Tisztelt Olvasó!
Sok szeretettel köszöntök
mindenkit, aki kezében
tartja újságunkat. Ezzel a
szerény kiadvánnyal szeretnénk a település lakóit
informálni a településen
történtekrıl. Az Önkormányzat és a szerkesztıség
szeretne tájékoztatást adni
a települést, a lakosságot
és környezetünket érintı
aktuális kérdésekrıl, feladatokról. Úgy gondoljuk,
hogy negyedévente megjelenı írásaink hiteles információkkal fognak szolgálni.
Hagyományırzı
nevet
adtunk
az
újságnak:
„Mosdósi Kisbíró”. Valaha
a kisbíró vitte a híreket a
településeken. Ezzel a választással azt is jelezni szeretnénk, hogy mennyire
idıszerő és fontos egy
olyan „szimbólum” újraélesztése, amely még

nagyon sok ma élı idıs
ember emlékeiben felidézi
az akkori kort és a fiatalságot. Egy régi hagyományt igyekszünk új köntösben – modernebb eszközökkel – felidézni, megmenteni, ami mindannyiunk további életéhez és
munkájához erıt, összefogást, és kitartást fog nyújtani. A falu lakói, Önök
felé pedig hiteles, pontos
információkat.
Szeretnénk, ha a régi
mosdósi összefogás, egymás segítése a továbbiakban nem romlana, hiszen
az önzés, szét-húzás nem
vezetett még jóra.
E rövid bevezetımet a
következı gondolatokkal
zárnám: „Van-e kedvesebb
emlékünk életünkbıl, mint
kis falunk képe, házai, tájai
és vidéke, szüleink munkája és verejtéke?”
Keresztes József
polgármester

A tartalomból










A képviselı testület legfontosabb döntései
Gépjármő eladók és vásárlók figyelmébe
Kutyatulajdonosok figyelmébe
Mosdósért Egyesület
XI. Olimpiai túra, Nınapi túra
Nevelési program, óvodaszépítés
Fızzünk játszóteret! – Felhívás!
Számítógép-kezelıi tanfolyam
Számítógép-park, könyvállomány a Teleház és
Könyvtárban
 Mi nemzetünk, közös ünnepünk!
 A Nyugdíjasklub életébıl
 2009. a Csillagászat Nemzetközi Éve

Ki is volt a kisbíró?
A város vagy község, falu
alkalmazottja, régen a faluközösség szolgálatra kötelezettje, aki közvetlenül a
bíró felügyelete alatt végezte feladatait. Ezek rendszerint a következık voltak: a hivatali helyiségek
tisztán tartása, főtése, a
kézbesítés,
a
hirdetés
(dobolás, felolvasás stb.),
az új rendelkezések ismertetése, egyes helyeken az
éjszakai ırzés is. Bevonták
a népszámlálási és választási jegyzékek elıkészítésébe, a háború idején az
élelmiszerjegyek szétosztásába stb. Köteles volt a
hivatali titkot megırizni és
a helység javaival kapcsolatos kártételt bejelenteni. Egyéb elnevezései:
dobos, gornyik, községi
szolga, plájás, város cselédje. A feudalizmus korában sok helyen a telkes
gazdák sorban állították a
kisbírót, fiaikat vagy alkalmazottaikat
bocsátották
ilyen célból az elöljáróság
rendelkezésére. A szolgálat
idı-tartama általában fél év
volt, télen a földtelenek,
nyáron a földtulajdonosok
álltak helyt (téli-nyári
kisbírók). Ha valaki a
kötelezettségnek nem tudott eleget tenni, köteles
volt maga helyett más
személyt küldeni. Néha
apáról fiúra szállt ez a
hivatás. A kisbíró jellegzetes egyenruhát viselt,
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kezében sokszor pálcát
hordott („kisbíró pálca”).
Munkakörét gyalog vagy
kerékpáron látta el, más
közlekedési eszközt nem
bocsátottak a rendelkezésére. Fizetését rendkívül alacsonyan állapították meg,
de legtöbbször megengedték, hogy a hivatali hirdetmények mellett magánhíreket, ipari és kereskedelmi

reklámokat, árveréseket,
kiárusításokat,
személyi
üzeneteket is közöljön
külön díjazás fejében (a
hirdetı vállalkozás ıse). A
hirdetnivalókat részére az
ún. publikációs könyvbe
jegyezték be, és a kisbíró
onnan olvasta fel azokat. E
könyvek a múlt idık községi életének hő krónikásai. A kisbíró tulajdonképpen hírmondó szerepét
töltötte be. Ezen újságunknak is ez a célja, Mosdós
község híreit, eseményeit
közölje a lakossággal
Bóna Károly
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Önkormányzati hírek, információk
A képviselı testület
elmúlt 3 hónapjának
legfontosabb döntései

• Mosdós község Önkormányzatának Képviselıtestülete
a
Mosdósi
Óvoda 2009. évi költségvetését megtárgyalta és
javasolta a társulási
tanácsnak elfogadásra.
• Január 28-i ülésén Mosdós Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a testület 2009. évi
munkatervét elfogadta.
• A Képviselı-testület a
Nagyberki Általános Iskola Alapítványát 50.000
Ft-tal támogatta.
• Február 12-én a Képviselı-testület
elfogadta
Mosdós Község Önkormányzatának 2009. évi
költségvetését.
• Február 12-i ülésén a
Képviselı-testület a szociális ellátásokról szóló
rendeletét módosította.
• Mosdós község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Közalapítvány
a Somogyi Egyetemistákért és Fıiskolásokért
pályázatát 2009. évben
támogatja, a támogatott
hallgatókról a beérkezett
pályázatok függvényében dönt.
•A
Képviselı-testület
március 12-i ülésén a
mosdósi civil szervezetek 2008. évi beszámolóját meghallgatta és elfogadta.
• A március 12-i ülésen a
Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója is beszámolt az elmúlt évi
munkájáról és a településen élı gyermekek helyzetérıl.

• Elkészült Mosdós Község Önkormányzatának
2009. évi Közfoglalkoztatási Terve, amely alapján - az új jogszabályoknak megfelelıen - fogjuk
foglalkoztatni a tartósan
állás nélkülieket.
Kunzerné Tormási
Andrea jegyzı
Megvalósult…

A közcélú foglalkoztatottak kitisztították a hegyre
vezetı út melletti bozótost,
sajnos még most is nagyon
sokan oda hordják szemetet…
A batéi kanyar elıtti mosdósi külterületet is a közcélú munkásokkal sikerült
megtisztíttatni…
Folyamatosan készülünk a
közelgı tavasz miatt szükségessé váló közterületi
munkákra…
Köszönjük a rendezvényeinken fellépı fiataloknak és nyugdíjaskorúaknak
a színvonalas elıadásokat…
Figyelem!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Mosdós
Községben a Képviselıtestület döntése értelmében
a kerti hulladék égetése
keddi és pénteki napokon
lehetséges. Az égetés tilos
közterületen, égetni kizárólag avart, kerti hulladékot
lehet. Tilos háztartási
hulladékot és veszélyes
anyagot égetni.
Kérjük, hogy lakótársaink
és saját környezetünk
érdekében tartsuk be az
elıírásokat.

Gépjármő eladók és vásárlók figyelmébe!
Tapasztalataink szerint a
gépjármő tulajdonosok körében a mai napig sem
köztudott, hogy a gépjármő
tulajdonjogában bekövetkezett változást, mind az
eladónak, mind pedig a vevınek kizárólag a közlekedési hatóságnál (Okmányiroda) kell – 15 napon belül, az adásvételi szerzıdés
bemutatásával – bejelenteni, errıl a Polgármesteri
Hivatalt - a hatósági nyílvántartáson alapuló adókivetésre figyelemmel - nem
kell értesíteni.
Gépjármő tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek
egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének
az illetékes Okmányiroda
felé, akkor a tulajdon átruházás bejelentése évének

utolsó napjáig a korábbi
tulajdonos a gépjármőadó
alanya. A jogszabálynak
ezek a rendelkezései azt
jelentik, hogy például egy
2008. évben bekövetkezett
tulajdonosváltozást a felek
bármelyike csak 2009. évben jelenti be az Okmányirodán, akkor a 2008. évben bekövetkezett gépjármőeladás ellenére is az
eladó fél köteles 2009. december 31-ig a gépjármőadót megfizetni. A gépjármőadót a magánszemély
adóalanyok tekintetében a
lakcímnyilvántartásban az
adott év január 1. napján
szereplı címe szerinti önkormányzathoz kell megfizetni.
Kunzerné Tormási
Andrea jegyzı

Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
7257 Mosdós Kossuth u. 1/a
Tel./Fax: 82/579-022
e-mail: info@mosdos.hu
Kunzerné Tormási Andrea - jegyzı
• jegyzıi hatáskörök, gyámügy, végrehajtás, mőködési-, telepengedélyek, szabálysértési ügyek
Parrag Ferencné - vezetı fıtanácsos
• pénzügyi, munkaügyi feladatok, hagyatéki ügyek
Rostásné Kovács Adrienn - elıadó
• szociális ügyek, anyakönyvi ügyek, pénztár
Mihályné Mózner Mónika - elıadó
• iktatás, adóügyek, anyakönyvi ügyek
Tormási Adrienn családgondozó
• Gyermekjóléti Szolgálat:

Polgármesteri Hivatal
Hivatal Mosdós
Ügyfélfogadási rendje
hétfı
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8.30 - 16.00
ügyfélfogadás nincs, kivéve anyakönyvezés
8.30 - 16.00
ügyfélfogadás nincs, kivéve anyakönyvezés
8.30 - 12.00

Ebédszünet minden nap 12.00 – 12.30
Polgármester ügyfélfogadási ideje: hétfı 9.00 – 15.00
Jegyzı ügyfélfogadási ideje: szerda 9.00 – 15.00
Gyermekjóléti szolgálat: szerda 13.00 – 15.00
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Önkormányzati hírek, információk
Tájékoztató közlemény

A 2009. január 01-tıl hatályba lépett, a veszettség
elleni védekezés részletes
szabályairól
szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet elıírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához
és kötelezı veszettség elleni védıoltásához kapcsolódó szabályok. Ezért az Országos Fıállatorvos és a

Magyar Állatorvosi Kamara az alábbi tájékoztatóval
kívánja elısegíteni az állattartók jogkövetı magatartását:
A korábbiaktól eltérıen
2009. január 01-tıl az eb
tartója nem a területileg illetékes önkormányzatnak,
hanem az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó,
az eb tartója által szabadon
választott magán állatorvosnak köteles bejelenteni,
ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott
vagy elkóborolt, vagy új
tulajdonoshoz került.
Az új tulajdonosnak az eb
tulajdonába kerülését be
kell jelentenie az általa
szabadon választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
legutóbbi veszettség elleni
védıoltás helyszínét, idıpontját, a védıoltást beadó
állatorvos nevét és kamarai
bélyegzıjének számát is. A
bejelentés történhet a kutya
oltási könyvének bemutatásával is. Az ebek veszettség elleni védıoltásának

beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon
belül veszettség ellen saját
költségén magán állatorvossal beoltatni, az oltást
az elsı oltást követıen 6
hónapon belül megismételtetni, majd ezt követıen a
kutyát évenként veszettség
ellen beoltatni. A kutyák
veszettség elleni védıoltását valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Az
oltást végzı magánállatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat
oltási könyvében és/vagy
az egységes európai állatútlevelében a saját kező
aláírásával és a kamarai
bélyegzıjének lenyomatával igazolni. A rendelet
2009. január 1-tıl kezdıdıen a kutyák veszettség
elleni védıoltásának igazolására egy új, pontosan
meghatározott
tartalmú
oltási könyvet (Kisállat
Egészségügyi Könyv) ír
elı. Az új típusú oltási
könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a

Kutyatulajdonosok figyelmébe!
Felhívjuk a kutya tulajdonosok figyelmét, hogy a
tavasz közeledtével még
nagyobb figyelmet fordítsanak az ebtartás szabályainak betartására. Kiemelten
gondoskodjanak az ebek
zárt helyen történı tartásáról, megfelelı kerítés, illetve póráz alkalmazásával
zárják ki az ebek felügyelet

nélküli közterületre jutását.
Kérjük, hogy csak az
tartson ebet, aki biztosítani
tudja a napi ellátását,
megfelelı egészségi állapotát, az évi rendes
veszettség elleni védıoltást.
Köszönjük!

Mosdós Községben
az ebek veszettség elleni védıoltására a
Polgármesteri Hivatal elıtt
2009. április 16-án (csütörtök) 7.00 órakor
kerül sor.
Pótoltás ideje: április 20. (hétfı) 7.00

MEGHÍVÓ
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselıtestülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart 2009. április 29-én (szerda)
18.00 órai kezdettel a Községházán, melyre a község
lakosságát tisztelettel meghívjuk.
Napirendje:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi tevékenységérıl
2.) Az Önkormányzat 2009. évi tervei
3.) Közbiztonsági beszámoló
4.) Egyéb aktuális ügyek
Megjelenésükre számítunk!
A képviselıtestület nevében:
Keresztes József
polgármester

Magyar Állatorvosi Kamara adja ki. Azt az ebet,
amelyik nem részesült az
életkorának megfelelıen
elıírtak szerinti (érvényes)
veszettség elleni védıoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az
állat tartójával szemben
bírság is kiszabható.
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Egyesületek, civil szervezetek
Mosdósért Egyesület

Tisztelt Olvasók, kedves
Mosdósiak!
A napjainkban tapasztalható politikai, gazdasági válság, és a monoton hétköznapok közepette mindanynyian szeretnénk kikapcsolódni, feltöltıdni. Jó lenne,
ha közös erıvel oldani tudnánk a feszültségeket, a
bezártság érzését, az egyhangúságot.
Ezért hozzuk létre a mosdósi
polgárokkal
a
„Mosdósért Egyesületet”.
Szeretnénk, ha kezdeményezésünk minél több támogatóra lelne! Mit is akarunk valójában? Megmozgatni a falu lakosságát,
hogy jöjjenek el a rendezvényekre, vegyenek részt a
programokon.
Terveink
között szerepelnek:
• „Mosdósi esték”- elıadóestek, kötetlen beszélgetések meghívott vendégekkel
• Településünk történetének,
hagyományainak
feltárása, megırzése
• Rendezvények szervezése, lebonyolítása. pl. locsolóbál, gyermeknap,
szüreti felvonulás és bál
• Falu rendezés, környezetünk szépítése, megóvása

• Egészségmegırzés,
egészséges
életmódra
ösztönzés
• Közintézményeink technikai eszközeinek megújítása
• Együttmőködés a többi
helyi civil szervezettel
Mindezen célok megvalósításához az anyagi eszközöket pályázatok útján kívánjuk megszerezni, de
számítunk a segítı szponzorok támogatására is. A
Mosdósért
Egyesületbe
várjuk mindazokat, akik
önzetlenül akarnak tevékenykedni községünkért és
az itt élıkért. Egyesületünk
pártoktól függetlenül mőködik.
Ha Önök is egyetértenek
céljainkkal, kérjük, támogassák elképzeléseinket,
vegyenek részt közös
terveink megvalósításában!
Jöjjenek közénk, legyenek
alapító tagok!
Alapító közgyőlésünket
2009. április 16-án, csütörtökön délután tartjuk
a Kultúrházban.
Együttmőködésüket
köszönjük!

XI. Olimpiai túra

2009. január 3-án már
tizenegyedik alkalommal
várta a természet szerelmeseit a Steiner Rezsı Olimpiai Baráti Kör Mosdósra,
a már hagyományos 10
km-es Olimpiai természetjáró túrájára. Ezúttal 54-en
teljesítették a távot és sze-

rezték meg a „Vigadóhegy
turistája” jelvényt. Ennyien
még soha nem voltak a túrán. Érkezett sok nyugdíjas
turista Kaposvárról, de nagyon sok helyi gyerek is
túrával kezdte az évet.
Nınapi túra Mosdóson

Immár hagyomány, hogy
március 8-a környékén 15
kilométeres Nınapi túrára
invitálja a Mosdósi Sport
Club a természetet szeretıket. 2009. március 7-én 35
túrázó vágott neki Kaszás
József elnök vezérletével a

Eperjesi József
Kincsné Keresztes
Katalin

A szép természet mellett
meglepetésre az útvonal
mellett ritkán látható fehérgémek csapata, majd futkosó ızek, fölröppenı fácánok színesítették a túrát.
Élmény volt sok gyereknek, hogy felmehettek a
vadászlesekre, majd a szalonnasütı helyen elıkerültek az ebéd nyersanyagai.
A mosdósiak meglepetéssel is kedveskedtek, hisz a
borkóstolók mellé még a
helyi asszonykórus énekkel
is várta a vendégeket. Ezen
a napon mőködött a „Nyitott pince” akció is, hisz a
túra lezárásaként a felnıttek a Gál, a Bóna, és a
Szente pincészet finom
boraival indították a 2009es évet.
Bóna Károly

Vigadó hegy és a Sárkánytói erdık lankáinak a leküzdésére. A 15 vendég
kaposvári túrázó szegfővel
kedveskedett a hölgyeknek, leányoknak, míg az
egyesület
csokoládéval
kedveltette meg a gyerekeket a túrázásra. A remek
hangulatú kirándulás szalonnasütéssel és Vigadóhegyi borkóstolóval zárult.
Kaszás József
elnök

MOA 54. vándorgyőlése
A Magyar Olimpiai Akadémia 2009. március 6-7-én
Keszthelyen tartotta az 54.
vándorgyőlését, melyen a
Steiner Rezsı Olimpiai Kör 5
fıvel képviseltette magát. A
konferencia témája a somogyi
olimpikon, Dr. Csík Ferenc
élete volt. A vándorgyőlés
vendége volt 14 olimpiai bajnok is, köztük Dr. Magyar
Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, aki szívesen emlékezett vissza pár évvel ezelıtti mosdósi vadászatára
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és szívesen állt össze egy fotóra a Baráti Kör tagjaival.
Ugyancsak lencsvég elé állt
Dr. Aján Tamás MOA elnök,
a Magyar Olimpiai Bizottság
elnökségi tagja, a Nemzetközi
Súlyemelı Szövetség elnöke
is a mosdósiakkal.
BK
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Óvodai hírek
Nevelési program
Nevelési program, óvodaszépítés

A hír már biztosan eljutott
azokhoz a mosdósi lakosokhoz is, akik óvodaügyben még, vagy már nem
érdekeltek, hogy a 2007/
2008-as tanévtıl egycsoportos óvodaként mőködünk. A gyermeklétszám
fokozatos csökkenése miatt
vált szükségessé a csoportleépítés, és a dolgozói létszámcsökkentés. A 2008/
2009-es tanévet 22 gyermekkel kezdtük, jelenleg
29-en vagyunk; ez már
meghaladja az ideális
csoportlétszámot…
Helyi nevelési programunk
a
Tevékenységközpontú
nevelési program alapján
készült. Célunk a gyermekek életre való felkészítése. A tanulás, a gyermeki
személyiség fejlesztése játékosan, komplex módon,
tevékenységekhez kötötten

történik. Ahhoz, hogy
munkánk eredményes legyen, szükségünk van a
család együttmőködésére,
a szoros kapcsolattartásra,
a kölcsönös bizalomra, és
az óvodai kollektíva jó
együttmőködésére. Nem
utolsósorban a Fenntartó

Fızzünk játszóteret! – Felhívás!

részérıl, a Képviselıtestület részérıl a segítıkészségre, a jóindulatra, az
együttgondolkodásra, az
érdeklıdésre
munkánk
iránt. Segítségükkel tudtunk 2007 óta folyamatosan fejleszteni, újítani.
Kicseréltük a gyermekasztalokat, székeket; számítógépet és multifunkciós
fénymásolót vásároltunk.
Korszerőbb, esztétikusabb
lett a világítás, a csoportszoba padlózatát kicseréltük.
A 2008 évi nyári óvoda-

szünet alatt került sor a
gyermekmosdó, a vizesblokk teljes átépítésére, a
bejárati terasz, lépcsı burkolására, a betonos udvarrész aszfaltozására.
Ruppert Sándorné jóvoltából és finanszírozásával,
lehetıségünk adódott a
konyhai bútorzat kicserélésére, valamint udvari pad
és
asztal
telepítésére.
Köszönjük!
Folyamatosan újul, szépül
az óvodánk környezete is;
rendszeresen ápolt, gondozott, esztétikus.

Tisztelt Nagymamák!
Kedves Anyukák!
Mi is, mint már 16 község,
fızzünk játszóteret kicsinyeinknek!
Ehhez kérem segítségüket!
A KNORR Delikát 8 ételízesítı címkéit a vonalkóddal együtt kell összegyőjtenünk. Arra kérem
Önöket, hogy az önkormányzatnál lévı győjtıdobozba, vagy az én postaládámba (Mosdós, Kossuth
u. 24.) legyenek szívesek
bedobni! Fogjunk össze
gyermekeinkért és falunk
gyarapodásáért!
Köszönöm azoknak, akik
már segítettek! 4 kg ételízesítı vonalkódja győlt
eddig össze, amit már be is
küldtem. A már megnyert
és elkészült játszóterek
megtekinthetık a www.
delikat.hu
weboldalon.
Kedvcsinálónak álljon itt
egy recept!
KNORR Delikát 8
hússzeletek

Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg szőzpecsenye,
KNORR Delikát 8 étel-

ízesítı, 20 dkg rizs, 50 dkg
vegyes zöldség, 1 evıkanálnyi margarin, olaj, só,
ırölt bors, ırölt szerecsendió, 2 gerezd fokhagyma.
Elkészítés: A húst 1,5 cm
széles korongokra szeljük,
majd laposra nyomjuk.
Teflon serpenyıben kevés
olajon mindkét oldalát

fehéredésig sütjük. Megszórjuk ételízesítıvel, rátesszük a zúzott fokhagymát, öntünk alá egy kis
vizet. Puhára pároljuk,
majd a kiolvadt zsírjára
pirítjuk. A rizst a szokott
módon elkészítjük, de ízesítıként fele arányban sóval és ételízesítıvel. A
zöldségeket a margarinon
megpároljuk,
ízesítjük
borssal, szerecsendióval és
étekízesítıvel. Jó étvágyat
kíván:
Magyar Sándorné Ica

Az óvodások is megemlékeztek 1848-ról

Nemzeti ünnepünk, március 15.-e alkalmából óvodásaink kis zászlókat készí-

tettek, amelyeket elhelyeztek a hısi halottak emlékére felállított emlékmőnél.

Vértesi Istvánné

Színházban voltak óvodásaink

A mosdósi óvoda nagycsoportosai 2009. január 20-án
a nagyberki iskolásokkal
közösen megtekintették a
Kaposvári Csiky Gergely
Színházban Lionel Bart
Olivér! címő musicaljét.
Charles Dickens Twist Olivér címő regényének zenés

feldolgozásában megismer
hették a szomorú sorsú
árvaházi kisfiú történetét.
A gyerekek figyelmét végig lekötötte a megható, izgalmas, fordulatokban gazdag elıadás.
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Könyvtár és Teleház hírei
Számítógép-kezelıi tanfolyam

2009. február 16-án átvehették oklevelüket a Teleházban a szépkorúaknak
indított alapfokú számítógép-kezelıi
tanfolyam
résztvevıi. A 8 fı 10 alkalommal összesen 20 tanórán keresztül ismerhette
meg a számítógép felépítését, alapvetı kezelését.

Számítógép park - Könyvállomány

Megtanulhatták, miként lehet levelet írni, azt megszerkeszteni és hogyan
mőködik az Internet. A
csoport kitartását jellemzi,
hogy minden foglalkozási
nap a teljes létszámmal
zajlott le. Gratulálunk minden résztvevınek!

Mi nemzetünk, közös ünnepünk!

Március 13-án ünnepeltük,
az 1848-49-es forradalmat
és szabadságharcot. Ilyenkor, a feudális államot
felváltó, független polgári
nemzetállamot, a Landerer

és Heckenast nyomdáját
elfoglaló pesti nép követeléseit, a 12 pont kinyomtatását, és Petıfi Sándor által
írt és elszavalt Nemzeti
dalra emlékeztünk. Diáktársaimmal, ez ünnep alkalmából elıadást szerveztünk Pápainé Gál Márta és
Pápai Zoltán segítségével.
Rendszeresen jártunk próbákra, úgy 14-15-en. Heti
1x-2x próbáltunk, kinek
mikor hogy felet meg.

Ebben a mősorban hallható
volt, dalcsokor, vers és
szónoklat. 3 részre osztottuk az elıadást: Az 1.
részben a fiatalok adták elı
verses mősorukat majd az
idısebbek jöttek szép
dalcsokrukkal. Majd ismételten a fiatalok jöttek egy
motívumos, karakteres elıadással, Petıfi Sándor forradalmával. Mindeki nagyon élvezte, nagy volt a
siker. Persze nem ez volt a
fontos, hanem az hogy
együtt és összetartóan em-

lékeztünk meg az 1848-49es forradalomról és szabadságharcról.
Györék Alexandra

A Könyvtár és Teleház nyitva tartása
Hétfı
Kedd
Csütörtök
Péntek
Szombat

17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
17.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

2008 decemberében a mosdósi Teleház számítógép
parkja 4 darab számítógéppel bıvült. A számítógépeket és monitorokat a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóság kaposvári kirendeltsége ajánlotta fel, számítástechnikai és internetes oktatási célokra. Ezen
számítógépeken az elsı
oktatás február folyamán
már sikeresen le is zajlott.
Folyamatosan
bıvülı
könyvállománnyal és megújuló folyóiratokkal várunk
mindenkit!

Elérhetı folyóirataink: Autómotor, Bravo Girl, Fürge
Ujjak, PC Guru, Praktika,
Story, Motor Revü.

HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK!
2009 április 4-én, szombaton délután 4 órára
várunk minden kicsit és nagyot a Teleházba,
ahol a húsvéti ünnepekre ajándékokat
készítünk. Tojásfestést, gicázást is tervezünk,
ezért fıtt tojást hozz magaddal!
Szeretettel vár:
Borsányi Piroska néni
Gulyásné Ibi óvó néni
Kincsné Kati néni
Vértesi Zsuzsi óvó néni
Gál Márti néni

Kedves Mosdósiak!
Lapunk negyedéves megjelentetéséhez kérjük az Önök segítségét!
Szeretnénk olyan tartalommal megtölteni az újságot, mely
mindenkit érdekel, és érint.
Ezért kérjük, hogy a 2. számhoz a megjelentethetı, közérdekő
anyagokat, cikkeket, érdekességeket, fotókat, híreket vagy hirdetni
kívánt információkat papír alapon, vagy elektronikus formában
2009 június 21-ig juttassák el az alábbi elérhetıségekre:
• A Teleházba személyesen, nyitvatartási idıben.
• Elektronikusan formában a következı e-mail címre:
mosdoskonyvtar@freemail.hu

Szerkesszük együtt a lapot!
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Nyugdíjasklub hírei, Érdekességek
A Nyugdíjasklub életébıl

Klubunk tagjai, a dalos
kedvő nyugdíjasok minden hónap elsı hétfıjének délutánján győlnek
össze a felújított klubhelyiségben.
A TV-vel, videóval,
DVD-lejátszóval, számítógéppel ellátott szobát
barátságossá teszi az általuk készített, mosdósi
népviseletbe öltöztetett
baba, a sok-sok oklevél
és díj, amelyeket szerepléseik során kaptak.

Tavaly,
Somodorban
megrendezett kórustalálkozón elnyerték a vándorserleget, mely azzal a
megtisztelı
feladattal
jár, hogy az idei évben
Mosdós ad otthont a
hasonló jellegő rendezvénynek. Erre 2009. április 25.-én kerül sor,
amikor újabb népdalcsokor elıadásával lépnek
fel 10 falu kórusa
mellett.
2009. február 11.-én

Rákópusztán a Czinege
Villa panzióban tartották
idei farsangi mulatságukat. A jó hangulatban
zajló összejövetelt jelmezekbe bújt, álarcos
színesítették.
fellépık

2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve – 1. rész

Aktív
nyugdíjasaink
rendszeres, és elmaradhatatlan szereplıi a falu
rendezvényeinek. Ünne-

peink mősorainak színvonalát dalaik elıadásával emelik.
A 2009. évi programjuk

01.05 Karácsonyfa lebontása, Pénzügyi beszámoló a 2007. évrıl, Évi
program megbeszélése.
02.02 Farsang.
03.02 Nemzeti Ünnepre
készülıdés.
04.06 Húsvéti elıkészületek,
ajándékötletek
megbeszélése.
05.04. Kultúrális szemle
elıkészítése, idıpont, stb
06.01 Kulturális szemle
elıkészítése, idıpont, stb
07.06 Hegyi piknik szervezése.
08.03 Elszármazottak találkozójának megbeszélése, idıpont, mősor, stb.
09.07. Kirándulás
10.05 Idısek hónapjára
készülıdés.
11.02 Aktuális téma.
12.07 Karácsonyi elıkészületek. Mősor, próbák
idıpontjai.
Klubkarácsony
idıpontjának
megbeszélése.
Egyéb évközi tevékenység: Önkormányzati rendezvényeken részvétel,
felkérésre aktív közremőködés.

A Csillagászat Nemzetközi
Éve 2009-et a Nemzetközi
Csillagászati Unió és az
UNESCO (az Egyesült
Nemzetek Oktatási, Tudományos
és
Kulturális
Szervezete) bocsátotta útjára a következı témával:
"Az Univerzum: benne
élsz, fedezd fel!" Ez az év
nagyszerő alkalom arra,
hogy minél szélesebb körben megismertessük a csillagászat eredményeit. A
Csillagászat Nemzetközi
Éve 2009 küldetése, hogy
segítse az embereket abban, hogy a nappali és éjszakai égbolt segítségével
újra felfedezzék helyüket
az Univerzumban, ezáltal
személyesen éljék át a
csodákat és a felfedezést.
Minden embernek rá kell
ébrednie a csillagászat és
az alaptudományok fontosságára
a
mindennapi
életünkben, és meg kell is-

mernie, hogy miként segíti
a tudomány egy egyenlıbb
és békésebb civilizáció
megvalósítását. A közeljö-
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vı néhány környékbeli vonatkozású
programja:
Április 2-5 között lesz a
100 óra csillagászat elnezéső rendezvény, mely
elıadásokat, nappali és éjszakai távcsöves bemutatókat tartalmaz. A több napig
tartó programsorozat egy-

szerre zajlik az egész világon. Tiszta idı esetén
megfigyelhetı távcsöveken
át a Nap, este pedig az elsı
negyedben lévı Hold, a
győrős Szaturnusz, valamint egyéb aktuális látványosság.
Május 16-án éjszakai csillagnézı túra lesz nemzeti
parkokban és tájvédelmi
körzetekben a Környezetvédelmi
és
Vízügyi
Minisztérium
támogatásával. A túrákon amatırcsillagászok kísérik a
csoportokat. A legközelebbi
tájvédelmi
körzet
Kaposvárhoz közel, déli
irányban helyezkedik el a
Zselicben. (Folytatjuk)
Gyarmati László

Mosdós község Önkormányzat
negyedévenként megjelenı ingyenes lapja.
Kiadja Mosdós Község Önkormányzata,
7257 Mosdós Kossuth u. 1/a
Tel./Fax: 82/579-022 e-mail: info@mosdos.hu
Szerkesztık: Keresztes József, Kunzerné Tormási
Andrea, Bóna Károly, Kaszás József, Eperjesi
József, Kincsné Keresztes Katalin, Vértesi Istvánné,
Pápainé Gál Márta, Pápai Zoltán, Györék Alexandra.
Külön köszönet a társszerzıknek: Magyar Sándorné
Icának, Gyarmati Lászlónak, és mindazoknak, akik
tevékenyen segítettek a lap létrehozásában.

