Pringli-völgy 2016. 02. 03.

Fotó: Kántor Éva

„Az örök nap még bágyadtan ragyog,
De tavaszosok már a csillagok
S az éjszakában zizzenő neszek,
Egy új világ susogja már: leszek!”
Juhász Gyula
Igen lesz tavasz az idén is, és nyár is. Kell
még egy kis idő, hogy a természet felébredjen. Februárt írunk, nagy léptekkel
gyalogolunk ki a télből, örülünk a napsütésnek és a jó időnek. Annyira nem volt
kemény ez a tél, hóból sem ártott meg a
sok (egyhóemberesnek nevezték az idei
telet az egyik napilapban), egyszóval
nincs okunk panaszra. A természet tudja
mikor mi a dolga, néha elcsúszik egy picit,
de alapvetően minden rendben zajlik.
A tavasz mindig az újat jelenti, az élet kezdetét, a kikeletet. Minden apró kis növény
igyekszik kifelé, hogy megmutassa magát
a napnak és a langyos szellőnek, amely
magában hordozza a tavasz illatát. Nem
tudom, a medve február másodikán kibújt-e a barlangból, de ha nem, akkor is
előbb-utóbb itt lesz a várva várt tavasz.
Megvan mindennek az ideje és a rendje.
A változásokhoz alkalmazkodnunk kell, az
éghajlatunk is szép lassan változik. De
azért még mindig lehet várni a tavaszt,
amely hamarosan itt lesz. Frissen, fiatalosan, tele energiával berobban az életünkbe, és mi követjük, örülünk, hogy kirángat a szürkeségből és új feladatot ad
nekünk.
Bege Amália
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Kakasszóval beharangozzuk, hogy indul a 6. MOZSGÓI KAKASFESZTIVÁL

Egyre többen kapcsolják össze Mozsgó nevét nagy
rendezvényünkkel, a Mozsgói Kakasfesztivállal. Figyelik weblapunkat, facebook elérhetőségünket.
Januárban már csörögtek a telefonok, sokan jelentkeztek előadónak, egy-egy programelem lebonyolítójának.
A vállalkozók is érdeklődtek az időpontja felől. A
több éves jó kapcsolatnak köszönhetően az eseménynaptárjukat a fesztiválhoz igazították. Tőlük
származik az az ötlet is, hogy a második nap zárásaként a foci EB döntőjét óriási kivetítőn nézhetik
meg vendégeink.

A sztárfellépők mellett sorra választjuk ki a más műfajokból érkezőket, az Önök szórakoztatásáért. Látogassanak el közösségi csatornáinkra, hogy elsőként értesüljenek a legfrissebb híreinkről!
Újságunk hasábjain keresztül minden hónapban új
információkkal fogunk jelentkezni.
Kiállítást akarunk rendezni olyan kézműves alkotásokból, melyeknek motívuma a KAKAS. Pályázni
bármilyen technikával lehet. Ötletadóként egy keresztszemes technikával elkészíthető motívumot
adunk közre (készítője Várdai Adrienn). Játékra fel!
Szervezők
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ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Szép János Ferenc (Szigetvár, 1949. 01. 02.
an.: Hoffmann Regina) volt Mozsgó, Erdészház 1.
sz. alatti lakos meghalt 2015. december 7. napján.
Horváth János (Almáskeresztúr, 1949.09.01. an.:
Bognár Mária) volt Mozsgó, Mátyás király u. 1. sz.
alatti lakos meghalt 2016. január 2. napján.
Hegedüs József (Szigetvár, 1963. 08. 23. an.:
Pöttendi Katalin) volt Mozsgó, Mátyás király u. 59.
sz. alatti lakos meghalt 2016. január 23. napján.

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
Február hónapban
ünneplik születésnapjukat!
Ihász Ferencné Árpád u.
Pfaff Lászlóné Pozsonyi u.

Környezetünk védelmét mindig is fontosnak tartottuk (hulladékgyűjtési nap, pályázat komposztládákra). Most egy újabb állomáshoz érkeztünk.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - melynek Mozsgó önkormányzata is
tagja - elindította új hulladékgazdálkodási programját, a szelektív hulladékgyűjtést.
Február 02-03-ig a legtöbb háztartás részére kiosztásra került a KÉK színű gyűjtőedény, valamint a tájékoztató szórólap. Az elmaradásokat a közeljövőben rendezzük. Kérjük, hogy a gyűjtésnél a tájékoztatóban leírtak szerint járjanak el!
A legfontosabb teendők:
 papír, műanyag és fém csomagolású hulladékot egyben lehet gyűjteni, nem kell külön
szelektálni.
 csak tisztított hulladék kerüljön a tárolóba
 NEM szabad zsíros, olajos, vegyszeres hulladékot belehelyezni
 hajtsa össze minél kisebbre a palackokat,
dobozokat.
A fekete színű hulladékgyűjtő edények elszállítása
továbbra is hétfői nap történik.
A kék színű, szelektív edények elszállítása kéthetente, páros heteken.
Első szállítási nap: február 22. hétfő.
A szállítás díja nem fog emelkedni.

SZENTMISE REND
február 14. vasárnap
11:30 óra
február 20. szombat
14:45 óra
február 27. szombat
14:45 óra
március 05. szombat
14:45 óra
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INNEN INDULT….
Empátia, partnerség
Már több mint 10 éve Szigetváron él, de munkájából kifolyólag folyamatos kapcsolatot tart a
mozsgói emberekkel, bizalommal fordulnak
hozzá. Keszeg Edittel, a Szigetvári Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetőjével beszélgettem.
Óvónőnek tanultál,
aztán mégis egy
teljesen más szakmában kötöttél ki.
Minek köszönhető
ez a nagy kanyar
az életedben, mi
motivált a váltásra?
Mindig is szerettem
gyerekekkel foglalkozni, a pécsi Janus
Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolában óvónőnek
tanultam, ezt követően levelező tagozaton a Kaposvári Főiskola Szekszárdi Kihelyezett tagozatán megszereztem az óvodapedagógus diplomámat. Érettségit követően
1985-1987 között Somogyapátiban, majd 19881992-ig, Szigetváron a Napsugár Óvodában dolgoztam óvónőként. Mozsgón 1993-1995-ig napközis
nevelő voltam. Határozott idejű szerződésem nem
volt, a gyesen lévő kollégákat helyettesítettem.
1995 novemberében, amikor éppen a Szigetvári
Munkaügyi Kirendeltségen nyilvántartott álláskereső
voltam, az akkori vezető Bikki Zoltán javaslatára a
pécsi Munkaügyi Központ vezetőjével történő interjút követően, a Szigetvári Munkaügyi Központnál
megkaptam a képzési ügyintéző munkakört. Ebben
a munkakörben ugyan nem gyerekekkel, hanem felnőttekkel, de mégis emberekkel és oktatással foglalkozhattam, ezért örömmel elvállaltam. Olyan feladatkört vettem át, melyet egy ember látott el előttem, ő szülni ment, így rövid idő volt a betanításra,
úgy éreztem, mélyvízbe dobtak, nem csak emberekkel, hivatalos papírokkal, „ügyiratokkal” kellett foglalkoznom. Számomra ez új terület volt.
A kolléganő gyes után visszajött dolgozni, Szigetváron nem tudtak tovább foglalkoztatni, felajánlottak
egy határozatlan idejű státuszt Pécsett, így kerültem
a Baranya Megyei Munkaügyi Központ Jogi osztályára, ahol a polgári szolgálatot végzők ügyeit intéztem.
Két évet töltöttem a jogi osztályon, rájöttem, hogy
szeretek a jog útvesztőjében kutakodni, szeretem
ezt a fajta tevékenységet, így ezen a vonalon indultam tovább. 1998-ban szereztem meg a második

diplomámat a Budapesti Államigazgatási Főiskolán
szakigazgatás szervezőként. Mozsgó-Pécs között
naponta ingázni, elindulni reggel 6 órakor, hazaérkezni este 6-kor, család, kisgyerek, tanulás, nagyon
sok energiámba került, és sok időt vette el a családtól. Amikor lehetőség adódott, átkértem magamat
Szigetvárra. Felsőfokú végzettséggel, öt éves tapasztalattal, már nem kezdőként kerültem vissza,
képzéssel és már munkaközvetítéssel is foglalkoztam.
Mennyire tudtad hasznosítani az óvodapedagógusként tanult attitűdöt?
Több oldalról is kapcsolatba kerültem a partnerekkel, egyrészről az álláskeresővel, a munkavállalóval,
másrészről pedig a munkáltatókkal. Nagy előnyt jelentett, jelent a szociális érzékenységem, az empátiám. A bürokrácia útvesztőjében is meglátom az
embert, a problémáira rá tudok fókuszálni, hogy még
inkább megértsem és segíteni tudjam a hozzánk érkező ügyfeleket, köztük nagyon sok fiatal, pályakezdő ügyfelet, 2010-ben megszereztem az ELTE
Pedagógiai karán a Diáktanácsadó képesítést. Pedagógusként ez nem állt távol tőlem, és ezentúl mint
tanácsadó hatékonyabban tudtam segíteni a hozzám érkező álláskeresőknek.
2011. májusában 16 év munkaviszony után kineveztek a Szigetvári Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetőjének. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2014. évben országosan hat munkaügyi kirendeltség munkáját ismerte el egy díjjal, amelyből
kettő Baranya megyébe került. Az általad vezetett Szigetvári Munkaügyi Kirendeltség megerősítette és ismételten megkapta a „Partnerközpontú Minőségdíjas Kirendeltség” címet. Hogyan sikerült ezt elérnetek, milyen vezetői stílust
képviselsz?
Számomra fontos a csapatmunka. A munkatársaimmal is közvetlen kapcsolatot alakítottam ki, az ötleteket, javaslatokat megbeszéljük, a véleményeket
ütköztetjük, úgy gondolom, demokratikus vezetői
stílust képviselek.
A díj indoklásában is az szerepelt, hogy a régi, merev hivatali szemléletet teljesen megváltoztatva,
közvetlen, személyes kapcsolatot alakítottunk ki, de
törekszünk a gyors és eredményes ügyintézésre
mindenkivel. Valóban az a véleményem, hogy aki állást keres, nincs könnyű helyzetben, segítséget vár,
helyzetének megoldását tőlünk várja. A legjobb
megoldást csak akkor tudjuk megtalálni, ha rendelkezünk az uniós és hazai támogatási rendszerek ismeretével, ha együtt tudunk működni a munkáltatókkal, a vállalkozásokkal, civil szervezetekkel és a települési önkormányzatokkal is.
Rendszeresen végzünk elégedettségi vizsgálatokat
az álláskereső ügyfelek, a munkáltatók képviselői és
a dolgozóink körében is.
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Szerencsés vagyok, hogy olyan kollégák vesznek
körül, akik maximálisan, nagy szakértelemmel végzik a munkájukat. Mindig mindenben számíthatok
rájuk. Célunk az „elégedett, mosolygós ügyfél”, ezt
elérni csak összefogással, megértéssel, együtt dolgozással és kellő szakértelemmel lehet.

Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
kapta a díjat. A díjat átadta: Komáromi Róbert
főigazgató úr, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Kálvária téri nagytermében. Középen: Keszeg
Edit, a szigetvári kirendeltség vezetője, jobbra:
Kalmár Anita, a kirendeltség minőségügyi
referense.

2016. február

Nem tehetem és nem is teszem meg, hogy kivételezzek, de mozsgói születésűként, ahol közel 32
évet laktam, jó érzés volt, hogy ─ a munkámból kifolyólag ─ látogatást tehettem helyettes államtitkár
úrral, amikor a településen folyó kiemelkedő közfoglalkoztatási programokat tekintette meg.
De az is jó érzéssel töltött el, amikor polgármester úr
több alkalommal megyei illetve országos szinten is
a mozsgói jó gyakorlatokat mutathatta be, melyek
mögött a mi munkánk is ott áll. ─ Ezzel a Szigetvári
Járás jó hírét is viszi az országban.
Jó látni, hogy milyen szépen fejlődik a falu, és jól érzik magukat az ott élők. Valahol a szívem mélyén
mindig ott van és lesz, hogy ez az én szülőfalum. Az
ott élő emberek között éltem, nőttem fel. Igen, türelmes és segítőkész vagyok, de bevallom kicsit kiemeltebb figyelemmel kezelem a faluból érkezőket.
Mindig van egy mondat, vagy csak egy szó irányukba, ha találkozunk. Örömmel tölt el, hogy a falubeliek nem kerülnek el, sőt személyesen keresnek, amikor a hivatalunkban járnak és olyan barátsággal és bizalommal fordulnak hozzám, mint
„anno” a kis „Keszeg lányhoz”, nem, mint egy főnökhöz.

2015 áprilisától, a járások integrálásával, a járási hivatal szakigazgatási szerveként nem önálló kirendeltségként, hanem Foglalkoztatási osztályként dolgozunk. Osztályvezető a beosztásom, felettesem
Dr. Vajda János járási hivatalvezető úr.
Szereted a munkádat? Vagy ez már nem is
munka, hanem hivatás?
Talán már az elmondottakból is kitűnt, hogy ez számomra több mint munka, hivatásnak tekintem. A
hátrányos helyzetbe került embereknek jó dolog segíteni, ezért is kell a visszacsatolás. Nyilvánvaló,
hogy a partnerközpontú kirendeltség díj is ezt tükrözi, ha elégedetten távozik az ügyfél, ha megfelelő
szolgáltatást kap, akkor mi ezt sikernek könyveljük
el.
Ennek a csapatnak a vezetőjének lenni pedig különösen jó dolog. Ugyan régebben nem tartottam magamat vezetői alkatnak, de fokozatosan megoldottam a vezetői feladatokkal járó kihívásokat, feladatokat, és az általam vezetett csapat elismerése egyben az én munkám elismerése is.
Gondolom, nem tehetsz kivételt a szülőfaludból,
Mozsgóról érkezőkkel. Ennek ellenére többen
közvetlenül téged keresnek, bizalommal fordulnak hozzád, mert mindig türelmes és segítőkész
vagy. Milyen érzés rájuk figyelni? Hogyan töltődsz fel?

Mozsgói általános iskolásként sokat szerepeltem,
névadó ünnepségen vettünk részt.
Keszeg Edit jobbról a harmadik helyen látható
Fotó: Péteri Ferenc

Irodám ajtaját soha nem zárom be, mindenki számára nyitva áll, aki személyesen hozzám fordul, útmutatást adok, elkísérem a megfelelő ügyintézőhöz.
Ez persze megnöveli a munkaidőm hosszát, előfordul, hogy napi 10-12 órát dolgozom. Kevés szabadidőmben mozgással és olvasással kapcsolódom ki a
szellemi munka után.
Köszönöm a beszélgetést, munkádhoz kívánok
további erőt, kitartást és sok sikert.
Puskás Éva
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Felső ─ Csoport
I. Zombi (8.o)
I. Star Wars (7.o)
II. M&M’s csokigolyó (6.o)
Felső ─ Egyéni
I. Muffin: Kelemen Cintia (5.o)
2016. január 22.-én a 3. órában a Lengyeltóti János
Általános Iskola 45 felsős és 37 alsós tanulója bekapcsolódott az „Együtt szaval a Nemzet” országos
programjába. Ebből az alkalomból a tanulók elszavalhatták Kölcsey Ferenc Himnusz című versének
első versszakát, valamint Petőfi Sándor Nemzeti dal
című versét. Az idei programnak volt egy érdekessége, hiszen az óvodások is szavalhattak. A tanulók
példamutatóan követték az eseményeket tanáraikkal együtt. Így igazából elmondhatjuk, hogy valóban
együtt szavalt a nemzet. Örülünk, hogy a mi iskolánk
is részese lehetett ennek az élőben közvetített programnak. A felsős tanulók szerepléséről készült egy
videó felvétel, ami megtekinthető a youtube-on Szaval a Nemzet Mozsgó címen. Köszönjük a szervezőknek: Orbánné Matus Erzsébet magyar tanárnak
és iskolánk valamennyi pedagógusának.

2016. január 29.-én véget ért az első félév. A gyerekek nagy izgalommal várták a félévi bizonyítvány kiosztását, ami ezen a napon meg is történt.
A Szülői Munkaközösség szervezésében, nagy érdeklődés mellett, február 6-án tartottuk meg a farsangi bált.
Iskolánk tanulói közül szinte mindenki beöltözött farsangi jelmezbe, ezért nemcsak az egyéni kategóriát
kellett alsó és felső tagozatra bontani, de a csoportos jelmezeseket is több kategóriában díjaztuk.
DÍJAZOTTAK
Alsó ─ Csoport
I. Pinokkió: Tóth Klaudia (2.o), Tóth Béla (2.o),
Sánta Niki (4.o)
II. Születésnap: Eisenberger Fruzsina (1.o), Grósz
Hanna (1.o)
III. Spongya Bob: 4. osztály
Alsó ─ Egyéni
I. Kleopátra: Schludt Abigél (1.o)
I. Kutya: Bogdán Melinda (1.o)
II. Gésa: Hollósi Tímea (2.o)
II. Egér: Bencze Sára (1.o)
III. Denevér: Flibert Gitta (3.o)

Fotók: Kántor Éva

Köszönjük a felajánlásokat, az aktív részvételt, köszönjük a szülői munkaközösség munkáját.
Hajdú Szilvia
tagintézmény-vezető
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Az eseményen jelen voltak együttműködő partereink
is: védőnői szolgálat, család- és gyermekjóléti szolgálat.

Január hónap a Biztos Kezdet Gyerekházban
Tartalmas hónapot zártunk. Fejlesztési pályázaton
nyert játékaink megérkeztek, amelyekkel főként a
gyermekek mozgásfejlődését tudjuk elősegíteni.
Szakmai tapasztalatcserét tartottunk a kistérség
többi gyerekházával, ellátogatott hozzánk a Teklafalui és Patapoklosi Gyerekház.
A hónap legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság volt, amelyen a legkisebbeket ismét a Dúdolda
- Zeneműhely farsangi hangulatú foglalkozása szórakoztatta.

A RÉTES SÜTÉS FORTÉLYAI

Következő programunk február 5-én:„Rendhagyó
rendelés „Dr. Madaras Krisztinával.
Elérhetőségeink:
facebook: Biztos Kezdet Gyerekház Mozsgó
e-mail: bkgyhmozsgo@gmail.com
Baka Dorisz
gyerekház-vezető

Lett jó kis túrós-meggyes rétes, retro szendvics, sőt
ismételten piskóta is került az asztalra a fiúk kérésére.
Miután jól végigkóstoltunk mindent, jöhetett a tánc.
A felesleges kalóriákat le kellett adni. Felvetődött
egy újabb összejövetel is februárban, amikor is farsang lévén fánkot sütnénk. Azt a következtetést vontuk le, hogy mindenki jól érezte magát. Nemsokára
újra találkozunk.
Természetesen közreadjuk ezt a receptet is.
1 kg liszt, 3 evőkanál cukor, egy egész tojás, só, 3
evőkanál étolaj, 3 evőkanál tejföl, egy kockaélesztő,
7-8 dl tej. A hozzávalókat összegyúrni, és alaposan
kidagasztani, majd keleszteni. Tölthetjük túróval, almával, mákkal - ki mivel szereti.
Bege Amália
titkár

Mi nők általában szeretünk sütésről, főzésről, receptekről beszélni. A múltkori sütés alkalmával szóba
jött, hogy milyen finom a kelt rétes, sőt az is kiderült,
nem mindenki tudja, hogyan kell elkészíteni. Jött egy
felajánlás a Bilanics Vali részéről, hogy ő gyakran
elkészíti, és szívesen megtanít minket is. Kaptunk
az alkalmon, és január 23-án, pénteken délután,
összejöttünk egy kis sütögetéssel egybekötött zenés-beszélgetős-borozós estére.
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URADALMI PINCERENDSZER
Időutazásra invitáltuk Önöket november hónapban. Két uradalmi család ─ a Batthyány és a Biedermann ─
meghatározta Mozsgó község arculatát, megépülhettek a birtokosok lakó- és gazdasági épületei, tárolói.
Sétánk célja az uradalom központi épületei alatt még megtalálható pincerendszer meglátogatása volt. A pincék NEM LÁTOGATHATÓAK, külön engedéllyel nézhettük meg.
(A falu térképén berajzoltuk a be nem
szakadt, még létező pincéket.)
1. A szociális otthon területén, a kriptától észak-keletre található. Mérete:
25 m hosszú, 6 m széles, fala téglából
készült. Olyan magas, hogy szekérrel
is be lehetett menni. ─ a régiek úgy mesélték, hogy a pincékbe lófogatokkal
hordták be az árukat. ─ Azt is mesélték, hogy a magtár alatt lévő pincével
összeköttetésben volt.
2. A Kada-kertben található, jelenleg
is a Kada leszármazottak tulajdonában
van. Az önkormányzat bérli, a megtermelt zöldségeket telente itt tárolják. A
bejárható szakasz hossza kb. 60 m,
szélessége 5 m, két oldalága 25-25 m
hosszú. Téglából készült, van szellőzője. Magassága kb. 2 m.
3. A magtár alatt lévő pince kb. olyan
nagyságú, mint a kripta fölött lévőé, ez
megerősíti a feltevést, hogy összeköttetésben voltak. A magtár és a pince is
magántulajdonban van.
4. A kastély északi részéhez, a 80-as
években, hozzáépítettek egy helyiséget, mely ma a konyhához tartozik.
Alatta szintén pince volt, melyet a Bányászati Aknamélyítők tömedékeltek
be. Az elbeszélések alapján itt helyezték el a sütőkemencéket az uradalmi
konyhában. A ma még használható
pince helyiségekben kazánház, konditerem, sószoba található.
A kisajátítás után (1952) a megalakult
tsz és ÁFÉSZ különböző célokra használta az uradalmi épületeket és pincéket.
5. A magtár épületének folytatásában
volt az ÁFÉSZ szódaháza, melyben
Kovács Gyuri bácsi dolgozott.
Mellette volt a savanyító, a konzervgyár a káposztás hordókat itt tárolta,
az erjedés folyamata itt történt meg.
A pincéket tárolásra használták, később magángazdálkodók gombát termesztettek.

Várjuk a további információkat!

Götz Csaba 67 éves, Puskás Istvánné 74
éves, Szukits Ferenc 64 éves elbeszélése
alapján lejegyezte Puskásné Horváth Éva
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Az igazolvány része az adóévre hitelesített értékesítési betétlap, amely egyben bevételi nyilvántartásnak is minősül.
A kártya kiváltható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei és területi ügyintéző szervezeténél.

ŐSTERMELŐ
Sokan felteszik a kérdést, hogy mi a különbség a
mai falusi és városi lét között, hiszen a mindennapjainkat hasonlóan éljük. Aki dolgozik, annak munka
mellett kevés ideje marad veteményeskertet gondozni, saját termést fogyasztani. De ha marad ideje,
vagy ebből próbál plusz jövedelemre szert tenni, őstermelőként bevételi forrást jelenthet a megtermelt
élelmiszerek eladása, nekik próbálunk segíteni.

4.
Az őstermelői igazolvány kedvezményei:
Nem kell adót fizetnie a mezőgazdasági őstermelőnek, ha ebből a tevékenységéből származó jövedelme a 600.000.- forintot nem éri el. Ha eléri, akkor
ez is személyi jövedelemadó köteles jövedelemnek
minősül.

1.
Mit jelent a mezőgazdasági őstermelői tevékenység?
A saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a termékfeldolgozás is akkor, ha az saját gazdaságban történő
alapanyag felhasználásával történik. Továbbá
egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem
ütköző gyűjtése.
A saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények (néhány kivételtől eltekintve) akkor lehet őstermelői bevételként figyelembe venni, ha az az évi 250
ezer forintot nem haladja meg.
A saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített szőlőmust, szőlőbor értékesítése akkor számít őstermelői tevékenység bevételének, ha a magánszemély ezeket a
termékeket 0,5 litert meghaladó kiszerelésben termelői borkimérésben közvetlenül a fogyasztónak
értékesíti.

Papír alapú helyett kártya alapú igazolványokat vezettek be az idei évtől, a régiek cseréje folyamatos.
Várhatóan azonosítani lehet a valós őstermelőket
és az országban megtermelt őstermelői termékeket.

2.
Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek?
Mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a
1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet
folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolványnyal rendelkezik, ideértve a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magányszemélyt és e magánszemélynek a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is.
Őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Bővebb felvilágosítással a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara honlapján www.nak.hu, vagy személyesen
Szigetvár, Zrínyi tér 3. Lakatos Zoltán tel.: 70 436
1218 ügyintézőnél Kovács Péter falugazdásznál
tel.: 20 772 1247 lehet.
Ügyfélfogadási idő:
H-K-Sz: 8.00 – 16.30, P: 8.00-14.00
Forrás:
 magyarorszag.hu
 nav.gov.hu//data/cms357126/6_sz._fuzet_Mez
_gazdasagi_stermel_k.pdf
 ado.hu/rovatok/ado/miert-jo-ostermeloneklenni-i

3.
Mit tartalmaz és hol váltható ki az őstermelői
igazolvány?
Az őstermelői tevékenységből származó bevételek
nyilvántartására alkalmas, amely tartalmazza a mezőgazdasági őstermelő adatait.

P. É.
Kedves Olvasók!
Kérjük osszák meg tapasztalataikat az őstermelői
tevékenységről!
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DISZNÓVÁGÁS, DISZNÓTOR
Napjainkban egyre kevesebben vágnak disznót.
Lehet, hogy költségesebb, lehet, hogy macerásabb megszervezni egy ilyen eseményt, mint elmenni az üzletbe és megvenni a húst, mégis…
Disznóvágás alkalmával jó társaság gyűlik össze,
jó hangulat kerekedik, és mivel mi készítjük, így
tudjuk, hogy mit is eszünk majd meg a tányérunkról. Sajnos hiányt szenvedünk e téren az emlékekből.
Szeretnénk felhívni a Tisztelt Olvasók figyelmét,
hogy amennyiben rendelkeznek képekkel a disznóölésről, disznóvágásról és/vagy ismernek verses rigmusokat, akkor azt lehetőség szerint juttassák el hozzánk a könyvtárba.
A résztvevők jutalomban részesülnek!

„Adjon Isten vörös boros,
Disznótoros jó estét!
Messziről jöttünk,
igen megéheztünk.
Adjanak a nyársunkra
Hurkát, kolbászt,
meg egy tepsi pogácsát!
Mivelhogy megérték ezt a nagy grácsát,
Házigazda ne sajnálja hosszú, vastag
kolbászát!
Itt a nyársunk, tegye rája,
Üveg borát ne sajnálja!”

Orjaleves hosszúmetélttel
Orjahús savanyú tormával
Toros káposzta
Pecsenye, sült hurka, kolbász
Savanyúság
Hájas sütemény

„Hallga, hallga tessék,
A disznótor megkezdessék!
Itt a finom húsleves,
Gyöngyös, zsíros, metéltes.
Ha a beteg megeszi,
Minden baját feledi.
Orjahús is van bőséggel,
Fogyasszák el, egészséggel!”

„Disznósírást hallottam ma hajnalba,
Rettenetes éhség szállt a gyomromba.
Kiálltam a kiskapuba, s figyeltem,
Honnét jön a disznósírás, meglestem.
Akkor láttam, Lajos bácsi mit csinál,
Kezében egy hegyes késsel dirigál.
Fülit fogd meg, farkát fogd meg, ordítja!
Miközben a fél szemét a pálinkára fordítja.
Lett is aztán riadalom septibe,
Beleszúrt a szegény disznó s….be.
Ott is fáj az, vigasztalja sógorát,
Estig azért megtölthetjük a hurkát.
Engem meg az éhes gyomrom bíztatott, Hogy
a kedves háziakhoz fűzzek néhány mondatot.
Fáradságom ne vesszen hát potyába,
Hurkát, kolbászt akasszanak a nyársra.
Szivességük előre is köszönöm,
Hogy ha jó lesz, jó étvággyal mögöszöm.”
Lengyeltóti János gyűjtéséből
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OLVASNIVALÓ ─ FARSANG
Az ember szövetséget kötött teremtőjével és az esztendő nagy részében ez alapján éli életét. No, nem kizárólag a keresztény - zsidó kultúrára gondolok, hanem az azt megelőző és azt követő kultúrára is, mégpedig
az északi félgömb mérsékelt övén létrejött kultúrákra. Persze ettől semmivel nem kisebb értékűek, csak mások jöttek létre a világ más tájain. Ez a szövetség az embertől az év nagy részében példamutató magatartást
követelt meg és a teremtő szolgálatát, tiszteletét. Az év egy rövid időszakában ezt a szövetséget bontotta fel
az ember evés, ivás, dőzsölés mulatozással, nem számított bűnnek a trágár beszéd és egymás ugratása.
Olyan viselkedést engedtek meg, aminek a végén szégyenkezve, véreres szemekkel a tükörbe nézve azt
kellett mondják: Uram, látod, mivé leszek, ha nem akaratod szerint élek.
Lássunk hát egy farsangi lakodalmat, mulatságot.
Sokan ülünk az asztaloknál, a holnapi farsangi lakodalmasról beszélgetve.
- Kell egy vőfély, mennyasszony, vőlegény, örömszülők, egy pap, aki összeadja az ifjú párt.
Örömapának (gazdag üzletember) találjuk Bélát az autóversenyzőt, feleségének egy félig normálisnak látszó
menyecskét, vőlegény fiúknak egy egészen lükét.
A vőlegényt egy közel ötvenkilós lány játssza. Jól illik hozzá a százkilencven centi magas megtermett barátunk. Megspóroljuk az örömapát: a tűzről pattant örömanya özvegy, a lány meg úgysem a férjétől van.
Kell, még aki összeadja a párt.
- Sanyi bácsi nem akarsz pap lenni?
- Pont én vagyok az a szentlelkű.
- Részeges papot kell játszani.
- Ja, akkor csak bor legyen.
Másnap este együtt a színpad és a társulat. Nem valami drága a berendezés. Egy leterített asztal az oltár,
rajta két csutaszárból összekötözött kereszt.
A papnak egy heverő és a demizson bor. Egy iskolai aulában van a színpad, így nem kell átrendezni a
színpadot csak oda vonulni, ahol a cselekmény játszódik. A jelmezek is összejönnek, csak az enyém problémás.
Tudni kell, a műhelyben nagyon sok barátság kötődik. Sokan fogadják egymást komának, komaasszonynak,
és ezek a barátságok hosszú időre szólnak. Jár a jónép egymáshoz vendégségbe, szüretre, lakodalomra,
kalákába segíteni, ne adjisten temetésre. Így jutottam el én is Pestmegyébe, Csongrádba, Veszprémbe, Zalába, Vasba és még ki tudja hova. A minden havi Pesthidegkútra járás is úgy volt anyagilag megoldható, ha
többen összefogtunk egy autónyian. Így tettem én szert pár lelki lánykámra. Mindezt azért írtam le, hogy a
következő bekezdést magyarázzam.
- Jóska bácsi mibe öltözik a pap? - kérdem öreg barátomat, a műhely vezetőjét.
- Sanya nem lesz könnyű dolgod: hálóing a reverenda, a stóla harisnyanadrág (a szárában egy-egy
krumpli, hogy jól tartson), a süveg egy bugyi. Nagy derültség az asztalnál: Sanyi bácsi vén fejjel kinek
a bugyiját húzod le?
Vacsora utánra megvan az ötlet: nem egész ötven kilós Ági lánykám nézem ki áldozatnak.
- Ági van egy tiszta bugyid?
- Több is, hisz egész hétvégére jöttem. De ugye nem az én bugyimat akarod holnapra elkérni? Szó
sem lehet róla.
- Ágikám nem akarhatod, hogy bemenjek Pesten a fehérmű boltba a sok nő közé, hogy a fejemre kérek
egy bugyit. Ági „lánykám” kacag: nyertem. Ad az „apjának” egy harisnyanadrágot és a fejére egy
szép színes bugyit. Egy termetesebb asszonytól kapok hálóinget.
Másnap este kezdődik a lagzi. Béla (a vőlegény apja) üzleteit szervezi. Hol a mobil nő a fülére, hol egy
kinyitható szendvicssütővel kalandozik a világhálón. Mióta megkapta a Holland állampolgárságot, nevet cserélt,és Lévan Bőven néven köti az üzleteket.
Közben Marcsa anyja felkelti a papot (lelket ráz belé.) A részeg pap nem sok kedvet érez az esketéshez.
- Tudod, hogy a mi lányunk Marcsa meg nemsokára megszül.
- Na, összeadom őket, de holnap mise után meghálálod!
Végül csak elkezdődik az esküvő, összeverődik a násznép, mint nyárfán a varjak. Helyszűke miatt az esketési szöveg több mint két oldal terjedelmét egy félre szűkítem.
„Kedves kivénhedt ifjú pár, gyülevész násznép. Hivatalos minőségembe, mint a semmilyen egyház püspöke
adom rátok áldásom, amikor látom, hogy szerelmetek feneketlen folyása és Marcsa boglyálya ide kényszerített benneteket.
- Vőlegény Lüke Árpád szereted-e ezt a nagycsöcsű hajadont? Felöltözteted-e minden reggel, levetkőzteted-e minden este?
- Megengeded-e, hogy délben keljen fel?
- Beleegyezel-e, hogy mások is szeressék?
- Mennyasszony, Tarcsa Marcsa, kimosod-e ingét, gatyáját az uradnak?
- Ha betalál rúgni, hazatolod-e talicskával?
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- Megcsókolod-e a részeg pofáját illedelmesen?
Mivel mind a ketten ivarérettek vagytok, házastársaknak nyilvánítalak benneteket.
Utána mulatság kezdődik, kerül zenekar is, és természetesen „megszül” a mennyasszony. (A részleteket itt
is kénytelen vagyok mellőzni). Közben én is visszaadom a ruhadarabokat.
Másnap (szombat reggel) Jóska bácsi előadására várunk. Ági és köztem ül Béla, a tegnapi örömapa. Jóska
bácsi késik. Sokan már konnektort kerestek apró magnóiknak, mások az elemest kapcsolták be. Egyszer
csak Ági üti, karmolja Bélát. Az ötvenkilós sem lányka nekiesik a csupa izom autóversenyzőnek. „Te utolsó,
Te szemét.”
- Mi baj lánykám?
- Ez a szemét felvette, amit az előbb beszéltünk csak a végét törölte le. Béla bekapcsolja a magnót.
- „Sanyikám majd add vissza a bugyimat, mert a harisnyát visszaadtad este, de a bugyimat nem”. (A
letörölt kb. „úgy emlékszem vissza adtam, de majd délben megnézzük”. Béla nem hagyja ki.
- Legközelebb, amikor nálatok leszek, ha ezt a feleségednek lejátszom! - mondja, kaján vigyorral ─ Ági
újra neki esik. Béla mosolyog, odaadja a szalagot és betesz egy üreset.
- Ja, kérem kockázatos más bugyijával ékeskedni!
Győri Sándor

AMI A TÖRTÉNELEMKÖNYVEKBŐL KIMARADT…
Még pár szempont a sorozat olvasásához.
Ahogy egyre régebbi történésekről esik szó, úgy
válik egyre bizonytalanabbá, ködbeveszőbbé a
múlt. Van azonban pár módszer a kutatáshoz. Az
egyik legegzaktabb és legkorábbra mutató a régészet. Az előkerült leletek kézzelfoghatóak. A mai
fejlett módszerekkel, ─ mint a szénizotópos ─ a
leletek kora is egész pontosan megállapítható.
Persze, hogy a megtalált leletet melyik népséghez
kötjük, már több mindenen múlik. Itt adódik az
első félremagyarázás lehetősége is.
A következő az írásbeli emlékek sokasága. Itt az
írás megfejtése okoz sok gondot. A mai számítógépes módszerek sok segítséget adnak a megfejtéshez. Az a baj, hogy az igazán nem régi ─ netalán egyáltalán nem dicső ─ múlttal rendelkező népek, a náluknál régebbi ─ nem biztos, hogy jobb
─ nemzetek régészeti és írásos emlékeit próbálták, próbálják tönkretenni. Ennek esett áldozatául
az Alexandriai Könyvtár, amit tűzvész pusztított el.
A másiknak Magyar története van, nevezetesen a
fehérvári könyvtár a török időkben égett le. Egy török katona elvitt a Magyarok történelmével foglalkozó könyvet, amit lefordíthatott törökre. Mivel az
eredeti könyv eltűnt, a törökből magyarra visszafordított mű áll rendelkezésre.
Nem kell azonban annyira messze a múltba tekinteni. Az ókori (egyrészt középkori) régészeti és
írásbeli ─ már félig-meddig megfejtett ─ anyag
legnagyobb gyűjteménye a bagdadi múzeumban
volt!
Míg egy pár száz éves múlttal rendelkező népség
le nem rohanja, és tönkre nem teszi, el nem lopja
az anyagot, ki nem fosztja a múzeumot. Még le-

hetne sorolni a példákat, hogy tettek tönkre történelmi, kulturális értékeket. Az írott emlékek mellett
vizsgálni lehet a szokásokat, hagyományt, különösen összehasonlítva a rokon népekét. Érdekes lehet még a régi korok másolása, technikájának,
szokásainak ma elvégzett próbája.
Az utóbbinak Mozsgón szemtanúi lehettünk a három évvel ezelőtti sportnapon, ahol korabeli minta
alapján készült íjjal a bemutatót tartó legény vágtató lóról vagy tucatszor adott le hat másodpercenként három-három célzott lövést. Ha ő hatnyolcévi gyakorlással képes volt erre a teljesítményre, akkor az ebben gyermekkortól felnőtt
Hun és Magyar harcosok, hogy ne lettek volna erre
képesek, tehát meglehetősen bizonyított a próbával az akkori harci technika.
Honnan jöttek ezek a harcosok és népük?
A múlt ködében inkább mítosz és legenda, mint
bizonyság a Noétól levezetett eredet. Noé utódai
Sém, Khám, Jáfet. Az utóbbihoz kötik a Szkita,
Hun, Magyar és rokon népei eredetét.
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Mi maradjunk a már kutatható elmúlt pár ezer évnél. Pár ezer éve már kínai történetírók leírják,
hogy Kínától északra található egy harcos nagyállattartó nép, akikkel a kínai birodalom kereskedik,
állati termékeket vásárol, amiért iparcikkeket ad
cserébe. Időnként háborúznak egymással. (Nem is
kell a kettősségen csodálkozni, a török időkben is
kereskedtek magyarok a törökökkel, majd később
az osztrákokkal, németekkel, franciákkal.) Az újkorban (kb. az amerikai forgópisztolyok megjelenésétől) a lőszerek szabványosítása is a könynyebb, kereskedés, csere-bere célját is szolgálta.
Térjünk vissza azonban a mi derék Hunjaink elődnépeihez, akik Kínától északra az Ordosz vidéket
uralják. Mivel hozzájuk már erős kötődésünk bizonyítható, ezért megér egy bekezdést.
A fellelhető arany, ezüst ötvösmunkák nagyfokú
hasonlósága. A magyar szentkorona szerkezete,
arányai, stílusa nagyon hasonlít egy megtalált keleti, vélhetően Hun fejedelmi (királyi) koronára. Tetején egy csuklósan mozgó madáralak van a mi
szentkoronánk keresztje helyét. A japánok maguk
eredetének kutatása során sok ezer vérvizsgálattal
bizonyították, hogy egy vérösszetevő hatvan százalékban az Ordoszvidéktől a Kárpát-medencéig
végigvonuló selyemút mentén található (jórésze a
mai Mondgólia területén.) Az érdekes, hogy ezen
kívül még Japánban, le is írják korabeli történetírók, hogy a Hunok egy része Kínától még keletebbre vándorol a mai Japánig. Még annyit a vérvizsgálatról: az őseinkről kikiáltott Finnugor népségben ez az arány csak kettő százalék! A fentieken túl még India északnyugati részén találtak egy
negyvenmilliós Hun származású népességet. Szokások, viselet: az Ordosz vidékétől kisebb megszakításokkal a Kárpát-medencéig hasonlóak az
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esküvői (lakodalmi) és temetési szokások és viselet. Máté Lajos, jó ismerősöm, pár társával megtakarított pénzüket és egy gyűjtés összegét feltéve,
vállalva a kínai hatóságokkal való egy éves ügyintézést (Kínában a kínai sem oda megy, ahova akar)
kimentek az Ordosz vidékére kutatni. A több száz
oldalas anyagból csak egy érdekesség: megmutatta egy mai ordoszi menyasszony fényképét, ami
megszólalásig hasonlított egy sárközi (Szekszárd
mellett) menyasszonyra, ugyanazok a ruhák,
ugyanazok a motívumok, azok az ékszerek. Sok
ezer kilométer és kétezer év távolsága ellenére.
Hogy a fentieket kutassa, miért nem kapott a monarchiától támogatást Kőrösi Csoma Sándor?
Nemhogy nem támogatták, nyugati egyetemi tanulmányai befejeztével a monarchia és szövetségesei határán úgy kellett átszöknie! Megalkotja a
Tibeti-Angol szótárat, ami a mai napig meghatározó mű.
Közben elfogy energiája, egészsége, és mielőtt elérne az őshazáig, meghal. Mi meg „keressük magunkat” Kaukázustól Lappföldig, azokon a helyeken, ahol soha nem volt lótartás, lovas harcmodor.
Nem tanítunk a lovas temetkezések sírleleteiről,
Kőrösi, Vámbéri, Almás gróf, a manapság kutató
Sárosyról, a genetikai vizsgálatokról. Ragaszkodunk az Osztrák majd Kádári oktatáshoz. Negyed
századdal az állítólagos rendszerváltás után!
A következő számtól pergőbbek lesznek az események. Attilával kezdjük (Képes Krónikában
Atyla-y-al, a végén Atilla, később, majd manapság
a keményebb kiejtésű Attila.) Atilláról már Görög,
Arab, Nyugat-európai források is rendelkezésre
állnak, így kevesebb körülírás, feltételezés és több
a tényanyag.
Győri Sándor

DE MIKOR EGY NAGY ZSÁKOT VITTEM…
Életem egyik legnehezebb időszakáról szeretnék
írni, amit meg szeretnék osztani Mozsgó lakosságával, és akik segítették a gyógyulásomat. Ezzel a
pár sorral szeretném megköszönni az emberek segítségét és leírni 3 évemet. Kiemelném Mozsgó
Község Képviselő-testületét, aki anyagi támogatásával segítségemre sietett, ezen belül Kovács Zsolt
polgármestert, és a Roma Kisebbségi Önkormányzatot.
Kezdeném az elején. 2012. október elején
derült ki, hogy súlyos aplasticus aneamiám van, ami
annyit jelent, hogy a csontvelőm termelése teljesen
leállt és ebből kifolyólag sürgősen csontvelő átültetésre volt szükségem.

Az volt a szerencsém, hogy 99%-os genetikai azonosságot állapítottak meg a bátyámmal, ennek köszönhető, hogy az életemet meg tudták menteni.
Ilyen mértékű azonosság nagyon ritka családon belül.
Mikor kiderült a betegségem, kórházba kerültem. Először Pécsett, utána Budapesten szüleimmel közölték, hogy csak abban az esetben élem túl,
ha jó a testvérem donornak, Ilyen rövid idő alatt
képtelenség donort találni, mert akkor még nem állt
rendelkezésünkre külföldi donor. Arra hónapokat
kellett volna várni még úgy is, hogy a sürgősségi listán lettem volna.
Betegségem elég hosszadalmas volt, és ennek részleteiről igazából nem szeretnék írni, mert
még mindig érintve érzem magam. A kórházban 4
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hónapot töltöttem, január első hetében hoztak haza
szüleim. Ennek az volt a feltétele, hogy egy steril
szobát és fürdőt kellett létrehozni. A steril szoba az
igen gyorsan készült, köszönhető annak a nagyfokú
összefogásnak, amit a nagybátyám szervezett meg.
A szociális otthon alapítványa támogatta az alapanyag beszerzést, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna
Egyesület biztosította a matracot számomra. A
Baptista Szeretetszolgálat is hozzájárult az alapanyag beszerzéséhez. Nagybátyám a munkát szervezte, amelyben részt vett Kaiser Gábor, Fónai Zoltán, az utcabeli fiúk Várdai Peti, Varga Ádám, Varga
Máté, Hegedüs László, Gulyás Balázs. Nekik külön
köszönet mert egy hétig, az idejüket nem sajnálva,
jöttek és önzetlenül segítettek. Miután hazaengedtek szigorúan 4 hónapot csak a szobámban tartózkodhattam, utána szépen fokozatosan emberek
közé mehettem, kesztyűben meg maszkban.
A steril szobában a két év alatt csak ágy,
asztal, tv, egy szekrény lehetett, de napi szinten
mindent alaposan fertőtleníteni kellett, ─ azt nem lehet elvárni senkitől, hogy egyik napról a másikra egy
steril szobát létrehozzon. A környezetemben élők
mindent megtettek, hogy minél előbb hazakerülhessek, és így másfél hét alatt elkészült a steril fürdő és
szoba. A gyógyulásomhoz sok fajta gyógyszert kellett szednem. Közel egy évig, hetente fel kellett járnom Budapestre minden hétfőn. Ez igen nagy
anyagi megterheléssel járt a család számára és
maga az egész rendszer kialakítása, amit be kellett
tartani.
Ebben nagyon nagy segítségemre volt
Mazza Józsefné (Ági néni), aki az egyházközösséggel karöltve gyűjtést rendezett számomra, ezúton
szeretném megköszönni munkáját, támogatását,
hogy segítette mielőbbi gyógyulásomat. Ezen segítségek által tudott a család megteremteni minden
alapvető szükségletemet ahhoz, hogy meg tudjak
gyógyulni. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani mindazon embernek, aki az én számlaszámomra utalt pénzt. Külön köszönet, mivel nagyobb
adományba is volt részem, Szőke Nellinek és a
Bock Pincészetnek. A Mohácsi Radnóti Szakközépiskola és Szakiskola minden tanárának, itt kiemelném osztályfőnökömet Molnár Ágnest, tornatanáromat, Dér Lászlót, akik a gyűjtést szervezték. Külön
köszönet még nagynénémnek Csizikné Barics Juditnak és nagybátyámnak Csizik Zsoltnak, akik ebben a nehéz helyzetbe anyukám mellett voltak, és
mindenben támogatták. Ezen kívül nagyon sok embernek kéne köszönetet mondanom, akiket név
szerint nem is tudnék felsorolni, mert akkor valószínűleg a faluújság nem is szólna másról, mint nevekről és nem biztos, hogy ezt szeretnék, tehát megköszönöm még egyszer mindenkinek, aki segített és
részt vett a gyógyulásomban. Ebből látszik, hogy
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bajban egy kis közösség mennyire képes összefogni és önzetlenül segíteni egymást.
Most tünetmentes vagyok. Teljes életet élhetek. Természetesen, nagyon
oda kell figyelnem magamra,
hogy a későbbiekben ne ismétlődjön meg. Az
ember ilyen eset
után átértékeli
az életét, hogy
mi fontos és mi
nem fontos számára. Írhatnék
ehhez még magasztos gondolatokat, de ehelyett egy verset
szeretnék ajánlani József Attilától, mert igazából az emberek többsége a legnagyobb bajban Istenhez, vagyis hitéhez
fordul. Az én számomra a hit nagy segítség volt, ami
átsegített a legnagyobb nehézségeken. Befejezésként a verssel búcsúzom.
ISTEN
Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.
Ö sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.
Ö vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik, és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.
Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.
Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem tetten értem az én szívemben.
Dóra Henrietta
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Gondolatmorzsák…
Az élet egyikünk számára sem könnyű, de
nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s főleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit bármi áron is el kell érnünk.
Marie Curie
A lelki erő, ami nélkül a világ nem tartana ott,
ahol jelenleg, és te sem fogsz előrébb jutni, ha nincs
benned elég ebből a szellemi tulajdonságból, az elkötelezettségből.
Edison tízezerszer próbálkozott, mire megtalálta azt a gázkeveréket, amivel az izzó megfelelően tud működni. Mi lett volna, ha az utolsó sikertelen kísérletnél feladja? Talán még ma is gyertyafény világítana este a szobában. A 9999-edik (felfogni is nehéz ezt) kísérlet után talán már maga Edison sem gondolta, hogy sikerrel járhat, de volt
benne belül még valami, ami rávette, hogy nekifusson még egyszer: a HIT és a KITARTÁS!
Ezek azok a tulajdonságok, amikre neked is
szükséged van egész életed során. Hogy higgy magadban, a célodban, a sikerben, mert lehet neked
képességed, pénzed, alkalmazott eszközöd, mégsem fogsz célba érni. És akkor mi értelme volt az
egésznek?
A sikert mindenki számára más jelenti, azonban mindenki akarja. Hisz ki ne akarna sikeres
lenni?
De mégis hogy csináljam??? ─ merül fel a kérdés
sok fiatalban (és talán nem is csak bennük). Először
is válaszd meg úgy az irányt – legyen az iskola vagy
munkahely ─ , hogy az testhezálló legyen neked.
Albert Einstein idézetét venném most ide, aki azt
mondta: „Mindenki egy zseni. De ha egy halat az
alapján ítélsz meg, hogy milyenek a képességei a
fára mászáshoz, abban a hitben élheti le az egész
életét, hogy hülye”.

Ha matekból év végén éppen csak kettessel csuszszansz át, akkor ne indulj el a mérnöki pályán, mert
könnyen „halként” érezheted magad.
Nézz magadba jó mélyen, vedd számba a
képességeid, és találd meg azt a célt, amiért tűzönvízen keresztül mész, hogy beteljesítsd, illetve amiért képes vagy áldozatot hozni (hogy például nem
mindig lesz időd a haverokra).
Aztán hajrá, láss neki, és légy pozitív ─ sokat
segít. A nehézségekkel úgyis találkozni fogsz útközben, ekkor fogod igazán megismerni magad, mik
az erősségeid és mik a gyengéid. De hát, ahogy a
mondás is tartja, teher alatt nő a pálma.
Amikor úgy érzed, nem bírod tovább, akkor
gondold végig miért is kezdtél bele, és tedd fel a
kérdést magadnak: Ilyen puhány vagyok én, hogy
kifog rajtam? Ilyen fából faragtak engem?
Könnyebb út azt választani, hogy feladod, de NE
tedd! Szegd le a fejed és csináld tovább!
Végül Winston Churchill szavaival zárnám
soraimat: „If you’re going through hell, keep going”Ha a poklon mész keresztül, csak menj tovább.
Kovács Gábor

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
A vágy villamosa színmű
Tennessee Williams – 1947ben írta meg
Pulitzer-díjas
drámáját,
A
vágy villamosát, melynek sikere azóta is töretlen
világszerte.
Rendezte: Rázga Miklós
Kedves Bérletesek! 2016. március 11.- én (pénteken) 19.00 órakor színházlátogatás a Pécsi Nemzeti
Színházba. Indulás 17.30-kor.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Kovács Zsolt
polgármester úrnak a támogatásáért, Halász Ferencnek a biztonságos szállításért.
Puskásné Horváth Éva
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KÖNYVTÁRMOZI
Mozsgó község könyvtára is csatlakozott a
KönyvtárMozi programhoz. Ez új szolgáltatás azon kis
települések számára, melyek csatlakoztak a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez.
A program célja, hogy a kis településeken élők régi, ismert filmeket nézhessenek meg. A filmeket a Nemzeti Audiovizuális Archívum biztosítja
honlapjáról.
Havonta egy alkalommal vetítünk filmet, vendéget hívunk, beszélgetünk
a filmről, az élményekről, a látottakról.
Az első filmet február 18-án délután 16.00 órai kezdettel nézzük meg,
az 1948-ban bemutatott Valahol Európában címűt a könyvtárban.
Vendégünk Benked Anett, a Csorba Győző Megyei Könyvtár szakreferense.
Március hónapban” A régi idők focija” kerül vetítésre.

Könyvek, folyóiratok a könyvtárban ─ Mert olvasni jó!
A könyvtárban rendszeresen kapunk újságokat, folyóiratokat. Várunk minden kedves vendéget, aki szeretné
elolvasni vagy kikölcsönözni a lapokat, a legfrissebbeket csak pénteki napokon lehet elvinni.
Új könyveink:
Jeffrey Archer
1. kötet - Majd az idő eldönti
2. kötet – Apám bűne
3. kötet – Féltve őrzött titkok
4. kötet - Gondold meg, mit kívánsz
5. kötet – Erősebb a kardnál
Cassandra Clare
1. kötet Csontváros
2. kötet Hamuváros
3. kötet Üvegváros
Frei Tamás – 2015
Leiner Laura
A Szent Johanna gimi (9 kötet)

Bege Amália, Kántor Éva
könyvtárosok
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