Mindezek megvalósításához nagyon nagy szükségünk volt a község lakóinak segítségére, megértésére, bizalmára és türelmére! Köszönöm még egyszer mindenkinek!
Az új évben is folytatjuk a megkezdett munkát,
élünk a felkínálkozó lehetőségekkel. A legfontosabb a jövőben is az összefogás.

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
December 31-e mágikus erővel bír: az emberek
ilyenkor szánják el magukat a legnagyobb döntésekre és életmód-változtatásokra, tervezik a jövőt,
célokat, feladatokat tűznek ki.
Az önkormányzatoknak az idei évben sem lesz
könnyű dolguk, hiszen a finanszírozási rendszer
továbbra is kevés mozgásteret enged meg, más
utakat kell keresni. Rengeteg lehetőség van körülöttünk a továbblépésre, ha figyelmünket a megoldások felé fordítjuk.
Az eltelt ciklusban úgy gondolom bebizonyítottuk,
hogy Mozsgó élni tudott a kínálkozó lehetőséggel.
Több év munkájának a gyümölcse beérni látszik,
olyan eredményeket tudtunk eléri közösen, melyekre büszkék lehetünk mindannyian. Vállalkozó
önkormányzat vagyunk, van üzemcsarnokunk, gépeink, felszerelésünk. Elkészült a közel 40 millió
forint értéket képviselő vágópont, felújítottuk,
megőriztük, használatra alkalmassá tettük a régi
uradalmi központ épületeit, falu- és utcaképünk
rendezett, napkollektorokat szereltettünk fel, a
sportöltöző új berendezést kapott, van szabadtéri
színpadunk, – hogy csak a legkiemelkedőbb beruházásokat soroljam.
Közben nem maradtak el közösségi rendezvényeink, történelmi, kulturális értékeinket megőriztük,
hírnevünket öregbítettük. A Mozsgói Kakasfesztivál
régiós szinten ismert, de már országos szinten is
egyre több bemutatkozási lehetőséget kaptunk.
Nagy eredménye volt a 2014-es esztendőnek,
hogy a lelkes focikedvelők segítségével labdarúgócsapatunk bekerült a megyei II. osztályba.

A közfoglalkoztatás rendszerével az idei évben is
élni kívánunk, a foglalkoztatási terveket már beadtuk, az ebből származó előnyöket maximálisan ki
akarjuk használni. A gépeket, felszereléseket folyamatosan fejlesztjük és pótoljuk. Jelenleg egy
négy kerék meghajtásos új kommunális traktorra
adtuk be az igényünket, mellyel a járdák javítását is
el tudjuk végezni.
A község legnagyobb beruházása a vágópont,
elkészült. Az üzem engedélyeztetése három lépcsőben történik. A hivatalos használatba vételi engedélyt már november hónapban megkaptuk, az
ideiglenes működési engedélyt szintén kiadta a
megyei hivatal. A törvényi előírás alapján a folyamatos működést fogják a harmadik körben vizsgálni, akkor kapjuk meg a végleges működési engedélyt. A 2015. évben lesz a működés kialakítása.
A vágópont mellett készült el a sertéshizlalda, ahol
a megtermelt takarmánnyal fogjuk a sertéseket
hizlalni. Cél az évenkénti 80-100 db sertés hizlalása, majd ezt követően vágása. A hússal az iskolai
konyhát fogjuk ellátni. Távlati cél egy húsbolt kialakítása, ahol a lakosság is friss, ellenőrzött minőségű húshoz jutna a piaci ár alatt. Itt szeretném kiemelni, hogy köszönet illeti a közmunkásokat, és
mindazokat, akik részesei voltak a 40 milliós értékű beruházás megvalósításáért.
A szennyvíz- és csatorna hálózat tervei már az előző ciklusban elkészültek. A mostani pályázati kiírás
csak 2000 fő fölötti lakosságszám esetén támogatja a beruházást. Csak abban az esetben lenne esélyünk, ha Szentlászló községgel közösen adnánk
be a pályázatot.
Az Alsószőlőhegyen már régóta tervezzük az új
közösségi ház megépítését. Örömmel számolhatok
be arról, hogy a kivitelező kiválasztása megtörtént,
az alapokat már kijelöltük.
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Az átadási határidő április 30. A 220 m2 alapterületű ház a szőlőhegyi lakosság közösségi és kulturális igényeit fogja szolgálni. A nagyteremben rendezvényeket, összejöveteleket lehet tartani. Lehetőség lesz a foglalkozások tartására, a szabadidő
tartalmas eltöltésére, internet elérhetőségre. Úgy
gondolom, hogy mérföldkőt jelent Mozsgó és Alsószőlőhegy kapcsolatában. A szemétszállítás is
folyamatos gondot okoz, itt fogunk egy konténert
elhelyezni a lakosság részére.
Szintén nagy probléma a megközelítés. Már több
alkalommal próbálkoztunk pályázati úton megoldani a szőlőhegybe vezető út elkészítését. Most
Adreas Ebner úrral közösen pályázunk, a kialakításában az önkormányzat a nyomvonal elkészítésében vesz részt.
Két nagy volumenű elképzelésünkről, álmunkról
szeretnénk még beszámolni.
A Biedermann kápolna már több évtizede használaton kívül áll. Célunk, hogy látogathatóvá, használhatóvá tegyük. Első körben az állagromlást kí-

vánjuk megállítani. Különlegességében, hangulatában oly különleges, ezt kívánjuk bemutatni. A térségben élők számára komolyzenei- és dzsesszkoncerteket tartanánk, kiállítótérként használnánk.
A parkban kialakított színpadon színházi- és operett előadások zajlanának.
A sport, a mozgás szerepe megnőtt. Az általános
iskolásoknak kötelező a mindennapos testnevelés,
három korosztályban vannak focicsapataink, nagyon jól működik az asztalitenisz szakosztály, van
jóga, sakk. Jövőbe mutató, de nem elérhetetlen cél
egy sportcsarnok megépítése a Kada kertben.
Kívánom mindenkinek, hogy az új év is legyen
mindenekelőtt egészségben gazdag, tevékenységben és eredményekben bővelkedő, és hozzon igazi
örömet, szeretetet és megbecsülést egymás iránt!
Boldog új évet kívánok!
Kovács Zsolt
polgármester

VÁGÓPONT ÉPÍTÉSE
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Id. Tamasics János

MIT VÁROK 2015-TŐL?

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

2015-től vidámságot várok és kevesebb szomorúságot.
Egészséget mind magamnak, mind
a családomnak. Egy kicsit több
kitartást és szorgalmat. Sok kalandot, izgalmat az új iskolámban. Az
emberek egymás iránt több megértést és nagyobb nyitottságot.
Viljovácz Kitti

Szálljanak, mint a sasok
tiszta szárnyú szavak
Homályos ablakok
tükörré váljanak.
Beborult ég felett
ragyogjon már a Nap.
Dudva s gaz helyett
virágok nyíljanak.
Olvadjanak már fel
a jéggé vált szívek.
Szeretet nagyon kell
most már mindenkinek.
Tegyünk nagyon sok jót!
S mindenek fölött.
Tárjuk ki az ajtót
az igazság előtt.
Nyitottá váljanak
a bezárt ablakok.
Újra láthassanak
világot a vakok!
Menjenek a bénák
s újra járjanak.
Szóljanak a némák
és kiabáljanak!
A hiánnyal szemben
legyen minden bőven:
Minden magyar ember
bízzon a jövőben!
Kapjuk meg olcsóbban
ami sokba kerül…
Éljünk okosabban!
S minden sikerül.

Mint nyugdíjas elsősorban egészséget, hiszen ebben a korban már ez a legfontosabb nekem. A boldog nyugdíjas évek, egy tengerparti nyaralás vagy anyagi biztonság
mindegyik jó lenne ha megvalósulna. Ugyanakkor megnyugvással
töltene el, ha gyermekeim boldogulnának az élet minden területén.
Szeretném, ha az egyesület 2015. évben is folytatni tudja azt a nagyon jó hagyományt, hogy ÉRTÉKES és szórakoztató programokat,
(kirándulás, színház, hagyományőrzés, falusi rendezvények), szervezzen. Az elkövetkezőket és az eddigieket is köszönöm. Az újság
minden munkatársának eredményes boldog új évet kívánok!
Szabados Zoltánné
Hogy mit várok a 2015-ös évtől? Érdekes a kérdés, de azt hiszem
én inkább arra tudnék válaszolni hogy magamtól mit várok a 2015ös évben. Ezt pedig egy szóval ki tudom fejezni : kitartást. Újévi fogadalmam az volt, hogy minden nap csinálok valami hasznosat, valamit, ami közelebb visz a fejemben elképzelt álmokhoz és célokhoz.
Legyen az egy idegen nyelvi teszt kitöltése, egy szakmai könyv elolvasása vagy a mindennapi sport. A kitartást pedig azért várom el
magamtól, mert mindig van egy pont, amikor nehéz lesz továbbfolytatni amit elkezdtem, és amikor legszívesebben azt mondanám,
hogy nem csinálom tovább. Ezt a pontot szeretném átlépni 2015ben, és eljutni odáig mikor már azt a mondatot hogy „ez túl nehéz”
felváltja az „ ez könnyű” mondat. Elég általános szöveg tudom, hiszen ezeket mindig minden ember megfogadja. De én mégis ezt
várom a 2015-ös évtől. Remélem sikerül. 
Tormási Viktória

Öröm lesz számunkra
a boldog pillanat.
Kicsi országunkra
ha felragyog a Nap.
Szálljanak, mint sasok
tiszta szárnyú szavak.
Emberi farkasok
báránnyá váljanak!
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Egy sikeres, baleset- és konfliktusmentes,
élménydús évet. A tavalyi év után áldás lenne.
Több időt akarok szánni a tanulásra, és arra hogy
olvassak - mert arra sosem elég az idő. Hatalmas
bulikat, és koncerteket. És lehetőséget az utazásra.
Tettek/tettetek újévi fogadalmat? Ha nem, még
mindig nem késő. Nem az újév első napjától kell,
hogy belevágjunk, lehet később is, minden csak
elhatározás kérdése. Jó motiváció hogy edzeni
kezdjünk, leadjunk pár kilót vagy megtanuljunk egy
új nyelven beszélni. Új dolgokat ismerjünk meg, és
fedezzünk fel. Én tettem újévi fogadalmat. Most
Önök/ Ti jöttök!
Ráadásként pedig íme 2015 első kihívása:
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/2015legkemenyebb-kihivasa-50-konyv-1-ev-alatt/
A kihívás lényege hogy egy év alatt 50 könyvet
olvassunk el, a kihirdetett pontok alapján. A sorrend teljesen mindegy, nincs megszabva konkrét
könyv vagy író, tehát bőven lehet miből választani.
De félreértés ne essék, itt nincs 1. 2. vagy 3. helyezés, nincs nyeremény. A jutalom a tudat, hogy elolvastad ezt az 50 könyvet, teljesítetted a kihívást.
Juhász Dalma

Minden évben megfogalmazódott bennem ez a
kérdés és most el is gondolkodtam rajta.
Nincsenek nagy elvárásaim ezzel kapcsolatban,
hiszen számomra a tavalyi év is meghozta a hozzá
fűzött reményeket, de jó lenne egy teljesen átlagos
év. Azt értem ezalatt, hogy az évszaknak megfelelő
időjárás legyen, télen hóval, nyáron meleggel, legyen tavasz és ősz, teremjenek bőven a gyümölcsfák, az aszály vagy a sok eső ne tegye tönkre a
kiskertünk zöldségeit. Ismét legyen szőlő és lágy
kenyér. A családom minden tagja legyen egészséges, legyen munkájuk, fedél a fejük fölött, és meg-
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értésben legyen részük. Az unokám legyen boldog
és a gyermekeim találják meg a helyüket az életben. Szeretnék elég erőt és kitartást ahhoz, hogy
megvalósítsam kitűzött céljaimat.
Bege Amália
KEZDJÜNK ÚJ ÉLETET!
Ilyenkor új év elején az ember fogadkozik, hogy
miben akar változni, illetve min akar változtatni az
elkövetkező hetekben, hónapokban. Vegyük komolyan ezeket a fogadalmakat. Fogjunk hozzá a
negatív, rossz gondolataink kitakarításával, hogy a
helyüket pozitív, jó gondolatok vegyék át.
Nagy igazság rejlik Norman Vincent Peale amerikai
tiszteletes bölcsességében: "Változtasd meg a
gondolataidat, és megváltoztatod a világot". Miért
olyan fontos ez? Gondolatainknak óriási ereje van:
azok határozzák meg szavainkat, szavaink pedig a
tetteinket. Tetteink alakítják a jellemünket, jellemünk pedig a sorsunkat szabja meg.
Célok nélkül mi is olyanok vagyunk, mint a viharos
tengeren kormányos nélkül hánykolódó hajó, mely
soha nem ér kikötőbe.
Vegyünk elő hát egy papírlapot, és írjuk le a fogadalmainkat. Ez azért fontos, mert így nyomatékossá tesszük a fogadalmainkat. Fűzzünk hozzájuk
dátumokat, hogy mikorra akarjuk őket elérni.
(Szándékosan az „akarjuk” szót írtam a „szeretnénk” helyett, mert ez utóbbiban benne van, hogy
nem bízunk magunkban.) Így fogadalmaink konkrét
célokká válnak. Ellazult állapotban rendszeresen,
hittel, vágyakozással és elvárással képzeljük el,
hogy meg is valósultak a leírt fogadalmak. A lapot
őrizzük meg, és vegyük majd elő az év végén. Érdekes lesz visszanézni és kipipálni, hogy melyeket
valósítottuk meg.
Céljaink valóra váltásához lehet, hogy új szokásokat kell felvennünk. Egy tyúknak, melynek akkora
agya van csupán, mint egy rizsszem, képes arra,
hogy három hét alatt elsajátítson egy új szokást.
Ezért ha mi is kitartóak vagyunk, és legalább 21
napig ismételjük új szokásainkat, akkor azok a jellemünk részévé válnak. Ez így egyszerűen hangzik,
azért mégsem teljesen az: készüljünk fel arra, hogy
komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. A kitartás, az önfegyelem, az elszántság azonban meghozza gyümölcsét.
Ne másokat akarjunk megváltoztatni tehát, mert –
bár lehet, hogy az könnyebbnek tűnik –, sokkal
nehezebb. Kezdjük inkább saját magunkkal, és
meglátjuk, hatni fog a környezetünkre.
J.T.H.
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JOGOSKODÓ
Közcélú foglalkoztatottak, munkavállalók
személyi jövedelem bevallása

ANYAKÖNYVI HÍREK – HALÁLOZÁS
Orsós György (szül. 1970.04.26. an.: Bokor Piroska) volt Mozsgó Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos
meghalt 2014. december 3-án.
Nyugodjon békében!

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás) január havi
kifizetésének időpontja:
2015. február 4. (szerda) 10-16 óra.

A munkaviszonyból, így a közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemről is, a magánszemély
személyi jövedelemadó bevallásában köteles számot
adni. Ezt abban az esetben is teljesíteni kell, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezett.
Nagy segítség, az állami adóhatóság a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból elkészíti a bevallást.
Amennyiben több helyen dolgozott, vagy gyermekkedvezményt vett igénybe stb, ezekről sem kell külön nyilatkozni, hiszen az adóhatóság az adatokat nyilvántartja.
Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ha nem akarjuk
elkészíteni, vagy a munkáltató nem készíti el a bevallást!!!
Mi a teendő? Le kell tölteni a 1453NY jelű nyilatkozatot,
ki kell tölteni és el kell juttatni a NAV Baranya Megyei
Adóigazgatóságához (7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.
Postacím:7602 Pécs Pf.: 230. Tel: 72/533-500.
Fax:72/212-133) levélben, személyesen vagy ügyfélkapun keresztül.
A nyomtatvány kézzel is kitölthető, de fontos, hogy
alá kell írni!
A nyilatkozattal együtt igazolást, egyéb iratot (pl.: munkáltatói, kifizetői igazolás, kedvezmény igénybevételére
vonatkozó igazolás, stb.) nem szabad beküldeni!

Tisztelettel és szeretettel
köszöntjük
azon 70 év feletti
Mozsgói Lakosokat, akik
Januárban
ünneplik születésnapjukat!
Bálint Árpádné, Árpád utca
Bartha Józsefné, Batthyány utca
Gróti Józsefné, Mátyás kir. utca
Gulyás Józsefné, Kolozsvári utca
Ihász Józsefné, Mátyás kir. utca
Marosi Lajosné, Batthyány utca
Módenszieder János, Mátyás kir. u
Pápai József, Árpád utca
Povolni Józsefné, Árpád utca
Szubotics György, Pozsonyi utca

A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő beküldésének határideje: 2015. február 16. Későbbi időpontban már nem
lehet beküldeni!
Az adóhatóság a nyilvántartott adatokból egy személyre
szabott 1453E jelű egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallást készít el, melyet visszaküld a lakcímre.
Az elkészített bevallás tartalmazza a kiszámított adóalapot, az azt terhelő adó összegét, a visszatérítendő, illetőleg a befizetendő adót. A bevallás mellékleteként az
állami adóhatóság közli a rendelkezésére álló - a bevallás alapjául szolgáló - adatokat is, így a munkáltató(k)
és/vagy kifizető(k) Önre vonatkozó adatszolgáltatásait,
továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Ön a birtokában lévő
igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekből az állami adóhatóság számolt.
Amennyiben nem talál hibát, nincs más teendő, mint
a 1453E jelű egyszerűsített bevallást 2020. december
31-éig meg kell őrizni! Figyelem! Amennyiben a kiküldött 1453E jelű egyszerűsített bevallás kiegészítésre
szorul, a bevallást Önnek mindenképpen vissza kell
küldenie!
A nyomtatvány letöltésében segítenek a könyvtár munkatársai!
Forrás: NAV
Puskás Éva
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Eddig nem volt alkalmunk beszélgetni, de mindig is egy határozott személyiségnek tűnt számomra. Őt hallgatva be is bizonyosodott, hogy
valóban egy határozott, céljaiért kitartóan küzdő emberről van szó.
Tarlac Istvánné, Szilvivel beszélgettem, akit
első alkalommal választottak be a képviselőtestületbe. Szilvi igazi tősgyökeres Mozsgóinak
számít.
A szüleim is Mozsgón laktak, itt nőttem fel, ide
jártam óvodába, iskolába, a munkahelyem is itt
van. Minden gyökerem ide köt. Számtalan lehetőségem lett volna, hogy elmenjek innen, de soha
nem gondoltam a váltásra. Nagyon szeretek itt
lakni, büszke vagyok arra, hogy ebben a faluban
élek és dolgozom.
A 2006-os választások kudarca után, most mi
motivált abban, hogy újra elindulj a képviselő
választáson?
Azt gondoltam, hogy eltelt jó pár év ahhoz, hogy
tapasztalatokkal felvértezve újra megpróbáljam,
tudatosan készültem rá. Úgy éreztem, még bizonyítanom kell az itt lakó embereknek, hogy lehet
rám számítani, lehet velem együtt dolgozni és tudunk együtt tenni valamit Mozsgóért.
Tagja lettem a sportegyesületnek, majd párhuzamosan a Mozsgóért Egyesületnek is, melyben még
most is munkálkodom. Feltétel nélkül fogadtak be
a csapatba, szeretek velük dolgozni és ők is velem.
Nagyon sok rendezvényt szervezünk együtt, melyben mindig vezető szerepet játszottam a szervezésben és a tevőleges munkában egyaránt.
Úgy tűnik sikerült bizonyítanod, hiszen bekerültél a testületbe. Számítottál rá?
Természetesen bíztam a sikerben, de úgy gondoltam, ha mégsem kapok bizalmat, nem haragszom
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senkire, nincsen ebből probléma, megpróbálom
legközelebb. A választás napján nem voltam sehol,
nem beszéltem senkivel. Kovács Zsolt polgármester úr hívott fel először, hogy gratuláljon. Furcsán
reagáltam le a dolgot. Az első gondolatom az volt,
hogy van benne annyi becsület, hogy felhív, és
elmondja, hogy sajnos nem sikerült. De azt mondta, „Gratulálok megvan a mandátum”. Abban a
pillanatban olyan volt, mintha azt mondta volna, Jó
napot kívánok. Kellett pár másodperc, hogy felfogjam. Utána viszont nyugtáztam az elmúlt éveket, a
munkámat, azt, hogy sokat változtam emberként
is. Ami miatt köszönettel tartozom családomnak is,
mert az ő támogatásuk nélkül most nem tartanék
itt.
Hogy látod, könnyű lesz a feladatod képviselőként?
Nem félek a kihívásoktól, nem hátrálok meg. De
van, még mit tanuljak. Viszont úgy érzem, hogy
nagyon könnyen alkalmazkodok az új dolgokhoz,
ez mindig is így volt. Önszorgalomból is sokat foglalkozok ezzel a kérdéssel, igyekszem tájékozott
lenni abban, ami érint képviselőként. Folyamatosan
megyek, kérdezek, minden rendezvényen igyekszem részt venni, ami a faluban történik, hogy érdemben tudjak segíteni.
Mit gondolsz, jól fogsz tudni együtt működni a
képviselő-testület többi tagjával és a polgármesterrel?
Úgy gondolom, hogy igen. Attilával a sportegyesületben is dolgoztam már együtt. Volt tanárom, és
gyerekeimet is tanította, tehát régóta ismerem.
Jani bácsit eddig csak mint igazgató minőségben
ismertem, rá először, így tekintettem. De az oktatáson és a megbeszéléseken eloszlatta minden
kétségemet. Nagyon közvetlen, segítőkész embernek ismertem meg. Úgy érzem, fogok tudni rá támaszkodni minden téren. Icának nagy a tudása a
könyvelés és a számok terén is egyaránt, hiszen
ebben dolgozik, ő ezen a területen tud majd segíteni nekem. Polgármester urat szintén régóta ismerem, és tisztelem azt a munkát, amit végez. Nagyon sok közös elképzelésünk van, anno mikor
2006-ban indultunk a választásokon, az akkori
programot együtt találtuk ki.
Akkor nálad a polgármester személye is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a döntésedet
meghozd?
Igen, mert annak nem láttam volna értelmét, hogy
egy olyan csapatba kerüljek be, ahol nekem állandóan harcolni kell, illetve meg kell győzni a többieket arról, hogy mi jó Mozsgónak. Nem félek a konfliktustól, a harctól, de nem erről kell, hogy szóljon.
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Hogy látod mi az, ami még fejlesztésre vár a
községben?
Nem tudok erre őszintén válaszolni, még nem látom, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a téren.
Viszont bekerültem egy másik bizottságba is, ez a
Települési Értéktár Bizottság, a feladatkört az önkormányzat átadta a Mozsgóért Egyesületnek. A
munkát megkezdtük, főként Mozsgó kulturális
értékeit gyűjtjük össze, ebbe nagy energiát kívánok
fektetni.
Az otthonban folyó munkád hogyan függ össze
a képviselői tevékenységeddel?
Igazából nagy tervekről nem beszélnék. Viszont
úgy gondolom, vannak velem szemben elvárások,
hogy a szociális otthont minél inkább bekapcsoljuk
a falu életébe. Szeretném ha a község vezetői és a
falu lakói megismernék, hogy milyen munkát végzünk, az általunk képviselt értékeket. Be kívánjuk
bizonyítani, hogy Mozsgón az ép és a fogyatékkal
élő emberek együtt, békében tudják élni a mindennapjaikat, az itt lakók egyenrangú félként, a maguk
szintjén, részt tudnak venni a rendezvényeken,
programokon.
Számos kulturális tevékenység főszervezőjeként úgy érzem számodra fontos, hogy közvetlen kapcsolatot ápolj a falu lakosaival.
Így van, hiszen képviselő lettem a faluban. Úgy
érzem, már most sokkal közvetlenebbek velem az
itt élő emberek, mint ahogy azt eddig tapasztaltam,
én pedig minden problémát, amivel hozzám fordulnak, a lehetőségeimhez mérten igyekszem
megoldani, illetve minden rendezvényen ott szeretnék lenni.
Számomra az sem kérdéses – mivel szeretem tudni mi történik, hogyan haladnak a dolgok – , hogy
akár személyesen is ellátogassak egy éppen zajló
munka helyszínére. Így volt ez akkor is, mikor megtudtam, hogy a parókián elkezdték a munkálatokat,
én fogtam magam és megnéztem, hogy dolgoznak
a fiúk. Először kicsit furcsán néztek rám. Mégis úgy
veszem észre, hogy az emberek ezt tisztelik. Rajtuk keresztül próbálom megközelíteni a dolgokat,
mert ő értük van Mozsgó és Mozsgóért vannak ők!

Jöjj el kedves Télapó...
December 5-én megérkezett a Mikulás az oviba.
A gyerekek már nagyon várták, énekkel csalogatták. Csengőszóval érkezett meg, a kicsik
szeme csillogott az örömtől. De ők is adtak
ajándékot a télapónak, egy saját készítésű rajzot. Izgalommal és örömmel vették át a csomagot, majd körbeállták a télapót, és közösen
énekeltek, táncoltak.

Karácsony az óvodában
December 19-én karácsonyi ünnepséget tartottak az óvodában, szépen megterített asztal,
feldíszített karácsonyfa, adventi koszorú mellett
készültek a gyerekek az ünnepre. Igazi karácsonyi hangulat volt az óvodában.
Kovács Zsolt polgármester úr Mozsgó község
önkormányzata nevében ajándékot adott át a
gyerekeknek az óvó nénik segítségével. Minden
kisgyermek kapott egy kék színű baseballsapkát Mozsgó felirattal. Jó volt látni, hogy mennyire örültek a gyerekek az ajándéknak. Az ajándék
része volt egy tábla csokoládé is, amivel sikerült
megédesíteni a gyerekek napját.

Vannak céljaid, amiket ebben az 5 évben mindenképp szeretnél képviselőként elérni?
Kifejezett célokat akkor tudok felállítani, hogyha
majd jobban belelátok a dolgokba. Nekem most
még minden nagyon új. Még nagyon sokat kell
tanulnom és bizonyítanom. Úgy érzem nincs konkrét elvárásuk velem szemben azoknak, akik szavaztak rám, csak bíznak abban, hogy hasznos tagja tudok lenni a testületnek. Én pedig eszerint szeretnék dolgozni, be szeretném bizonyítani, hogy jól
döntöttek.
Kovács Norina

Kántor Éva
7

MOZSGÓ

KARÁCSONYI MŰSOR
2014. december 19.
"Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták
legyetek!" Wass Albert gondolataival köszöntötte a
megjelenteket Orbánné Matus Erzsébet pedagógus, az ünnepi műsor megálmodója és főszervezője, majd Hajdú Szilvia tagintézmény-vezető is köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
Ezen a napon együtt ünnepeltek a község lakói.
Megjelentek a fenntartó községek vezetői, szülők,
családok, érdeklődők. Egy pillanatra megálltunk a
rohanó világban, hogy ráhangolódhassunk a karácsony adta meghittségre, emlékeztettük magunkat
a szeretet és az egymásra figyelés fontosságára.
Az iskola pedagógusai és dolgozói, Orbánné Matus Erzsébet irányításával készítették el a karácsonyi műsort. Több intézmény és szervezet színesítette a programot.
Elsőként a szociális otthon lakóinak karácsonyi
jelenetét és táncát nézhettük meg. Megható karácsonyi történetet adtak elő, Gyertyafény keringő
eltáncolásával zárták a műsorukat.
Felkészítő tanárok Takács Petra, Varga Gabriella
és Pölczné Metz Katalin volt.
Az 1. osztályos gyerekek az otthoni várakozás, a
vendégek szeretetteljes fogadását mutatták be.
Saját készítésű mézeskalács figurákkal kínálták
meg a meghívott vendégeket és a szereplőket.
Betanítójuk Samodai Istvánné osztályfőnök és
Nagyné Rajna Mónika. Jézus megszületésének
történetét adták elő a 8. osztályos tanulók, a jelenetet osztályfőnökük Orbánné Matus Erzsébet tanította be. A díszletek, a szöveg, a betétdalok mind
a hozzáértő munka gyümölcsei. A tanárnő, 37 éves
pályája alatt sokszor szervezte már meg az iskolai
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karácsonyi műsort, ezúttal is emlékezetes ünnepséget állított össze. A műsor színvonalát emelték
az Őszikék Nyugdíjas Klub, Hegedüsné Szojkó
Tünde pedagógus és Bencze Balázs, a Levendula
Közösségi Ház munkatársa előadásai, akik verssel,
dalokkal színesítették a programot.
Gyermekek, felnőttek, idősek és fiatalok együtt a
karácsonyi ünnep hangulatát idézték meg. Az előadáson látszott, hogy mennyi munkával és izgalommal járt a felkészülés és mégis milyen sok örömet okozott a szereplőknek. A gyermekek és az
otthon lakóinak izgalomtól kipirult arca, a szereplők
megilletődése tükröződött az előadáson. A műsor
végig tükrözte, hogy a mindenki szívvel-lélekkel
készült az előadásra, hogy a karácsony hangulata
megérintse a jelenlévőket. Segítők voltak még Szijártó Erik, Papp Orsolya tanár. Támogatók: Tesco,
Kicső Kft., Farkas László.
A karácsonyfa első díszeit Hajdú Szilvia és Puskás
Péter, az iskola vezetői helyezték el immár hagyományosan. Az iskola diákjai osztályonként készítették el a díszeket, és azt helyezték el a közös fára.
A feldíszített karácsonyfa alatt adták át a községek
ajándékát Kovács Zsolt, Fleckistánné Csöme Edit
és Veriga Lajos polgármesterek. Minden gyerek
melegítő együttest kapott.
Köszönjük ezt a felejthetetlen délutánt, köszönet
illeti minden szervezőnek és résztvevőnek a munkáját.
Puskás Éva
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ÚTRA FEL!
Egyesületünk a tavalyi évben aktívan részt vett a falu életében, segített a rendezvények lebonyolításában,
színházat és kirándulásokat szervezett, melyeken a falu lakói is részt vettek.
Néhány mondat erejéig beszámolnék a kirándulásokról. Mindannyian szeretünk kizökkenni a hétköznapi
kerékvágásból, szeretjük megismerni szűkebb és tágabb környezetünket, egy kirándulás testi-lelki felüdülést is jelent.
Februárban Lebedy János Szigetvári várnagy és Szabados Zoltán egyesületi tag szervezésében a szigetvári várat és parkerdőt látogattuk meg. Júliusban már másodszor voltunk Erdélyben, idén is lesz lehetőség
újabb kalandra. Aztán ellátogattunk a középkor világába a Bikali Puchner Birtok jóvoltából. Az év sikeres
lezárásaként a Budapesti Adventi vásáron nézelődhettünk, forralt bort ihattunk, virágformájú kézműves
fagylaltot ehettünk, fényjátékban is volt részünk. Nagyon sok érdekességgel és szépséggel lettünk gazdagabbak, miután megnéztünk a Bazilikát és a Halászbástyát. Köszönet a szervezőknek, Kántor Éva egyesületi tagnak és a vezetőségnek.
Nem túlzok, ha azt
mondom sokkal gazdagabbak lettünk lélekben, mivel ezek a
közös
kirándulások
összekovácsolnak
bennünket, és felejthetetlen élményeket adnak.
Az idei évben is tervezünk néhány kirándulást. Tavasszal szeretnénk eljutni Pozsonyba
(aki részt venne, jelezze felénk!), majd nyáron ismét lesz Erdély,
ősszel pedig Szeged
és környéke. Persze csak abban az esetben szervezzük meg, ha összejön elegendő jelentkező. Az időpontok még pontosítva lesznek, hiszen ez szervezést és utánajárást igényel. A helyszínek változhatnak!
Egy biztos, az idei évben is szeretne az egyesületünk aktívan részt venni a falu életében és lehetőséget
adni azoknak, akik szívesen megismernék hazánk és külföld szépségeit.
Reméljük idén is tehetünk azért, hogy sok közös élményben legyen részünk.
Bege Amália
Mozsgóért Egyesület titkára

ADVENT A VÁRAKOZÁS JEGYÉBEN
2014. december 20-án adventi hangversenyre invitáltuk a falu lakóit. A Szigetvári Tinódi
Vegyeskar látogatott el hozzánk és ünnepi
műsorral szórakoztatta a megjelenteket.
Hallhattunk ismert és kevésbé ismert karácsonyi dalokat, valamint egy gitárszólót is. A
hangverseny előtt misét celebrált Benchea
Celestin
B.A.
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AZ ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS KLUB
10 ÉVÉRŐL…
Az ember társas lény. Nem zárkózhat be a négy fal
közé, mert szüksége van a személyes találkozásokra. A közös munka, szórakozás erőt ad a nyugdíjas éveinkben ahhoz, hogy ne csak testi, lelki
bajainkkal foglalkozzunk, hanem éljük folyamatosan „törés nélkül” életünket. Ki kell nyitnunk házunk ajtaját azért is, hogy kilépjünk és azért is,
hogy beengedjünk másokat, akikkel megoszthatjuk
örömünket és bánatunkat. A közösségek létrejöttét
minden esetben egy-egy közös cél megvalósítása
ösztönzi. Egy csoport létrejöttét motiválja az érdeklődési körök hasonlósága. Szeretjük településünket, a természetet, az embereket. Nyugdíjasként is integrálódunk a falu közösségébe. Együttműködünk egyre szépülő községünk különböző
szervezeteivel (Mozsgóért Egyesület, óvoda, iskola, szociális otthon, sportegyesület).
Nyugdíjas klubunk már 40 éve működik
hasonló célkitűzésekkel indulva, különböző vezetőkkel és változó létszámmal. Kezdetben a közös
összejöveteleken a kézimunkázás, énekelgetés,
beszélgetések, a névnapokra sütött sütemények
megkóstolása, a jó hangulatban eltöltött együttlét
volt jellemző. Később bővültek a programok, és
más-más település nyugdíjas klubjaival is felvették
a kapcsolatot elődjeink és közös rendezvényeket is
tartottak.
A jelenlegi nyugdíjas csoport 2005. január
11-én, 10 évvel ezelőtt, szerveződött újjá Gajákné
Peszmeg Mária vezetésével „Őszikék Nyugdíjas
Klub” névvel. Marika, Gergely Ferencné Kláritól
vette át a csoportot. Pedagógusi rátermettsége jó
alapot adott a csoport megújításához, szervezéséhez. Új színekkel gazdagította a klub életének palettáját. Létrehozta a klub tagjaiból az „énekkart,
tánccsoportot”. A betanult dalokkal, táncokkal itthoni rendezvényeken és az ismerős társklubok
rendezvényein is szerepeltünk, ahol helyezéseket
értünk el. Összejöveteleink rendszeresek: kéthetente kedden a Rendezvényteremben zajlanak. Egy
terem a „klubszoba”, ahol az „ereklyéket” gyűjtjük.
A tagság havonta tagdíjat fizet. A klub működését erkölcsileg és anyagilag is támogatja Kovács Zsolt polgármester és képviselő-testülete. A
támogatásokat kirándulásra és a klub működéséhez szükséges kiadásokra fordítjuk. A környező
települések klubjaival szemben előny számunkra a
szépen rendbe hozott Kazaliczky Antal Művelődési
Ház, ahol a falu közös rendezvényein kívül a társklubokkal történő összejöveteleinket is le tudjuk
bonyolítani komfortos körülmények között.
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Egy cikk nem elég arra, hogy teljességgel
felsorakoztassuk tevékenységünket, megnyilvánulásainkat. Csak pár fontosabbat emelnék ki. Rendszeresen részt veszünk a falu rendezvényein: nemzeti ünnepeinken március 15, október 23, koszorúzunk a kopjafánál, együtt emlékezünk a világháborúban hősi halált halt katonák emlékművénél, gyertyát gyújtottunk a temetőben elhunyt klubtársaink
sírjánál is, aktívan ténykedünk a kakasfesztiválon,
Zselici túrán, sportnapon (főzőversenybe benevezünk).
Tagjainkat nem hagyják közömbösen a faluba történő változások, tervek, eredmények, célkitűzések, ezért elmegyünk a közmeghallgatásokra,
az évente megszervezett egészségnapon mi is
visszük az általunk elkészített egészséges ételeket,
és a program lebonyolításában is segítünk. Évente
részt veszünk a „Te szedd” mozgalom keretein
belül a szemétgyűjtési akcióban, közös kirándulásokat szervezünk országhatáron belül és kívül is,
ahol látnivalóval, új élményekkel gazdagodunk (pl.
Gyűrűfű, Sasrét, Balaton felvidék, Ják, Jeli Arborétum, Pécs (Dóm, Zsolnay Múzeum, Botanikus
kert), Pécsvárad, Zengővárkony, Dombai-tó, Mohács, Sátorhely, Villány, Szeged, Nagycenk, Fertőd,
Kőszeg, Esztergom (Mária-Valéria hídon átsétálva
a szlovák területre, Trieszt tengerpart). Többször
voltunk együtt strandon Csokonyavisonta, Gúnaras, Barcs, ahol jól szórakoztunk, pihentünk.
Szívesen járunk színházi előadásokra Pécs, Kaposvár – örömmel részt veszünk minden kulturális
műsoron, meghívott vendégek szereplésén, vagy
saját magunk által betanult, előadott színdarab
megtekintésén (Mozsgóért Egyesület, szociális
otthon lakói és dolgozói stb.). Mi is szórakoztattuk
meghívott vendégeinket az „Életképek” és a
„Zorba tánca” című műsorunkkal. Megtiszteljük
jelenlétünkkel a környező településeink falunapi
rendezvényeit pl. Somogyhárságy – parasztolimpia, Almáskeresztúr – Szalmakalap Fesztivál - az
adventi vásárra is eljutottunk, idegenvezetővel
megtekintettük a felújított Szent István Bazilikát a
főváros legnagyobb katolikus templomát. Karácsonyi ünnepélyen szerepeltünk együtt az iskolásokkal és a szociális otthon lakóival az Orbánné
Matus Erzsébet tanárnő által összeállított műsoron.
Köszönjük Gajákné Peszmeg Mária klubvezetőnk
kiváló munkáját, köszönjük, hogy összefogja csapatunkat, szervezi a klub életét!
Sorainkat olvasva, várjuk új tagok csatlakozását
klubunkba. B:Ú:É:K!
Perecz Lászlóné
klubtag
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Fotók: Szukits Ferenc
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KIEMELT NAPOK
Január 22. Magyar kultúra napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon fejezte be a Himnuszt. A fellelhető kézirat szerint Szatmármecskén (a
kéziraton csak ennyi áll: Cseke, 1923. január 22), először 1828-ban jelentette meg.
Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk
és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református
magyarságé a 90. Zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől fogva) volt.
Himnuszunk zenéjét Erkel Ferenc (1810-1893), zeneszerző és karmester szerezte
1844-ben, amikor a nemzeti dal zenéjére kiírt pályázatot megnyerte, és Egressy
Béni zenésítette meg. 1844. július 2-án mutatták be a budapesti Nemzeti Színházban, hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először. Hivatalosan azonban csak az 1849. évi alkotmány
alapjaiban módosító 1989.évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.
„75. § A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.”
– Magyar közlöny - 1989. XXXI. tv. XIV. fejezet A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei

A 2012. január 1-jén életbelépett Magyarország alaptörvénye (preambuluma) a Himnusz modernizált első
sorával kezdődik: „Isten, áld meg a magyart!”
Kántor Éva
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
A kripli
sötét humorú, groteszk játék
A Pécsi Nemzeti Színházban betegség miatt elmarad a
Szentivánéji álom előadása . A következő előadás 2015.
január 16-án, pénteken 19:00 órától a Kamaraszínházban nézzük meg "A kripli " című előadást.
Indulás 17.30 órakor Mozsgóról a szokásos módon.

SZENTMISE RENDJE
Január 17 szombat 14:45 óra
Január 24 szombat 14:45 óra
Január 31 szombat 14:45 óra
Február 8 vasárnap 11:30 óra

A megvásárolt bérletek az
előadásokra érvényesek.
Pán Péter
családi musical két részben
2015. február 21-én, szombaton színházlátogatás a Pécsi Nemzeti Színházban.
Az előadás 19.00 órakor kezdődik. Indulás 17.30 órakor.

A megvásárolt bérletek az
előadásokra érvényesek.

Várunk minden érdeklődőt! Jegyek korlátozott számban
kaphatók a könyvtárban. Jelentkezni január 20-ig lehet.
Jegyár: 2800 Ft+buszköltség
Tel.: +36 30 865 3404
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Kedves Olvasóm…

Ezzel a címmel kezdem az idei sorozatot. Egy-két
hete a címen gondolkodom, mióta a szerkesztőség
új témakörrel bízott meg: írjak a kertészetről, növényvédelemről és hasonló dolgokról. Gondoltam
,,kertészkedés másképpen”, de igazán másképpen
nem lehet. ,,Így csinálom én”, de én sem mindig
így csinálom, lehetőség híján vagy lustaság okán.
Az ,,így csinálnám” hülyeség, mert akkor miért nem
úgy csinálom. Lehetett volna még mindenféle bio
szlogen, de a szlogeneket nem szeretem. Maradt a
,,kedves olvasóm”. – Annál is inkább, mert többen
az előző írásaimról nekem jólesően nyilatkoztak. –
Igaz kilenc évig tanultam, több mint húsz éve gyakorlom, de ,,valahogy nem az enyém” a kemikáliák
használata, bár néha elengedhetetlen a mai viszonyok között. Ezen kívül többen is vannak Mozsgón, akik ehhez jobban értenek, mint én. A cikkekben támaszkodom is az ő tudásukra. Név szerint
nem sorolom őket, nehogy kimaradjon belőle valaki, és azokra a tankönyvírókra sem, akik könyveiből
idézek.
Több éve vezetek tanfolyamokat. Néhány
gyakorló kertész és háziasszony tanítványtól is
sokat
tanultam,
fóliázástól
a
zöldséggyümölcstartósításig. Megpróbálom összeötvözni
mindezt a szerves műveltséggel, (amit szintén csak
szűk tíz éve tanulok). Vállalkozom arra, hogy dilettánsként bolyongjak ebben a témakörben a többi
dilettánssal, és arra, hogy hozzáértőnek is talán
adjak egy-két ötletet. A sorozatban elméleti felvetéseket és gyakorlati praktikus tudást szeretnék
adni, nem mellőzve az éves ,,nap utat”, ami egész
létünket megszabja. Az agyonkemikalizált módszerrel szemben próbálok alternatívát adni, nem
tagadva a végszükségletben alkalmazandó vegyszerek szükségességét. Elgondolkodtató, hogy –
igaz kevesebb népességgel – kémiaipar nélkül sok
ezer évig nem halt éhen az emberiség. Kicsit ragadjunk le ennél a témánál. Egyik ismerősöm azt
mondja: annyival több a népesség, hogy agrárkémia nélkül éhen halna az emberiség. Állítsuk ezzel
szemben a tényt (UNESCO adat), hogy az élelmiszer 50%-a szemétbe kerül, nem kutyának, disznónak – szemétbe! Ha nem kerülne szemétbe a
fele, az egészségese is elég lenne.

2015. január

Januárban vagyunk, kevés az aktuális munka így
szánjunk rá pár sort.
Száz éves évfordulóját tartjuk a világháborúnak. Mi közünk gazdálkodóknak ehhez? Az I.
világháború robbanóanyagainak nagy részét a
nitrokémia ipar állította elő. (Mai ágyukhoz is nagyrészt ezeket használja a hadipar). A háború végén
hatalmas kapacitás szabadult fel a nitrokémia
iparban. Akkor már tudott volt, hogy a nitrogén
tápanyag fokozott növényi növekedést okoz. Van
mihez kezdeni a nitrogénnel. Nosza adjunk mészammon-salétromot, ammonnitrátot, pétisót és
máris még egyszer annyi termésünk lesz. És lett!
Ugyanakkor piaca lett a nitrogénnek. Nemsokára
kiderült, hogy a növényeken termékenységi vízgazdálkodási problémák adódtak. A megoldás
foszfor és kálium adagolás, optimális esetben még
kalcium és magnézium. Máris több mint kétszeres
a termés! A gond, hogy egy növény normális körülmények között 60-80 tápelemből épül fel. 3-5
elem túladagolásával dupla termést érhetünk el, de
a többi elemből csak a felét tartalmazza. A növény
hiánybeteg! Hiánybetegséget (ellenálló képesség
hiányát) vegyszerekkel gyógyítjuk. Ezekből a növényekből esszük tésztánkat, kenyerünket, salátáinkat. Ezekkel a gabonákkal tápláljuk állatainkat,
akiket antibiotikumokkal, stb. tartunk életben a
levágásig, hiszen hiánybetegek. A vasárnapi rántott húst megsütjük a hiánybeteg sertésből, a hiánybeteg hasábburgonyával és hiánybeteg salátával. Csodálkozunk, amikor daganatot diagnosztizálnak rajtunk, pedig egyszerű: a rák 80-90%-ban
hiánybetegség okán alakul ki!
A sorozatomban próbálok, ha nem is
,,tutit”, de ötleteket adni ahhoz, hogy a maga kertjében, konyhájában ki-ki próbáljon egészséges
táplálkozást, életvitelt megvalósítani.
Az első amiből minden további adódik: van egy
édes anyaföldünk, ami megtart bennünket. Amikor
kemikaliákkal (szerintem is manapság néha szükséges) befolyásoljuk, anyaföldünket-kárt teszünk.
Manapság is találnak még természeti törzseket, kis
közösségeket Ázsia, Dél-Amerika vidékein, akik
természeti környezetben élnek és náluk ismeretlen
a rákbetegség. Pár száz éve Európában is ismeretlen, de legalábbis nagyságrendekkel ritkább volt,
mint mostanság. Erre megint az ,,okos” válasz:
nem ismerték fel. Ha valaki olvasott, látott akkori
boncolási jegyzőkönyvet - amiben a belső szervek
súlya is szerepel- nem hihető, hogy egy daganat
ne lett volna jegyzőkönyvezve.
Talán sokat időztem ennél a témánál, azért
szántam bevezetőnek, hogy elejét vegyem azoknak a megjegyzéseknek: minek termeljek a Tesco;
Lidl; stb.-nél, ha olcsóbban megkapom. Tudja-e,
hogy mit kap?
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Az akciós káposztát nem ette meg a disznó! A
narancs virágporában DDT-t találtak múltkor. A
DDT nálunk több, mint három évtizede tiltott szer!
A húsipar hihetetlen mennyiségű salétromsót (nitrát) használ.(Tizenöt évvel ezelőtt még én is használtam, mert tetszetősebb a töltelék és füstölt árú.)
Bizonyítottan rákkeltő!
- kétéves korig nem
emészti a gyermek (kisgyermek bekékül), a kevés
helyen, ahol még kútvizet használnak, a védőnő
ingyen bevizsgáltatja nitrátra a kút vizét, anyukája
meg nitrátos felvágottat ad a kisgyermeknek otthon töltött kolbász helyett. Nem sorolom a példákat, teleírhatnám velük az újságot. Van hál’ Istennek jó példa is a biotermesztők körében, de pl. a
szigetvári konzervgyár is inkább hőkezel, mint tartósítót használ.

"Hiszékenység"Tudatlanság" avagy
közösségi portálok
vizsgálata!
Előző cikkemben a Facebook és az emberek hibáira
kerestem és javaslatokat tettem. Most ezt vonalat
próbálom továbbvinni. A különböző közösségi portálokon való egyszerűbb, biztonságosabb böngészést feszegetem.
Szerintem már nagyon sokan találkoztatok olyannal,
hogy megosztottatok egy videót magyar dalszöveg
fordítással a Youtube-ról vagy egy ismert személyt
követtetek a Facebook-on és nem volt valós az oldal.
Biztosan történt veletek olyan is, hogy megnyitottatok
egy oldalt és kéretlen tartalom volt mögötte, nem
amit szerettetek volna megtekinteni. Sorolhatnám a
sok hasonló úgymond "fake" avagy hamis oldalak
valós vagy a "lájkvadász" oldalak által következett
hibákat. De nézzük ezt részletesen.
Honnan tudhatjuk meg, hogy az ismert személy
oldala nem hamis?
Ha szeretnétek valakit követni a Facebook-on először
is, ha található egy "kék pipa" akkor az oldal ellenőrizve van. Ezeket az oldalakat többnyire figyelik és
naponta ellenőrzik, és rendszeresen frissítik is. De ha
esetleg nincsen pipa a keresett személy közösségi
oldalának a neve mellett szerepelni kell vagy többségben szerepel a "Hivatalos" vagy "Official" szó.
Ha ezen nem találhatók meg, akkor 80%-ban egy
rajongó által készített oldalba botlottál, amin kéretlen
vagy nem biztonságos, valótlan dolgok szerepelhetnek. Ezeket ne nyisd meg, sőt tiltsd is le és nem
fogsz találkozni olyannal, amivel nem szeretnél, vagy
esetleg téged nem érdekel.
Média kiszolgálókon való böngészés!
Ezeket több témára bontanám, mert lehet zene, filmek, híradások és sok minden más. Nagyon sok

Ennyit bevezetőül, a következő számban már gyakorlati tanácsokkal szolgálok, hiszen a téli pihenő
után februárban már a tervezés, karbantartás,
esetleg palántázás, metszés időszaka közeleg.
A mostani szám egyetlen praktikus tanácsa: ha
valakinek van maradék folyékony vegyszere (és
még nem fagyott meg), tegye fagymentes helyre.
Nem igazán szabályos, de jól lezárt fóliazsákban
akár a pincében. Semmiképpen nem a lakásban,
és ami legfontosabb: gyermek ne férhessen hozzá!
Az újság oldalán keresztül kívánok békés boldog új
évet az olvasóimnak.
Győri Sándor

média kiszolgáló portál található a neten , mint
Youtube, Indavideo, Youwatch, stb.
Ezeken is figyelmesen böngésszünk a keresett zene
vagy filmünk után. Mire is figyeljünk?!
Vegyük a Youtube-ot elsőnek. Ha zenét szeretnénk
hallgatni, beírjuk a keresőbe és ráklikkelünk, meghallgatjuk. De ha már szeretnénk követni, megint
csak olyan "youtube fiók"-ot kövessünk, ahol szerepel "Hivatalos-Official- vagy Vevo" szó. Ha ezeket
figyelembe veszítek, ténylegesen az hallgatjátok és
követítek, amit szeretnétek. Nem futok bele egy roszszul fordított zenébe vagy egy rajongó által készített
filmelőzetesbe, kéretlen, ellenőrizetlen, kompromittáló tartalomba.
Ha pedig filmet szeretnétek nézni, neten igazából én
sem mondhatom meg, hogy milyen oldalon keressetek. De ha megtaláltátok a filmet, olyan internetes
lejátszókat használjatok, amik ismertebbek és sok
megtekintéssel rendelkeznek. Néhány példa Indavideo, Youwatch, Divix.
Miért is van erre szükség?
Több oka is vannak, hogy mért kell ezekre odafigyelni, de néhány fontosabbat említek. Elsősorban a fiatalok, tinik és gyerekek megóvása attól, hogy valami
olyat lássanak, hallgassanak, ami problémát okozna
nekik. Legyen az társadalommal való kapcsolat, vagy
saját életük befolyásolása. Kérek minden szülőt, testvért, barátot, figyeljetek oda, mikor-hol- mit néztek,
és utána megosztotok. Lehet másra rossz hatással
lesz!
Egy kisebb, de még fontosabb miért ne nyissatok
meg kéretlen tartalmakat. Veszélyes vírusok lehetnek,
ami nem csak a számítógépet, laptopot vagy tabletet,
de telefonok meghibásodáshoz is vezethet A rajta
szereplő adatait elküldhetik egy "IP" címre és másik
személy az felhasználhatja.
Befejezésképpen mondok néhány jellemzőt, ami az
említett hibákhoz vezethet. Ha olyat látok, hogy
"megtekintéshez lájkold, oszd meg , regisztrálj" vagy
felugrik egy ablak és azt írja, hogy nyertél vagy több
ilyenfajta üzenettel találkoztok AZONNAL ZÁRJÁTOK
BE!!!
Brown G Earl
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ASZTALITENISZ SIKEREK
Sásdi emlékverseny

"Újév Kupa"- Mozsgó (2015.01.03.)
Meghívásos verseny a "Zselic Térség" asztalitenisz
csapatbajnokságán résztvevő játékosokkal, egyéni
és páros versenyszámokban.
Eredmények:


egyéni (15 résztvevővel):
1. Matus Attila (Mozsgó), 2.Pataki János
(Kishárságy), 3.Nagy-Halas Géza (Szentdénes), 4.Szabó László (Kishárságy),
5.Vágner Zoltán (Kishárságy), 6.Pataki
Ádám (Kishárságy).



páros (8 párossal):
1.Kovács József - Matus Attila, 2.Szabó
László - Pataki János, 3.Nagy-Halas Géza
- Zsebe László, 4.Vágner Zoltán - Pataki
Ádám, 5.Hegyháti József - Pap János,
6.Módenszieder József - Csapó József,
7.Toplak Zoltán - Kenyeres Lajos, 8.Vörös
Attila - Darab Norbert.

A szervezők nevében köszönetemet fejezem ki
Kovács Zsolt polgármester úrnak és
Puskásné Horváth Évának, a verseny sikeres lebonyolításáért nyújtott segítségükért.
2014. november 29-én, a Sásdon megrendezett
„Nagy Lajos Asztalitenisz DC Emlékverseny”-en
megyei csapatunkat két versenyzőnk, Kovács
József és Pataki János képviselte. A Davis Kupa
(DC) rendszerben lebonyolított versenyen, 18
csapat (36 résztvevő) közül az előkelő 3.helyen
végeztek.

Matus Attila
asztalitenisz szakosztályvezető

GRATULÁLUNK CSAPATTÁRSAINKNAK
AZ ELÉRT, SZÉP EREDMÉNYEKHEZ!
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Baranya Megye II osztály
2014/2015
őszi
idény
állása 15 mérkőzés után

Góllövőlista
20. Horváth Benjamin Mozsgói
Csizik M. SE

Baranya megye II osztály
U21 B csoport 2014/2015
őszi idény állása 12
mérkőzés után
Góllövőlista
1.Harmuth
István
Felsőszentmárton SE
3. Bogdán Kálmán Mozsgó SE

Baranya megye leány
U15 torna A csoport
2014/2015 őszi idény
állása 3 forduló után
Góllővőlista
4. Ignéczi Éva Mozsgó SE
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