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KOVÁCS ZSOLT VILMOS POLGÁRMESTER 

TISZTELET AZ IDŐ SEKNEK 

Október 1. az idősek világnapja.  

Miért októberben ünnepeljük? Elmúlt már a „tavasz” 

és a „nyár”, elkezdődött az „ősz”, van még idő az esz-

tendő végéig, van még nekik is az életben tennivaló-

juk.   

Az időseink meghatározó és pótolhatatlan tagjai a 

családnak és a közösségnek. A segíteni akarásuk és 

a bölcsességük nagy kincs, ha figyelünk tanácsaikra, 

meghallgatjuk őket, mi is gazdagodunk általuk. Már 

nem a rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége fon-

tos számukra, az emberi élet valódi értékeit helyezik 

előtérbe. Az egészség, a család békéje és ölelő sze-

retete, az unokák mosolya áll az első helyen.  

 

Megbecsülésünk jeleként minden évben külön 

figyelmet szentelünk nekik. Őszinte köszönetet mon-

dunk munkájukért, szolgálatukért, melyet évtizede-

ken át nyújtottak nekünk. A „fiatalos ifjaknak”, a 65 

év felettieknek ebben az évben ajándékkal kedves-

kedtünk. Mozsgón 206 idős ember él, akiket szemé-

lyesen köszöntöttünk. Hosszú éveken keresztül ün-

nepséget rendeztünk, de sajnos sokan egészségi 

állapotukra hivatkozva nem tudtak részt venni. Most 

örömmel fogadták személyes jókívánságunkat.  
 

 

Kívánok Önöknek jó egészséget és sok örömöt, kívá-

nom, hogy egészségben, boldogságban töltsék el 

nyugdíjas éveiket! 
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ÉLETFA-ÜLTETÉS, 2022 
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 
 

 

 Ács Tibor Árpád u.  

 Mazza József Árpád u. 

 Nagy Sándorné Mátyás k. u. 

 Perecz Lászlóné Árpád u. 

 Pintér Jánosné Mátyás k. u. 

 Simon József Mátyás k. u.  

 Stájer Gyula Árpád u. 

 Stájer Gyuláné Árpád u. 

 Szabados Zoltánné Erdészház 

 Tamasics János Mátyás k. u. 

 Vatulik Józsefné Kassai u. 

 Vizi István Mátyás k. u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit. 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

Október 

KÖSZÖNTÉS 

 

 

HALÁLOZÁS 

Molnár József (Szigetvár, 1961.03.14. an.: 
Karsai Julianna) volt Mozsgó, Alsóhegy 44. 
sz. alatti lakos meghalt 2022. szeptember 8. 
napján.  
 

Nyugodjon békében! 

 

SZÜLETÉS 

Egy baba. Meglepetés.  

Maga a tökély. A legújabb a világon.  

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”  

/Pam Brown/  

2022. 09. 29-én megszü-
letett Katona Botond  

(3920 g, 55 cm)  
Szülei Somogyi Barbara 

és Katona Barnabás. 
Mozsgó, Árpád utca 6 

alatti lakosok.  

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek!  

2022. 10. 01-én megszü-
letett  

Zsigmond Lana 
(3070 g, 50 cm)  

Szülei Horváth Fruzsina 
és Zsigmond Bálint.  

A család Nagypeterden 
él.   
 

 

 

MISEREND 

2022. október 13. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

2022. november 1. kedd 11.45 
Temető megáldása (temető) 

 

2022. november 10. csütörtök 16.45  

 

INDUL A CSALÁDI PORTA PROGRAM 

Mozsgó község CSPP-SZOC-FP-2022. kódszámú 
pályázaton ismételten támogatást nyert. Vetőma-
gokat és palántákat, gyümölcsfa oltványokat, va-
lamint előnevelt csibéket tudunk kiosztani negy-
ven család részére.  

 

A pályázat lebonyolításához együttműködő 

családok jelentkezését várjuk október 30-ig.  

 

Tájékoztatást ad és a jelentkezéseket fogadja  

Horváth Bernadette a 20/272 2615 
telefononszámon. 
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ÚJRA ZENE BÖLCSŐ FOGLALKOZÁS A GYEREKHÁZBAN! 

Az eddigi legsikeresebb foglalkozásunkat indítottuk el újból. Minden szerdán 10 órától Zene Bölcső foglalko-
zást tart Icu, Pichlerné Kerekes Ilona. Az oldott légkörű foglalkozáson együtt játszunk, énekelünk, mondóká-
zunk a gyerekekkel. A 0-3 éves korosztálynak a megfelelő dalokkal kiválóan fejlődik a gyermekek zenei ké-
pessége, zenei hallása, ritmusérzéke. A zenei nevelés kedvező hatással van a babák érzelmi, értelmi, mozgásos
-, beszéd és szocializációs fejlődésükre. Alkalmanként mindig tanulunk egy-egy új dalt, mondókát, de mivel a 
kisgyermekek életében fontos a rendszeresség, sokszor ismételünk, ezzel egyfajta biztonságot nyújtunk szá-
mukra. A közös játékhoz egy hatalmas, színes ejtőernyőt és labdákat is használunk, amely még különlegeseb-
bé teszik az együtt töltött időt. 
 
A foglalkozás ingyenes! Várunk minden kisgyermekes családot szeretettel! 

Baka Dorisz Biztos Kezdet Gyerekház vezető 

 

BÖLCSŐDE—AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

Október 4.-én  az Állatok világnapján csizmát húztak a bölcsisek, hogy meglátogassák az állatokat a 

KISStanyÁcska farmon. Hiába élünk falun, már itt sem találkozhatnak a gyerekek háziállatokkal. Ezért, az 

állatok világnapján az ott élő házi és vadállatokkal ismerkedtek. Tehenet, kakast, kacsákat, libákat, pulykát, 

kecskéket, ormányos medvét, őzikét, rókát nézhettek meg. 

Nagy élmény volt a hangjukat élőben, eredetiben hallani, nem csak a csoportszobában a nevelőnők által. 

Különösen tetszett nekik a pulykák, libák erőteljes hangja. Több állatot a bátrak meg is simogathattak, etet-

hették őket. 

Nagyon örültek a gyerekek a kirándulásnak. Mi felnőttek pedig azért örültünk, mert talán kicsit közelebb 

hozhattuk őket az állatokhoz. Szerettünk volna egy „magocskát” elültetni bennük, hogy az állatokat védeni, 

óvni kell, és amelyiknek szüksége van rá, arról gondoskodni is kell.   

Sajgóné Decsi Gyöngyi bölcsőde vezető 
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ÉS ÚJRA KITÁRULT AZ ÓVODA KAPUJA! 

Benépesültek a csoportok, újra találkoztak a barátok. Volt 
akiknek nehezen ment a korán kelés, volt aki nagyon örült, 
hogy ismét játszhat kedvenc óvodai játékával. Néhányan szo-
morkodtak, hogy a  barátnők elmentek iskolába, de helyettük 
aranyos apróságok érkeztek apró lábaikon, hogy megismerje-
nek egy új világot.  

Egy hónap elteltével, már alig hallani a picik sírását, az 
óvó nénik pedig sok-sok új ötlettel várják a gyerekeket, hogy 
jól érezzék magukat óvodánkban. Sok éve már annak, hogy 
ilyen sok kisgyerek népesítette be a Katica és Lepke csoportot, 
összesen 45 kisgyerek kezdte meg a nevelési évet. Lassan fel-
száradnak az aggódó anyukák könnyei és boldog mosollyal 
mennek haza, mert apróságaik már jól érzik magukat. 

Az első hónapot számtalan szülinap ünneplése színesítette,  
már mondókáktól, énekszótól hangos az óvoda, ügyes kezek 
szorgoskodnak, próbálnak ki új dolgokat nap mint nap. 

A helyi könyvtárba vendégül látták a gyerekeket az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretein belül. Mesével, színezőkkel és 
finom mézzel várták a gyerekeket, búcsúzóul pedig ajándékkal 
kedveskedtek minden kisgyereknek a Jónás család felajánlása 
révén.  
 
Hát elindult egy újabb év! 
Reméljük, hogy sok-sok élményt biztosíthatunk gyermekeink-
nek hűen hagyományainkhoz, ugyanakkor belecsempészve va-
lami újdonságot is!   
           Gulyás Csabáné óvodavezető 

 

 

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk Önt 

az 1956. október 23-i megemlékezésünkre 

Helyszín: Művelődési ház 

Koszorúzás: Kopjafa 

Időpont: 2022. október 21. péntek   11.00 óra 

Mozsgó Iskola 
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HAJDÚ  SZILVIA TAGINTE ZME NY-VEZETŐ  

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA 

Ebben a tanévben szeptember 30-án, pénteken került 

megrendezésre az Európai Diáksport Napja. A ha-

zánkból 2006-ban induló kezdeményezés mára euró-

pai szintűvé vált, így ezen a napon egyszerre több 

mint 3,5 millió diák sportol egyszerre. Iskolánkban 

már az első évtől megszervezzük a sportnapot, ame-

lyen minél többféle sportág kipróbálását, gyakorlá-

sát igyekszünk biztosítani tanulóink számára. 
 

Idén a koronavírus szerencsére már nem befolyásol-

ta programjaink alakulását, így nagyobb megkötések 

nélkül érintkezhettek diákjaink. Napunkat sportpá-

lyánkon a diákönkormányzat megnyitójával kezd-

tük, majd zenés bemelegítéssel készültünk a 2022 

méteres futásra. Iskolánktól indulva egészen a faüze-

mig futottak tanulóink, útközben pedig pedagógusa-

ink biztosították biztonságos közlekedésüket. Az 

iskola fiú tanulói közül a nyolcadik osztályos Kele-

men Milán, a lányok közül pedig a hetedik osztályos 

Perecz Bianka értek be elsőként a célba. Az ered-

ményhirdetésnél több kategóriára osztottuk tanulóin-

kat, így többen is jutalomban részesülhettek. 
 

A futást követően visszasétáltunk az iskolához, ahol 

további érdekes programokkal folytattuk a napot. A 

felsősök egy csoportja biciklitúrára indult a szőlő-

hegyre, míg a többiek tűzharcoztak vagy éppen más, 

kooperációt igénylő csapatjátékokat játszottak a fo-

cipályán. Alsós tanulóink kölyökatlétika akadálypá-

lyán versenyeztek, majd egy részük rollerrel közle-

kedve kipróbálhatta településünk új játszóterét is. 

Mindemellett biztosítottunk a gyerekek számára ug-

róköteleket, hullahopp karikákat, illetve tollaslabdát, 

így páros versenyeket is indíthattunk. 
 

A projektnap zárásaként kiosztottuk kiemelkedően 

teljesítő tanulóink jutalmát, megköszöntük a nap 

folyamán tanúsított lelkes részvételüket, az egészsé-

ges táplálkozás fontosságára való figyelemfelhívás-

ként pedig gyümölcsöt osztottunk számukra. 

                       

Kedves Szülők! Barátok! Ismerősök! 

Kedves Mindenki! 
  

Az idei évben 2 év kihagyás után újból szeretnénk  

megszervezni iskolánk Alapítványi Bálját!!!! 
  

A bál várható időpontja november 19. vagy 26. 
   

A részletekkel a következő számban jelentkezünk!!!!! 
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ROMA NAP, NEMCSAK ROMÁKNAK… 

Orsós Lajost, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét kérdeztem a 
roma nap kapcsán. 
 

- A 2022. október 17-re tervezett roma nap az időjárás miatt egy héttel később 
került megrendezésre Mozsgón a Kazaliczky Antal Művelődési Ház udvarán. A 
programok délelőtt 10 órakor kezdődtek. A gyerekeket ugráló vár és trambulin 
várta, a kézműves asztalnál Kántor Eszter arcot festett, Kántor Éva csillámteto-
válást és lepke formájú gyűrűt készített. Nagy volt az érdeklődés, mindenki fes-
tett arccal és csillogó tetoválással rohangált.  
A délelőtt folyamán Viljovácz Istvánné (Andi) és Nömös Dezsőné (Ibolya) által 
készített finom fánkokat kóstolhattak az érdeklődők, melyet különböző lekvárral 
és mogyorókrémmel tálaltak. Lángost sütött Galambosné Fazekas Anett és Ga-
lambos Jenő.  
 

12.00 órától a jelenlévők és a meghívottak töltött 
káposztát és csülökpörköltet kóstolhattak.  A finom töltött káposztát  id. Galam-
bos Jenőné Irénkének köszönhetjük, a csülökpörköltet pedig Tóth Béláné főzte. 
Segítségemre voltak még: Tóth Béla, a Féger család (Zoltánné, Ramona, Dóra), 
Tóth Klaudia, Fazekas Nándor.  
14.00 órától a művelődési ház színpadán fellépett az Szörényi Vadrózsa tánccso-
port, amely roma táncokat mutatott be, majd Mulatós Józsi magyar és roma nó-
tákkal szórakoztatta az egybegyűlt közönséget.  A Tornádó együttes hajnalig 
tartó báljával fejeződött be a rendezvény.  
 

Köszönet a segítségért képviselőtársaimnak Tótné Lenti Krisztinek és Gál Jó-
zsefnek. 
 

- A jövőre szóló terveid?  
- Tanulva az idei évből, jövőre egy nagyobb szabású rendezvény a cél. Szeret-
ném támogatni a gyerekeket és felnőtteket lehetőségeinkhez képest, gondolok itt 
csomagosztásra, ha lehetőség lesz rá, akkor ingyenes ruhaosztással. Tervezek 
egy szórakoztató roma délutánt is.  

Bege Amália 

TÚ ZIFA PA LYA ZAT 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

A szociális tűzifa pályázaton Mozsgó község a 2022. évben 201 m3 tűzifa megvásárlására nyert támogatást.  

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a törvényi szabályozást betartva kell döntenünk arról, hogy mely háztar-

tások részesülhetnek tűzifa támogatásban.  Az elbírálás során előnyben fogjuk részesíteni azt, aki közfoglal-

koztatott, aki lakásfenntartási támogatásban részesül, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 

aki aktív korúak ellátásában részesül, valamint ha munkanélküli ellátásban részesülő van a családban, ha 

alacsony a családban az egy főre eső jövedelem.  

Annak érdekében, hogy minél több háztartásba tudjunk fát eljuttatni, az önkormányzatnak nem kevés ön-

részt kell vállalnia.  

Kérjük, hogy a határidő betartásával, írásban jelezzék a hivatalban a támogatás iránti igényüket!  Egy lak-

címen élők közül csak egy személy adhatja be a kérelmet! A kérelemhez JÖVEDELEMIGAZOLÁST is kell 

csatolni! 

A kérelem formanyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az önkormányzaton kérhető.  

A kérelem beadható:  2022. október 15—november 30. között. 

Mozsgó Község Képviselő-testülete 
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SZERETETTEL VA RJÚK Ő NŐ KET  PRŐGRAMJAINKRA! 

MEGHÍVÓ 

KÖTETBEMUTATÓ 
 

Lengyeltóti János: Várszigeti történetek 
 

A Szigetvári Várbaráti Kör által kiadott könyv Lengyeltóti Já-

nos írásait tartalmazza. Egy gyermek szemével láttatja az első 

világháború, a szerb megszállás és a spanyolnátha gyötrelmes 

időszakát, úgy, ahogy mindezeket átélte.  

A kötetet bemutatja Varga Zoltán, a szigetvári könyvtár igaz-

gatója, a könyv felelős kiadója. 

 

 Időpont: 2022. október 19. (szerda) 16.30 óra 

 Helyszíne: Könyvtár. Mozsgó, Batthyány utca 13.  

   

  

A programot a Csorba Győző Könyvtár támogatja. Legyen vendégünk! 

Helyezzük el a megemlékezés koszorúit a 

Világháborús hősök emlékművénél! 

Rójuk le tiszteletünket, a községért kifejtett 

tevékenységükért ,az elhunytak nyughelyénél! 

2022. okto ber  28.  pe ntek 10.00 

Tisztelet a ho so knek! 


