Kedves Olvasók!
Elkészült Mozsgó község első hírlapja. Célunk, hogy a lakosságot tájékoztassuk a falu eseményeiről. Szeretnénk, ha
Ön első kézből juthatna fontos információkhoz. Rendszeresen közreadjuk benne a képviselő-testület által hozott határozatokat, a körjegyzőség híreit, a fontosabb törvényi változtatásokat. Helyet biztosítunk a kisebbségi önkormányzat
híreinek, a közintézményeinknek, a nyugdíjas és sportegyesületeknek, a vállalkozásoknak. Mindezen kívül érdekességeket és aktualitásokat is szeretnénk közölni.
Az újságot közzétesszük Mozsgó honlapján, hogy elszármazottaink is értesüljenek a szülőfalujuk híreiről. Az online
módon elérhető újságot színesben, a nyomtatott formátumot pedig fekete-fehérben készítjük. A lapot havonta jelentetjük
meg, és ingyenesen eljuttatjuk minden család részére.

● Bemutatkozik az új polgármester
1966-ben született, 44 éve él Mozsgón. Mint magánember, vállalkozóként sikerült megvalósítania céljait.
Két ciklust megelőzően már dolgozott a faluért mint
alpolgármester, azóta közéleti szerepet nem vállalt. A
sportot kedveli, de ma már aktívan nem vesz részt
benne.
Kovács Zsolt polgármester tervei, célkitűzései
A négy évvel ezelőtti választáson szintén indult,
mint polgármester, de akkor nem nyert. Gondolta,
hogy most elnyeri a választók bizalmát?
Többen indultunk a választáson, így az esélyeink megoszlottak. Nem lehetett tudni előre, hogy ki nyeri a választást. Nagyon sok apró dolgon múlik a siker. Reméltem, hogy most nyerek, mert csak így tudom megvalósítani az elképzeléseimet.
Mik a hosszú távú tervei és hogyan kívánja megvalósítani azokat?
Általánosságban úgy fogalmaznék, hogy egy jól működő önkormányzatot, fejlődő falut és összetartó közösséget szeretnék. Ebben óriási szerepe és felelőssége
van a polgármesternek. Mint már a programomban is
említettem, kapocs szeretnék lenni az itt élő emberek
között.
Azért mondanék egy-két konkrét tervet – a teljesség
igénye nélkül -, melyeket már tavasszal szeretnék elkezdeni. Falubuszt kívánunk beszerezni, elindítjuk a
falugondnoki szolgálatot. Elkezdjük a sírkápolna állag-

megóvását, illetve terveket készíttetünk a felújítására. A
focipálya körül szabadidős és kulturális központ kiépítését tervezzük, valamint vándortábor kialakítását. A
településen a folyékony kommunális hulladék kezelésére is megoldást kívánunk keresni.
Melyek a legfontosabb, legsürgetőbb teendők?
A jövő évi költségvetés elkészítése. Sajnos, ahogy a
médiában hallani, mi is kevesebb normatív támogatás
kapunk, mint tavaly. Ebben az is szerepet játszik, hogy
az iskoláskorúak létszáma nagyon lecsökkent.
Folyamatosan a megszorításokról hallani. Terveihez, céljaihoz az anyagi fedezetet biztosítottnak
látja?
Az előbb említett célok megvalósítását elsősorban a
pályázati források kihasználásával kívánjuk megvalósítani. Ez az én munkám lesz. Úgy gondolom, hogy elég
jó kapcsolati tőkével rendelkezem.
Hogyan kívánja megismerni az embereket és tartani
a kapcsolatot a lakossággal?
Rengeteg személyes beszélgetéssel. Ezenkívül létrehoztuk ezt a lapot a lakosság jobb tájékoztatása céljából. A testületi üléseink nyitottak, valamint hozzám is
bármikor be lehet jönni. A község honlapját is meg kívánjuk újítani, ezen is lehetőség lesz a párbeszédre.
Van-e fogadóórája, mikor kereshetik a falubeliek?
Mozsgón a délelőtti órákban lehet megtalálni.Telefonon
a (73) 544-018 és a (20) 277-0309 számokon, illetve emailben: mozsgopolgarmester@gmail.com is elérhető
vagyok.
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Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani a közvetlen
munkatársaival?
Kiválóan tudunk együtt dolgozni, sokat segítenek az én
munkámban is.
Milyennek találja a jelenlegi testületet?
A testület összetétele nagyon jó. Munkánk azért lesz
eredményes, mert van egy nagyon erős közös tulajdonságunk: Szeretjük Mozsgót és dolgozni akarunk
érte!
Lát-e esélyt arra, hogy jobb helyzetbe kerüljön a
falu a kistérségben?
Erre a válaszom igen. Azért merem ezt ilyen bátran
kijelenteni, mert sok háttérmunkával, és a kapcsolataimnak köszönhetően a kistérségben vezető szerepet
sikerült kialakítanom. A kistérségi társulás elnökségi
tagja lettem, valamint általános alelnöke vagyok. Ezenkívül a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot vezetem.
Ez nagyon sok munkával jár, viszont örömmel vállaltam. Egyrészt óriási megtiszteltetés, másrészt ebből a
pozícióból sokat tudok tenni a falumért. És ez a lényeg.

● A megválasztott képviselőtestület
második ülése
A napirendi pontok előtt Bogdán Krisztián tartott előadást az
alternatív energiaforrásokról, mint például a napelemek,
napkollektorok és hőszivattyúk. Elmondta, hogy jelenleg
70%-os uniós támogatásra pályázhat az önkormányzat.
Az OTP Bank képviselőinek tájékoztatóját is
meghallgathatták a jelenlévők, akik ajánlatot tettek az
önkormányzat számlavezetésére.
Az 1. napirendi pontban Kovács Zsolt polgármester a két
ülés közötti önkormányzati munkáról számolt be. Többek
között megemlítette azt a kistérségi pályázatot, melynek
célja a gyermekszegénység elleni küzdelem, a
gyermekszegénység kialakulásának megelőzése. Ennek
érdekében fejleszteni kell a gyermekes családokat célzó
szolgáltatásokat és szakellátásokat, valamint a képességek
kibontakoztatását, a munkához való hozzájutást. Mozsgó is
csatlakozott ehhez a programhoz. A polgármester tervei
között egyrészről szociális szövetkezet alapítása, illetve
vágóhíd kialakítása szerepel.
Ezután a polgármester a közcélú munkások
foglalkoztatásáról beszélt. A megválasztása óta eltelt időben
több helyen és többféle munkakörben alkalmaz az
önkormányzat munkaerőt. Kiemelte, hogy szeretne legalább
50 főt alkalmazni. A jelenlegi támogatási rendszerben a
rendelkezésre
állási
támogatás
összegéhez
az
önkormányzat havi 5.000 Ft hozzájárulást köteles fizetni,
viszont ha munkát tud adni, akkor az önkormányzat a
dolgozó után a munkabér 5 %-át, vagyis 4.500 Ft-ot fizet.
Véleménye szerint az emberek munkával keressék a pénzt,
ne segélyért álljanak sorba.
Ennek keretében két fő faluőri szolgálatot lát el. Feladatuk a
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megfigyelés, ill. az iskolai tanulók közlekedésének segítése.
A testület fel szeretné kérni a körzeti megbízottat a szakmai
koordinálásra. A képviselőtestület határozatot hozott arra
vonatkozóan, hogy kérvényt nyújtanak be a Szigetvári
Rendőrkapitánysághoz, melyben kérik a falurendőr szolgálati
idejének növelését a községben.
Az önkormányzat további feladatokat is el szeretne látni:
például a szociális segítségnyújtást ki akarja bővíteni, a még
teljesebb körű ellátás érdekében főállású szakképzett
munkaerőt igényel a szigetvári SZOCEG Kht.-től. A tervek
között szerepel még, hogy a rászorulóknak szakmunkával,
emberi erőforrással segít a problémák megoldásában.
Az önkormányzat a lakosság számára is lehetővé szeretné
tenni a közcélú munkakörben dolgozó szakmunkások
alkalmazását, vagyis szolgáltatást lehetne igényelni az
önkormányzaton keresztül akár külföldi állampolgárok
esetében is.
Döntés született Gyuris Szilveszter 8. osztályos tanuló
támogatásáról, aki jövő évtől az Arany János
Tehetséggondozó Programban fog részt venni.
Ezt követően az önkormányzat belső ellenőrzési jelentésre
készült Intézkedési Tervét fogadták el a képviselők, valamint
a 2011. évi Belső ellenőrzési munkatervet.
A következőkben szó esett a kultúrház hátsó helyiségeiben a
fűtésbővítésről. Itt lesz a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
irodája. A kisebbségi önkormányzat előleget kért, ugyanis a
normatív támogatást még nem kapták meg.
Végül a testület zárt ülésen folytatta a megbeszélést a
szociális segélyekről illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj
odaítéléséről: minden pályázó tíz hónapon keresztül havi
4000 Ft-os támogatásban részesül.

MEGHÍVÓ
Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. december 9-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart a kultúrházban.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

TÁJÉKOZTATÁS!
Az EU élelmiszersegély program keretében az önkormányzat még a nyár folyamán pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz a szociálisan rászoruló családok támogatása végett. A
pályázat keretében már a június hónapban
jelentős mennyiségű élelmiszer került kiosztásra a településen. A pályázat második lépéseként december hónapban újabb
élelmiszerszállítmány érkezik, melyet karácsony előtt minden családhoz eljuttatunk.
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Óvodáások őszzbúcsúztaatója

Iskolai hírmondó
ó

Mártton napon az
a idén is elbúcsúztattá
e
ák az őszt, és
köszzöntötték a telet az óvodásook. Ez már
m
hagyyománnyá nőtte
n
ki magát a mozsgói óvodábann ugyaanis 12 éve ünnepelik.
ü
Az óvodások már
m előtte való
v
héten a Márton naapi
hagyyományokkal foglalkozztak, dalokkat, versekket
tanuultak és liba formájú
f
sütem
ményt sütötteek.

A Lengyeltóti János Tagiiskola a 20005/2006. tannévtől
veezette be a német
n
nemzzetiségi nyelvv oktatását. A tanuulók heti 5 órrában tanuljáák a német nyelvet, de lehhetőséégük van, hoogy más kereetek között is ismerkedjennek a
nyyelvvel. Ilyenn volt például Molnár Márrta német szzakos
taanár által tarrtott német napközis tábbor, ahol játtszva
taanulhatták a gyerekek
g
a nnyelvet.
Azz előző tannévben a sszekszárdi Deutsche
D
Bühne
Ungarn színhááz előadásábban a Csizm
más Kandúr törtét
neetét izgulhattták végig a gyyerekek.
20010. novembber 25-én azz almamellékki Német Kissebbséégi Önkormáányzat és a m
mozsgói iskolla szervezésében
szzintén egy néémet nyelvű ddarabot láthaattak a gyereekek.
A GONG Bábszínház Roomániából érkezett
é
hozzzánk
eggy nemzetköözi csereproggramnak köszzönhetően. BaraB
nyyában csak három
h
helyenn játszottak, köztük Mozssgón.
Előadásuk cím
me „Kasperle ist wieder daa!” –
Azz előadás néémet nyelvű volt, így a diákok szórakkozás
köözben tanulhhattak. Aki keevésbé értettte a nyelvet, neki
is garantált volt
v a szórakozás, ugyaanis a színéészek
goondoskodtakk arról, hogy nyelvtől függgetlenül minddenki
érrtse előadásuukat és élvezzze azt. Ennek köszönheetően
a kultúrházban soha nem
m látott tömeeg gyűlt összze, a
kisdiákok szám
ma elérte a kétszáz főt. A programoot az
almamelléki Német
N
Kisebbbségi Önkormányzat és
é a
mozsgói
m
iskolaa szervezte.

A szzülők az óvónőkkel közössen készítettték el a színnes
lamppionokat, melynek form
mája időről időre változzik.
Mártton nap estééjén a gyerekek szüleik és
é nagyszüleeik
kíséretében véégigvonultak a falubaan, útközben
meggcsodálták a töklámpásokkkal kivilágítoott óvodát. Sok
S
szépp verssel és énekkel kedveskedtek ősszanyónak, aki
a
ezérrt megajándéékozta őket egy-egy
e
kis csomaggal. Az
A
óvisokon kívül a felvonnuláson résszt vettek a
kisisskolások, a szzülők, valamint néhány faalubeli lakos is.

ISKOLAI P
PROGRAMOK
2010. decembeer 6. (hétfő) 14
1 óra
Látogatás a Mikulásnáál
Azz 1. és a 2. ossztályosok műsora
m
20110. decembeer 21. (kedd) 12 óra
Karácsonyyi műsor – vverses, zenéss összeállítáás
Előaadják a 3. és 4. osztályos tanulók
A műsorokkra szeretetteel várják az érdeklődőket
é
t!

Azz óvodába
a a Mikuláss 2010. deccember 3án
n, pénteke
en, 10 órakor érkezik. Az ünne
epségre vá
árják azoka
at a kisgye
ermekeket
is, akik még
g nem óvod
dások, de szeretnéne
ek a Miku
ulással talá
álkozni. (A
Az ő csom
magjaikat
e
előtte
nap névvel elllátva kell
leadni az óvvodában.)

T
Tanulmán
nyi verseny
Az
A Oktatá
ási Miniszttérium álta
al rendeze
ett
angol
a
verssenyen Gyuris Szilveszter 8.
8
osztályos
o
tanuló to
ovábbjutott a megye
ei
fordulóba.
f
Felkészítő
ő tanára: Mustos ErE
zsébet.
z
Gratulálunk!
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Könyvtár

A FALUTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

A hagyományos könyvtári feladatokon kívül az alábbi
szolgáltatásokra hívjuk fel a figyelmet!

a körjegyzői lakásban bejelentkezéssel továbbra is
látogatható!
Telefon.: +36 (73) 344-060, +36 (20) 497-0096
E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com

Faxolási lehetőség (100 Ft/oldal)
Beteg, mozgásában korlátozott olvasóink részére a
könyveket házhoz visszük (ingyenes)
Karácsonyi ajándékozási ötlet:
beszkenneljük és CD-re írjuk
(500 Ft, az ár tartalmazza a CD-t is)

régi

fényképeit

Könyvtárközi kölcsönzés (térítési díjas)
NYITVA TARTÁS:
Kedd-Péntek 900 – 1200, 1400 - 1800
Látogasson el a könyvtárba!
Lengyeltóti János: Mozsgó múltjából című könyv 1500
Ft-ért megvásárolható a könyvtárban! Ugyancsak kapható a Lengyeltóti Emléknapon készült felvétel DVD
formátumban. (500 Ft/dvd) Készítette: Szijártó Erik
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy 2010.
decemberétől újra indul az alapfokú számítógép és internet-használati tanfolyam a
Községi Könyvtárban. Várjuk mindazok jelentkezését, akik most ismerkednek, vagy
ismerkednének a számítógéppel, illetve
szeretnének jobban eligazodni az internet
világában, megismerkedni a világháló nyújtotta lehetőségekkel, elektronikus közszolgáltatásokkal.
A tanfolyam tervezett időtartama 20 óra,
tervezett ideje kedden és csütörtökönként
1730 – 1800. A tanfolyam díja: 1000 Ft (géphasználat)
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Apróhirdetés helye

Karácsonyi kézműves foglalkozás a
könyvtárban
2010. december 18. (szombat) 1400 - 1600
•
•
•
•
•

gipszfestés
mézeskalács díszítés
karácsonyfadíszek készítése
karácsonyi képeslap készítés
betlehem készítése vesszőből

Várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt!

TÁNCOSOK SIKERE
2010. november 7-én rendezte meg a sellyei
Passion of Dance TSE a III. Ormánság
Tánciskolás Táncversenyét Sellyén. A versenyen
többek között lány-lány párosok is nevezhettek.
Ebben a kategóriában, ifjúsági korcsoportban, ért
el II. helyezést Várdai Adrienn és Tarlac Vivien.
Mindketten Mozsgón kezdtek táncolni. Jelenleg
Barcson járnak középiskolába és tánciskolába.
Gratulálunk nekik!
JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
Már harmadik éve rendezi meg a Csizik Mihály
Sportegyesület jótékonysági bálját. A 2010.
november 6-án megtartott családias hangulatú
bálon mintegy 75 fő vett részt. A
tombolanyereményeket
a
helyi
és
a
környékbeli kereskedők, vállalkozók ajánlották
fel. Köszönet érte!

A hirdetést kérjük leadni
minden hónap közepén
a községi könyvtárban.
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