőségekkel, folyamatosan megújultam, elvégeztem a tereptanári képzést, mentorrá váltam. Ezzel az intézmény
megkapta azt a jogot, hogy a szociális ápoló és gondozó képzésen részt vevő tanulókat fogadhattuk, képző
központtá váltunk.
Következő célul a felsőfokú végzettség megszerzését
tűztem ki. Jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai karára. A diploma megszerzésének feltétele volt még a nyelvvizsga letétele. Elszántságomat bizonyítja, hogy 15 év kihagyás után fél év
alatt megszereztem az orosz alapfokú nyelvvizsgát.
(Sokan azért nem kapnak a mai napig diplomát, mert
nem tudják a nyelvvizsgát letenni. szerk.)
A vezető főnővér (Perecz Lászlóné, Ili n.) nyugdíjazása
után 2007. júliusától intézményvezető főnővér lettem.
Ennek a pozíciónak az elérése nem titkolt célom volt,
lehetőséget biztosított az önmegvalósításra.
Céljaink eléréséhez az elszántságon kívül persze kell a
család támogatása is. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Szüleim mind anyagilag, mind lelkileg
támogattak. Ebben a környezetben nőttem fel, persze
lehetséges, hogy látták rajtam az eltökéltséget, a határozottságot. Nőként nehéz helytállni mindenben: hivatás, feleség, anya, háziasszony. Céljaink elérése érdekében nekünk kell a sorrendet meghatározni, néha
áldozatokat kell hozni. Úgy érzem, anyaként kicsit funkcióvesztett voltam. Nagyon sokat köszönhetek férjemnek. Olyan társat találtam magam mellé, aki 100 %-ban
átvette ezt a szerepet. Bátorított, amikor meginogtam
mellém állt, mindenben alkalmazkodott hozzám. Azóta
sem tudok elég hálás lenni neki.
Munkám mellett igyekszem aktívan részt venni a falu
életében. Gyerekeim révén már az óvodás szülői munkaközösség aktív tagja voltam, később 12 éven át az
iskolai szülői munkaközösségben tevékenykedtem,
tevékenykedtünk férjemmel.

lllllllllllllllllllllllkkkkkkkk
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A 2006-os önkormányzati választásokon képviselőként
indultam Kovács Zsolt jelenlegi polgármester mellett,
választási programunkat együtt dolgoztuk ki. Négy évvel később már nem indultam a megmérettetésen, nem
az újabb kudarctól féltem, hanem bekapcsolódtam a
sportegyesület munkájába.

az eddigi elfoglaltságaim: részt veszek a
színjátszókörben, népi játékozunk, a rendezvények
szervezését, lebonyolítását végzem. Megtaláltam
megint azt a lehetőséget, ahol hatással lehetek az emberekre, az apró, pici kudarcok ellenére is megkívánom, meg kívánjuk szépíteni az itt élők életét.

Már a kezdetektől az elnökség tagja vagyok, a szervezés, a programok sok energiámat lekötik. A falu sportéletét felráztuk, sportnapokat, utcabajnokságokat szerveztünk, a labdarúgó mérkőzéseken az egyesület javára én büféztem.

Igen, sikeres embernek tartom magam. Úgy tudtam
alakítani, formálni az évek során az életemet, hogy
őszintén elmondhatom a céljaim megvalósultak, a kialakult helyzetben jól érzem magam, és ezáltal az élet
megpróbáltatásait is könnyebben viselem.

És most már a Mozsgóért Egyesület aktív tagja is vagyok. Ez szintén más jellegű kreativitást igényel, mint

Köszönöm!
P. É.

Make-up hobbi
Dombos Anett mindig is mozsgói lakos volt, tavaly
költözött párjával Szigetvárra. Ennek ellenére itt
dolgozik nálunk Mozsgón, emellett pedig számos
rendezvényen találkozhattunk már vele, ahol hobbijának, a kozmetikának hódolt. A Mozsgói Egészségnapok után őt kérdeztem tanulmányairól, hobbijáról, a kozmetika szeretetéről.
H.A.: Anett, úgy tudom, te kozmetikai iskolába jártál. Mesélnél róla?
D.A.: Kaposvárra jártam az Egészségügyi Középiskolába, ott tanultam ki a kozmetika szakmát. Ez két éves
volt. Felvételi követelmény pedig az érettségi és alkalmassági vizsga. Ezen kívül saját magunknak kellett
gyakorlati helyet keresnünk, csak akkor vehettek fel.
A suli nagyon jó volt, családias környezetben voltunk,
mert 10 fő volt az osztálylétszám. Délután tartották az
órákat, ami átlagosan egy órától öt-hat óráig tartott.
Ezért kollégista voltam.
Elég kevés tantárgyunk volt, többek között: szakmai,
informatika, elektrokozmetika, vállalkozási ismeretek,
angol és anyagismeret. A szakmai volt a kedvenc. Ezt
az órát a gyakorlati tanárom tartotta.
H.A.: Milyenek voltak ezek a gyakorlati órák?
D.A.: Az első félévben három napot kellett suliba mennünk, két napot pedig gyakorlatra. Második félévben
pedig fordítva. Gyakorlaton először egymáson dolgoztunk, később ismerősöket, rokonokat is bevihettünk.
Végül, amelyik vendég megengedte, rajta is gyakorolhattunk. Átlagosan 8 órától 4 óráig kellett ott lenni. Nyári gyakorlat is volt, az másfél hónapig tartott.

H.A.: Szerinted érdemes ezt a pályát választania a
fiataloknak manapság? Mennyire jövedelmező?
D.A.: Igen, szerintem érdemes. Én nem bántam meg.
Igaz, az elején nagyon sok pénzt kell befektetni, de ez
később megtérül. Nagyon drágák a jó minőségű krémek, a berendezések stb. Arra kell törekedni, hogy
nagy vendégkört alakítsunk ki, és visszatérő vendégek
legyenek. Akkor nem lesz gond.

H.A.: Tudom, hogy nincs szalonod, és hogy hobbiszinten űzöd ezt a szakmát. Ismerősökkel dolgozol?
D.A.: Igen, csak hobbiszinten kozmetikázom. Pl.
egészségnapon. Ezen kívül kakasfesztiválon csillámtetoválást készítettem a gyerekeknek. A Családi napköziben
pedig
arcot
is
szoktam
festeni.
Tervben van, hogy egyszer megvalósítom az álmomat
és lesz egy saját szalonom. Remélem sikerülni fog. 
Hegyháti Anett

10

MOZSGÓ

2013. április

Őskori erődváros Mozsgó közelében
A földvárak megfelelő kulturális értékelése Magyarországon még elég szűkkörű. Az Európa szerte mindenütt örökségvédelmi oltalom alatt álló földvárak, tőlünk
nyugatabbra helyi értékükön túl részét képezik a kulturális turizmusnak.
A mozsgói Alsóhegy közelében a Zsibóti szőlőhegy szomszédságában ősi erődített település maradványai nyugszanak.
Zsibót korábban önálló település, jelenleg közigazgatásilag Szigetvárhoz tartozó település. Leginkább
szőlő- és bortermeléséről ismert vidéke a hozzá kapcsolódó terjedelmes hegyközség révén.
A település mellett, 5-6 hektáros ősi erődváros
található, melynek leletei a rézkortól a kései bronzkorig
datálhatóak. A jelenleg szántóföldi művelés alatt álló
földmű nagy kiterjedésű. A szántás miatt a terep igen
eldolgozott, de még így is érzékelhetőek a néhai monumentális árkok és sáncok terepalakulatai. A műholdfelvételek alapján három részre tagolják a széles árkok.

vették körül, amelyet agyaggal betapasztottak. Erre
került a faácsolatú nyeregtető-szerkezet, melyet náddal, vagy zsindellyel fedtek be. Az állatokat, elsősorban
a vagyon mértékét is jelölő marhákat (innen a régi magyar szóhasználatban a marha-vagyon szóértelmezés)
az árkok védelmében álló karámokba tarthatták, s a
külső város területén a kézművesek műhelyei és a
konyhakertek helyezkedhettek el.

4500 éves kerámiatöredék Zsibótról
Úgy vélem az ősi település túlmutat országos jelentőségén, érdemes volna szakembereknek is kutatni.
Lebedy János
Zsibóti erőd

A belső rész az észak felé előreugró meredek
dombgerinc végében áll, kb. 50 m átmérőjű. Ez lehetett
a vezéri szállás. Ezt választja le az első árok a hatalmas külső várostól, melyet két részre tagol egy második árok. Ezen kívül egy ritkábban lakott terület (talán
gazdálkodási) övezet következett, melyet újabb árok
választott el a külvilágtól. Az árkok kb.10-15 m átmérőjűek, sáncok nyomai csak nehezen érzékelhetők, ezeket beszántották. Leginkább egyszerű cölöperődítéssel
számolhatunk a korszakban. Az árkok korabeli megjelenése a védelemben, a korban elterjedő harciszekeres
harcászat ellensúlyozása miatt következik be. A belső
mag területe talán jobban is meg lehetett erődítve, ezt
azonban további vizsgálatok kellene, hogy felderítsék.
A település épületei a korszakban jellegzetes döngölt
padozatú földházak lehettek, ezeket a korabeli járószint
alá mélyítették, majd alacsony vesszőfonatos fallal

KÖSZÖNTÉS
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, a 70 év
feletti Mozsgói Lakosokat, akik Áprilisban
ünneplik születésnapjukat!
Bálint Árpád, Árpád utca
Dr. Herczeg Józsefné, Árpád utca
Gaál Jánosné, Árpád utca
Hegedüs Jánosné, Kassai utca
Horváth Vendelné, Petőfi utca
Kövesi Katalin, Mátyás kir. utca
Megyer József, Kassai utca
Pápai Józsefné, Árpád utca
Sárics Béla Ferencné, Batthyány utca
Szőke Ferencné, Batthyány utca
11

MOZSGÓ

Az emberélet fordulói
Mint legtöbbször, most is a múlt havi írás
kiegészítésével kezdem. Az otthonszülésnél szülésznők (bábák) 30 éves kor körüli
első gyermekét váró anyánál nem vállalják
az otthoni levezetést. A szüléshez egész
kis „mini klinikával” mennek, beleértve az
újraélesztő készüléket is. Ne feledjük ők
diplomás szülésznők, nem sarlatánok!
Egyikükkel az erdélyi Bernát Ilonával – aki
népi gyógyászattal is foglalkozik – volt szerencsém pár
éve találkozni. Most azért jutott eszembe, mert egy hete
nagy örömömre megkaptam most megjelent könyvét. A
könyv Moldovától – Körmendig való gyűjtésre támaszkodik. Ajánlom mindenkinek, aki a közel 600 adatközlőtől gyűjtött anyagból és szívvel – lélekkel hozzáírt sorokból testi, lelki egész-séget kíván meríteni.
Ezek után folytassuk a sorozatunkat a keresztelővel.
A kivételessel kezdem: ha a gyermek fejletlen, satnya,
nem életrevaló, akkor születés után a bába, vagy közeli
nő hozzátartozó megkereszteli, mert a kereszteletlenül
halt gyermek lelke nem tud megnyugodni. Ez a földi –
vagy „szárazkeresztelés”. A halva születettről azt tartották, minden esztendőben felsír, ekkor, aki hallja
„megkeresztöllek Körösztölő Szent János nevibe” szókkal megkereszteli és a gyermek lelke megnyugszik. A
halvaszületett vagy pár napos korban meghalt kisgyermeket egyes vidékeken a kemence mellé, alá, elé temették (akkoriban még földes a konyha) „visszaadva
lelkét teremtőjének, ill. a tűznek”, ami az őst jelképezi.
Hál Istennek az egészséges csecsemő volt az általános, akinek a keresztelését vidékenként más–más
számtalan szokás kísérte. A cikk terjedelme csak töredékét engedi leírni. A keresztelőt minél előbb megtartották, hogy a rontástól, gonosztól óvják az újszülöttet.
Keresztelőig nem szólították nevén, hogy a gonosz
vagy a szépasszony ne tudja meg a nevét, ne tudja
magához szólítani. Keresztelőig „picike, pogányka,
nemtudomka stb. a neve.
Az igazi név választásánál legtöbb vidéken fiúnak az
apja, lánynak az anyja nevét adták. Másodszülötteknél
nagyszülők vagy nagycsalád valamelyik megbecsült
tagjának nevét adták. Más vidékeken éppen ellenkezőleg, nem adtak olyan nevet, ami már van a nagycsaládban, mert amiből már van, azzal a névvel nem lesz
hosszú életű a következő. Feleségem dédszüleinél is
érdekes jelenséggel találkoztam. A megszokott, hogy
az imádságos könyvbe írták a születést, házasságot,
gyermekek születését és a halált. A számomra is meglepő, s nem tudom mennyire volt szokás a következő
bejegyzés részlet: „Süli Julis született 1877. január 7dikén
férjhez mentem 1893.
május
15dikén”…(gyermekek)… ”Sárközi Mária született 1904dik évben augusztus 28-dikán, meghalt 1905-dik évben
Augusztus 20-án, Sárközi János született 1906-dik

2013. április

évben október 5-dikén, Sárközi Mária született 1908-dik év Julius 7-dikén.” A négy
évvel korábban elhunyt kislány nevét kapta a következő lánygyermek. A szülők
mintegy „visszakapták” korán elhunyt kislányukat. Szokás volt még a születésnaphoz közeli névnap alapján adni nevet.
Katolikusoknál csak szent nevére keresztelnek, így ha nyelvújítás korabeli vagy
egyéb nevet kívánnak adni, akkor a család
és az egyház által adott kettős keresztnév alakul ki (pl.
Kincső Erzsébet).
A névadásnál mindig az számított, hogy a név korábbi viselője a közelmúltban, vagy akár ezer éve ki
volt, mit tett, milyen sors adatott neki. Magyar hazában
nevezik csak keresztnévnek és Kárpát hazában vallják,
hogy a keresztnévvel mindenki viseli, hordozza a maga
keresztjét. Kár, hogy idegen hatásra hivatalos iratokban
is gyakoribb az „utónév”. Manapság a trendet követő
„intelligens” szülő idegen hangzású, szappanoperabeli
nevet választ, még trendibb ha fel kell vetetni az utónévtárba, mert még olyan név nincs. Nem a különleges,
szép nevek ellen vagyok! Nagy íróink, költőink különösen a 18-19. században sok szép keresztnévvel gazdagították nyelvünket, miért ne lehetne manapság is
újabbakat kitalálni. A sznobság és idegen majmolás
ellen vagyok!
Ennyi név–fontolgatás és válogatás után vigyük
keresztelni a csöppséget. A komaságról a következő
számban írok, most csak annyit, hogy a főkomaaszszony viszi a gyermeket. A küszöb felett háromszor
meghintáztatja, majd visszaszól az otthonmaradóknak:
„pogányt viszünk, keresztényt hozunk”. A főkomaaszszony (és a gyermek) mögött a bába halad, őt követik a
lógóskomák és a többiek. Az anya nem megy, ő még
tisztátalan, ezen kívül otthon neki takarítani, sok helyen
meszelnie kell. A keresztelőmenet szótlan, teljes zártságban óvják, viszik a még védőszent nem védte
gyermeket. A menetben nem beszélnek, mások kérdéseire sem válaszolnak, sőt ha találkoznak valakivel nem
köszönnek neki. A templomban a gyermek után a papé
a főszerep. Az ősi vízbemártás szokásából maradt a
mai szenteltvízzel keresztelés. Kereszteléskor sok helyütt a koma és komaasszony is a gyermek fejére teszi
a kezét, hogy érje a víz. A papnak járó stólapénzt a fő
komapár adja. A papnak járó kakast és a bábának járó
tyúkot a szülők küldik. A keresztelő után vagy keresztelőre menet például az őrségben betérnek a kocsmába,
hogy a kicsi szokjon a vidámsághoz. Hazafelé menet a
megelőző zártság szinte féktelen nyitottsággá válik.
Kézről kézre adják a kicsit, dalolnak, viccelődnek. Az
utcán lévőket megszólítják, újságolják a gyermek nevét.
Tréfa, kacagás a menet. Az otthon maradottak már
várják őket, de a megérkezésről legközelebb.
Győri Sándor
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Erdőnk kincsei
A tavaszi erdőt járva nemcsak a medvehagyma kínáltatja magát, a korai növények közül több is fogyasztható. Ilyenek a szagos müge, a zamatos turbolya, az illatos ibolya.
Könnyen elsajátítható a felismerésük is akár szakkönyvekből, akár tapasztalt természetjáróktól, a bükkös, gyertyános-tölgyes erdőink aljnövényzetében kora
tavasszal találjuk meg őket. A zamatos turbolya levele
ugyan nagyon hasonlít a vele rokon, de mérgező foltos
bürökre, de a turbolya levele megdörzsölve ánizs illatú, ezzel szemben a másik levele kellemetlen egérszagú. Mire használhatjuk ezeket a növényeket?
A zamatos turbolya üde erdők aljnövényzetében
sokszor tömegesen fordul elő. Jellegzetes ánizs illatáról
ismerhető fel. Erdőszéleken, akácosokban, kertek szélén, gyomosabb területeken találjuk, általában sűrűn,
nagy területeket is elfoglalva. Kicsi hajtásai petrezselyemszerűek.
A fiatal leveles hajtását használjuk fel és egész nyáron
szedhetők friss levelei. Szárítás során sajnos elveszti
illatát.

Kedvelt mediterrán fűszernövény, gyakran keverik
saláták közé, sültek ízesítésére használják, a főzési idő
végén adjuk az ételhez, mert különben lebomlik aktív
hatóanyag-tartalma. Levelét vízzel keverve kiváló
szomjoltót kapunk.
Frissen préselve, összevágva leve ránctalanító
arctonik. Ha rádörzsöljük bőrünkre hatásos
rovarűzőszer.
Belsőleg forrázata köhögés, hörgőgyulladás ellen
hatásos. Epe- és vesekövesség, májműködési zavarok
esetén is segít.
Illatos ibolyát ki ne ismerné fel lila, illatos sarkantyús
virágjáról, ami ráadásul ehető is. Erdőszéleken, cserjésekben, félárnyékos helyeken szaporodik el jól. Közeli
rokona az árvácska.
Gyógyhatása elsősorban a gyökérzetében, a gyöktörzsébe rejlik, amit főzetként köptetőként, hörgő- és
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légcsőhurutra alkalmazzák. Virága a népi gyógyászatban nyugtató hatású. Egyébként egyre népszerűbb a
modern konyhákban is, nemcsak illata és íze miatt,
hanem sütemények, torták, saláták dekorációjaként is.

Gyökereit, gyöktörzsét kora tavasszal, késő ősszel
gyűjtik, majd megmossák és szobahőmérsékleten szárítják. A virágokat a virágzás kezdetén szedhetjük és
frissen fogyaszthatjuk. Érdekes ötleteket találtam a
felhasználására: jégkockába, vagy egy egyszerű gyümölcstorta felső zselérétegébe zárt ibolyavirágokat
dekorációként használják fel vagy kandírozzák az ibolyavirágot.
Ám jó tudni, hogy az illatszeriparban, kozmetikában
az ibolyaillatú termékeket szintetikus anyagokból készítik.
A szagos müge más néven májusfű vagy
erdőmesterfű szintén kora tavaszi növényünk, amit
erdeink aljnövényzetében tömegesen megtalálhatunk
ilyenkor. Neve is utal izgalmas, kumarinillatú levelére. A
gyűjtésénél sarlót használjunk, majd az idegen növényi
részeket válogassuk ki, utána
tesszük a kosárba.
Levelét közvetlen virágzás
előtt gyűjtsük.
Vértisztító hatású teák alkotórésze, vizelethajtó, nyugtató.
Máj- és epepanaszok esetén
hatékony
a
forrázata.
Bólékhoz (bortartalmú italok),
gyümölcslevekhez,
teákhoz
adhatjuk.
Lebedy Mária
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Petőfi Sándor : A gólya (részlet)
Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülőföldem, a drága szép alföld
Hűséges lakója.
Tán ezért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor
Kerepölt fölöttem.
Mostan is kedvelem és úgy tekintem én
A gólyamadarat,
Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott
Szebb korból fönnmaradt.
Megérkezésedet még mostan is minden
Esztendőben várom,
S kivánok szerencsés utat, ha távozol,
Legrégibb barátom!
Általános felfogás a gólyáról, hogy a család, a hűség,
az anyai gondoskodás, a bőség szimbólumának tekintették és már a régi időkben is közkedvelt, nagy tiszteletnek örvendő állat volt. Az ókori görögök úgy vélték,
hogy a gólyákban az elhunyt emberek lelkei élnek tovább, míg az arab világban a Mekkába eljutni nem tudó
elhunytak lelkét vélték felfedezni a gólyában, akinek így
madárszárnyon kell megtenni ezt az utat.
Az álmoskönyv szerint sok gólyával álmodni
házasságot, gyermekáldást jelent. Európában szerencsehozóként tekintettek rá. Régen úgy hitték, hogy
akinek a házára gólya telepszik, és fészket rak a kéményre, annak a házát megvédi a villámlástól és a
tűztől, gazdagságot és hosszú életet hoz a ház népére.
A gólyafészket nem szabadott lerombolni, mert akkor
átok sújtotta a leromboló házát.
Az ókori rómaiak Vénusz istennő állatának tekintették, aki szerelmet és áldást hoz a gólyafészekkel
rendelkező házra és népére; a gyereknek hírül adva,
hogy gondoskodniuk kell majd szüleikről.
A fehér gólya és a gyermekszületés sok nép
kultúrájában összefonódott egymással. Nálunk az a
mondás járja, hogy „a gólya hozza a kisbabát”. A mondás racionális magyarázatát az adja, hogy a gólyák,
vándormadarak lévén, tavasszal érkeznek vissza, pontosan kilenc hónappal a nyári napforduló után, amikor a
pogány termékenységet éltető ünnepek zajlottak. A bő
gyermekáldás és a gólyák érkezése összekapcsolódott
az emberek tudatában.
Eredetileg mocsaras, nedves területek lakója,
de ma szinte az egész állomány lakott területen fészkel:
leggyakrabban villanypóznák tetején, fákon, háztetőkön
láthatjuk nagyméretű fészkét. Hosszú életű madár, a
legöregebb példányok, akár 30 évig is élhetnek. Táplálékukat fészküktől távol, szántóföldeken, kaszálókon,
útszéleken, folyóparton keresik. Megeszik a szöcskét,
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sáskát, apró rágcsálókat, békát, halat, de néha a kacsafiókákat is elfogják.
A fehér gólya augusztus végén vesz búcsút
Magyarországtól, hogy a telet a kelet-afrikai szavannákon töltse. A felszálló légáramlatok segítik őket útjuk
során. Fészkelő helyére március második felében tér
vissza. A teljes fészkelő területén védelem alatt áll,
Magyarországon
fokozottan
védett
faj. Természetvédelmi értéke 100.000 Ft. Létszámuk
növelése érdekében egy német természetvédő szervezet (EURONATUR) címet – Európai gólyafalu – adományoz azoknak a településeknek, melyek sokat tesznek a gólyaállományok védelméért. Magyarországról
egy dunántúli falu, Nagybajom is megkapta a kitüntetést. A községben évente harminc gólyapár költ.
Hasonló címre sajnos falunk nem esélyes, az
egyetlen gólyafészekkel, ami a Kassai utcában,
Radanics Jánosék portája előtt lévő villanyoszlopon
található.

János folyamatosan figyelemmel követi a megérkezéstől, az elköltözésig gólyáinkat. Így érdekes
események tanúja. Ebben az évben gondolván a Sándorok jótékony hatására, március 13-án érkezett meg
fészkéhez a gólyapár - feltételezhetően - fiú tagja. Párja
Nagyszombaton ért ide, és azonnal a fészek renoválásába kezdtek a rossz időjárás ellenére. Azóta is csinosítják otthonukat, talán már hamarosan meglesz az első
tojás is. Volt olyan esztendő, hogy nem volt ilyen békés
a fészekfoglalás, mert más párok is jelentkeztek illegális lakásfoglalóként és komoly harc alakult ki a gólyák
között a birtokbavétel miatt. Mivel a viharkárokat nem
téríti számukra a biztosító, ezért ehhez a módszerhez
folyamodnak. Egyébként évről-évre ugyanaz a pár költ
a fészekben. Valamikor több gólya is volt, az állomáson
két gólyafészek; valamint Győri Sándorék kéményének
is volt lakója. Tiszteletünket kifejezve csalogató gólyafészek elhelyezését határoztuk el, hogy községünk
ismét gazdagodhasson e szerencsés madár újabb párjával, talán a népesség növekedésében is reménykedhetünk…
H.b.B.
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Könyvajánló
Gárdonyi Géza:
Ida regénye
Társkeresés a századvégén
Egy érdekes példa a századvég társkeresési technikájáról: Ó Péter borkereskedő felad egy apróhirdetést az újságba. Hozzáadná egyetlen leányát: Idát egy tisztességes, művelt
fiatalemberhez természetesen megfelelő hozománnyal
együtt. Ida zárdában nevelkedik, a társadalmi kapcsolatoktól, élettől elzártan. A nyitott, eleven szellemű lány
az intézetet elhagyva nemcsak eladósorba kerül, de
züllött életű apja útjába is áll erkölcsi különbözőségük
miatt.

Az apa választ a kérők közül... Balogh Csaba újságíró,
rendes fiatalember. Tiszteletben tartja „felesége” minden kívánságát. Müncheni együttlakásuk azután felrúg
minden köztük létrejött megállapodást, ami egy nem
mindennapos befejezéshez vezet.
Gárdonyi mindkét nézőpontból felváltva áll
hősei mellé. Átérzi Ida szenvedését, de Csaba kényszerűségét is. Így az olvasónak is szimpatikussá válnak
a tiszta lelkű fiatalok. Az író átvezeti őket egy újdonságokkal teli, egymás személyiségének felfedezését segítő hosszú utazásba. Egymás kölcsönös távolságtartó
tisztelete ellentétben áll a házasságkötéssel járó társadalmi elvárásokkal, végül ez a kettősség vezet majd
helyzetük megoldásához.
A magával sodró, lendületes regény, Gárdonyi
egyik legjobb művét, mindenkinek ajánlom.
Lebedy Mária

Net kukucskáló
Már bizonyára többen is várták ennek a rovatunknak a
folytatását. Az ügyfélkapu regisztráció megtörténte után
nézzük mire is használhatjuk a jogosultságunkat.
Május, személyi jövedelem adóbevallás, használjuk ezt
a funkciót. Tavaly a négy és félmillió bevallóból mindössze 600 ezren küldték be elektronikusan adóbevallásukat, pedig ügyfélkapus regisztrációval az adóügyeket
is kényelmesen, sorban állás nélkül lehet intézni.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már az elsők között volt,
ahol a legfelkészültebb fogadták az interneten ügyeiket
intézőket.
Hát kezdjük:
Első lépésként le kell tölteni a személyi jövedelemadó
bevallásához szükséges nyomtatványt a NAV honlapjáról:
1. http://www.nav.gov.hu/
2. Nyomtatványkitöltő programok
3. Keressünk rá a 1253-as nyomtatványra
4. Töltsük le a keretprogramot!
Megjegyzendő, hogy aki ért a nyomtatvány kitöltéséhez nem biztos, hogy a letöltést végre tudja hajtani. Kérem ne adják, ne adjátok fel, valaki az ismeretségi körünkben biztosan meg fogja oldani!
Másik lehetőség: Felismerve a NAV ezt a problémát, az alábbi linken egy letöltési segédletet tett
közzé:
http://www.nav.gov.hu/nav/szja/anyk53_telep/an
yk53_telep.html

Ha elég türelmünk és kitartásunk van, a feladat egyik
legnehezebb részén túljutottunk. A könyvtárban is ki
lehet tölteni a nyomtatvány, a keretprogram rendelkezésre áll.
Most következik a nyomtatvány kitöltése. Természetesen azok, akik a papírformátumú nyomtatványt még
nem töltötték ki egyedül, most sem lesz egyszerűbb
dolguk. Ebben a könyvtár dolgozói sem segíthetnek.
Lépjünk tovább!
Ha készen vagyunk a kitöltéssel, ellenőrizzük le ezen a
felületen és be is küldhetjük azonnal.
Az elküldött nyomtatványról visszaigazolást fogunk
kapni, melyről a megadott e-mail fiókunkban kapunk
értesítést. Be kell lépnünk a www.magyarorszag.hu
weblapról az ügyfélkapuba. (Mindenki rendelkezik felhasználó névvel és jelszóval!) Az értesítési tárhelyen
megtaláljuk a levelet!
A NAV nagyon rövid időn belül reagál a beérkezett
dokumentumra. Ha hibát észlelnek, három napon belül
jelzik.
Az ügyfélkapuval való ismerkedésnek valljuk be nem ez
a legkönnyebb módja. Miért is írtam le! Aki már gyakorlott internethasználó, legyen bátorsága továbblépni és
használni ezt a hatalmas lehetőséget!
Kérdései, problémái megválaszolására szívesen állunk
rendelkezésére!
P. É.
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Labdarúgás
Megyei IV. osztály B csoport felnőtt
2012/2013. tavasz
Márciusi mérkőzések eredményei
14. forduló 03.10. Merenye - Mozsgó 1 - 3
Góllövők: Miczek Zsolt (2)
Horváth Benjamin (1)

15. forduló 03.16. Mozsgó - Almamellék
(ELMARADT)

16. forduló 03.24.Szentdénes-Mozsgó 2 – 4
Góllövők: Horváth Benjamin (3)
Hegyháti József (1)

17 forduló 03.30. Mozsgó-Nagydobsza 11 – 0
Góllövők: Horváth Benjamin (3)
Miczek Zsolt (2)
Zsigmond Bálint (2)
Hegyháti József (1)
Takács István (1)
Teberi Attila (1)
Wágner Zoltán (1)

Áprilisi mérkőzések
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló

2013.04.07. (Vasárnap) 15:30
Abaliget – Mozsgó
2013.04.13. (Szombat) 16:00
Mozsgó – Pécsi Dinamo
2013.04.21. (Vasárnap) 16:00
Szentegát – Mozsgó
2013.04.28. (Vasárnap) 16:00
Mindszentgodisa – Mozsgó

Mozsgói Porovica Kupa
Időpontja: 2013. április 6.-7.
A rendezvény célja: az asztalitenisz, sakk, darts, bocsa
sportág népszerűsítése és a versenyzési lehetőség biztosítása.
A rendezvény helyszíne - BM MTISZI Mozsgói Intézménye
- mozsgói művelődési ház
- mozsgói általános iskola
Nevezési kategóriák: - Épek - asztalitenisz páros bajnokság profi
kategória - asztalitenisz páros bajnokság amatőr kategória
- sakk csapatbajnokság (3 fős csapat)
- bocsa csapatbajnokság ( 3 fős csapat) ápr. 07.vasárnap
fogy. élők, tanak - bocsa csapatbajnokság (4 fős csapat)
- asztalitenisz egyéni bajnokság
- darts egyéni bajnokság
Minden kategóriában az I.-III. helyezett díjazásban részesül.

Részletes program
Április 6. Szombat (BM MTISZI Mozsgói Int.)
8:00 - 8:30 regisztráció 8:30 - 9:00 regisztráció épeknek
8:30 megnyitó (BM MTISZI Mozsgói Intézmény) 9:00 megnyitó
8:30 - 8:45 sorsolások 9:45-16:00 bocsa csapatbajnokság
8:45 -15:00 asztalitenisz páros bajn.épek: profi,amatőr (műv.h.
ált.isk.) 13:00 -14:00 ebédszünet
8:45 -15:00 asztalitenisz egyéni bajn.fogy.élők (műv.ház, ált.isk.)
16:00 - tól eredményhirdetések
Április 7. Vasárnap
8:45 -15:00 sakk csapatb. épek (BM MTISZI Mozsgói Int.)
8:45 -15:00 bocsa csapat bajnokság fogy.élők (BM MTISZI)
8:45 -15:00 darts egyéni bajnokság fogy.élők(BM MTISZI )
13:00-14:00 ebédszünet
15:00-tól eredményhirdetések

A bajnokság a www.bmlasz.hu
internetes portálon követhető.
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Kaiser Gábor
int.igazgató

Csizik Zsolt
SE elnök

Jó minőségű, vastagon kötött cirokseprű rendelhető! Nagy: 1000 Ft/db. Kicsi: 500 Ft/db.
Továbbá: Fejsze-, és baltanyél készítést vállalok! Nagy: 1000 Ft/db. Kicsi 500 Ft/db.
Érd.: Nagy János (Árpád u. és Kassai u.)
tel.: 30 259-0109
Hízó eladó Érd.: 70 580 9345
CSERÉPKÁLYHÁK, KANDALLÓK, KEMENCÉK, RAKOTT KÁLYKÁK építését, tisztítását az év
bármely szakában rövid határidővel, garanciával vállalom. Érd.: 70 367 0289
Friss házi tojás házhoz szállítással eladó Ár: 35 Ft/db
Megrendelés leadható: Osztopányi Jenő tel.: 20 311 5787
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