Weöres Sándor: Újévi köszöntő
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?
Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

● Közmeghallgatás
(2010. december 9. Művelődési Ház)
A képviselő-testület nevében Kovács Zsolt polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a közgyűlésen csak az elmúlt két hónap munkáját kívánja
értékelni, valamint ismertetni szeretné a képviselőtestület koncepcióját. Megköszönte a lakosságnak a
választáson való aktív részvételt és a testület iránti
bizalmat.
A főbb irányvonalak: közcélú munkások nagyobb arányú foglalkoztatása, szociális ellátás növelése, gyermekszegénység elleni küzdelem programjában való
részvétel, szociális szövetkezetek megalakulásának
támogatása, tanyagondnoki szolgálat kialakítása, ezzel
összefüggésben falubuszra pályázat benyújtása.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.

Az általános iskolát továbbra is 8 osztályosként kívánják működtetni. A gyereklétszám folyamatosan csökkenése miatt a tervek között szerepel, hogy az Alsószőlőhegyben lakó tanulók ide járnának iskolába. Az óvodában a bölcsődéskorú, 2-3 éves gyermekeket is fogadnák.
A szennyvízhálózat kiépítése érdekében együttműködik
a három szervezet: Mozsgó és Almáskeresztúr község
önkormányzatai, a szociális otthon; közösen keresik a
megoldást.
Folyamatosan felmerülő és visszatérő probléma a faluban megkötés nélkül kóborló kutyák és az elekmajori
bivalyok. Felszólították a tulajdonosokat, utóbbi esetben
az önkormányzat feljelentést tett a rendőrségen.
A tájékoztató után lakossági kérdésekre, hozzászólásokra válaszolt a testület:
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Jedinka szőlőhegybe vezető út és a gyalogút a sok
esőzés következtében szinte járhatatlanok. Ennek
következtében ivóvizet sem lehet járművel feljuttatni. Ugyancsak gond az út melletti világítás hiánya.
A polgármester már tárgyalt a világítás ügyében a szolgáltatóval, ennek következtében 6-8 világítóegység lesz
az út mentén elhelyezve. A gyalogút javítása érdekében salakot fognak kiszórni. Az ivóvizet egyelőre terepjáróval fogják kiszállítani.
Egyre többen szeretnének a faluban az internethez
csatlakozni. A T-Home vezetékes internet szolgáltatónak már csak néhány utcában van szabad vonala,
a kábeles nem megbízható, a mobilinternet pedig
lassú és nem egyenletesen szolgáltat. Évek óta
hitegetik a szolgáltatók a megrendelőket.
A probléma ismert a testület előtt. A vezetékes vonal
fejlesztése közel 30 millió forintba kerülne, ez a szolgáltatónak nem éri meg. Keresik a megoldást. Első lépésként a faluban az internetet igénylőket kell felmérni.
Amennyiben sokan igényelnék a szolgáltatást, talán
több esély lenne a vonal kiépítésére.
A hétvégenként a buszok csak ritkán járnak, így a
munkába járást nem lehet megoldani.
A Volánnak nem éri meg járatot indítani, az uniós szabályozás miatt külön pénzt az önkormányzat nem fizet-

Átalakul a közfoglalkoztatás
Jelentős változások lépnek életbe 2011-től a közfoglalkoztatás területén. A változások alapja egy alapvető szemléletváltás: a közfoglalkoztatást a kormány áthidaló megoldásként
kezeli, amelynek igazságosan, hatékonyan és átláthatóan
működőnek kell lennie. A cél, hogy olyan közfoglalkoztatási
rendszer működjön, amely nem hat az elsődleges munkaerőpiac ellen.
Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) és
helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz. Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori
öregségi nyugdíj minimuma, 28500 forint. 2011-ben legalább
30 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne
részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig
munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt.
Az önkormányzatoknak a kormány lehetőséget ad arra,
hogy rendeletben szabályozzák a saját lakókörnyezet rendben tartási kötelezettségét, és aki a lakókörnyezetét nem
tartja rendben, az nem lesz jogosult ellátásra. Jelenleg csak
a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb
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het a szolgáltatásért.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a résztvevők aktivitását, segítségét, észrevételeit és bezárta a közmeghallgatást. Egyben tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az összejövetel
nyílt testületi üléssel folytatódik.
A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:
A testület elfogadta az önkormányzat háromnegyed
éves költségvetési beszámolóját. Megtárgyalták és
elfogadásra került a 2011. évi költségvetési koncepció.
Elfogadták a szolgáltató szemétszállítási díj emelése
iránti kérelmét. 2011. évben a felmerülő költségeket
egyelőre a lakosságtól átvállalja az önkormányzat. A
vízdíj emelése vonatkozó javaslat elutasításra került.
Egyben kéri az önkormányzat a szolgáltatót a vízmű
vagyon után keletkezett eszközhasználati díj átutalását
az önkormányzat költségvetési számlájára.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére kijelölésre
került a kultúrházban két helyiség, egyben a polgármesteri iroda berendezésének átadására került sor a
törvényben megfogalmazott kötelezettség alapján. (Az
1993. LXXXVII. törvény: A megalakulást követő két
hónapon belül a kisebbségi közügyek ellátásához, a
működési feltételek biztosításához szükséges ingó és
ingatlan vagyontárgyak használatba adása.)

szintű munkát köteles elvállalni a munkanélküli. Ez jövőre
megváltozik, és köteles elfogadni a munkaügyi szervezet
által felajánlottat is.
Az önkormányzatokon kívül az egyházak, a civilszervezetek és a kisebbségi önkormányzatok is lehetőségük lesz
pályázni a közfoglalkoztatás keretében.
Az új közfoglalkoztatási program három fő elemet - az
országos, illetve az önkormányzati 6-8 órás, valamint az
önkormányzati 4 órás rövidebb idejű közfoglalkoztatást tartalmaz. Bizonyos esetekben az önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra is biztosítanak egy
meghatározott keretet.
A 2011-re áthúzódó közmunkaszerződéseket az önkormányzatok 2011. február 28-ig ezt alkalmazhatják, ezután
pedig az új finanszírozási modell alapján kell szerződést
kötniük az érintettekkel. (magyarorszag.hu)
A Munkaügyi Központ által megállapított keretszám
Mozsgó községre:
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (napi 6-8
óra) keretében foglalkoztathatók száma 4 fő
rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 óra) keretében foglalkoztathatók száma 41 fő.
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● Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A 2010. évi önkormányzati választásokon a cigány
kisebbségi önkormányzat képviselőire is lehetett szavazni. Községünkben eddig még nem működött kisebbségi önkormányzat. A választásokon leadott szavazatok alapján a következő tagok kerültek be a kisebbségi
önkormányzatba: Orsós Jenő, Pfaff László, Pfaffné
Horváth Ágnes, Sárközi Elemér. Az október 13-án megtartott alakuló ülésen a képviselők Sárközi Elemért választották elnökké. Őt kérdeztük:
Ki kezdeményezte, hogy induljanak a választásokon?
Orsós Sándor helyi lakos kezdeményezte, hogy Mozsgón is alakuljon meg a cigány kisebbségi önkormányzat. A választásokon való részvételben segítségünkre
volt a szigetvári és a rózsafai cigány kisebbségi önkormányzat. Végül 11-en indultunk, legtöbben a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége színeiben.

Mit szeretnének megvalósítani?
Szeretnénk a különböző támogatási lehetőségekről,
pályázatokról a romákat tájékoztatni, a lebonyolításban
segítséget nyújtani. Még kezdők vagyunk ebben a
munkában, ezért szaktanácsért fordulunk az előbb említett szigetvári és rózsafai cigány kisebbségi önkormányzatokhoz. A gyerekeket is szeretnénk támogatni,
az óvodásoknak Mikuláscsomagot ajándékoztunk. Kirándulásokat, kulturális programokat akarunk szervezni.
Kik támogatják a szervezetet?
Nemcsak a romák, hanem a nem romák is támogatnak
bennünket. A támogatóink, választóink bizalmát köszöntük meg a december 5-én megtartott vacsoraestünkön, egyben lehetőségünk volt a közös párbeszédre,
a közös célok kialakítására. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Mozsgó Község Képviselő-testülete és a Hunor – Almamellék Vadásztársaság támogatásáért.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
MEGHÍVÓ
Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 20-án.(csütörtökön)
17 órai kezdettel testületi ülést
tart a rendezvényteremben.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
1986-ban megváltott sírok határideje 2010.
decemberével lejárt. Ezeket a sírhelyeket
újra meg kell váltani Radanics János temetőgondnoknál. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 (30) 858-8192

ÉRTESÍTÉS
Szociális ellátások (bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) kifizetésének időpontja:
2011. január 31. (hétfő) 10-16 óra között.
●ANYAKÖNYVI HÍREK
Halálozás
Perecz Jánosné (szül.: Vukovics Mária Almamellék, 1922.11.09.) Mozsgó, Árpád u. 11. szám alatti lakos 2010. december 10-én elhunyt.
Nyugodjon békében!

A Magyar Vöröskereszt és az Önkéntes Vérellátó Szolgálat szeretettel hívja és várja a Véradókat
2011. január 7-én, pénteken 9-11 óráig a Rendezvényterembe.
Tudja Ön, hogy →A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható! →Egy véradással 3
betegen segíthet! →A véradás szűrővizsgálat is egyben!→Az Öntől levett 450 ml vérből 3 féle vérkészítmény állítható elő!
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Bemutatkozik…..

A szociális otthon
„Felelősek vagyunk mindazért,
hogy amit az ellátottainkkal, ellátottainkért cselekszünk,
az a lehető legmagasabb minőségi színvonalon
történjen meg!”

Szociális intézetként 1960. április 1. napjától működik.
1989-ig elsősorban időskorúak gondozása, ápolása
folyt az otthonban. 1989-től értelmileg sérült embereket
ápolnak, gondoznak. Kezdetben az intézet fenntartója a
Szigetvár Járási Hivatal volt, majd a Baranya Megyei
Közgyűlés Önkormányzata lett. 2010. április 1-től egy
szervezeti egységben működik a turbékpusztai otthonnal. Az új nevük: Baranya Megyei Önkormányzat
Mozsgó – Turbékpusztai Integrált Szociális Intézménye.
Az összevont intézmény igazgatója Kaiser Gábor. 18
éve dolgozik Mozsgón, 3 éve igazgatóként. Ő mutatja
be az itt folyó munkát.
Manapság az integrációt szükséges rosszként éljük
meg. Hogyan értékeli az egyesülést?
Először is szeretném a két intézményt bemutatni. A
mozsgói intézményben súlyos és középsúlyos értelmi
vagy halmozottan fogyatékos személyek ápológondozó ellátása folyik. A gondozottak teljeskörű ellátásban részesülnek. Oktatásukra, képzésükre, foglalkoztatásukra és gondozásukra csak intézményi keretek
között van lehetőség. Az ő esetükben is van azonban
mód a társadalmi integrációra. Az intézmény területén
emelt szintű gondozást végzünk külön egységben azok
számára, akik önállóbbak és nem igényelnek álladó
felügyeletet, valamint itt történik a lakóotthonos életmódra való felkészítés is. Közeli céljaink között szerepel, hogy a faluban lévő családi házakba helyezzük ki
azokat a lakókat, akik képesek az önellátásra, természetesen ápoló személyzettel.
A turbékpusztai telephelyünk alapvetően rehabilitációs
intézet, de itt is folyik ápolás-gondozás. Az ápoltak 5
évig tartózkodhatnak itt, fel kell őket készíteni az önálló
életvitelre, ezután vissza kell térniük a társadalomba.
Természetesen ez a folyamat lépésről-lépésre történik,
törekvésünk új utógondozói férőhelyek létrehozása a
már meglévő Szent István lakótelepi lakás mellett.
Az integráció véleményem szerint beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Az egyesülés lehetővé tette, hogy a
gondozottak állapotához jobban igazodjunk. Átjárhatóság van a két intézmény között nemcsak ezen a téren,
hanem a humán erőforrás kihasználtsága tekintetében
is. A szakszemélyzet és a kisegítő munkakörben

dolgozók szempontjából nagyobb lehetőség nyílik az
ésszerűbb munkaszervezésre.
Várhatók-e további megszorítások?
A hatékonyabb működésnek köszönhetően az összevonás már így is több tízmilliós megtakarítást eredményezett. 2011-től további átrendeződés várható a megye intézményei gazdaságilag összevontan fognak
működni.
A változások létszámleépítéssel is járnak?
A gazdasági integráció 1 fő létszámleépítését vonja
maga után, a munkaerőt igyekszünk úgy átcsoportosítani, hogy a szakmai előírásoknak megfeleljünk. A
megszorítások az intézmény működésében 2011-ben
egyébként a legfrissebb információim szerint létszámleépítéssel nem jár, más módón sikerül a szükséges
megtakarításokat elérnünk.
A faluban elfogadják a gondozottakat?
1989-ben, amikor az idősek gondozását felváltotta a
fogyatékosok gondozása, nehezen fogadták el a falusiak az új helyzetet. Még aláírást is gyűjtöttek, hogy ne
legyenek itt a sérültek. Mára megszokták őket, néhányat közülük névről is ismernek. Az augusztusban megrendezett közös sportnapokon együtt vesznek részt
épek és fogyatékosok.

Lovasbemutató a 2010. évi Sportnapon
Másrészről a falu legnagyobb foglalkoztatója vagyunk,
a mozsgói dolgozók száma 41 fő, a körjegyzőséghez
tartozó falvakból még további 6 főt foglalkoztatunk.
Nyitottak vagyunk. A parkot bárki látogathatja. A tavon
lehet horgászni. Elsődlegesen a gyerekek részére nyitottuk meg, hogy a nyári időszakban a szabad időt tartalmasan töltsék el. Jelenleg bárki horgászhat, de fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat: fürödni nem
szabad, senkinek nincs saját, bérelt helye, nem
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kergethetik el a gyerekeket és nem szabad rendetlenséget hagyni maguk után.
Mekkora terhet ró Önökre, hogy egy régi, értékes
épületben található az otthon?
Műemlék jellegű épület, ezért a felújításnál figyelembe
kell venni bizonyos előírásokat: a díszeket, spalettákat
eredeti állapot kell meghagyni. Igyekszünk az épületre
is gondot fordítani. Pályázati és saját forrásból a tavalyi
évben elkészült a külső, utcai keleti és déli oldali homlokzatrekonstrukció.

2011. január

Az önkormányzattal is jó a viszony, közösen keressük a
megoldást például a szennyvíz kezelésére. A szelektív
hulladékgyűjtést kiterjesztettük a falu területére, keddenként összegyűjtik dolgozóink a kihelyezett műanyag
hulladékot és a gondozottjaink feldolgozzák azt, példát
mutatva a környezettudatos viselkedésre.
A fogyatékosok esetében még nagyobb jelentősége
van a sportnak. Hiszen ez számukra egy kiugrási
lehetőség. Milyen a sportélet?
Az integrált intézmény lakói több sportágban jeleskednek. Eredményeik országos szinten kiemelkedőek. Van
világbajnok súlyemelőnk, itt tartotta edzőmérkőzéseit a
női fogyatékos országos labdarúgó válogatott, sikeresen szerepeltek az almamelléki országos kerékpárversenyen, az atlétikai versenyeken. Mozsgón felépült a
bocsa pálya az otthon és a Fogyatékos Személyek
Közhasznú Alapítványa, valamint a sportegyesület közös vállalkozásában. Több intézmény közös versenyét
rendeztük itt meg. A versenysport mellett számos szabadidős sportprogramot is biztosítunk gondozottaink
részére.

Rekonstrukció 2009-ben
Milyen a kapcsolatuk a közintézményekkel, az
egyesületekkel?
Virágzó. Az iskolásokkal közösen veszünk részt színházlátogatáson, kulturális programokon. Mi is szervezünk programokat, melyekre várjuk a község lakóit. A
nyugdíjasklub énekkara színesíti karácsonyi műsorunkat, viszont táncosaink a községi rendezvényeken lépnek fel.
Az előbb említett sportnap országosan egyedülálló
kezdeményezés. A sportegyesület és az intézmény
közösen rendezi, tagjai között megtalálhatóak az otthon
lakói is.

Bocsa pálya avatása 2009-ben

Képek a helytörténeti gyűjteményből

Szigetvár Járási Szociális Otthon 1970-ben

Ebédlő a 70-es években
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Óvodai Mikulás
A gyerekek nagy-nagy örömére a Mikulás december 3án megérkezett az óvodába. Két csomagot hozott. A
második csomagot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
jóvoltából.
A gyerekek verset mondtak, énekeltek, valamint átadták a rajzaikat a nagyszakállúnak. Miután minden gyerek megkapta az ajándékot, körbefogták a Mikulást és
egy kis műsorral kedveskedtek neki. Búcsúzáskor megígérte, hogy jövőre megint eljön.

A 3. és 4. osztályosok karácsonyi műsorát tekinthették meg a tanulók és az érdeklődők. A gyerekek
tolmácsolásában karácsonyi verseket hallhattunk.
A szeretet ünnepén a Szülői munkaközösség és
Mozsgó község Képviselő-testülete által felajánlott
ajándékot kapták a gyerekek.
A verseket betanította a két osztályfőnök Farkasné
Józsa Mária és Jancserevics Erika.

Iskolai hírmondó

Iskolai eredmények

A Mikulásnapi műsort az idei évben az 1. és a 2.
osztályos tanulók előadásában láthattuk. Egy jelenetet adtak elő, mely a Mikulás és segédei készülődéséről szólt. A darab különlegességét az adta,
hogy a két osztályfőnök – Matusné Bakos Éva és
Nagyné Rajna Mónika - is szerepelt benne.
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Juhász Réka kozmetikus
Kozmetika: Mozsgó, Zrínyi u. 24.
Nyitva: bejelentkezés alapján.
Tel.: +36 (30) 364-5846
Szeretettel várok minden szépülni
vágyót!

Tóth Levente 2. osztályos tanuló a 2010. december
2-án Rózsafán rendezett körzeti Mesemondó versenyen Különdíjban részesült. Felkészítő tanára Matusné Bakos Éva
A 2010. december 14-én Szigetváron megrendezett
„Zrínyi Kupa” matematika vetélkedőn Gyuris Szilveszter 8. osztályos tanuló első helyezést ért el. Felkészítője Matus Attila.
Gratulálunk a tanulóknak és a pedagógusoknak!

Maróczi László vízvezeték szerelő
Vízvezeték szerelést, dugulás
elhárítást vállalok.
Telefon: +36 (30) 365-6487
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MOZSGÓ – Mozsgó Község Önkormányzatának információs lapja
A lap alapítója Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó, Batthyány u. 15.; Felelős kiadó: Kovács Zsolt polgármester;
Kiadó és Szerkesztőség: Községi Könyvtár, Mozsgó, Batthyány u. 13.; Szerkesztő: Puskásné Horváth Éva; Kiadványterv: Győri Zsuzsi
Telefon: +36 (73) 344-060; E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com

