Államtitkári látogatás Mozsgón
Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkár 2013. július 11-én Baranya megyében tett
látogatást. Programja során községünkben megtekintette a Start közfoglalkoztatási program eredményeit.
Pichler Imre országgyűlési képviselő, Janovics László a
Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője, a kirendeltségek vezetői, a sajtó képviselői is részt vettek e megtisztelő eseményen.

Betekintést nyerhettek a program részleteibe, a méhészet, a mezőgazdasági valamint az építőipari munkálatok folyamatába. Az államtitkár úr példaértékűnek nevezte a mozsgói közfoglalkoztatást, hiszen a megszokott parkgondozáson és utcatakarításon kívül hatékony,
értékteremtő munka folyik.
A jövőre nézve további eredményes munkát kívántak
vendégeink.
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Szélsőséges időjárás

Árvíz, tornádó, jégeső – olvassuk az országos híreket.
Községünkben is váratlanul csapott le – néhány utcát
érintve – a forgószéllel érkező vihar. A kakasfesztivál
helyszínén, vasárnap késő délután, ez a kép fogadott
bennünket. A sátrak a hídon, az erdőszélben, a fa tetején, a Poroviczában, a fák derékba törve, a mászófal
több mint 15 cm-re eltolva.
Ugyancsak fákat döntött ki, jelentős anyagi kárt okozva,
a Pozsonyi és a Kassai utcában is a 20 perc alatt átvonuló vihar. De szerencsére ember életben nem okozott
kárt.
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Július 29-én az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint megdőlt az országos melegrekord. Ez
volt az idei nyár legmelegebb napja. A legmagasabb
hőmérsékletet Baja-Csávoly állomáson mérték, ahol a
40 fokos maximumértékkel, 1,2 fokkal dőlt meg a több
mint százéves rekord.
A képek a helyi állapotokat mutatják.

Nagyszüleink praktikái
A régi idők praktikái még napjainkban is hellyel-közzel
megállnák a helyüket, energiatakarékosak és környezetkímélők egyben. A Mozsgón élő idősek visszaemlékezéseiből állítottam össze ezt az írást.
Ház
Régen rengeteg vályogház volt, nádtetővel. A vályogfal
50-60 cm vastagságot is elérte, ezáltal nyáron hűvös,
télen pedig meleg volt a ház. A lakóház konyhájának
padozata földes volt, ezt a nagy melegben fellocsolták,
így párás lett a levegő és egyben a szálló port is megakadályozta.
Zöldségek
A gyökérzöldségeket homokba rétegezték, elvermelték.
A krumplit, tököt hűvös kamrában tárolták, a káposztaféléket földbe ásott mély veremben tartották. A zöldborsót, zöldbabot sós lében befőzték.
A hagymaféléket koszorúba kötve szellős helyen fölaggatták, vagy pedig szellős hűvös helyen kosárban vagy
kiterítve tárolták.
A tanyavilágban a mésznek rendkívül sokrétű felhasználási területe volt. A házak falát minden évben meszelték, ezzel fertőtlenítették, és újították fel az épületeket.
Mészréteggel bevonva tojást, és dinnyét is tartósítottak.
A régi parasztdinnyéket jó sűrűre kevert mésszel több
rétegben bekenték, majd fa rudakra rakták. Így még
februárban is tudtak belőle enni. A tojások is régen
egész húsvétig elálltak mészréteggel bevonva és gabonával befedve. Ma már ez a módszer teljesen a feledésbe merült.
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Húsok
A húsokat nem nagyon tárolták, csak disznóvágás után
részben feldolgozták kolbásznak, disznósajtnak, hurkának, sonkának és felfüstölték, a többit pedig kisebb
darabokra vágva zsírban kisütötték és nagy véndőkben
rétegesen elhelyezték, majd langyos zsírral leöntötték.
Amikor enni akartak belőle, akkor a zsírral együtt vettek
ki annyi húst, amennyit a család elfogyasztott egy étkezésre. A hússal együtt kikerült zsírt más ételek főzésére
használták el.
A felfüstölt húst nyáron a kémény füstjáratába akasztották, itt hűvösebb volt és védve volt a legyektől.
Hűtés
Régen voltak ún. jégvermek, ahol tárolták az élelmiszert. Ezek mély gödrök voltak, aminek az alját és oldalait méter vastagon kibélelték szalmával (szigetelésnek)
és arra rá a folyóból kivágott jégtömböket raktak. A jég
nem olvadt el, mivel a hideg levegő lenn maradt. Mozsgón ilyen jégverem a kastély területén volt, melyet tudomásunk szerint az uraság használt, valamint a templom mögött, a tejcsarnoknál, ahol a tejet dolgozták fel.
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Tippek, trükkök, praktikák - Aratóleves
Az év egyik legverejtékesebb hónapja az aratás, betakarítás ideje, vagy, ahogy nagyszüleink mondanák „az
áldás hava”. A mondához híven, miszerint: ”Tiszteld a
múltat és éltesd tovább!”
Némi hezitálás után úgy döntöttem, mégis megtartom
eme étel cseppet sem találó nevét, és eredeti néven
posztolom. Tudja Isten miért hívják így abban az újságban, ahol találtam. Én inkább kolbászos - tarhonyássavanyúkáposztás-levesnek hívnám, de ez meglehetősen hosszú név. És csak addig leves, amíg megfő, mert
ezután a tarhonya bizony az összes levet magába szívja, így inkább egytálételről beszélhetünk. És hogy miért
"arató"? Nem tudom. A hozzávalók inkább téliek (pl a
savanyú káposzta), és aratás idején, nyáron én nem
kívánnék ilyen meglehetősen nehéz levest. Persze
régen lehet máshogy gondolták, és az energia számított. Mindenesetre ez az egyik legkedvencebb téli ételem.
Imádom a savanyú káposztát, minden formában és
mennyiségben.
Semmi flanc, semmi bonyolultság, csak a finom magyar
ízek: paprika, kolbász, savanyú káposzta, tarhonya...
mmmmmmmm!

Régen mély, ásott kutakban hűtötték az élelmiszereket.
Az elkészült pörköltet, vagy paprikást azért, hogy ne
romoljon meg egy edénybe rakva leengedték a víz felszíne fölé. Néha az is előfordult, hogy mikor fel akarták
húzni a lábast, az véletlenül beleborult a kútba. Ilyenkor
a kút teljes vizét ki kellet meríteni, ami egy idő után
újból tiszta vízzel pótlódott.
Kántor Éva

(Hozzávalók: 40 dkg savanyú káposzta, 20 dkg sertéshús, 10-10 dkg füstölt kolbász és füstölt szalonna, 1-1
paprika, paradicsom és vöröshagyma, 6 dkg árpagyöngy,
2
dl
tejföl,
babér,
só,
bors.
A szalonnát apróra vágjuk, kiolvasztjuk és megpirítjuk
rajta a finomra vágott hagymát. A sertéshúst felkockázzuk és a karikára vágott kolbásszal, paprikával és paradicsommal együtt a hagymához adjuk. Fűszerezzük,
és félpuhára pároljuk. A savanyú káposztát a húshoz
keverjük, felengedjük vízzel, belekerül az árpagyöngy
és a tejföl is. Puhára főzzük.)
Pál Alexandra
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Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapok
2013. augusztus 03-04.
2013. augusztus 03.- 04-én immár 7. alkalommal került
megrendezésre a Mozsgói „Csizik Mihály” Sportnapok a
Mozsgói „Csizik Mihály” SE, a BM MozsgóTurbékpusztai Integrált Szociális Intézmény, a Mozsgó
Község Önkormányzata valamint a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség és a Fogyatékos Személyek Baranya Megyei Sportszövetsége közös rendezésében.
2007-ben első alkalommal rendeztük meg az első
„Csizik Mihály” Sportnapokat, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsunk a helyi és környékbeli ép és fogyatékkal élő embereknek az együtt sportolásra, szórakozásra. A Sportnapok célja, hogy megváltoztassuk az
értelmileg sérült emberekkel kapcsolatos negatív elképzeléseket, erősítsük a velük szembeni szolidaritást,
valamint minél többen megismerjék a fogyatékossággal
élő sportolók világát.
Az első nap sporteseményei Mozsgó község sportpályáján zajlottak. Az egyik ilyen sportesemény volt a
Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális labdarúgó versenye, ahol nemcsak egymás ellen, hanem ép
sportolókból összeállított csapatok ellen is kiállhattak és
bizonyíthatták rátermettségüket, ügyességüket és felkészültségüket.
Integrált sportnap lévén párhuzamosan, ugyanezen a
helyszínen zajlottak az épeknek meghirdetett kispályás
futballmérkőzések és a grundbirkózás is. A versenysport mellett számos szabadidős sportprogramot biztosítottunk mindazoknak, akik mozogni vagy egyszerűen
csak kikapcsolódni és szórakozni vágytak, bevonva
minden korosztályt. Ilyenek voltak: - a főzőverseny, az
akadályverseny, rodeó bika „lovaglási” verseny (amit a
technika ördöge nem hagyott befejezni) airsoft, íjászat.
A gyerekeknek lovaglási, és kerékpáros ügyességi
versenyt rendeztünk, kissebeknek légvár és trambulin
állt rendelkezésre. Ezen kívül a Mozsgóért Egyesület
biztosított lehetőséget mindenki számára, hogy kipróbálhassa a népi játékokat. Az érdeklődők és résztvevők
láthatták a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommandós
bevetési akciócsoportjának látványos bemutatóját, majd
Konkoly Merse lovas íjász nem kevésbé látványos, és a
Kaposvári Camelot Kutyás Sport Egyesület szórakoztató bemutatóit. A délutáni órákban Götz Attila és Fertály
Katalin a Pécsi Nemzeti Színház művészei léptek fel
népszerű slágerekkel, akik első alkalommal tisztelték
meg rendezvényünket és szórakoztatták a résztvevőket
és minden érdeklődőt. Az első nap záró programjaként
a Mozsgó – Szigetvár nagypályás futballmérkőzését
szurkolhattuk végig, és aki még ezután sem fáradt el,
reggelig mulatozhatott a szabadtéri bálban.
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A második nap sporteseményei három helyszínen zajlottak. A bocsa csapatbajnokság lebonyolításának helyszínét a BM Mozsgó -Turbékpusztai Integrált Szociális
Intézmény 3 pályája biztosította. 3 divízióban folyt a
szoros és izgalmas küzdelem, annak ellenére, hogy
számos olyan versenyző is indult, akik első alkalommal
próbálták ki magukat ebben a sportágban. Ezzel egy
időben, zajlott a darts egyéni bajnokság is, amelyre
folyamatosan nevezhetett minden versenyző.
A bocsa versennyel párhuzamosan, a Mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskolában zajlott az asztalitenisz egyéni bajnokság az asztalitenisz páros bajnokság, fogyatékkal élők, illetve amatőr kategóriában és a
sakk csapatbajnokság. A Mozsgói Kazaliczky Antal
Művelődési Házban az asztalitenisz páros bajnokság
küzdelmei folytak profi kategóriában.
A kétnapos rendezvény végén mindenki elfáradva, de
élményekkel és sikerekkel gazdagabban tért haza.
Végül szeretném megköszönni a rendezvény támogatóinak a hozzájárulást:
Baranya Megyei Mozsgó Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény
Mozsgó Község Önkormányzata
Magyar Speciális Olimpia Szövetség
Fogyatékos Személyek Baranya Megyei Sportszövetsége
Csizik Zsolt
SE elnök
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Csak egy számít Mozsgó
A dughagyma utolsó gyommentesítése a felszedés
előtt július elején.

A szociális gondozók segédkeznek a háztartási munkákban: ablakot tisztítanak és takarítanak.

Folyamatosan szedik a babot, és kifejtés után az iskola
konyhájára szállítják.

A centrum felújított épületszárnyán a tetőt újralécezték
és új cserép került rá.

Az önkormányzat udvarán lévő góré is új cserépfedést
kapott.

Végéhez közeledik a Batthyány utcában lévő árok burkolása, már jól látszik a Mozsgó tábla.
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Az óvoda fűtését korszerűsítették, új kazánházat építettek és felszerelték a radiátorokat.
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A Start munkaprogramban dolgozó anyukák óvodás
gyermekeinek felügyeletét a Biztos Kezdet Gyermekházban biztosítottuk.

Az óvodai szünetben tisztasági festés történt a mosdókban és az öltözőkben.

Az óvodás és az iskolás gyerekek játszanak a felújított
sportöltözőben, és hűsölnek a sportpályán.

Az ovisok bútorait is újjá varázsolták, csiszolták, festették.

Kovács Zsolt
polgármester
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Nyári munka diákoknak
Amikor elkezdődött a nyári szünet, mindenkinek az első
dolga volt, hogy kitalálja, hová menjen nyaralni vagy
milyen fesztiválon vegyen részt.
Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy a szüleink már előre fogják a fejüket az anyagiak miatt. Mi
sem szeretnénk őket terhelni, és szerintem jobb saját
pénzből gazdálkodni. A nyári munka tökéletes lehetőség
egy kis zsebpénz szerzésre. Persze munkát találni már
nem ilyen egyszerű. Ugyan van néhány cég, akik direkt
diákoknak adnak munkát, de ezeket nagyon nehéz
megfogni, hiszen több ezer fiatal jelentkezik rá. Szóval
vagy munka nélkül maradunk, vagy rákényszerülünk
különböző nehéz fizikai munkára, ami lássuk be, nem
túl csábító, főleg nem nyáron.
Már kezdtem felkészülni a forróságban való robotolásra, amikor találtam egy hirdetést a postaládában a
mozsgói diákmunkáról. Mondanom sem kell nagyon
meglepődtem, hiszen eddig nem volt ilyen lehetőségünk. Rögtön jelentkeztem is. Az első megbeszélésen
kiderült, hogy mindenkit felvesznek, aki jelentkezik.
Választhattunk, hogy melyik hónapban szeretnénk
dolgozni, valamint, hogy mit szeretnénk dolgozni a felsoroltak közül. Mindenki nagyon rugalmas volt. Az elején nem tudtuk mire számítsunk, de amint elkezdtünk
dolgozni, rájöttünk, hogy ez nem a fiatalok kihasználásáról szól. A munka kiosztásánál figyelembe vették azt
is, hogy a fiúk nagyobb erőt kifejtve tudnak dolgozni,
ezért ők a többi munkánál valamivel nehezebb mezőgazdasági munkát kapták. A véleményeket összegezve, elmondhatom, hogy a diákok többsége pozitívan
jellemezte a munkát. Ugyan a nagy melegben elfáradtak, de több szünetet is tarthattak. A lányokat, így engem is, könnyebb munkára osztottak be. Így volt, aki a
családi napköziben segített a tanárnőnek kordában
tartani a gyerekeket, ami remek alkalom volt arra, hogy
tanuljanak kicsit a gyereknevelésről, mivel a feladatok
többségét velük együtt hajtották végre. Volt, aki a
könyvtárban segédkezett. Ehhez csak némi kreativitás
és türelem kellett, mivel a munka eléggé változatos volt.
A takarítói feladatokat sem volt nehéz végrehajtani. Sőt
különösen élveztük, amikor az óvodában tettünkvettünk. Így kicsit visszarepülhettünk a gyerekkorunkba.
Habár egyedül kellett végezni a titkárnői feladatokat , ez
sem volt megerőltető, mivel a felnőttek nagyon segítőkészek és kedvesek voltak.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni a kakasfesztiválon végzett munkánkat. Eddig nem
is sejtettük, hogy egy ilyen esemény megszervezéséhez ennyi munka és kitartás kell. Jó volt adni valamit a
falunak, és szerintem aznap mindenki büszkén viselte a
kakasos pólót.
Reméljük ezzel a lehetőséggel jövőre is élhetünk!
Gulyás Melinda
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Anyakönyvi hírek – Halálozás

KÖSZÖNTÉS

Szőke Ferencné született Horváth Magdolna /Szigetvár,
1940.04.13. an.: Barta Katalin/ volt Mozsgó, Battyhány
u. 25/1. sz. alatti lakos meghalt 2013. július 24. napján.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük, azon 70 év
feletti Mozsgói Lakosokat, akik Augusztusban
ünneplik születésnapjukat!

Nyugodjon békében!
ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) augusztus havi kifizetésének időpontja:
2013. szeptember 4. (szerda) 10-16 óra

Vásárlási lehetőség
az önkormányzat terményeiből
A szociális gondozó munkatársak Tormásiné Bea vezetésével megkezdték az önkormányzat által termelt téli
tárolásra alkalmas hagyma, burgonya, sárgarépa, petrezselyem és cékla összeírását.
hagyma 100 Ft/kg
burgonya 100 Ft/kg
apró krumpli 50 Ft/kg
A sárgarépa, a petrezselyem és a cékla később kerül
kiszedésre, az árat akkor határozzuk meg.
ifj.Győri Sándor

Halas Gyuláné, Mátyás kir. utca
Hegedüs József, Mátyás kir. utca
Hegedüs Józsefné, Mátyás kir. utca
Horváth Józsefné, Zrínyi utca
Papp István, Batthyány utca
Szabó István, Árpád utca

Nyári gyermekétkeztetés

Szemétszállító konténer Alsószőlőhegyen
A háztartási szemét gyűjtésére szolgáló konténert
helyeztek ki Alsőszőlőhegyen.
Kérjük a T. Lakosságot, a rendeltetésszerű használatra!
Törmeléket, zöldhulladékot ne dobjanak be a
konténerbe!

A nyári gyermekétkeztetésből a szőlőhegyi gyerekek
sem maradnak ki. Naponta Hegedüs János tanyagondnok viszi ki az ebédet az iskola konyhájából.
Virágeső a kaktuszon a Mátyás király utcában a
Pálfy családnál

Hegedüs János
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Irány a strand!!!!!!!!
2013. július 11-én a családi napközis gyerekekkel Barcson strandoltunk. A családi napközisekkel többször
voltunk a barcsi strandon, de akadtak köztünk olyanok
is, akik most jártak először ezen a szép helyen. Örömmel állapítottuk meg, hogy ide mindig érdemes eljönni.
Az időjárás sajnos nem kedvezett nekünk, de az eső
nem vette el jókedvünket. Azért nem bántuk, hogy esik,
hiszen vizesek lettünk így is, úgy is és a földeknek
szüksége van a csapadékra. Reméljük, az idén nyáron
még eljutunk a barcsi strandra, és kihasználhatjuk az
élményfürdő adta lehetőségeket.

Szigetvári Kistérség Gyerekesély Program
Fejlesztő gyerektábor
A Szigetvári Kistérség Gyerekesély programjának keretein belül tartottuk fejlesztő napközis táborunkat. A
program reggel fél 9-től délután fél 3-ig tartott. Ebben
az időben próbáltuk a gyerekeket kicsit megmozgatni
sport programokkal, de főként manuálisabb, kézműves
foglalkozásokkal kötöttük őket le, hiszen a forróság
még a fák árnyékában is elviselhetetlen volt. Ebben a
programban tulajdonképpen bárki részt vehetett 16
éves korig, nem voltak megkötések. A környező falvakból is jártak ide. 31 gyereket foglalkoztattunk. A gyerekek elmondása szerint sikeres volt a tábor. Jól érezték
magukat köreinkben.

Nekem a tenger, a Balaton!
A családi napközisek július 25-én, a kánikulai melegben
elindultak a Balatonhoz.
Balatonmáriafürdőalsót már jól ismertük, ezért azon a
strandon vetettünk horgonyt.
Alig, hogy megérkeztünk, nagy szél kerekedett, komorrá vált az idő, és bizony fél óra múlva már egy kis napsütésért fohászkodtunk. Érdemes volt kitartanunk, hiszen délutánra visszatért a kellemes nyári idő és már el
is felejtettük megérkezésünk viszontagságait. Egy csodálatos napot töltöttünk a Balaton hullámaiban a vadkacsák és a kecses hattyúk között.
Köszönjük a mozsgói önkormányzat segítségét, hogy
támogatja utazásainkat, amivel ennyi sok gyermeknek
örömet okozhatunk.

Iskolai értesítés
A 2013/14. tanév tanévnyitó ünnepségét 2013. szeptember 2-án 8.00 órai kezdettel a Kazaliczky Antal Művelődési Házban tartjuk, melyre szeretettel várjuk a
szülőket, nagyszülőket is.
A tankönyveket a gyerekek az első tanítási napon kapják meg.
Hajdú Szilvia
iskolaigazgató
A fészekből kirepülve már a nagy útra készülődnek a
gólyák. Sajnos ez már a nyár végét jelzi.

Hegedüsné Sz. Tünde

10

MOZSGÓ

Hobbi - Galambok

Mindenkinek van valami különleges hobbija, szenvedélye, valami, amit imád csinálni, gyűjteni, ami örömet
okoz, amitől csillog a szeme, ha mesél róla. Ebben a
hónapban a galambtenyésztést vettük górcső alá. Nem
is gondolnánk, hogy a galambok tenyésztése ennyire
sokrétű. Tenyésztik őket a szép röptük miatt, díszgalambnak, postagalambnak és a húsuk miatt is. Ha pedig valaki megnézi Gaják Sándor és Perecz László
galambjait és meghallgat pár történetet róluk, akkor már
semmi kétsége nem marad, hogy ezek a madarak is
tudnak gyönyörűek lenni.
Elsőként régi osztályfőnökömet, Gaják tanár urat kerestem fel.

Mikor kezdte a galambászatot? Már általános iskolában
megkedveltem őket, a pedellus galambokat tartott,
rendszeresen leszálltak az ablakpárkányra, órák alatt is
szívesen nézegettem őket. 5. osztályban kaptam először galambokat, majd főiskolai éveim alatt meg kellett
válni tőlük. Sokáig nem foglalkoztam velük, majd éppen
a ti családotok hozta meg a kedvemet. Nem tudom
hallottad-e, de amikor építkeztetek, beköltözött a tetőteretekbe egy parlagi galambcsalád, Péter szólt, hogy
nincs-e szükségem rájuk. Befogadtam őket, aztán szépen lassan jött a többi galamb. Először csak az egyik
melléképületet alakítottam át a részükre, majd jött szép
lassan a többi is, jelenleg az összes melléképületben
galambok laknak, a családom lassan attól fél, hogy a
következő a ház lesz, amit befoglalnak. Jelenleg kb. 60
galambom van, Birminghami pergőim és Debreceni
pergőim vannak, délelőttönként látni, mikor a falu felett
köröznek.
Mi a különlegességük ezeknek a madaraknak? Én kifejezetten röpgalambokat tartok. Ez azt jelenti, hogy ők
kistestűek, nem nagyon lehet mit enni rajtuk, és nem is
tudnak olyan jól tájékozódni, mint egy postagalamb.
Ezek a pergők csapatban repülnek 1-2 órát. A különlegességük, ahogy együtt mozognak, és a magasban
elkezdenek pörögni. A tenyésztők célja, hogy minél
több madár repüljön együtt csapatban, de ezt nehéz
elérni. Egyrészt az etetéssel lehet rájuk hatni. Reggel
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kiengedem őket, hogy repüljenek, és csak 2-3 óra múlva engedem be őket az etetőhöz, így megtanulják,
hogy ahhoz repülniük kell, hogy egyenek. A másik titok,
hogy minél fiatalabban kiengedjük őket és akkor megtanulják, hogy nem magányosan, hanem csapatba repüljenek. Őszintén szólva, ez nem szokott nekem sikerülni, mert nagyon sajnálom őket, fiatal korukban még
nem olyan ügyesek, és elkapja őket a héja. Mindig
szomorú látni, ahogy a régóta nevelt galambokat elragadja, de sajnos ez az élet rendje, a galambjaim felét a
ragadozó madaraknak nevelem!
Mit tanácsol, ha valaki galambokat akar tartani? Először
is kell nekik egy hely, ahova a macskák és a nyest nem
tud bemászni, ha ez kész, csak akkor érdemes galambot venni. Ha valaki röpgalambot akar tartani, érdemes
valami olcsóbb fajtával kezdeni. A lényeg a rendszeresség, ugyanabban az időpontban kiengedni, etetni
őket. Ez nem könnyű, behatárolja az egész napot.
Nem is tudok nyaralni menni, kimozdulni, mert a napi
két etetés nagyon megköti az embert. Emellett kétnaponta takarítom az ólakat, ha új galambokat akarok,
külön páraztatni kell őket, ki kell válogatni melyik szép,
melyiket érdemes szaporítani. Oltás is kell a galamboknak paramyxovírus és paratyphus ellen. Idő és pénzigényes hobbi, de aki megszereti őket, azt kárpótolja
mikor nézegetheti a röptüket, és díjakat nyerhet velük
kiállításokon. Szóval, mint minden állathoz, felelősség
kell hozzájuk és türelem!
Már a galambtartás titkaival felszerelkezve keresem fel
Perecz tanár urat, akinél szintén e „szerelem” kezdeteiről érdeklődöm.
Apámnak voltak galambjai, köztük voltak máltai galambok, nekem ők tetszettek meg. Ezek a madarak alakgalambok. Nem a húsáért tartjuk őket, hanem a külső
jegyeik alapján, a szépségük miatt, hobbiból. Feleségemmel 1969-70-ben költöztünk ide az Árpád utcába.
Nem volt még melléképület, a padláson tartottam őket.
Ezeknek a madaraknak szükségük van a fürdésre,
hogy tisztán tartsák tollaikat. Hát gondolhatod, mikor
azt vettük észre, hogy leázott a tető…
A máltai galamb tartása nagy felkészültséget kíván.
Nem tudja a kicsinyeit felnevelni, hiszen a kecses külső
nem teszi lehetővé, hogy a tojásokat betakarja, ezért
dajka kell, postagalambokat, girgalambokat tartok erre
a célra. Most szerettem bele a girgalambokba, jobb
dajkák a postainál, és tovább nevelik a kicsinyeiket,
mint a máltaiak.
Jelenleg 14 máltaim van, fele tojó, fele hím, amelyik
példány nagyon szép, akár 10 évet is megél. Volt olyan
galambom, aki 12 évesen még költött. (A máltai galambokat nem esszük meg, a postagalambot is a feleségem vágja le, én ebben nem veszek részt. Persze a
galambból készült ételeket nagyon szeretem.) Tartásuk
nagyon sok odafigyelést igényel.
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Meg van határozva, hogy milyennek kell lenni külsőleg:
egyenes, hosszú, merev láb, hosszú vékony nyak, rövid
törzs, széles mell, megfelelő szárny és faroktartás. Ez a
fajta Észak-Olaszországból származik, nekem három
színű máltaim van: fekete, kékkovácsolt, fehér.

Olyan mélységgel és szakértelemmel mondta el az
ismérveket, hogy gondolom a kiállításokon igen előkelő
helyezéseket ér el?
Tagja vagyok a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők
Országos Szövetségének és a Máltai és Tyúktartó fajtaklubnak. Évente kétszer veszek részt az általuk szervezett kiállításokon, és valóban igen előkelő helyezést

Ingyen mehetnek múzeumba a családok
A nyári szünetben a szülök nagy gondban vannak,
hogy milyen tartalmas elfoglaltságot biztosítsanak
gyermekeik számára. „Ami érdekes, az általában sokba
is kerül.” – valószínű hasonlóan látta ezt az Európai
Unió, illetve a szakminisztérium is, ezért hoztak egy
rendeletet, amellyel kedvezményesen vagy akár teljesen ingyen lehet ellátogatni egyes múzeumokban. Díjtalanul látogathatják pl. a muzeális intézmények állandó
és időszaki kiállításait az Európai Unió állampolgárai,
ha 6. életévét be nem töltötte, fogyatékos, fogyatékos
személyt kísér (1 személy).
Minden hónap valamelyik hétvégéjén ingyen mehetnek
múzeumba azok a személyek, akik a 26. életévet még
nem töltötték be, vagy 18 év alatti személyt kísérő közeli hozzátartozók (két fő). Sokan nem tudják, hogy
mindenki részére az állami, nemzeti ünnepeinken
(márc.15. , aug.20. , okt.23. ) a muzeális intézményeink
kiállításai díjtalanul látogathatóak. Fontos tudni, hogy
egyéb kedvezmények is vannak, amelyekről az intézményekben célszerű felvilágosítást kérni.
(A magángyűjteményekre, például a Zsolnay-negyedre
nem vonatkozik a rendelet.) A teljes lista és további
információ
a
www.jpm.hu
–t
vagy
a
www.szeretlekmagyarorszag.hu weboldalon található.
Pál Alexandra
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szoktam elérni. Talán nem dicsekvés, de télen rendezik
meg Békéscsabán egy nemzetközi kiállítást, ahol nemcsak a galambjaim indulnak, de felkértek a bíráló bizottság tagjának is. Már többször bíráltam (mutatja a
galamb bíráló pecsétet), de azért a nemzetközi mezőnyben bírálónak lenni, mégis egy különleges felkérés.
Hogyan szerzi be a galambokat?
Mi, máltaisok jól ismerjük egymást az országon belül és
kívül is. Baranyában öten vagyunk, akik ezzel a galambbal foglalkozunk, de az Alföldről is sokan jönnek
hozzám és sokat járok, járunk mi is vérfrissítés, tapasztalatszerzés miatt. Sokba kerülnek ezek a példányok
(nekem elárulja, de kéri, hogy ne írjam le), de nem haszonszerzés miatt adjuk el a galambokat. A bevételből
új egyedeket vásárolunk. A határon kívül is szoktunk
csereberélni, de ez nem publikus.
Természetesen beszélgetésünk végén megcsodálhattam Laci bácsi galambjait is. A beszélgetések alatt magával ragadott az a lelkesedés, ahogyan volt tanáraim
meséltek.
Puskás Kata

Idegen nyelvi vagy informatikai képzés
szinte INGYEN!
Vegyen részt, az Európai UNIÓ által 95-98%-ban
finanszírozott, idegen nyelvi vagy
informatikai képzésen!
Most 90.000 Ft értékű támogatást nyerhet idegen nyelvi vagy
informatikai képzésére, ha
- elmúlt 18 éves,
- nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban –ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt más hazai
vagy Európai Uniós forrásból támogatott idegen
nyelvi és informatikai képzésben,
- vállalja, hogy a képzés költségeit maximum 1.800 4500 Ft önrésszel egészíti ki.

Aki szeretné felfrissíteni tudását, vagy szeretne tanulni,
jelentkezzen!
Az eddigi jelentkezések függvényében kezdő informatika és angol nyelvi tanfolyamokat indítunk Mozsgó községben, várhatóan október, november hónapban. Vannak még szabad helyek a tervezett tanfolyamokra! Kérjük, aki élni kíván a lehetőséggel augusztus 14-ig a községi könyvtárban jelentkezzen!
Szükséges adatok: születési dátum, állandó lakcím, adószám, email cím, telefonszám.
Puskás Éva
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„Környezetünk ismerősei”
Kabócák (pl. Mannakabóca, szarvas kabóca, vérkabóca, óriás énekes kabóca..)

Két pár hártyás szárnnyal rendelkező rovarok. Szúrószívó szájszervekkel növényi nedveket fogyasztanak.
Tölgyfán, fűzfán, égerfán, de málnaágakon és fűféléken
is megtalálhatók. Melegkedvelők. A trópusokon és mediterrán vidékeken a legaktívabbak. A hímek szinte
fülsértő módon cirregnek. Igen gyorsan repülnek. Potrohuk elején a két kifeszített hártyához igen erős izmok
tapadnak. Ezek a helyreugró hártyákat behorpasztják,
akár másodpercenként 400-szor is. Ez adja az erős
hangot. Lárváik buborékokban vagy tajtékszerű habburokban élnek. Igen hosszú ideig fejlődnek. Találtak már
17 év alatt fejlődőt, amelyik imágóként – kifejlett rovar –
csak egy évet élt! Nálunk leghangosabb az óriásénekes kabóca.
-G-
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mutatós, hanem száraz virágként is kitűnően díszíti a
lakást. A vadon élő faj fehér virágzatú, nehezen törhető
szárral, gyűjtéséhez mindenképpen metszőollót
ajánlanék. Drogja a 30-40 cm-es teljes virágzásban
lévő hajtás vagy 5-6 cm szárrészű fehér virágzat. Ezen
drogok teáját belsőleg gyomor-és epebántalmaknál,
étvágytalanságra használják. Külsőleg sebgyógyításra,
borogatásra is alkalmazzák. Egy maréknyi cickafarkot
fürdővízbe dobva bőrtisztító, bőrnyugtató hatású.
Illóolaja kék színű azulént tartalmaz, ami a kamillának
is az egyik fő hatóanyaga.
Az orbáncfű szintén füves, cserjés kaszálókon,
réteken található. A virágban lévő hajtás felső 30 cm-es
része tartalmazza a legtöbb hatóanyagot. Teája
neurotikus, depressziós tüneteknél alkalmazható, oldja
a feszültséget, álmatlanság, nyugtalan alvás esetén is
kiváló. A változókor kellemetlenségeit, a kamaszkor
feszültségeit is enyhíti .
Külsőleg olajos kivonata idegbecsípődés kezelésénél
hatékony. Az égési sebek fájdalom és hegesedés nélkül
gyógyulnak az orbáncfűolajtól. Tartós kezelésnél
figyeljünk arra, hogy az erős napfénytől bőrgyulladás
léphet föl egyéni érzékenységtől függően.
A következő sárga virágú növényünk az
aranyvessző.
A hajtás felső, legfeljebb 40 cm-es részét vágjuk le,
ügyelve,hogy minél kevesebb vastag szárrész kerüljön
a drogba. Legjobb a vékony, leveles, virágzó hajtásrész
begyűjteni. Köszvénynél, vesegyulladásnál, vesekő
esetén jól alkalmazható teája. Szív-, és
veseelégtelenségből adódó ödémáknál azonban tilos
használni.
Külsőleg száj- és garatüreg-gyulladásnál gargalizálásra
és rosszul gyógyuló sebek borogatására alkalmazzák.

Néhány réten virágzó gyógynövényünk
A nyáron herbájukért (virágos, leveles hajtás) gyűjthető,
vadon termő gyógynövényeink közül hármat szeretnék
bemutatni:
a cickafark, a orbáncfű,az aranyvessző
A természet kincsestára sokféle betegségre kínál
megoldást. Keressük meg ezeket, használjuk ki
problémáinkra, fájdalmainkra. Az alábbi füvek is sokféle
betegségnél hatásosak.
A cickafark jól ismert mezőkön, legelőkön,
kaszálókon fellelhető növényünk.
Nemesített
változata
a
sárga virágzatú,
hosszú szárú
cickafark, amit
virágoskertekbe
előszeretettel
ültetnek.
Nemcsak
itt

Lebedy Mária

Az élet teret követel magának

Fotó Gróti László
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Az emberélet fordulói
A régiek hitében - mint már írtam - a gyermek Isten
tenyerén van, tőle kapja létét, tudását. A vízöntő, majd
a halak időszaka az áldozat, a várakozás, ugyanakkor
a teljesség időszaka. A természetben az éves körben
ez a kora-tavaszi időszak. Ez a feszülő csíra időszaka a
természetben csakúgy, mint a gyermek életében. Ez a
kerek egész világ, amiben a védett teljességben él a
gyermek,szinte egy csapásra megváltozik. A feszülő
csíra állapotából a kirobbanó növekedés a nekilódulás,
szaladás, a kos időszak (keleten a kutya) jön el a
gyermek életében. Az eddigi kerek világ szétesik,
ugyanakkor sokrétűvé válik. Már több részre szakad
napja a gyermeknek. Növekedése , nevelése már nem
csak otthon, hanem ideje egy jelentős részében az
iskolában történik. Az iskola és az otthonon kívül még
számtalan helyre kell "szétossza" magát. Különböző
szakkörök, esetleg zeneiskola, valamilyen sportolás, és
még számtalan hely, ahol maga gyermektársadalmában, időnként a felnőtt társadalomban meg kell állja a
helyét. A kirobbanó kos természetét összhangba kell hozza a
megnövekedett feladatok felelős
elvégzésével. Sokszor elnézem a
járdán hazafelé ballagó kisiskolásokat, hatalmas táskával a hátukon. A lassan eget ostromló civilizáció, ekkora terhet kell rakjon
egy hétéves gyerek vállára? A
"sok kilónyi ismeret"-ből vajon
hány dekát fog alkalmazni élete
során? Egyáltalán a hátán cipelt
könyvekből mennyit lehet megtanulni az elemi ismeretekből, a
társadalmi és párkapcsolatokból, a munkáról stb.?
Hogy határozza meg a maga helyét a világban, ha többet kell tudjon Amerikáról, mint a faluról ahol él? Már
az én korosztályom sem tanulta a szűk környezete
(faluja) utcáit, a települést ölelő dombok neveit. A dűlők,
művelt szántók emberöltőkön keresztül kialakult nevei
már csak helyrajzi számokká silányulnak, ha nem
adódnak át a gyermekeknek, unokáknak. A moldvai
ember leszúrja botját az udvarán, s azt mondja "Itt a
világ közepe!" Mindent innen határoz meg, ismer meg
egyre távolodva a meghatározó középpontból. Nem
adhatnánk meg ezt a biztonságot már az iskolás gyereknek? Egy középpontot, ahol ő a középen van. Helye
van a világban! Van, honnan megismerje egyre szélesebb körben az őt körülölelő világot. Persze vannak
tanítók, tanárok, akik a kötelező tananyagon túl nevelnek és életre is tanítanak akkor, amikor erre legfogékonyabb a gyermek. A mai sikerorientált, versenyszellemű
világunkban nehéz megtalálni az arányt, a mennyiséget, hogy mennyi terhet tegyünk a hátizsákba. A pakolás közben hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a vi-
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lágba belerobbanó, rohanó gyereknek - aki már lekerült
isten tengeréről - ebben a korban nagy szüksége van
az őt körülvevő felnőttek óvó, védő szerepére.
Akár csak az óvodában, ekkor is nagy szüksége van
a gyermeknek a közös játékokra társaival. A közös
játék alakítja, fejleszti - divatos szóval élve - a kommunikációs készségét. Hasonlóan fontos a kézzel végzett
munka, barkácsolás, kézművesség, kézimunka. Ezen
utóbbiak, és az előbb említett közös játék, fejleszti az
agy tanulás - tudás központját. Neves orvosok, pszichológusok, pedagógusok állítják, ha az említetteket nem
csinálja a gyerek, nem csak az a baj, hogy nem tud
majd egy szeget beverni, a nagyobb baj, hogy nem
tudja a matematikát, irodalmat, biológiát stb. hatékonyan tanulni. A villanypásztor (lásd: tv, számítógép)
pont az előbb említett közös játékoktól és kézművességtől, a ház körüli teendőktől vonják el a gyermeket,
cserébe csak egy virtuális világot adva. Nem a számítógépet hibáztatom. Jó dolog, ha jóra használják. A
szülő, nevelő feladata, hogy a "még neveletlent" megtanítsa, mire és mennyit használja
a gépet.
A tíz-tizennégy éves
gyermek a bika időszakát éli :
gyűjt, töltekezik "tövében erősödik", mint a májusban erősödő
gabonák és legtöbb növény a
határban, hogy megerősödve a
nyár beköszöntével szárba szökkenhessen. A töltekezés nem
csak testi vonatkozású. Ebben a
korban lesz kíváncsi: mivel foglalkoznak, "kik is" a szülei? Mit csináltak életükben korábban nagyszülei? Ki volt dédanyám, dédapám? Ekkor kell megismerkednie nemzetsége gyökerével, s a nemzetével is.
Ki a magyar, kik vagyunk, honnan jöttünk? Persze ehhez "ráérő" szülő és tanár, tanító kell. ( Az UNESCO
statisztikája szerint egy átlag szülő ma Európában 12
percet foglalkozik nagyjából ebbe a korosztályba tartozó gyerekével.) Ahhoz, hogy a gyerek "törvényben erősödjön" és megtalálja helyét a világban, a kötelező
tananyagon túli oktatás, beszélgetés kell. Szükség van
otthoni családi ebédekre, vacsorákra, megünnepelt
névnapokra, születésnapokra, más összejövetelekre,
és szükség van közösen végzett munkára. A felsoroltak
nem jövedelemtől függenek. Ha lehetőség van rá (ez
már részben anyagi) csodákat tehet egy-egy közös
nyaralás. A közeli, csendes, olcsó hely mindig jobb,
mint a messzi, zajos, költséges.
A visszalévő nyári időben, vagy az őszi utószezonban
kívánom az olvasóknak legalább egy hosszú hétvégét
tudjon a család kirándulni.
Győri Sándor
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Digitális átállás
2012. október végén, Magyarországon is elindult a
digitális átállás folyamata. Az átállás még több ingyenesen fogható csatornát, kiváló kép- és hangminőséget és egyéb extra szolgáltatások lehetőségét
jelenti. A folyamatot a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) irányítja.
Az analóg sugárzás lekapcsolása után a hagyományos szoba- vagy tetőantennával és televízióval
csak akkor lesznek elérhetőek a jelenlegi adások
ELŐFIZETÉSI DÍJ NÉLKÜL, ha a nézők (egyszeri
költséggel) beszereznek egy megfelelő jelátalakító
készüléket (úgynevezett set-top-boxot), amelyet a
televízióhoz csatlakoztatnak, vagy ha olyan új tévékészüléket (integrált tévé) vásárolnak, amely ezt a
megfelelő vevőegységet már beépítve tartalmazza.
A set-top-boxot az antenna és a televíziókészülék
közé csatlakoztatva a legrégebbi típusú tévékészülékkel is fogható lesz az adás. A digitális átállás a
nézők számára számtalan előnnyel jár. A digitális
földfelszíni sugárzás az eddig megszokott három
csatorna (M1, RTL Klub, TV2) mellett további csatornák vételét teszi lehetővé. Emellett a digitális
sugárzás jobb kép- és hangminőséget biztosít, és
különböző kiegészítő szolgáltatások igénybevételét
is lehetővé teszi.
MOZSGÓ KÖRZETÉBEN 2013. 10. 31-ÉN LESZ
AZ ÁTÁLLÁS
A NMHH segítséget nyújt azoknak a szociálisan leginkább rászorulóknak, akik állami segítség nélkül nem
tudnának átállni az új rendszerre. A Digitális Átállás
Támogatási Program keretében azok, akik a Magyar
Államkincstár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetőleg a helyi önkormányzat adatai alapján
rászorulnak, állami segítséggel juthatnak hozzá a digitális MŰSORSZÓRÁS VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖKHÖZ.
A programban az a személy kaphat támogatást, aki
az alábbi szociális ellátások valamelyikében részesül:
rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat kap, időskorúak járadékában,
saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, saját
jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, illetve
2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57
000 forintot.

2013. augusztus

Az NMHH létrehozta az ún. rászoruló felhasználók
nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a
fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Az NMHH a rászorulók adatait 2012 novemberében megkérte Mozsgó község
önkormányzatától.
Ez alapján a hatóság felmérői 2013. augusztus 31ig felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek
az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében. Aki 2012.
november 15.-e után vált rászorulttá, egyénileg
nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából. A digitalistv@nmhh.hu weblapról tölthető le
igénylőlap. Valamint a 06-80/38-39-40-es ingyenesen hívható számon lehet felvilágosítást kérni. A
fent megadott elérhetőségeken igénylési egységcsomag is kérhető, melyben a személyre szabott
támogatási formákról nyújtott tájékoztatás mellett
bérmentesített borítékot is küldenek az igénylőlap
mellé. Igénylőlapot az igénylő igénylési címe (állandó lakóhelye) szerinti lekapcsolási időpontot követő
30. napig van módja beküldeni az NMHH számára.
Az igénylőlapokat az alábbi címre kell megküldeni:
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Debrecen
Pf.: 230/1 4001
Az állami támogatás a közszolgálati műsorok (m1,
m2, Duna, Duna World) vételét biztosítja és nem
pénzbeli juttatás. Az új, digitális adások vételét lehetővé tevő eszközök (antenna, kábel, dekóder) telepítésének támogatását jelenti.
Vida Evelin

Zágrábi kirándulás

2013. augusztus 13-án, kedden egynapos kirándulást
szervezünk Zágrábba, melyre még várunk néhány jelentkezőt. Részvételi díj: 4000. – Ft, mely az útiköltséget tartalmazza. Jelentkezni a könyvtárban lehet személyesen, vagy telefonon: 73 344 060.
Mozsgóért Egyesület vezetősége
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2013. augusztus

Megyei III. osztály Czibulka csoport felnőtt
2013/2014. őszi
Egy hosszabb pihenő után megkezdték az edzőmérkőzéseket a focistáink. Négy új igazolással
bővült a csapat: Takács Mihály, Szili Péter, Szarvas Bence, Vágner Csaba. A felnőtt megyebajnokság augusztus 18-án kezdődik a megye II-es és a

megye III-as csoportban. Előtte augusztus 11-én
Megyei Magyar kupa-forduló lesz. Megye IV. csoportban játszó Endrőccel mérkőzik meg a csapatunk. Hajrá Fiúk! Hajrá Mozsgó!

A júliusi, augusztusi mérkőzések eredményei:

Augusztusi mérkőzések

Barátságos mérkőzések

Magyar kupa

2013. 07. 14. Szentegát – Mozsgó
3–9
Góllövők: Hegyháti József (3), Horváth Benjamin (2),
Szili Péter (2), Lengyeltóti Máté, Zsigmond Bálint

2013. augusztus 11. (vasárnap) 17:30
Endrőc – Mozsgó

2013. 07. 21. Mozsgó – Szentegát
6–1
Góllövők: Hegyháti József (2), Szarvas Bence (1),
Horváth Benjamin (2), Teberi Attila (1)

2013. augusztus 17. (szombat) 17:30
Mozsgó – Magyarszék

2013. 07. 28. Somogyhárságy – Mozsgó 2 – 1
Góllövők: Teberi Attila(1)

2013. augusztus 25. (vasárnap) 17:30
Görcsöny – Mozsgó
2013. augusztus 31. (szombat) 16:30
Mozsgó – Drávafok

Mozsgói Sportnap

2013. 08. 03. Mozsgó – Szigetvár
Góllövők: Szarvas Bence (1)

Bajnoki mérkőzés

1–3

Paizs Emléktorna, Somogyhárságy

2013. 08. 04. Mozsgó – Nagydobsza
7–1
Góllövők: Horváth Benjamin (4), Szarvas Bence (2),
Lengyeltóti Máté (1)
A bajnokság a www.bmlasz.hu internetes portálon követhető.

Megyei III. osztály
Czibulka-csoport együttesei:
Görcsöny
Magyarhertelend
Bükkösd
Drávafok
Egerág
Kishárságy
Kővágószőlős
Lakócsa
Mágocs
Magyarszék
Gyód
Szabadszentkirály
Szentlászló
Szentlőrinc
Csertő
Mozsgó
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