Boldog Új
Esztendőt
MOZSGÓ!

Vörösmarty Mihály:
Újesztendei szép kívánság
Kormosan, de tiszta szívvel,
A füst barna fiai
Beköszönünk ma hozzátok,
Házak boldog urai.
És kivánunk, és ohajtunk
Ujnál újabb esztendőt,
Szerencsével rakodottat,
Nem is egyet, sem kettőt,
Hanem igen, igen sokat,
Annyit, mint a kis világ,
Mennyi csillag van az égen,
Régi fákon mennyi ág.
De talán az sok is volna;
Semmiből sem jó a sok;
Éljetek míg kedvetek tart,
Éljen úri házatok,
Míg a szép leány kapós lesz,
S kedves a bor, és kenyér,
Míg szomszédba a magyarnak
Nem kell futni ezekért,
Míg szivetek, mint a gyertya
Oly vídámon égdegel,
Szemetekben az örömtűz,
És az erő nem hal el; Majd ha egykor kürtőtökben
A pók szövi hálóját,
S vendég hagyta házatokból
Füst nem ontja fel magát,
Majd ha nem lesz mit vakarni
Sem odafenn, sem alúl,
S a korommal a vígság is
Mindörökre elvonúl,
Akkor még ki kérdi többé,
Hány meg hány hét a világ?
Jobb fekügyék a gödörbe,
És takarja el magát.
De az Isten ójon attól! Éljen a szent vígaság,…
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Újabb fejlesztés a faluban
Telenor torony épült a vágópont melletti bérbe
adott területen. Az újabb egység javítani fogja a
szolgáltatást a faluban és a környéken.
Fotók: Ken Owen

A Belügyminisztérium 2016. december 16. napján kelt minisztériumi döntése alapján Mozsgó
Község Önkormányzata
4 612 142.- Ft
vissza nem térítendő rendkívüli támogatásban
részesült. Az önkormányzat minden évben él ezzel a pályázati lehetőséggel, és a jövőben is ezt
kívánja tenni.

Autótulajdonosok figyelem!
Amennyiben a tél folyamán nagyobb mennyiségű hó esik, sor kerül a közutak és utcák hótolóval történő takarítására. Kérjük az autótulajdonosokat, hogy a gépjárműveket ne hagyják az utcán! Amennyiben a járművek akadályozzák a munkálatokat, abban az esetben
nem kerül sor az utak tisztítására.
Megértésüket köszönjük!
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Formái:
-

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓZÁSRÓL

sms-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon
személyesen a NAV ügyfélszolgálatán.

Amennyiben az adózó egyetért az adóbevallási
tervezetben foglaltakkal, akkor további teendője
nincs. Ebben az esetben az adóévet követő év
május 20. napjával a NAV által elkészített adóbevallási tervezet lesz a magánszemély érvényes
bevallása.

A NAV a bérből és fizetésből élők 2016. évre szóló
személyijövedelemadó-bevallás tervezetét elkészíti a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból. Amennyiben az egyén több helyen dolgozott, vagy gyermekkedvezményt vett igénybe,
ezekről sem kell külön nyilatkozni, hiszen az adóhatóság az adatokat nyilvántartja.

Ha nem ért egyet a feltüntetett adatokkal, akkor
május 20-ig az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújthat be.

Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az
áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek továbbra
is maguknak kell elkészíteniük bevallásukat, hiszen az
ő jövedelmi adataik teljes körűen nem állnak rendelkezésre.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, aki
nem kérte a papíralapú bevallási tervezetet, de
visszatérítendő vagy befizetendő adója keletkezett, az április 30-áig postai úton értesítést kap az
adókülönbözet összegéről.

A NAV azoknak a magánszemélyeknek készíti el
az adóbevallási tervezetét, akik január 31. napjáig
írásban nyilatkoznak munkáltatójuknál, hogy
nem kérnek munkáltatói adómegállapítást.

Fontos, hogy mindenki nézze meg a tervezetet
ügyfélkapun vagy a postán kapott formában,
mert az állampolgár felelőssége, hogy jövedelméről precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzék semmi.

- Akiknek a NAV készíti el a bevallás tervezetét,
azoknak is jóvá kell hagyniuk azt,
- akiknek van ügyfélkapujuk, ők március 15-től
egy gombnyomással elérhetik a bevallási tervezetet,
- az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó március 15-éig kérheti az adóbevallási tervezet papír alapon, postai úton történő megküldését.
A kérelemnek tartalmaznia kell az adózó születési időpontját és adóazonosító jelét.

Az adózók ezt követően is rendelkezhetnek az
adó 1+1 százalékáról a bevallástól függetlenül.
Erre május 22-ig van lehetőség.
A diákmunkában résztvevő fiataloknak is van adóbevallása!
Forrás: NAV

szakmunkás bér
segédmunkás bér
segédmunkás
munkavezető bér
szakképzett munkavezető

(Karácsonyi ünnepi ebéd)
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bruttó
106 555
81 530

nettó
70 859
54 217

89 705

59 654

117 245

77 968
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Mikó János (Hobol, 1947.10.06. an.: Molnár Erzsébet) volt Mozsgó, Batthyány u. 27. sz. alatti
lakos, meghalt 2016. december 16-án.
Halas Gyula Józsefné született: Ságodi Erzsébet (Mozsgó, 1933.08.01. an.: Hetesi Mária)
volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 48. sz. alatti lakos,
meghalt: 2016. december 13-án.

Bálint Árpádné Árpád u.

Nagypál László (Pécs III., 1963.03.27. an.: Molnár Erzsébet) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz.
alatti lakos, meghalt: 2016. december 17-én.

Ihász Józsefné Mátyás király u.

Bartha Józsefné Batthyány u.
Gulyás Józsefné Kolozsvári u.
Horváth Ferencné Alsóhegy
Marosi Lajosné Batthyány u.
Módenszieder János Mátyás király u.

Papp István (Borsa /Románia/, 1943.08.27. an.:
Nagy Ilona) volt Mozsgó, Batthyány u. 2. sz.
alatti lakos, meghalt: 2016. december 23-án.

Pápai József Árpád u.

Nyugodjanak békében!

Szubotics György Pozsonyi u.

Povolni Józsefné Árpád u.
Szijártó László Batthyány u.

A karácsony érzelemteli megünneplése, a
szeretet átélése volt a célja a családi napközi
dolgozóinak.
Mesével,
feldiszített
karácsonyfával teremtették meg az ünnepi
hangulatot.

A fenntartó képviseletében, Kovács Zsolt Vilmos
polgármester játékokkal kedveskedett a
kisgyermekeknek.
K. É.
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KEDVES BÉRLETESEK!
Az időjárási viszonyok miatt a 2017. január 13-ra
tervezett Csongor és Tünde előadás megtekintését elhalasztottuk.
A könyvtár munkatársai – a falu intézményeivel
együttműködve – kézműves foglalkozásokat tartottak az óvodában, a szociális otthonban és az
iskolában, együtt hangolódva a karácsonyra.

Az elmaradt előadás február 4.-én szombaton
este 19 órakor lesz. Indulás fél hatkor a szokott
módon.
A színház ezt az időpontot tudta felajánlani, cserélni, visszamondani nincs lehetőségünk!
KEDVES SZÍNHÁZ IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK!
Többen jelezték – a bérleteseken kívül – hogy
szeretnék megtekinteni a Meseautó c. előadást.
A jegy ára 3000.- Ft. Ha a falubusz megtelik, sajnos egyénileg kell az utazást megoldani.
Kérjük, hogy január 31-ig jelezzék igényüket.

MESEAUTÓ
ZENÉS VÍGJÁTÉK KÉT RÉSZBEN
MÁRCIUSBAN
“Csupa boldogság vár ezután rád és rám
a mesék meseszép kocsiján.”
Írta

Vitéz Miklós

Írta

Vadnai László

Zeneszerző

Márkus Alfréd

Színpadra írta

Böhm György

Színpadra írta

Nemlaha György

Rendező

Böhm György

P. É.

Fotók: Kántor Éva
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30 ÉVE AZ ÓVÓNŐI PÁLYÁN
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Karácsonykor a gyerekek legjobban az ajándékoknak
örülnek. Kovács Zsolt Vilmos polgármester adta át

az önkormányzat által vásárolt játékokat, hátizsákokat.
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INTERNET ELÉRHETŐSÉGGEL, SZÁMÍTÓGÉPEKKEL RENDELKEZÜNK

NÁLUNK MINDEN
SZOLGÁLTATÁS INGYENES!

Programjaink folyamatosan követhetők
facebook oldalunkon.
Biztos Kezdet Gyerekház, Mozsgó

BOZSIK PROGRAM
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KARÁCSONYI HANGOLÓDÁS

KARÁCSONYI MŰSOR

Mindenképpen meg kell említeni, hogy ez a hatalmas
munka Kovács Dezső testnevelő tanár nélkül nem
tudna megvalósulni. Ha végigolvassuk a cikket, láthatjuk, hogy ez szinte egy emberrel megoldhatatlan feladat. De ő idejét, energiáját nem kímélve végzi ezt,
úgy, hogy mellette ő iskolánk testnevelő tanára.
Köszönjük a munkáját
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bános és válogatott kifejezésekkel üdvözölte a miniszter képviselőjét, ki ezt szép beszéddel megköszönte.
Ezek után a bizottságot és a meghívott vendégeket a
diadal kapu alatt lefényképeztették és így maradandóan megörökítették a megújulás egyik legszebb momentumát.

Volt egyszer egy vasutunk…

A kiindulási állomás Szigetvár lévén, ahonnan a vonal
10:15-órakor indul. Az első nagyobb állomás MozsgóSzulimán, hol oly impozáns fogadtatásban volt részünk, amelyent az egész vonalon nem tapasztaltunk.
A pálya udvar és épületek zászlókkal és virágokkal voltak feldsíszitve, a vágányok felett gyönyörű örökzöld
diadalkapuval, mint egy színnel akarván kifejezni azt a
jogosult reményt, a mellyel a vasuthoz fűznek. A pálya
udvarba berobogó vonatot élénk taraczk lövésekkel és
zeneszóval fogadták. Majd előlépett Hirling Antal plé-
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szénfűtéses mozdonyok miatt hullott a korom és a lehúzott ablakon át bejött az utastérbe – de ez is hozzátartozott az utazás hangulatához.
Perecz László (69 éves): Nekem most az a kép villant
be, hogy Antalszállásnál néha ki kellett szállnunk és
meg kellett tolnunk a vonatot nekünk utasoknak is,
hogy fel tudjon menni a dombokon. Gyönyörű tájon
haladtunk Kaposvárig, bámultuk a terecsenyi erdőket,
élmény volt.
Módenszieder János (78 éves): 21 évesen, 3 éven át,
napi rendszerességgel utaztam Szigetvárra. Fiatalember lévén nem szerettem várni, kiszámoltam, hogy mikor ér a vonat a mozsgói állomásra, pontosan 18 perc
alatt tettem meg az utat a szülői háztól az állomásig.
De a tempót csökkenthettem attól függően is, hogy
figyeltem a gőzös hol fütyül, ebből tudtam, hogy még
csak Szulimánnál tart. Reggelente a 20-25 liter tejet is
vonattal szállították. A társaim mutatták, hogy hány
kannánál tartanak a bepakolással, így lassíthattam
vagy futhattam.
Már diákként kapcsolatban voltam a vasúttal, mert M.
Lajos nagybátyám fuvaros volt, rakodhattam, ezzel
pénzt kereshettem. A szulimáni téglaégetőből hordta
a téglát lovas kocsival Mozsgóra, itt kellett kézzel felrakni a vagonokba. Már reggel 4 órakor kezdtünk… és
utána iskola.
Amikor az autóbuszok bejártak a faluba, már kevesebben utaztak vonattal, hiszen az állomás messze volt a
falutól. A tsz cukorrépáját közvetlenül innen szállították Kaposvárra. Halomba rakták, ún. prizmában tárolták, szellőztetni kellett, majd kézzel berakni a vagonokba. A gépesítést követően Szigetvárra hordták és
ott rakták fel. A gabona szállításához is speciális kocsik
kellettek. Fel kellett volna újítani a pályát, más kocsik
és mozdonyok váltak szükségszerűvé, de helyette a
megszűntetés mellett döntöttek.

Visszaemlékezések a vasútról
Perecz Lászlóné Ili (68 éves): Szigetvárra a gimnáziumba vonattal jártam, nem volt autónk, ez volt az
egyetlen közlekedési eszköz. Emlékszem, hogy a faluból az állomásra vezető gyalogút szeles, huzatos volt.
Gyalogoltunk a nagy hóban, – néha térdig ért –, nem
volt letakarítva az út, ezért a kitaposott lábnyomokba
léptem én is, kiabáltam – Gyuri bácsi, ne lépj akkorákat, mert a nyomodban kell lépnem nekem is! Később,
mikor a lányunkat hordtuk Pécsre orvoshoz, azért választottuk a vonatot, mert nagyon kényelmesen el tudtunk helyezkedni, volt a csomagunknak helye az ülésen, ülőhely is volt – négy ülés szembe volt fordítva.
Talán egyetlen negatívumként említhetném, hogy a

A talpfákat, a kőágyazatot felszedték – már rögtön a
megszüntetés után – a pálya vonala, a töltés megmaradt. Az épület maradt a MÁV tulajdonában, ők értékesítették, így került magántulajdonba. Próbálkoztak
kifőzdét nyitni, egy-két évig működött kocsmaként, de
nem volt rentábilis.
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AMI A TÖRTÉNELEMHEZ TARTOZIK

SZENTMISE RENDJE
Január 14. szombat

14.45 óra

Január 21. szombat

14.45. óra

Január 28. szombat

14.45 óra

Február 4. szombat

14.45 óra

Február 12. vasárnap 11.15 óra
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VÁLTOZÁSOM TÖRTÉNETE

Kedves mozsgói lakosok!
A mindennapi mozgás és a sport nagyon fontos
az életünkben. A Mozsgóért Egyesület egy új
mozgásforma megismerésének a lehetőségét
ajánlja fel a lakosok számára, ez pedig a capoeira
(táncos) aerobik. A capoeira aerobik a brazil
capoeira küzdősportból jött létre, ami táncos
elemekkel van ötvözve, tehát a küzdősport és a
tánc találkozása egy kicsit átformálva. Az egészség megőrzése érdekében tökéletesen tudjuk alkalmazni ezt a mozgásformát. A sajátos capoeira
gyakorlatokon, lépéseken kívül, leginkább abban
különbözik a többi aerobik fajtától, hogy a hátizmon kívül a combhajlítót, haránthasizmot és a
farizmot komplexen és sokkal jobban dolgoztatja
meg.
Korra és nemre való tekintet nélkül bárki kipróbálhatja. Jól átmozgat, égeti a kalóriákat. Különösen előnyös azok számára, akik gyakran panaszkodnak hátfájdalmakra, vagy sokat ülnek a
gép előtt, ülő munkát végeznek. Akinek felkeltettük az érdeklődését szeretettel várjuk minden
SZERDA délután FÉL HATKOR egy negyvenöt
perces INGYENES átmozgatásra a KULTÚRHÁZBA.
A foglalkozást Pölczné Metz Katalin vezeti.
Mindenkit szeretettel várunk.
Találkozzunk szerdánként már
2017. január 18-án ½ 6 órakor a kultúrházban!
KEZDJÜK TUDATOSAN AZ ÚJ ÉVET!
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Néhány segítő gondolat Regina Brett, Pulitzer díjra jelölt
amerikai újságírónő tollából:
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Mesél a Krónika

30 ÉVVEL EZELŐTT JANUÁRBAN

30 ÉVVEL EZELŐTT JANUÁRBAN

INGYENES INFORMATIKAI ALAPKÉPZÉS MOZSGÓN
Vegyen részt, a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben az Európai UNIÓ által
100%-ban finanszírozott informatikai képzésen!
Részt vehet a kezdő szintű informatikai képzésen, ha
tankötelezettségi kort (16 év) betöltötte és 65 év alatti,
-

nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban,

A 35 órás informatikai képzés „Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés” a Mozsgói általános iskolában várhatóan 2017. február közepén indul.
A tanfolyam időtartama kb. 1 hónap.
A képzések minden kedden és csütörtökön 15.00 órakor kezdődnek és 3 vagy 4 tanórásak.
A képzésen elsősorban az internet használat, elektronikus levelezés,
alapvető szövegszerkesztési feladatokról lesz szó!
További információért kérem, hívja Puskásné Horváth Évát (20 329 0590) vagy a könyvtárat (73 344 060)!
FONTOS! CSAK MEGFELELŐ SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN TUDJUK
A CSOPORTOT INDÍTANI!
Miért ne tarthatná Ön is a kapcsolatot barátaival vagy családjával az internet segítségével?
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