Pap József: Ti vagytok Nők…
Ti vagytok Nők az Élet!
A csendes, a viharos.
Értetek mondunk szépet,
Óh Te Nő, te aranyos

Értetek vívunk harcot,
A férfi a férfire tör,
S Ti vágtok gúnyos arcot,
Ez fájóbb, mint az éles tőr.

Éva lányai vagytok,
Almát nyújtotok felénk,
Cserébe csókot kaptok,
Édes lényetek miénk.

Éva anyánk lányai
Nektek semmi sem elég,
Két szemetek lángjai
Tüzes, hogy Ádám elég!

"Mi kell a nőknek?"
Többször láttam már a filmet, melynek ez a címe.
Mindig megnevettet, lenyűgöz igaz humorával és
egyben elgondolkodtat: vajon mi magunk tudjuk-e,
mi kell nekünk?
Sok nő azt vallja, elég, ha csak szereti a férfi. De
hogy szeressen? Hát nagyon szeressen, mondhatnánk. Becsüljön meg, udvaroljon, legyen hűséges,
igaz társ, megértsen, ne igyon, ne legyen erőszakos,
imádja gyermekeinket, legyen udvarias és segítőkész...
Ragozhatnám a sort a végtelenségig, minden nő
tudna még hozzátenni a maga kedve és elvárása
szerint.
De vajon mi nők mit teszünk meg azért, hogy kedves
férjünk, barátunk, szeretőnk, szerelmünk a NŐt lássa bennünk. A nagy betűs NŐt. S ne csak az első
pár hónapban, vagy házasságunk első éveiben.
Hogy valóban kitartson a holtomiglan-holtodiglan.
Tudom, mondhatják, hogy régen a nőkre nem hárult
ennyi teher. A "8" óra munka, mely sokszor több, a
háztartás, a gyerekek. De ki szoktatta le a férfiakat
arról, hogy segítsenek? Ki mondta nekik, hogy ne
csináld, mert én szebben mosogatok, alaposabban
porszívózok. Egyáltalán, mi nők mindent jobban
tudunk a házimunkáról, mint a férfiak. Igen, sokszor
ez így is van.

De ha férfi mivoltukat dörgöljük az orruk alá - amiről
nem is tehetnek -, ne csodálkozzunk, ha egy idő
után már nem segítenek. Minek, ha úgy sem csinálják jól?
És itt a másik fontos kérdés és elvárás.
A szürke hétköznapokban is bókoljanak, éreztesse
az a zord férfi ember, hogy a párja még mindig a
legjobb nő széles egy határban. És tényleg azok
vagyunk?
Adunk magunkra még úgy 5-10-20 év múlva is, mint
a kapcsolat elején? Vagy kopott, foltos melegítőben,
csapzott hajjal, a konyha szagától átitatva, régi
énünket magunk mögött hagyva várjuk el, hogy a
trónra emeljenek, uram bocsá', megkívánjanak?!
Az Isten áldja meg azokat a nőket, kik ebben a kemény, férfias világban sem fáradnak bele az életbe,
nőiességükbe! Kik mernek és akarnak a sokadik Xen túl is nők lenni, boldogságra és szerelemre vágyni, azért tenni és küzdeni.
Az Isten áldja meg azokat a férfiakat, kik szeretnek
minket, kik igazi férfiak maradnak, segítenek és boldogítanak. Akik oldalán érdemes nőnek lenni!
Áldás rájuk, kik tudják és megmutatják, mi kell a
nőknek!
Boldog NŐ napot!
Jébé
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Riportsorozat
Értünk, érted...
Mozsgó, Árpád utcai ház. Velem szemben számomra
még ismeretlen ember, Szőke Tibor alpolgármester ül.
Talán rajtam kívül más is keveset tud magáról az emberről, s arról, képviselőként milyen értékeket képvisel.
Előszóként kérem meséljen magáról és családjáról,
milyen az a háttér, mely Önt támogatja munkájában
és a mindennapokban?
Itt születtem és mindig is itt éltem Mozsgón családommal, hosszú évek óta feleségemmel és szüleivel együtt
ebben a házban. Lányom és férje 20 hónapos unokámmal együtt Pécsen él. Végzettségemet nézve vegyipari gépész vagyok, feleségem közgazdász. Jelenleg nem a szakmámban dolgozom, benzinkutas vagyok
Szigetváron.
Szeretek itt élni, már nem is tudnék máshol.
Kedvenc ételem a kocsonya, a Republic együttes zenéjét szeretem, lelkesedem a kertért, a szőlőért, a virágokért.
A rendszerváltáskor lakossági kérésre lettem először
képviselő és egyben alpolgármester is. Más idők jártak,
nehéz évek vannak mögöttem. Akkor szinte senki nem
tudta, mire vállalkozik a falu érdekében, de sokat tanultam. Ez után a ciklus után sokáig nem indultam egy
választáson sem, egészen 2010 őszéig. Akkor ismételten lakossági kérésre vállaltam a megmérettetést. Családomban elődeim között nem volt képviselő vagy politikus.
Képviselőként 1991ben

Jelöltként Ön kapta a legtöbb szavazatot. Összefüggésben áll ez azzal, hogy Ön lett ismételten az
alpolgármester? Jelent-e ez Önnek plusz munkát?
Tudomásom szerint a polgármester úr nem a szavazati
arány alapján kért fel engem helyettesének, őt más
szempontok vezérelték. Többletmunkát alpolgármesterként a polgármester úr szabadsága vagy akadályoztatása esetén jelent ez a poszt.

Tör-e politikusi babérokra, vannak-e személyes
megvalósítandó tervei?
Én képviselői munkámat nem politizálásként fogom fel.
Egyszerűen csak Mozsgóért, a mozsgói emberekért
szeretnék dolgozni.
Nem csak képviselői voltom miatt, hanem itteni lakosként is szívügyem a kápolna rendbetétele. Tudom,
hogy annak felújítása sok pénzt emésztene fel, de az
állagmegóvás és az épület tető alá hozása, esetleges
társadalmi munkával való kitakarítása és szépítése
mindenképp fontos számomra. Vélhetően kevesen
tudják azt is, hogy a kápolna régi harangja kíséri utolsó
útjára az elhunytat, mivel ez a temetőben került elhelyezésre a kápolna rossz állapota miatt.
Égető feladatnak tartom ezen kívül a falu szennyvízelvezetésének uniós szintű megoldását, az egyre fogyatkozó gyereklétszám mellett az iskola fenntartását és
működésének jobbá tételét, s nem utolsósorban az
állás nélküli munkaképes falusiak foglalkoztatását.
Ha három kívánsága lehetne, mi lenne az a faluval
és mi saját szűk családjával kapcsolatban?
Ha lehetne három mesebeli aranyhalas kívánságom a
faluval kapcsolatban azt kívánnám, hogy mindenkinek
legyen tisztességes munkája a megfelelő tisztességes
fizetéssel együtt, legyen mindenki egészséges és boldog itt, harmadsorban pedig azt, hogy Mozsgó legyen a
legszebb és legtisztább virágos falu országszerte.
Családomat nézve az egészség és a boldog családi
háttér meglétén túl még egy unokát szeretnék.
Emberként és képviselőként is milyen értékrendet
képvisel, mit tart fontosnak és követendőnek?
A legfontosabb a becsületesség és a tisztesség számomra, valamint a tiszteletadás nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok felé is. Mindezek következményeként is, nem utolsó sorban mélységesen elítélem a
korrupció minden formáját.
Végezetül hadd kérdezzem meg, mi az, amit örökül
hagyna maga után Mozsgóra és utódaira is?
Mint említettem, a kápolna megóvása nagyon fontos
számomra. Ha képviselőségem ideje alatt ezért tudok
tenni valamit, nem dolgoztam hiába.
Családomra, utódaimra emberként és közszereplőként
is azt hagynám, hogy olyan tisztességesen és becsületesen dolgozzanak, mint mi tettük, amit szüleinktől tanultunk.
Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával! Munkájához
sok sikert, családjában jó egészséget, örömet kívánok!
Jébé
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Értünk, érted...
Bemutatkozik a fodrászunk, Tóberné Csók Ildikó
Az idei évben éppen húsz éve, hogy Mozsgón kezdted a szakmát. Miért esett a választásod a falunkra?
Sőt több éven keresztül családoddal itt laktatok?
Engedd meg ezt a közvetlen hangot, hiszen tudtommal a falu apraja-nagyja tegező viszonyban van
veled, többek között jómagam is.
Az egyik barátnőm hívta fel a figyelmemet, hogy Mozsgón van egy megüresedett fodrászüzlet, amely már egy
év óta üresen állt. Nemcsak az üzletet béreltem ki ekkor, hanem az önkormányzat felajánlott egy bérlakást
is. 1991 januárjától dolgozom a faluban, és kilenc évig
laktunk itt. Gergő fiam Mozsgón végezte el a nyolc általánost, annak ellenére, hogy közben már Szigetvárra
költöztünk.
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izgalmukat oldom a játékokkal, cukorkával és a hozzájuk való közeledésemmel. Legközelebb már szívesen
jönnek el hozzám.
Már utaltam rá, hogy a községben mindenki ismer, a
munkádhoz hozzátartozik, hogy beszélgetsz a vendégekkel. Mennyire avatnak be a magánügyeikbe az
emberek?
Barátilag, őszintén beszélnek velem, megosztják a
legbelső magánügyüket is, hiszen tudják, hogy nem
élek vissza a bizalmukkal.
A községben mennyire követik az emberek az új
frizuradivatot illetve te mennyire vagy naprakész?
Részt veszek a különböző termékbemutatókon, melyeken az aktuális trendekkel is megismerkedhetünk. Inkább a fiatalok esetében tudom - mind az anyagok,
mind a frizurák esetében - az újdonságokat kipróbálni,
az idősebbek ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz. A
legújabb termékeket nem is tudom minden esetben
használni, mert arra törekszem, hogy áraim elfogadhatóak maradjanak a vendégeim részére. Természetesen
megrendelésre rendhagyó, különleges kívánságokat is
teljesítek.
Milyen frizurákat kell készítened? Melyik elkészítése
okozta a legnagyobb problémát?
Szívesen újítok, alkalmi hajviseletet elkészítését is vállalom, kihívásnak tekintem ezeket a feladatokat. Készítettem már esküvőre, szalagavatókra, tablófotózásra is,
ezeket mindig próbafrizura előzi meg. A vendégek azzal köszönik meg munkámat, hogy fotót kapok a rendezvényről, ezeket a képeket már húsz éve gyűjtöm.

Tóberné Csók Ildikó 1991-ben
Miért lettél fodrász?
Először cipőfelsőrész készítőnek tanultam, de mindig
fodrász szerettem volna lenni. Nagy álmom valósult
meg azzal, hogy édesapám segítségével el tudtam
helyezkedni tanulóként és kitanulni a szakmát
Parócziné Nagy Rózsa fodrásznál Szigetváron, aki
kiváló mesterem volt, mindig hálásan gondolok rá viszsza.
Otthonosan rendezted be a műhelyedet. Újak a bútorok, a színek összhangban vannak, sőt a gyerekekre is gondolsz, hiszen játékokat látok. Tudatosan alakítottad így az üzletet? Bérled vagy a tulajdonosa vagy?
2000. novemberében sikerült megvásárolnom. Akkor
alakítottam a saját ízlésemre, a saját színvilágomra.
Családommal együtt végeztük az átalakítást, a vendégek is örömmel fogadták az új környezetet. A gyerekek
különleges bánásmódot igényelnek, félszegségüket,

Milyen a vendégköröd? Csak a mozsgóiak keresnek
fel?
Több faluból, sőt Szigetvárról is felkeresnek, de a külföldiek is jönnek. Úgy gondolom, hogy a munkám minőségét jelzi, hogy visszajárnak a vendégeim.
Mozsgóinak vagy szigetvárinak vallod magad?
Inkább mozsgóinak, hiszen az itt lakókat jobban ismerem. Nagyon megszerettem a falut, a falusiakat, úgy
érzem engem is megszerettek, otthonosan mozgok
ebben a környezetben.
Mik a jövőbeni terveid? Maradsz Mozsgón vagy
tovább szeretnél lépni?
Az eltelt húsz év alatt kialakult egy vendégköröm, fenn
tudom tartani a vállalkozásomat. Köszönöm minden
mozsgói lakosnak, aki megtisztel bizalmával. Szeretnék
míg erőm, egészségem engedi itt dolgozni!
Puskásné
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Képviselő-testületi ülés
(2011. február 10.)
A körjegyzőséghez tartozó települések együttes testületi ülését tartották meg Almáskeresztúr, Mozsgó és Szulimán községek képviselői jelenlétével. Elsőként a nevelési-oktatási intézmények költségvetésének megvitatása került napirendre. A szigetvári kistérség, mint fenntartó által működtetett intézményekhez, az állami normatíván kívül, a községeknek is hozzá kell járulni.
Mozsgó Község Önkormányzata hozzájárulása az általános iskolához 13.513 ezer Ft, az óvodához 1.973
ezer Ft. Ezt az összeget megszavazták a képviselők.
A továbbiakban a védőnői szolgálat és a körjegyzőség 2010. évi költségvetésének elfogadására került sor.
Az együttes testület ülés után Mozsgó Község Önkormányzatának testületi ülése következett.
A testületi ülés témája a 2011. évi költségvetés elfogadása volt. A település költségvetésének főösszege
114.582. ezer Ft. A költségvetés 16.350 ezer Ft hiánynyal számol.

Beszámítva a tavalyi évi pénzmaradványt, a tényleges
hiány 13.560 ezer Ft. A forráshiány mérséklésére az
állami költségvetésből az ÖNHIKI (Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása) néven ismert pályázatra nyújtanak be igényt.
A költségvetés a szociális jellegű támogatásokra (rendszeres szociális segély, időskorúak támogatása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás,
átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás) előirányzott kiadási tétele 25.654 ezer Ft.
Felújításra előirányzott 2.290 ezer Ft, mely összeg a
pályázatok önrészéhez lett elkülönítve.
Egyéb napirendi pontban szerepelt a helyi körzeti iroda
használati szerződésének elfogadása, melyben a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 5 éves időtartamra – 2011. 01.01 – 2015.12.31. – bérbe veszi a helyi
körzeti megbízotti irodát.
Puskásné
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Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) kifizetésének időpontja:
2011. március 31. (csütörtök) 10-16 óra között.

Mozsgó Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 17-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel tartja képviselő-testületi
ülését a rendezvényteremben, melyre tisztelettel meghívja a község lakosságát.
Az ülés legfőbb napirendi pontja a tanyagondnoki szolgálat működtetése.

Jogoskodó
A nép ügyvédje 2011. március 23-án, szerdán, 830 – 1000 óra között ingyenes jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Mozsgón a Polgármesteri Hivatalban.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek
igénybe jogi szolgáltatást, akiknek az egy
főre jutó havi jövedelme azt indokolja, és
olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.
Kérjük a feleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás),
személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat hozzák
magukkal.

MEGHÍVÓ
Vidékfejlesztési fórumra
A Szinergia Egyesület 2011. március 3-án, csütörtökön, 1630 órai kezdettel Mozsgón, a rendezvényteremben mikrotérségi fórumot szervez, melyre várja a község lakosságát.
Az összejövetel célja a lakosság tájékoztatása a
LEADER egyesületek Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája
felülvizsgálatáról, valamint a felmerülő projektötletek
összegyűjtése.
A fórumot vezeti Rajczi Román, a Szinergia Egyesület
munkaszervezet vezetője és Kohlmann Viktor, kistérségi munkatárs.
A jelenlegi, módosítani tervezett HVS dokumentum a
www.leaderszinergia.hu oldalon „Stratégiánk” menüpont alatt a „HVS 2009” dokumentumként letölthető.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Helyesbítés
Gróti László Mozsgó, Batthyány utcai házát nem
Makovecz Imre tervezte, hanem Borbás Gábor. Elnézést kérünk a tévedésért.
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Kalendárium
Az esztendő körének szokásrendszere
Az előző számban nem fért el egy bocsánatkérés Molnár József néplélek-, néprajzkutató felé, akinek könyvéből loptam a kalendárium címet.
Kalendáriumunk mindig az előző hónap végén indul
kicsit követve az állatövi jegyek minden hónap huszonegynéhányadikán történő változását, megemlítve a
népi-, élő-állatövi szakaszokat is.
Amikor írom a sorokat a népi-, élő-állatövben még vízöntőt éljük, csillagászatilag már a halakban vagyunk.
Ha kitekintek az ablakon a hószitálásra, akkor meg
nyilvánvaló, hogy a bak tért vissza jeges, hurkos farkával szorítani a világot. Az előző számban írt Júlia és
Zsuzsanna úgy látszik nem tágított eléggé, sőt Zsuzsannakor nem szólaltak meg a pacsirták sem, pedig
tanúm van rá, hogy tavaly Zsuzsannakor énekeltek. No
sebaj, a február 24-i Jégtörő Mátyás legalább talált
jeget, így remélhetjük, hogy elviszi.
A több ezer éves hagyomány, később a kereszténység a tavaszodást, feltámadást, húsvét, pünkösd ünnepkörét nemcsak a tavaszi napéjegyenlőséghez, hanem a hold állapotához is kötötte. Tudták a természet
ébredéséhez nemcsak a napnak (fénynek) kell uralomra jutnia, a tavasz eljöttéhez kell a hold bábáskodása is.
A hold a vizeket emeli – s nemcsak a tengeren apály és
dagály idején – hanem minden élőben, növényben,
állatban, emberben egyaránt. Így húsvét ünnepének
ideje a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) utáni holdtöltét követő vasárnap és hétfő. Könnyen kiszámolható:
ha márc. 22-én holdtölte van és ez szombat, akkor
márc. 23-a már lehet húsvétvasárnap. A másik szélső
érték, amikor márc. 20-a telehold, így márc. 21. után
közel egy hónapot kell várni a következő teleholdra és
ha ez hét elején van, meg kell várni még a hét végét is,
és akkor van húsvét. Az idei évben nagyjából ezt éljük
meg. Egyik legkésőbbi húsvétunk lesz április 24-25-én.
(Erről a következő számban.)
Húsvéttól 46 napot visszaszámolva kapjuk hamvazószerdát illetve a böjt kezdetét. Időtartama 46 nap, de a
böjt csak 40 nap, mivel a vasárnap nem böjtös nap, sőt
szárnyas áldozat: baromfi kerül az asztalra.
Térjünk azonban vissza a farsangra. Farsang a lakodalmak, bálok, mulatságok időszaka. Különösen az
utolsó hét vége. Ekkor kerestek bűnbakot is a közösségben, rendszerint a legjámborabb legényt, akire mindenki a saját bűnét olvasta rá, remélve, hogy így megszabadul attól. A legényt „bíróság” ítélte el, kivégzésképpen cserepet törtek a feje felett, majd trágyás saroglyán szemétdombra, vagy a falu végére vitték. A több
órás ceremónia komolyan megviselte a bűnbakot, amitől sokszor megkeményedett, de előfordult, hogy megrokkant a lelke.

Evezzünk azonban vissza vidámabb vizekre.
Egyes vidékeken rönköt húztak a vénlányok udvarába
(Ha valaki huszonegypár éves korára nem ment férjhez
vénlánynak számított). Másutt forgó szekérkerékre
szereltek bábokból mátkapárt. Ha nem volt a faluban
igazi lakodalom, hamis-, bolond-, vagy maszkalakodalmat tartottak. Beöltözött örömszülők, ifjú pár, vőfély,
násznép és hamis pap tartotta a lagzit. Természetesen
menyasszonynak legény, vőlegénynek apróbb termetű
lány öltözött. Stóla helyett harisnyanadrág (lábfejében
egy-egy krumpli) palást helyett hálóing, süveg helyett
női bugyi a pap jelmeze, aki csutaszárból összekötött
feszület előtt esketi az „ifjú párt”. Az esküvőt lagzi követi, amelyen szintén megengedett minden tréfa, bolondság jóval messzebb menve a normális határokon túl. A
lagzi végére egy játékbaba képében megszületik a
gyermek is. Farsang farkán mindent megengednek
maguknak mintegy felrúgva az isteni törvényt, amihez
egész évben igazítják életüket, hogy hamvazószerdán
fejfájósan, dagadt arccal, véres szemmel tükörbe nézve
mondhassák „Uram nélküled ide jutottam. Utána 46
napon keresztül böjtölve tér vissza Istenhez s készül a
feltámadásra.
Ebben a hónapban kell megemlékezni az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról is. Népköltészetünk
jelentős részt képezik az ekkor és ezután született katonadalok
A népi legenda szerint az Úr elküldte Sándort egy zsák
meleggel a földre, csakhogy elfáradt és beült egy
kocsmába. Utánaküldte Józsefet, de ő is sarokba tette
zsákját és ketten iszogattak tovább. Benedekkel már az
ultiparti létszáma is megvolt. Az Úr megharagudván
most már Szent Györgyöt, a sárkányölőt küldte utánuk,
aki azután dárdájával kikergette őket a kocsmából és
kiengedték zsákjaikból a meleget.Nehogy idén is így
járjunk, az előbb -5 C0-ot mutatott a hőmérő és a kései
Húsvét is későbbi tavaszt ígér.
Mozsgó, 2011 Böjtmás (Kikelet) hava
Győri Sándor

MOZSGÓ

2011. március

Iskolai hírmondó

Verses, zenés délelőtt a kultúrházban

A farsangi bált, február 5-én, mint már annyiszor, a mohácsi Kolping Alapfokú Művészeti Iskola társastáncosai
nyitották meg. Ezután következett a jelmezesek bemutatója. Közel harmincan öltöztek be. Első helyen végzett
Kovács Márton 2. osztályos tanuló Frankfurti leves című
jelmezével, második a Vulkán, amelyben Pap Márió 3.
osztályos tanuló rejtőzködött, harmadik Simon Tamás
szintén 3. osztályos tanuló, aki Lázmérő jelmezbe bújt. A
közönség különdíját Shakira énekesnőnek öltözött Posztos Dániel 5. osztályos tanuló kapta. A zsűri és a közönség egyetértésével a csoportos jelmez kategóriában Fekete Pákó és családja nyerte.

Az általános iskola és az óvoda szervezésében Figura Ede
előadóművész magyar költők verseit adta elő február 22én. Meghallgatták, sőt több gyermek szerepelt is Sára néni
sáros macskájának szövevényes történetében. A kedves,
vidám műsor után a kellemes élményt megerősítve, pogácsát és üdítőt fogyasztott a közönség. A műsort megtekintették az iskola tanulói, az óvodások, szülők és pedagógusok. A rendezvény a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0035 Oktatás tartalmi fejlesztései a Szigetvári Kistérségben című
pályázat keretében valósult meg.

Társastáncosok – kezdő csoport

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról
A koszorúzással egybekötött emlékünnepség 2011.
március 11-én 1100 órai kezdettel kerül megrendezésre a Kopjafánál (rossz idő esetén a Művelődési
házban) az általános iskola szervezésében. A megemlékezésen közreműködik még az Őszikék Nyugdíjasklub, az óvoda és a szociális otthon. A műsor
koordinátora Orbánné Matus Erzsébet.
Az ünnepségre várjuk a község lakóit is!

Szociális otthon farsangi bálja
2011. február 22-én a bálját a turbéki intézet lakói angol
keringővel nyitották meg. Ezt követte a mozsgói otthon
vidám, jó hangulatú jelmezes felvonulása, majd a táncos
mulatság. A rendezvény színvonalát a zenés, táncos, műsoros produkciók növelték. Az idei évben a faluban élők
közül – a Nyugdíjasklub tagjain kívül – többen is megtisztelték a rendezvényt.

Meghívó
2011. március 5-én, szombaton, 1430 órai kezdettel tartja a
óvoda a farsangi bálját, melyre szeretettel várják a község
lakóit is.
A rendezvény helyszíne a Művelődési ház.

Gyozsán Dávid igazoltatja a zsüri tagjait, akik Gajákné Peszmeg
Mária, Tóth Pálné, Vámosi Sándorné, Csizikné Barics Judit
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Virágos Mozsgó
Utazásaim során mindig lelkesen csodáltam azokat a
falvakat, melyek tavasszal virágba borulnak. Szeretem
a kerteket, mindent ami zöldül, hajt, új életre kel tavaszszal.
Tudom, hogy más is így van ezzel, hiszen látom itt is a
megújuló virágágyásokat. Érzem, más is várja már a
tavaszt a tél után. Mennek ki a szőlőbe, nézik, kibújt-e
már a nárcisz, lassan elnyílik a hóvirág. Éled a természet.
Egyik álmom vált valóra, mikor kertes házat vehettem itt
Mozsgón. És nem csak a virágok, díszcserjék miatt.
Szeretem, ha a reggelire a saját paprikám és paradicsomom ehetem, más ízű a répa az én kertemből, és
még az sem fáradtság, ha ezért én dolgozom.
Nem igaz, hogy olcsóbb megvenni mint megtermelni.
Kapálni és gyomlálni semmibe nem kerül, az a napi
egy-két óra áldásos mozgás pedig nem mérhető össze
a tévéből áradó kultúrszeméttel. /Nem vagyok a haladás és a tévé ellensége, inkább csak válogatósnak és
igényesnek mondanám magam./
Másokkal beszélgetve megérlelődött bennem a gondolat, adjunk itt teret annak a kezdeményezésnek, hogy
Mozsgó is szép, virágos falu legyen. Éledjenek újra a
kiskertek, becsüljük meg a kertünk adta lehetőségeket,
tegyünk végre valamit a saját jó közérzetünkért is!
Ezért a polgármester úr támogatásával újra kívánjuk
indítani a termelői piacot, remélve, hogy ezzel hagyományt teremtünk, s egészségesebbé és szebbé tehetjük falunkat.

Törődj magaddal, avagy a vérnyomásméréstől a szépségápolásig!
2011. március 26-án, szombaton, 1400-1800-ig egészségnapra invitáljuk a község lakosságát!
Hiszen az egészségről már mindenhol mindenki annyit
beszélt, és még sem lettünk egészségesebbek. Így mi
most nemcsak beszélünk, hanem teszünk is érte. Ennek jegyében azon munkálkodunk egész nap, hogy
Önök ne csak jobban érezzék magukat, hanem meg is
szépüljenek, testük és lelkük is felüdüljön. Ezért hirdetjük meg ezt a szombati napot, ahol mindenki, kortól és
nemtől függetlenül megtalálhatja a kedvére valót.
Programjaink:
• vérnyomás- , vércukormérés, testdiagnosztikai
mérleg használata
• gyógy masszázs, masszázsfotel használata,
tens elektromasszázs, cellulitisz- és ujjmaszszázs, sport plus chi készülék használata,
• kondicionáló készülékek korlátlan használata

Nyitó vásárunkra ezért
meghívjuk a
környékbeli
termelőket.
Jöjjenek a
sajtkészítők,
lekvár,
szörp
és
méztermelők. Ismerjük meg a szőlőhegyen készült kiváló borokat. Hozzuk
el kertünkből, otthonunkból a "fölösleges" virágokat,
cserjéket, bokrokat, szobanövényeket, virág- és vetőmagokat, bujtásokat, dugványokat, gumókat. Bármit,
ami kertünk és lakásunk éke lehet. Cseréljünk szabadon és jókedvűen egymás között a vásártéren. S aki
nem cserélni, hanem venni szeretne, annak is lehetősége nyílik rá. Reményeink szerint vásárunkon részt
vesznek majd a helyi és környékbeli kertészetek és
gazdaboltok, a mezőgazdasági kisgépforgalmazók is.
Nyitó rendezvényünk április második vasárnapján, 10én délelőtt kerül megrendezésre, s minden hónap második vasárnapja a mozsgói termelői piacnak ad majd
teret. /Áprilisi számunkban erről pontos híradással
szolgálunk./
Éljenek a lehetőséggel! Jöjjenek, hozzák, amijük csak
van! Válogassanak, csereberéljenek virágot, terményt
és eszmét! Élvezzék egymás társaságát, élvezzék a
tavaszt, az életet! Mindenkit elvárunk!
Jébé
Jébé
• energiakezelés
• szépségápolás (arcmasszázs, fodrászat, manikűrözés) – tanácsadás, bemutató
• minden órában látogatás a szociális otthonba
sószobájába, ahol megismerkedünk a só- és a
shoezelen terápiával (snoezelen szoba az érzékek stimulálására szolgál)
Várakozás közben érdekes információkkal gazdagodhat, egészséges ennivalókat kóstolhat.
A különböző szolgáltatások ingyenesek, de minden
támogatást – legyen az anyagi vagy természetbeni
szívesen veszünk és megköszönünk. A felajánlott öszszeget (50.- 100.-, 200.- 500.- Ft) igyekszünk a legcélszerűbben felhasználni céljaink elérése érdekében.
Programunk fő támogatója a BMÖ Mozsgó –
Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye.
Mindenkit szeretettel várunk, reméljük, Önnek is egészségére válik!
Mozsgóért Egyesület
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MEGÚJULT A KÖZSÉG WEBLAPJA

Az elmúlt hetekben községünk weblapja két komoly
operáción esett át. Először szívműtétet hajtottak végre
rajta, mely felér egy szívátültetéssel, ugyanis új motort
kapott. Ezt követően a plasztikai sebész kése alá feküdt, hogy új külsőt kapjon. Mindennek tetejébe elköltözött régi lakóhelyéről, hogy új helyen kezdjen új életet
Az új szív egy új webes tartalomkezelő rendszer.
Ebbe áthoztuk a meglévő tartalmat és a regisztrált felhasználókat. A régi weblapon lévő szolgáltatások is,
mint a fotógaléria és letöltések, megújultak. Az új weblapon nagyobb szerepet kap a közösségi média, melyek ma fontos szerepet játszanak az információk megosztásában, másoknak való ajánlásában.
Van egy olyan trend az interneten, hogy egy nagy
szolgáltatónál, mint a Google, a Facebook, vagy a
Twitter, létrehozott felhasználói fiókkal más, kisebb
weblapokra regisztrálás nélkül lehessen bejelentkezni.
A mozsgo.hu látogatói ha rendelkeznek Google Fiókkal,
akkor Gmail-es e-mail címükkel és annak jelszavának
megadásával be tudnak jelentkezni a weblapra, vagyis

nem kell külön regisztrálniuk, ha hozzá kívánnak férni a
regisztrált felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokhoz.
A külső megújulás nem csak ráncfelvarrással járt.
Egyre több embernek van okostelefonja (iPhone,
androidos telefon, ...) amivel lehet böngészni az interneten. Ezek képernyője azonban kicsi, és egy laptop
kijelzőjére vagy asztali monitorra optimalizált oldal megtekintése nehézkesnek bizonyul. A weblapunkhoz kifejlesztett T3 keretrendszer felismeri, hogy az oldalt mobileszközzel keresik föl, s számukra optimalizáltan képezi le az oldalt. Aki épp úton van, az is könnyen el
tudja olvasni a weblapunkon közzétett friss híreket.
Az új szerverre és tárhelyre való költözést azért láttuk indokoltnak, mert feltűnt, hogy a cikkek és más tartalom nem a doménnevünk alatt került be az internetes
keresők (Google, Bing, ...) adatbázisába. Ma már nem
drága a webtárhely, s így teljesen reklámmentes felületet tudunk biztosítani látogatóinknak és felhasználóinknak.
Községünk online jelenléte megújulásának ez volt az
első lépése. Az elkövetkező hetekben a keresőprogramokban (Google, Bing, …) elfoglalt pozíciónkat kívánjuk javítani. Mozsgó globális jelenlétének elősegítése
céljából a kulcsfontosságú oldalakat le fogjuk fordítani
egy-két idegen nyelvre, hogy a magyar nyelvet nem
beszélő, de a községünk iránt érdeklődő látogatók első
kézből juthassanak információhoz erről a szép helyen
fekvő, csodaszép kis faluról.
Herczeg József

Programok
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az alábbi programokra:
• 2011. március 9-én, szerdán, 1700 órai kezdettel a rendezvényteremben tartandó képes úti beszámolóra:
Egyiptom 2005 – „Ahogy én láttam” – Sajgó Ferenc mesél élményeiről
• Író-olvasó találkozóra, melyet 2011. március 22-én, kedden, 1700 órakor szintén a rendezvényteremben tartunk.
Kovács Györgyné, nyugdíjas könyvtáros beszélget Dr. Ujkéry Csabával, a Zsiványok című regénye kapcsán.
A könyv korlátozott számban a helyszínen megvásárolható (1500 Ft).
A programokat a Községi Könyvtár és a Mozsgóért Egyesület szervezi.
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Eladó négyütemű Trabant Combi
Érdeklődni: +36 (70) 360-2645

11 hetes argentin dog eladó.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +36 (70) 935-4732
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