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A képviselı testület elmúlt 3 hónapjának
legfontosabb döntései

Megvalósult…

• Mosdós község Önkormányzatának Képviselıtestülete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló rendeletet megtárgyalta és jóváhagyta.
• A Képviselı-testület az április 16-i ülésén
megalkotta a Környezetvédelmi Alapról szóló
rendeletét.
• Mosdós Község Önkormányzatának Képviselıtestülete Somogyi egyetemistákért és Fıiskolásokért pályázat keretében 8 mosdósi fiatalt
támogatott, fejenként 7.500 Ft összeggel, melyhez
a Somogyi Egyetemistákért és Fıiskolásokért
Alapítvány szintén fejenként 7.500 Ft-ot. tesz. A
támogatások átadására várhatóan szeptemberben
kerül sor Kaposváron.

• Mosdós Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a mosdósi Polgárır Egyesület
bárdudvarnoki polgárırnapi részvételét 20.000 Ft
összeggel támogatta.

• Sikerült a Rákóczi utca aszfaltburkolatának
felújítását tovább folytatni. Újabb 600 méteres
szakasz felújítása készült el június végére. Sajnos
idén sem írtak ki kistelepülések számára
megfelelı pályázatot, ezért a beruházást önerıbıl
kellett megvalósítanunk, melynek bekerülési
összege 10.075.000 Ft volt. Mivel a jó minıségő
úton felgyorsult a forgalom, a balesetek elkerülése
érdekében kérjük, tartsák be a sebességhatárokat!
• A temetıben is elkészült az urnafal, melynek
tervei már évek óta készen voltak, a megvalósítás
itt is önerıbıl történt 600.000 Ft-ért.
• CÉDE pályázaton idén a Kossuth Lajos utca déli
oldali járdájának a folytatására pályáztunk, a
pályázaton nyerhetı összeg 3.132.000 Ft, a járda
teljes bekerülési összege pedig 3.998.000 Ft lesz.
A napokban a munkálatok is elkezdıdnek, így
augusztusban remélhetıleg már az új járdán
közlekedhetnek az ott lakók…
• Közterületeinket folyamatosan karbantartjuk,
szépítgetjük, virágosítjuk. Köszönetet szeretnénk
mondani Muth Andrásnak és a kórház részérıl
Belsı Gábornak, akiktıl a virágokat kaptuk faluszépítéshez. Úgy érezzük nincs szégyellnivalónk
a településképpel a környezı települések között.
Ehhez természetesem hozzájárulnak az ingatlantulajdonosok is a virágos, gondozott portáikkal.
Sajnos azonban még mindig akadnak olyan
emberek, akik rombolnak és elviszik a
virágokat…

Kunzerné Tormási Andrea jegyzı
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FELHÍVÁS PARLAGFŐ ELLENI
VÉDEKEZÉSRE!

HIRDETMÉNY

A növényvédelmi törvény alapján a földhasználó
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfő virágbimbó kialakulását megakadályozni és
ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig
fenntartani.

Mosdós község Önkormányzat Képviselı-testülete a
2009/2010. tanévre a tanévkezdési támogatás rendjét
és összegét a következık szerint állapítja meg:
1.) Általános iskoláskorúak részére
a.) a nagyberki általános iskolába járó mosdósi
lakos gyermekek után egységesen, kérelem
nélkül, az iskolával egyeztetett névjegyzék
alapján jár 3.000 Ft gyermekenként. (Az elsı
osztályt
kezdık
részére
6.000
Ft
gyermekenként.)

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal
szemben, aki ezen védekezési kötelezettségének nem
tesz eleget, mely belterületen jegyzıi hatáskör,
külterületen pedig a Mezıgazdasági Szakigazgatási
Hivatal hatásköre. Egyébként a földhasználót amennyiben
földhasználó
az
ingatlannyilvántartásban nincs feltüntetve -, a tulajdonost
kell kötelezni a parlagfő elleni védekezési
kötelezettség elmulasztása miatt a növényvédelmi
bírság, valamint a közérdekő védekezéssel felmerült
költségek megfizetésére.
A jegyzı június 30-át követıen, a parlagfő
virágzásától függetlenül, köteles hatósági eljárást
kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfő elleni védekezési
kötelezettségüket teljesíteni. A hatósági eljárás
keretén belül a helyszíni
ellenırzést
követıen
kerül sor a közérdekő
védekezés elrendelésére.
A védekezéssel felmerült
költségeket az ügyfél a
határozat
jogerıre
emelkedését követı 15
napon belül köteles
megfizetni. A parlagfő
elleni közérdekő védekezést elrendelı határozattal
együtt a növényvédelmi bírságot is ki kell szabni. A
bírság kiszabásáról a jegyzınek intézkedni kell, nem
tartozik mérlegelési körbe. A növényvédelmi bírság
legalacsonyabb összege 20 ezer forint, legmagasabb
összege belterületen 750 ezer forint, külterületen 5
millió forint.
Kérem, hogy minden belterületi ingatlantulajdonos
és külterületi földtulajdonos tegyen eleget a parlagfő
elleni (elsısorban kaszálás, ill. vegyszeres
gyomirtás) védekezési kötelezettségének.
Kunzerné Tormási Andrea jegyzı

b.) nem a nagyberki általános iskolába járó,
általános iskolás gyermek után kérelemre,
iskolalátogatási igazolás alapján 3.000 Ft
gyermekenként. (Az elsı osztályt kezdık
részére 6.000 Ft gyermekenként.)
2.) A középfokú iskolába járó nappali tagozatos
tanulók, és a 6-8. osztályos gimnáziumba járók,
valamint az egyetem és fıiskola nappali tagozatos
hallgatója után, kérelemre, iskolalátogatási
igazolás becsatolásával egységesen 6.000 Ft összegő
támogatás jár.
3.) A szülık, illetve az egyetemi, fıiskolai hallgatók
és nagykorú középiskolába járók a támogatási
kérelmet legkésıbb október 20-ig nyújthatják be az
elbíráláshoz szükséges igazolásokkal együtt a
Polgármesteri Hivatalba.

4.) A beiskolázási támogatások elsı kifizetésére
2009. augusztus 19. napján (szerdán) kerül sor 1400 –
1500-ig, amennyiben a kérelmeket az iskolalátogatási
igazolással behozzák 2009. augusztus 14. napjáig a
Polgármesteri Hivatalba.
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A MOSDÓSÉRT EGYESÜLET HÍREI

2009. április 23-án tartottuk meg a Mosdósért
Egyesület alakuló közgyőlését Bóna Károly levezetı
elnök közremőködésével. A 25 alapító tag elfogadta
az Egyesület alapszabályát, döntött néhány, a
tagságot érintı kérdésrıl és megválasztotta a
tisztségviselıket:
• Az Egyesület elnöke: Eperjesi József
• Alelnökök: Kincsné Keresztes Katalin és
Kis Eszter
• Titkár: Varga Tiborné
• Pénztáros: Szabó Szilvia.

Május 30-án az Egyesület tagjai részt vettek a
Gyermeknap szervezésében és lebonyolításában.

Az Egyesületbe a tagfelvétel folyamatos, várunk
minden új tagot!
Terveink közt szerepel, hogy minden hónapban
szervezünk egy közösségi programot a falu lakóinak,
megszólítva minden korosztályt.

Június 29- re hirdettük meg játékos szellemi
vetélkedınket a falu iskolásainak és fiataljainak. 3
korcsoportban, 3 fıs csapatoknak kell a KVÍZkérdéseket megválaszolni. A témák: általános
mőveltség – hazánk történelme és irodalma,
ismeretek az EU-ról, helyzetfelismerési képességek,
növény- és állatvilág, közmondások stb.
Augusztus 22-re, szombat estére tervezzük a
tavalyihoz hasonló zenés nyárbúcsúztató tábortőz
megrendezését. A részleteket plakáton tesszük
közzé.
Kincsné Keresztes Katalin

JÁTÉK ÉS VIDÁMSÁG –
GYERMEKNAP MOSDÓSON

Május 7-én a ,,Mosdósi esték” elsı vendége
Gyurkovics Kálmán professzor volt, aki 18 évig volt
a kórház igazgatója. A jó hangulatú beszélgetésen
szó esett az orvosi hivatás szépségérıl, a Mosdósi
Tüdı- és Szívkórház jelenérıl illetve az intézmény
és az itt dolgozók jövıjérıl is. Dr. Andrásofszky
Barna igazgató fıorvos, aki 35 évig állt ennek az
intézménynek az élén, felidézte a 70 éves kórház
történetét, amely 1939 szeptemberében mint lengyel
hadifoglyokat befogadó hadikórház kezdte meg
mőködését.

Május 30-án, szombaton délelıtt rendeztük meg a
már hagyományos gyermeknapi rendezvényünket,
idén az Óvoda, a Teleház és a Mosdósért Egyesület
szervezésében.
9 órakor játékos akadályversennyel kezdıdött a
program. A templom körül megépített akadálypályán
a gyerekek kipróbálhatták az egyensúlyozást, célba
dobást, kapura rúgást, a mocsárjárást és a labirintust.
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Óvodánk háza tájáról

A kerékpárosokat Eperjesi József várta az ügyességi
akadálypályánál.

Itt is, mint a többi állomásnál, jutalom csokit kapott
minden résztvevı. A verseny lebonyolításában sokat
segítettek a falu lelkes fiataljai.
10 órakor a kultúrházban várta a kicsiket a
tavalyról ismert bővész, aki a közönség soraiból
választott kis bővészinasokkal együtt nagy sikert
aratott.

Az elıadás után az óvoda udvarán vendégül láttuk a
gyerekeket és a szülıket egy finom tízóraira, amelyet
az óvoda dolgozói készítettek el.
11 órától délig kézmőves foglalkozás várta az
ügyes kező gyerekeket és szüleiket. Vértesiné Zsuzsa
óvónéni, Pápainé Márti és Kincsné Kati tanító nénik
segítségével papírból és fonalból készültek a
szebbnél szebb alkotások.
Öröm volt látni, hogy sok gyerek és sok szülı jött
el a programokra.
Az édességeket az önkormányzat, a tízórai
hozzávalóit a beszállítók ajánlották fel a
Gyermeknap javára. Köszönjük minden szervezı,
önkéntes segítı és szponzor segítségét!
Kincsné Keresztes Katalin

Március. Ebben a tanévben nyílt elıször
lehetıségünk arra, hogy a Nevelési Tanácsadó
szakemberei kijöjjenek hozzánk, s helyben végezzék
el a nagycsoportos óvodások iskolaérettségi
vizsgálatát. A szülık örömmel vették, hogy emiatt
nem kell Kaposvárra beutazni a gyermekükkel, s
nem esnek ki egész napra a munkából; mi pedig
konzultálhattunk közvetlenül a vizsgálatot végzı
pedagógusokkal.
A 15 fı nagycsoportosból 10-en bizonyultak
iskolaérettnek. 8-an a Nagyberki Iskolában kezdik
meg tanulmányaikat, 2-en Kaposváron. 5 gyermek
még további fejlesztést igényel. Jövı évben jobban,
idıben megszervezve újra igénybe vesszük az intézet
ez irányú szolgáltatását.
Április
4-én, húsvét elıtt, kézmőves
tevékenységekre hívtuk az ovisokat és kisiskolásokat

a tanítónénikkel közösen; tojást hímeztünk és
ajándékokat készítettünk.
Április 7-én megérkezett hozzánk a „nyuszi”. A
gyerekek már nagyon várták, több fészket is
készítettek az óvodaudvaron, s kedvükre díszítették.
Örültek a kis csomagoknak és a labdáknak, melyeket
azonnal ki is próbáltak.
Április 8-án a nagycsoportosokkal óvodaközi
találkozón vettünk részt Batéban, ahol egy
lakodalmas játékot és egy verset adtunk elı. A
gyerekek rajzaiból kiállítás nyílt.
Erre a találkozóra már hetedik alkalommal került
sor, és mindig szívesen megyünk, mert van
összehasonlítási alapunk, s módunk van betekinteni
más óvodák munkájába, ötleteket győjtünk.
Az ovisok is igyekeznek a legjobb formájukat hozni
ilyenkor, s ha ismerıs dallamot, mondókát hallanak,
összenéznek egymással, a tekintetünket keresik
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(néha hangot is adva a dolognak), jelezve, ezt mi is
tudjuk.
Április 22 – a Föld napja. Már napokkal elıtte
készültünk rá, beszélgettünk errıl a gyönyörő
bolygóról, ahol élünk, a fákról, a virágokról, az
állatokról, a környezetvédelemrıl, a környezetünk
tisztántartásáról, csinosításáról.
A gyermekek feladatként kapták a szülıkkel való
otthoni beszélgetést, arról, hogy ık gyerekként mit
tehetnek a környezetükért.
Néhány szülıt sikerült bevonni a közös munkába.
Reggel mindenki kesztyőt kapott, így indultunk
szemetet győjteni. Majd fákat ültettünk, ahová a
gyerekek hordták kis vödrökkel a földet, a vizet, és
taposták, tömörítették a földet.
Április 29-én Figura Ede zenés, verses mősorát
élvezhették az ovisok.
Április 30-án májusfát készítettünk színes szalagokkal, és elhelyeztük az óvodaudvaron.
Május 4-én, hagyományainkhoz híven, az édesanyákat ünnepeltük.

Kedvesek, bájosak, fegyelmezettek voltak a
gyerekek, ahogy köszöntötték az anyukákat,
nagymamákat,
és
átadták
saját
készítéső
ajándékaikat.
Május 4-8-ig hirdettük meg az óvodai beiratkozást. 8 gyermeket vettem elıjegyzésbe, ami azt
jelenti, a 2009/2010-es tanév végén is 30-an leszünk.
Május 13 – Patcai kirándulás. Az idıjárásnak köszönhetıen nem kísérte szerencse ezt a napunkat.
Kisebb megszakításokkal egész nap esett az esı, így
félnaposra sikeredett a kiruccanásunk.
Május 18.- A tanévzáró szülıi értekezleten értékeltem a nevelési évet, megbeszéltük a tanév végi
programokat, idıpontokat, a nyári nagytakarítás, a
felújítás munkálatait.
Május 20-án és 27-én orvosi és fogorvosi vizsgálaton vettek részt a gyermekek.
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Május 28 – Színházlátogatás. A nagycsoportosok-

kal megnéztük A kisfiú meg az oroszlánok címő
mesejátékot.
Május 30. Gyermeknap. A tanítónénikkel közösen
szerveztünk mozgásos, ügyességi, versenyjátékokat
és kézmőves tevékenységeket, az ovisokat
szélforgókkal
leptük
meg.
A
gyermekek

megjutalmazása, megvendégelése a beszállítóink és
az Önkormányzat hozzájárulásával történt.
Külön köszönet a Mosdósi Önkormányzatnak,
Képviselıtestületnek, hogy a kirándulásunkat és a
bővész
gyermeknapi
fellépését
ismételten
megfinanszírozták.
Június 5. – Évzáró, ballagói ünnepély. Most is
mint minden évben, a nagycsoportosok ballagásakor
kicsit összeszorult a szívem, biztos vagyok benne,
hogy valamennyiünké, akik az óvodában dolgozunk.
Az alatt a rövid idı alatt – amíg felelısséggel
tartozunk értük, nap-nap után látjuk a fejlıdésüket,
megmosolyogjuk csínytevéseiket, számonkérjük, ha
rosszat tesznek – nagyon megszeretjük ıket.
Szeretném remélni, hogy kis tarisznyájukban
nemcsak azokat a jelképes dolgokat viszik magukkal
új kis életükbe, hanem sok-sok szép emléket is.
Július – Takarítási szünet. Az óvoda nyári zárása
alatt
elvégezzük
mindazokat
a
takarítási,
fertıtlenítési munkálatokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a következı tanévet kezdhessük.
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XIV. Olimpiai Napok Mosdóson (2009.06.19-20)

A Steiner Rezsı Olimpiai Baráti Kör - Bóna Károly
elnök szervezı munkájának köszönhetıen - immár a
14. alkalommal rendezte meg Mosdóson a község
olimpikon szülöttére – Steiner Rezsı birkózóra emlékezve az Olimpiai Napokat. Az elsı napon a
Leader Trophy autóverseny egyik állomásaként
ügyességi feladatokat kellett végrehajtani a
versenyzıknek A békéscsabai versenyzık nyerték a
mosdósi versenyt.
Szombaton az idıjárásjósok esıt, lehőlést jósoltak,
izgalmat okozva a rendezıknek, hiszen az Olimpiai
Nap szabadban folytatódott. Az olimpiai himnusz
elhangzása után Bóna Károly a Baráti Kör elnökének
köszöntıje után Keresztes József polgármester
nyitotta meg a rendezvényt. A szabadidısport
versenyszámokból álló sportnapon Gedó György
olimpiai bajnok ökölvívó, a négy olimpián részt
vett díszvendég gazdag élménybeszámolót tartott.
A résztvevık között örömmel fedeztük fel a
mosdósi, vagy a szomszéd községekbıl érkezett
fiatal ökölvívókat, akik jelenleg több magyar bajnoki
éremmel rendelkeznek. Gyır Béla, a Magyar
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harmincan vettek részt , kaposvári gyızelem
született. A görkorcsolyában szintén a hazaiak
gyıztek. Végül az idıjárás kegyeibe fogadta a

résztvevıket és sikeresen fejezıdött be a 14.
Olimpiai Napok.
Eredmények:
Leader Trophy autós ügyességi verseny:
1. Békéscsaba, 2. Csurgó, 3. Hıgyész
Kispályás labdarúgás (8 csapat):
1. Naki FC (döntıben 1-0), 2. Dombóvári Vízmő, 3.
Kazsoki Penge (kisdöntıben 4-0), 4. Taszári
Kacsógép
Az Olimpiai Nap Kupa kispályás labdarúgó torna
legjobb kapusa Lakatos Tamás (Naki FC),
legtechnikásabb játékosa Tárnok Zoltán (Dombóvári
Vízmő), míg a gólkirálya Horváth Ferenc (Kazsoki
Penge ) lett 6 góllal.
Strandröplabda:
1. Deák Márk – Balogh Balázs (Kaposvár – Taszár),
2. Papp Dávid – Farkas Péter (Nagyberki – Mosdós),
3. Grábner Tímea – Benke Gábor (Taszár –
Kaposhomok)

Olimpiai Akadémia tanácsának tagja is jelen volt
Hendlein Roland válogatott kosárlabdázó pedig
bemutatót tartott. A rendezvény az egészséges
életmód jegyében zajlott, mivel az ÁNTSZ DélDunántúli Regionális Intézet munkatársai ingyenes
egészségügyi méréseket is végeztek. Több mint
százan használták ki ezt az alkalmat. Olimpiai totó
színesítette a rendezvényt, a legjobban Kıvári Attila
kaposvári lakos töltötte ki a szelvényt. A kispályás
labdarúgásban Tolna megyei döntı volt, végül a Nak
csapata örülhetett. A strandröplabdában a Kaposvári
Kométa SE junior magyar bajnoka, Deák Márk
taszári párjával biztosan gyızött. A kosárra dobásban
a nıknél mosdósi, a férfiaknál, ahol több mint

Kosárra dobás (férfi):
1. Ifj. Hajduk Attila (Kaposvár), 2. Gyarmati Máté
(Magyaratád), 3. Gulyás Antal (Nak)
Kosárra dobás (nıi):
1. Varga Csilla (Mosdós), 2. Kárpáti Mária
(Mosdós), 3. Magyar Nikolett (Mosdós)
Görkorcsolya (gyermek):
1. Orsós Cintia (Mosdós), 2. István Kitti (Mosdós),
3. István Fanni (Mosdós)
Forrás: www.mob.hu /MOA/
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2009 a Csillagászat Nemzetközi Éve – 2. rész
A Csillagászat Nemzetközi Éve során, 2009-ben egy
nagy jelentıségő, tudományos forradalmat elindító
eseményre emlékezünk, a csillagászati távcsı
felhasználására. 1609-ben alkalmazták elıször a
távcsövet csillagászati megfigyelésekre. Galileo
Galilei volt az, aki elıször látta a Hold krátereit és ı
fedezte fel a Jupiter holdjait, amelyeknek a
megfigyelései igazolták Kopernikusz napközéppontú
világképét, így a modern csillagászat kezdete erısen
kötıdik a 400 évvel ezelıtti megfigyelésekhez. E
találmány vezetett az elmúlt évszázadok megannyi
csodálatos,
olykor
meglepı
csillagászati
felfedezéséhez, amely alapvetıen befolyásolta
világképünket.
Napjainkban
az
Univerzum
objektumait távcsövek ezrei tanulmányozzák
folyamatosan, a nap 24 órájában, a föld felszínérıl és
a világőrbıl, az elektromágneses spektrum teljes
tartományában.
A Csillagászat Nemzetközi
Éve 2009 célja, hogy
világszerte
érdeklıdést
keltsen a csillagászat és a
tudományok
iránt,
különösen
a
fiatalok
körében. A Csillagászat
Nemzetközi
Éve 2009
eseményei és aktivitása
megmutatja,
hogyan
hasznosíthatók
az
emberiség felbecsülhetetlen
értékő közös erıforrásai,
ezáltal nagyobb elismerést
szerez
a
csillagászat
tudományának és az ahhoz
köthetı sokszínő szellemi aktivitásnak. A világ 135
országa csatlakozott ehhez a programsorozathoz,
köztük hazánk is. Profi és amatır csillagászok
tízezrei tartanak a világ számos pontján
folyamatosan elıadásokat, távcsöves bemutatókat.
Magyarországon is számos helyen lesz az év során
csillagászati elıadás, kiállítás, távcsöves bemutató.
Kaposváron és környékén a Magyar Csillagászati
Egyesület Kaposvári Helyi Csoportja szervezi az
elıadásokat
és
bemutatókat.
Ezekben
a
programokban éppúgy helyet kap nappali és éjszakai
távcsöves megfigyelés, mint éjszakai túra a
Zselicben. Ezeknek a programsorozatoknak a
legfontosabb célja az, hogy minél több ember nézzen
bele egy távcsıbe, ahogy azt Galilei tette 400 évvel
ezelıtt. A programsorozat további céljai közé

2009/2. szám
tartozik,
hogy
felhívja
a
figyelmet
a
fényszennyezésre, arra, hogyan tőnik el fokozatosan
az égbolt csodaszép látványa a szemünk elıl,
különösen a városokban.
2009 folyamán sajnos nem lesz sok látványos
csillagászati esemény, de néhány izgalmas
látnivalónak azért tanúi lehetünk.

2009 november közepén a Leonidák meterorraj
érkezik, valószínősíthetıen több, mint 500 meteort
(hullócsillagot) lehet látni óránként az egész
égbolton, ami óriási szám. Október közepén a Jupiter
látható az alkonyi égen, kiváló idıben arra, hogy a
nagyközönség láthassa az óriásbolygót és holdjait kis
távcsöveken keresztül.
A Csillagászat Éve 2009 megerısíti a kapcsolatot a
tudomány oktatása és a tudományos életutak között,
elımozdítja a diákok jelentkezését tudományos és
technológiai területekre, és megbecsülést szerez az
élethosszig tartó tanulásnak. A széles skálájú
tervezett programok segítségével itt az idı arra, hogy
többet tudjunk meg az Univerzumról és benne
elfoglalt helyünkrıl. A Csillagászat Nemzetközi Éve
2009 mindent megtesz ennek érdekében, hiszen az
Univerzum az, amiben élünk. Fedezzük fel!
Gyarmati László

Internet ajánló:
http://csillagaszat2009.elte.hu
http://www.mcse.hu
http://hirek.csillagaszat.hu
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Viccek

Rejtvény

Léggömb
- Bácsi, kérek léggömböt!
- Elfogyott, kisfiam. Az elıbb egy néni mindet
megvette az unokájának.
- Hol van az a gyerek?
- Ott száll a templom felett.

1. A következı szavakban földrajzi neveket találsz
elrejtve. Melyek ezek?
a) babakonyha
b) kalamajka
c) fegyır
d) begerjed

Nem probléma
Egy zsiráf ücsörög a fán. Arra megy egy elefánt, és
megkérdezi:
- Hát te mit keresel odafent?
- Éppen cseresznyézem – feleli a zsiráf.
- De hiszen ez egy körtefa!
- Nem probléma, hozta magammal cseresznyét!

2. LÓ KALAND – Ebbıl a két szóból, ha
összeolvasod ıket, és átrendezed betőiket, egy szó
lesz: kandalló.
Hát a következıkbıl milyen szavakat lehet gyártani?
a) BAL IZOM
b) FELE ONT
c) RAB KÁDI

Móricka kérdez
-Mi az abszolút ciki?
-Néger autószerelıtıl megkérdezni, hogy feketén
vállalja-e?

3. Kösd össze a szavakat
megfogalmazott jelentéssel!

Vízhordás
- Miért viszi a víziló a vizet a medence egyik
sarjából a másikba a szájában?
- Mert fészket rak.
Szerelmes bárány
- Hogyan fékezik meg a szerelmes bárányt?
- Állj! Love juh!
Arab fogorvos
- Hogy hívják az arab fogorvost?
- Blend Ahmed.

1. Szófogadó
2. Kályha
3. Orvosság
4. Esernyı
5. Fejtörı
6. Ébresztıóra

az

eszperentéül

- mellette melegedsz telente
- kellemetlen kevert szer, melyet beteg vesz
be
- engedelmes
- szerkezet, mely reggel csengetve felkelt
- mennycseppek ellen felemelt nyeles, feszes,
fekete lepellel fedett szerkezet
- rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened -

Kedves Mosdósiak!
Ezúton szeretnénk elköszönni mindenkitıl, akitıl
személyesen nem tudtunk, mert elköltöztünk.
Köszönjük, hogy otthonra és sok kedves barátra
találtunk itt. Mindenkinek jó egészséget és minden
jót kívánunk!
Zipszer család

50 év
- Hogy hívják 50 év múlva a legmenıbb nıi
együttest?
- Old Spice Girls.
Instant
-Hogy hívják az instant baglyot?
-Neskuvik.

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
Szerkesztı: Pápai Zoltán
Társszerzık: Keresztes József, Kunzerné Tormási
Andrea, Bóna Károly, Eperjesi József, Kincsné
Keresztes Katalin, Vértesi Istvánné, Pápainé Gál
Márta, Gyarmati László
Külön köszönet mindazoknak, akik tevékenyen
segítettek a lap létrehozásában.

Óvoda
- Hogy hívják a kínai óvodát?
- Pelenkaleng Bilikong.
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