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MOZSGÓ
KÁPOLNA ÁTADÓ
KOVÁCS ZSOLT VILMOS

Hamarosan elkészül Mozsgó ikonikus épülete, a Biedermann család által örökül hagyott Kápolna, ami romjaiban is méltóságteljes épület volt. Személyes feladatomnak tekintettem, hogy megóvjam ezt a kincset. Hoszszas keresés után sikerült forrást találni a megóvás és felújítás megkezdéséhez. Bonyolult pályázati elbírálás
után és akadozó lebonyolítással jutottunk el idáig, hogy a kápolna kívülről, már megszépült. Megőriztük a
lehető legtöbb eredeti elemét. Már a belső munkálatok folynak - világítás, fűtés, álmennyezet, hidegburkolat.
2021. augusztus utolsó hétvégéjén Nagy Csaba országgyűlési képviselő kétnapos rendezvény keretében felavatja és átadja a község lakóinak. Mozsgó régi gyöngyszeme új fényében csilloghat.

2021. augusztus 28. szombat

Huszka Jenő - Lili bárónő
Nagyoperett
Fedák Sári színház előadásában

2021. augusztus 29. vasárnap

Rákász Gergely
Orgonaművész koncertje
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MOZSGO MEGÚJÚL
KULTÚRHÁZ

ÓVODA

Május hónapban befejeződött a kultúrház külső homlokzat felújítása. Hamarosan a teljes belső felújítással folytatódnak a munkálatok.
Fotó: Ken Owen

A kész teraszt már birtokba vették a
gyerekek.
Fotó: Markó Réka

SZOLGÁLATI LAKÁS

KÁPOLNA

Befejeződött a szolgálati lakás felújítása.
Fotó: Ken Owen

Folytatódik a kápolna belső terének kialakítása, padlófűtés, világítás, mennyezet, dizájn.
Fotó: Markó Réka

KIÁLLÍTÓTÉR

HÚSFELDOLGOZÓ

A kiállítóteret hőszigetelték.
Fotó: Kántor Éva

Elkészült a szigetelés és a szerelvényezések folyamatban vannak.
Fotó: Ken Owen
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ÓPUSZTASZER - SZARVAS - FEDEZZÜK FEL EGYÜTT!
PÚSKÁSNE HORVÁTH EVÁ

Magyarország keleti felére invitáljuk Önöket. Mozsgótól mintegy 350 kilométerre lévő Szarvasra, valamint
Ópusztaszerre. Ritkán indulunk útnak és kevésbé is ismerjük országunk ezen részét. Most Mozsgó Község
Önkormányzata és a Mozsgóért Egyesület szervezésében és anyagi támogatásával kedvezményes áron felkereshetjük ezeket a helyszíneket.
Első megállónk az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark. Tudom, már sokan voltak ezen a helyszínen, és tekintették meg a Feszty-körképet, de ezt a maga nemében egyedülálló, monumentális alkotást látni kell. Hiszen a
magyarok bejövetelét, a múltunkat ábrázolja 15x120 méteres körpanorámás festményen.
Csoportos jegyünk érvényes még a Skanzen és a Nomád Park látogatására is.
Ezt követően Szarvasra látogatunk. Magyarország legnagyobb arborétuma Szarvason található, a HármasKörös holtága mentén, egy 82 hektáros területen. A botanikus kert legfőbb jellemzői a gyönyörű tisztások,
nyiladékok, a hatalmas termetű famatuzsálemek, no meg a szabadon kószáló páváskodó pávák.
Az arborétum déli részén alakították ki a hazánkban egyedülálló Mini Magyarországot. Tudták, hogy itt található az ország egyetlen interaktív makettparkja? A speciális technológiával készült makettből álló park nem
csak lélegzetelállító látványt, de élményt is nyújt látogatóinak. A Mini Magyarország egy tökéletes kirándulóhely mindazoknak, akik egy helyen szeretnék megtapasztalni a budapesti Operaház Melis áriájának varázslatos hangzását, a Jáki Templom gregorián énekét, vagy a gőzös vonatok ritmusos zakatolását.
Programunk utolsó állomása sétahajózás a Holt-Körösön. A folyó partján található a történelmi Magyarország
közepét jelző emlékmű, a Bolza-kastély, és a gyönyörű természeti környezet. A hajót Demeter István tengerészkapitány vezeti, aki viccekkel és történetekkel szórakoztatja a vendégeket.
Legyenek részesei a sok látnivalóval megspékelt kirándulásunknak!
Időpontja: 2021. július 21. szerda
Tervezett program:
5.30

Indulás Mozsgóról

10.00

Ópusztaszer - Feszty körkép és Skanzen megtekintése

13.00

Indulás Szarvasra

14.30

Séta az Arborétumban idegenvezetővel
Mini Magyarország megtekintése

17.00

Sétahajózás a Katalin II. sétahajóval

18.00

Indulás haza (érkezés kb. 22.00 óra)

A kirándulás ára a támogatásokkal együtt mindösszesen
8000.- Ft. Az ár magában foglalja a buszköltséget, belépőt a
Feszty körképre és a Skanzenbe, a Szarvasi arborétumba, a
Mini Magyarországba és a sétahajózás árát.
Jelentkezni lehet július 13. szerda 16.00 óráig a könyvtárban.
Telefonos érdeklődés: Puskásné +36 20 329 0590.
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EGÉSZSÉGNAP
BEGE ÁMÁLIÁ

Mozsgó község Önkormányzata és a Mozsgóért Egyesület szervezésében zajlott le a vírus utáni első közös rendezvényünk, az Egészségnap. Nagy lelkesedéssel szerveztünk, berendeztünk, sütöttünk, hiszen már nagyon vártuk, hogy
együtt legyünk, beszélgessünk, és jól érezzük magunkat. Bemelegítésnek
Jerusalema tánccal kezdtünk, majd jobbnál, jobb programok következtek.
Az egészségügyi szűrések mellett, megmozgathattuk az elfásult testünket
mamaFitt tornával, a beválalósabbak jógáztak, volt kímélő gerinctorna és reflexológia is. Teltház volt a masszázsnál is, és az életmód tanácsadó melletti
szék is mindig foglalt volt. A mozogni vágyók bringázhattak. A gyerekek
nagy örömére, állatok is ellátogattak hozzánk, de a lovaglásnak volt a legnagyobb sikere.
Hogy ne csak a testünket kényeztessük, adtunk bőven az ízlelő bimbóinknak is. Vendégváró falatok házi kenyérből, helyi sajttál, gyümölcsök, limonádé, bográcsba sült fánk, mézeskalács, valamint a nap zárásaként szarvas pörkölt kóstoló. A Művelődési ház udvara megtelt kellemes beszélgetésekkel és
gyerek kacajjal. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy ismét együtt lehettünk,
jövőre reméljük találkozunk.
Köszönjük a Szukits házaspárnak, Baka Dorisznak, Jámbor Beának, Kis-Ács Adriennek és párjának,
Götzné Lengyel Mónikának, Mülner Zoltánnénak, Nömös Dezsőnének,Schludt Gyulánénak, Szabó Dettinek, a
Vöröskeresztnek, valamint minden egyesületi tagnak, hogy támogatták a rendezvényünket felajánlásaikkal és
munkájukkal.

CSALÁDI PORTA PROGRAM
HORVÁTH BERNÁDETTE

Az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött 40 családhoz, a vetőmagok, palánták, gyümölcsfák után május 10-én érkeztek meg az előnevelt csibék. Minden család 10 db fehér hús hibrid és 10 db kettőshasznosítású tojó csibét vihetett haza, továbbtartásra. A pályázat keretében a tartást, 20 kg nevelő takarmánynyal is támogattuk. Ez a programelem volt a legvonzóbb. A fokozott érdeklődés és jelentkezés miatt a képviselő testület, a pályázaton kívül, további 10 rászoruló családnak juttat 20 db csibét. A támogatás hozzájárul a
Porta program céljának eléréséhez, hogy a baromfi tartás újból fellendüljön. A legközelebbi fesztiválos Kakaskiállításra legyenek szép,
kiállítható, kukorékoló KAKAS-ok.
Ölbei Mihály gyümölcsfa ápolással kapcsolatosan metszési bemutatót és oktatást tartott a papkertben az önkormányzat gyümölcsösében.
A családok kapcsolódtak a Mozsgóért Egyesület szervezésében,
május 26-án szombaton megrendezett Egészségnaphoz, növénybörzével, palánta cserével. Egyéni táplálkozási tanácsadáson vehettek
részt.
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HÁZASSÁGKÖTÉS

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.”
/Márai Sándor/

2021. június 12. napján Mozsgón házasságot kötött
Tüske Brigitta és Bilanics Dávid Márk. A család
Kaposváron él.

KÖSZÖNTÉS
Július
Berkics György Alsóhegy
Gyurák Mátyásné Mátyás k. u.
Kárpáti Józsefné Mátyás k. u.
Kiss Zoltán Antal Mátyás k. u.
Kovács László Árpád u.
Mikó Jánosné Batthyány u.
Schlézinger Zsuzsanna Mátyás k. u.
Szojkó Jánosné Árpád u.
Varga Józsefné Mátyás k. u.
Végh Lajosné Kolozsvári u.
Zsibrita László Jenőné Kolozsvári u.

Köszöntjük Mozsgó község
70. életévét betöltött lakóit.

Gratulálunk a házaspárnak, kívánunk boldog
együtt töltött éveket.

Kívánunk egészséget, boldogságot,
tartalmas nyugdíjas éveket!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mozsgó
Község Önkormányzatának a helyszín biztosításáért, valamint a könyvtári és a közfoglalkoztatott
dolgozóknak az előkészületekért és a dekoráció
elkészítéséért.

HALÁLOZÁS

Bilanics Sándor és Bilanics Sándorné
Gelencsér Istvánné (sz. Kadiru Katalin Rinyaszentkirály, 1934.02.18. an.: Major Mária) volt Mozsgó,
Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2021. június
5. napján.

KÖZÉRDEKŰ

Németh Istvánné (sz. Bokrovics Julianna Somogyhatvan, 1943.02.11. an.: Kármer Erzsébet) volt Mozsgó,
Mátyás kir. u. 1. sz. alatti lakos meghalt 2021. június
11. napján.

KOVÁCS ZSOLT VILMOS

DIÁKMUNKA

Nyugodjanak békében!

Idén nyáron is lesz diákmunka Mozsgón. A diákok
napi 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása július hónapban indult. A bért terhelő szociális
hozzájárulási adót idei évben Mozsgó Önkormányzatának saját forrásból kell biztosítania. Természetesen ezt az önkormányzat mind a 14 tanuló esetében bevállalta, ezzel is támogatva az itt élő fiatalokat.

SZENTMISE
2021. július 11. vasárnap 9.00 óra
2021. július 24. szombat 17.00 óra
5
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„SZÍVEDBŐL MINDEN KELL…”
TORMÁSI VYKTORIÁ

A ballagás mindenki számára különleges esemény. Különleges a
szülőknek, akik gyermekükre
büszkén tekintenek a sorok között,
különleges a tanároknak, akik remélik, hogy éveken át nevelésük –
oktatásuk, a gyerekekkel való
együtt gondolkodásuk, közösen
kialakított céljaik, meghozza gyümölcsét. Megfelelő tudással engedik útjukra osztályukat, de mégis
diákok számára a legkülönlegesebb ez a nap.
Vegyes érzelmek kerítik hatalmukba ilyenkor az embert. Hiszen
egy korszak lezárta, oly sok mindent rejt magában. A könnyek
között ott van a boldogság, az ismeretlentől való félelem, s a változás szikrája. Kicsit mindenki
felnő egy ballagás alkalmával,
ahogy a beszédeket hallgatják,
jótanácsokat, útravalót hallanak.
Sok ballagást láttam már, és még
fogok is remélhetőleg, azonban
ahogy végig nézek a ballagó nyolcadik osztályon, látok a szemükben csillogni valami különlegeset.
Azt a szikrát, melyet a nehéz idők
adta összetartozás gyújtott lángra.
Látom bennük az akaratot, és a
merészséget, ami azt mutatja, ha
ebben a nehéz időszakban helyt
tudtak állni, akkor nincs lehetetlen, mindenre képesek. És igen,
hiszek benne, hogy bármit a fejetekbe vesztek, azt elérhetitek,
mert ez csak rajtatok múlik, ahogy
rajtatok múlott ez a nyolc év is,
mikor kitartóan küzdöttetek azért,
hogy egy olyan különleges osztállyá kovácsolódjatok, akiket a
ballagáson a tanárok dicsérő szavai fonnak körbe.
Hajdú Szilvia, az iskola
igazgatója, egy különleges dalt
választott a ballagók számára útravalónak, melyből én egy mondatot ragadnék ki, amit nem csak
a most végzős osztálynak, hanem
mindenkinek üzennék
„… nem tehetjük, hogy nem
adunk bele mindent, hiszen az élet

úgyse vár ránk…”
Az évzáró ünnepség keretein
belül, mint minden évben, most is
lettek kiemelkedő tanulók, akik
jutalomban részesültek.
Az Év tanulója Díjat az alsó
tagozatban Orbán József 4. osztályos tanuló kapta, a négy év
alatt nyújtott egyenletes, kitartó,
szorgalmas, kimagasló tanulmányi
munkájáért, szorgalmáért. A tanulmányi versenyeken vállalt szerepléséért, közösségformáló tevékenységért

Az Év tanulója Díjat a felső
tagozatban Schludt Abigél 6.
osztályos tanulónak adták át,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, lelkiismeretes közösségi munkájáért.

A Szülői Munkaközösség
pénzjutalmát Tormási Ferenc 8.
6

osztályos tanuló vehette át a közösségért és az osztályért éveken
át végzett kiemelkedő, szorgalmas
munkájáért, önzetlenségéért, segítőkészségéért.

Egy olyan díj átadására is sor
került, amelyet pár évvel ezelőtt
tantestület hozott létre annak a
tanulónak, aki nyolcéves munkájával kimagasló teljesítményt
nyújtott, példát mutatva itt maradó
társainak.
A Lengyeltóti Díj-at az idei
tanévben a tantestület egybehangzó véleménye alapján Kelemen
Rebeka 8. osztályos tanulónak
ítélték oda éveken át tartó kiemelkedő tanulmányi eredményéért,
példamutató
szorgalmáért,
diákönkormányzati
vezetőkén
végzett közösségi munkájáért.

Az Év Szülője Díjat az idei tanévben olyan anyuka kapta, aki
egyben az iskola dolgozója is. Így
munkája egyben szülő és dolgozó
is. A díjat Laczó Judit vehette át.
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Mindkét szerepben díjazták,
az iskoláért és gyerekekért folytatott önzetlen munkájáért és segítségéért.

Az Év Tanára Díjat az idei
évben olyan pedagógus kapta, aki
egyszerűen és könnyedén közeledik a gyerekekhez, számára ők
álltak és állnak az első helyen.
Minden lehetőséget megragad,
hogy minden gyerekből felszínre
hozza tudását, rejtett tehetségét.
Nevel a legfelső szinten és színvonalon.
Hivatásának és hitvallásának
tekinti pedagógiai munkáját. Folyamatosan képezte és képezi magát, állandóan naprakész. Kimagasló eredményeket ért el tanítványaival népdaléneklési versenyeken magyar és német nyelven.
Történelemből szakkört szervez
évek óta, – interaktív szakköre
nagyon népszerű. Munkájához a
legmodernebb technikai eszközöket használja – kimagasló tudással. Órái ez által élményközpon-

túak, interaktívak, gyermekközpontúak. Szakértelme, pedagógiai
tudása elismerésre méltó. A tanításon kívül sok feladatot vállal
magára. Osztályának mindig különleges programokat szervez. Az
ünnepségek
megszervezésében
kimagasló minőségi munkát végez. Ötletei egyediek, a legmodernebb kor elvárásainak megfelelőek. Különleges érzéke van az
egyedi dolgok megszervezéséhez.
Idén a Szigetvári Tankerületi Központ kitüntetését is megkapta.
Gratulálunk ehhez a kimagasló
eredményhez Hegedűsné Szojkó
Tündének.
Az idei évben az iskola hagyományai közül a Lengyeltóti emlékünnepséget és a hozzá tartozó
szavalóversenyt a járvány miatt
nem tarthatták meg. A szavalóverseny online formában hirdették
meg. A Szigetvári Tankerülethez
tartozó iskolákból 74 online szavalat érkezett. 8 tagú zsűri értékelte a csodás kis szavalatokat. Köztük Dévényi Ildikó színművésznő
is, aki az idei ballagási ünnepségen is megjelent és bíztató szavaival örömet okozott mindenki számára. A győztesek az iskola oldalán tekinthetők meg. Iskolánk tanulói közül: Győri Anna, Hirt Luca: 1. osztályos – Fónai Korina:
2. osztályos – Perecz Bianka,
Orbán József: 4. osztályos –
Bóni Luca: 6. osztályos tanulók
mondták el szavalataikat. Gratulálunk nekik. A zsűri döntése értelmében: Hirt Luca az 1-2. osztá-

lyosok kategóriájában 3. – Bóni
Luca az 5-6. osztályosok kategóriájában 2. helyezést ért el. Szívből gratulálunk nekik.
A Szigetvári Tankerületi Központ kitűnő tanulmányi eredményt
elért tanulóinknak a legkisebbek
közül a Fővárosi Nagycirkuszba
ingyen jegyet ajándékozott: Győri
Anna, Hirt Luca, Orbán József.
Szívből gratulálunk minden
díjazottnak, az elballagó nyolcadik osztálynak pedig sikereket,
örömöt és kitartást az előttük álló
kihívásokhoz.
2020/2021 tanév ballagó nyolcadik osztályának névsora:
1. Bóni Gergő
2. Hirt Zsófia
3. Katona Katinka
4. Kelemen Rebeka
5. Ódor László Máté
6. Orgyán Olivér
7. Orsós Gábor László
8. Tormási Ferenc Marcell
9. Veriga Martina
Hegedüsné Szojkó Tünde osztályfőnök

JUTALOMKÖNYVEK
1. osztály:
Győri Anna
Hirt Luca
Kozma Levente András
2. osztály:
Bencze Máté
Hollósi Dorottya
4. osztály:
Orbán József
5. osztály:
Várdai Melissza Mia

6. osztály:
Bóni Luca
Eisenberger Fruzsina
Orsós Brigitta Olívia
Schludt Abigél
8. osztály:
Hirt Zsófia
Kelemen Rebeka
Veriga Martina
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ÓVODAI ÉLET
GÚLYÁS CSÁBÁNE

Egy évvel ezelőtt úgy köszöntem
el az Újság Olvasóitól, hogy reméljük, visszatérhetünk a megszokott életünkhöz, Hát sajnos ősszel
nem így történt!
Megérintette a „Koronavírus
szele” a falut, az óvodát, a családokat egyaránt.

Teljes leállásra csak másfél
hétig volt szükség, azontúl az óvoda teljes kapacitással folyamatosan üzemelt - kivéve a másfél hónap rendkívüli szünetet, ám ez idő
alatt is folyamatos ügyeletet biztosítottunk azon gyerekek számára,
akiknek mindkét szülője dolgozott.
A Járványügyi intézkedések,
korlátozások hatással voltak az
óvoda életére: az új kisgyermekeink fogadására, a szülőkkel való
kapcsolattartásra, napi életünkre
az óvodában.
Ismét elmaradtak a Kedvenc
Programok: Őszbúcsúztató lampionos felvonulás és a hozzá kapcsolódó szülőkkel közös lámpáskészítés; nem találkozhattak a Jóságos Mikulás bácsival, teljesen
feje tetejére állt az Adventi készülődés, nem láthattuk vendégül az
1.o. gyerekeket, másként ünnepeltük a Karácsonyt, hiányolták a
gyerekek a Polgármester Úr látogatását, nem tarthattuk meg hagyományos Télbúcsúztató Ünnepségünket, a „Nyuszi sem tudta az
udvaron
elrejteni
ajándékait,
Anyák napi ünnepségünk online
formában történt és teljesen más
hangulatot idézett, elmaradtak a
Bábszínházi előadások, kirándulások és még sorolhatnám.

Lehetőségeinkhez mérten, óvodán belül igyekeztünk pótolni a
hiányokat, de ez mégsem volt
ugyanaz.
A gyerekek rengeteg megtapasztalásból, élményből, szocializációs lehetőségből maradtak ki,
vagy másként volt lehetőség azok
megélésére. Az újonnan érkezett
gyerekek még nem tudják, hogy
miből maradtak ki, de a többiek
igen. Sok-sok szomorkás hangvételű beszélgetés során szembesültünk a gyerekek véleményével.
„Gyereknap pótló”
Egy TOP-os pályázat keretein
belül (Mozsgó település és térségének közösségi fejlesztése) viszont ősszel és június elején, külső
segítők részvételével két szabadtéri rendezvény hozott nagy örömöt
a gyerekek mindennapjaiba, melynek hatalmas volt a sikere. Örülünk, hogy biztosítanak számunkra
efféle lehetőségeket.

„Magyar Falu Program”
Két önkormányzati pályázat
segítségével szépül óvodánk:
„Óvodai udvar fejlesztése” c.
projekt keretében új udvari játékok adnak lehetőséget a gyerekek
mozgásfejlesztésére, valamint a
szabadban eltöltött idő színesítésére. Sajnos a két pihenőpad asztallal – még mindig nincs készen, a
gyerekek már nagyon várják, hogy
használatba vehessék. Nagyon
nagy szükség lenne erre, mert kevés az árnyékos hely az udvaron, a
viharok, szeles időjárás kitördelte
a fákat, ill. a hatalmas árnyékot
adó diófánk elszáradt. Ősszel
8

igyekszünk pótolni ezeket, de sajnos idő kell ahhoz, hogy majd árnyékot adjanak.
„Óvoda épületének fejlesztése”
c. projekt segítségével felújításra
került a terasz, kiegészítve korláttal és tetővel. Így több lehetőség
lesz a szabadban tartózkodásra a
friss levegőn, valamint árnyékolás
szempontjából sokat jelent a nyári
időszakban. E pályázat keretében
a csoportszobákban a gyerekek új
székekkel és asztalokkal is gazdagodtak.

Köszönjük, hogy a falu soksok pályázati lehetőségéből Óvodánk sem maradt ki!
„Labda program”
Azért a Nehezebb időszakokban is történnek meglepetések!
„Ovis labdaprogram” keretében
óvodánk is bekerült a támogatott
intézmények közé, mely során
400 000 Ft értékben sportszercsomagot kapott intézményünk, a
gyerekek nagy örömére (labdák,
mezek, focikapuk stb.)
„Ballag már az Óvodás”
Új teraszunkat méltóbban nem
is avathattuk volna fel, minthogy a
Nagycsoportosok itt búcsúzhattak
el az Óvodától, Társaiktól és a
Dolgozóktól, melynek családjuk is
részese lehetett.
A gyerekek egy része csak
most döbbent rá, hogy itt valaminek vége szakadt, itt az Ünnepségen, mert ez már nem egy próba
volt. Kicsordultak a könnyek, de
nemcsak a búcsúzók törölgették a
szemüket, hanem a felnőttek is,
szülők, óvónénik, dadusnénik.
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Kívánunk erőt, egészséget és
még sok-sok évet szerető családja
körében.!
Hasonló módon zárom soraimat mint egy évvel ezelőtt, hogy
reméljük a szeptemberben induló
nevelési évet már nem a korlátozások és járványügyi intézkedések
között éljük!
Mi nagyon bizakodóak vagyunk és Nagy Szeretettel várjuk
vissza „régi óvodásainkat” , valamint Újonnan érkező apróságainkat!
És olyan történt, amit talán
még nem is éltem meg, egy középsős kislány - csak ült és potyogtak a könnyei – nagyon fognak hiányozni a nagyok - mondogatta szomorúan. Jövőre pedig
már ő búcsúzik! – ez az élet rendje!
A következő kis csapat lép be
szeptemberben az iskola kapuján:
Bacsó Dániel Zoltán, Bagó Laura,
Bóner Olivér, Kovács Édua Lora,
Laczó Lara, Major Kinga Viktória, Tajkuna Ivett Fédra, Takács
Barnabás, Várdai Erik, Vukó Dorina Mása.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Sok új élményt és sikert az
iskolában!

„23 év a Mozsgói Óvodában”
Ebben az évben nem csak az
iskolába készülő gyerekektől búcsúztunk el, hanem egy Kollégától
is. „Éva Néni” már nem terelgeti
tovább a Lepke csoport gyermekeit, unokái viszont számítanak rá.
Egy alattomos betegség, sajnos
beleszólt az életébe, Hatalmasat
küzdött és úgy tűnik sikerült legyőzni, de mint „Dajka néni” már
nem tudja folytatni munkáját, pedig minden óvodába ilyen Dajkát
kívánok, mint ahogy ő végezte
munkáját.
Köszönjük sok éves munkáját,
örülünk, hogy együtt dolgozhattunk vele!
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Jó egészséget és szép nyarat
kívánunk mindenkinek, Magam és
az Óvoda összes dolgozója nevében!
Gulyásné Ica
óvónő

2021. / JÚLIUS / 7. szám

ALBÉRLETI ÁRAK, LEHETŐSÉGEK HOLLANDIÁBAN
BERES IBOLYÁ
Volt lehetőségem megtapasztalni különböző helyeken, különböző árakat
és körülményeket.
Az albérleti árakat sok minden
befolyásolja. Hol helyezkedik el, közvetítőn keresztül vagy magán embertől béreljük, hány négyzetméter stb.
Lehet csak egy szobát bérelni, ami
aránylag ott olcsónak számít. 300
eurótól - 500 euróig; esetleg kissé
többért. Ennek a hátránya, hogy közös konyha, zuhanyzó és WC használat van az épületben lakókkal.
Magánembertől való bérlés bizonyos szempontból előnyös, viszont
vannak hátrányai is. Az első albérletünk Leyenburgben volt, egy két és
fél szobás, konyha, fürdő, nappalis,
erkélyes lakás, ezt magánembertől
béreltük. Nagyon sok takarítani való
volt. Egy hétbe telt, mire tökéletesen
tiszta lett, festés: a konyha, fürdő
eléggé rászorult egy alapos rendbetételre. Kint bizony a gáz sütőjét nem
igazán szokás tisztítani.
Ennek a lakásnak az előnye az
volt, hogy nem volt szükség háromhavi lakbért kifizetni, és inkluzív volt az
albérlet. Tehát csak a havi 800 eurós
bérleti díj terhelt minket. A környék
szép volt. Közel voltak a bevásárló
központok. Sajnos egy iskola volt
velünk szemben, és hét közben elég
zajos volt.
Időbe telt, mire elkezdtem ismerkedni a körülöttem élőkkel. Közben
kinőttük a lakást, mivel többen laktunk benne.
Ekkor döntöttünk úgy, hogy egy
nagyobb lakást keresünk. Szintén egy
magánembertől vettünk ki egy földszinti, szép kis bérleményt. A lakás
elosztása, hogy volt egy kis udvar
mindent megért. Mindezért havi 900
eurót + rezsit fizettünk. Egy szuper jó
környéken, ahol közel volt egy park,
aminek a közepén egy tavacska volt.
Idejártam sétáltatni a kis kutyám. Itt
szerettem a legjobban lakni. Igaz, itt
elég furcsák voltak a körülöttünk
élők, és kevésbé voltak barátkozóak.
Miután a fiatalok saját életet kezdtek
egy új albérletben, még egy kis ideig
ebben a lakásban laktunk. Ám egyszer közölte a tulaj, hogy eladta a
lakást és hó vége előtt ki kell költöznünk. Sürgősen találni kellett egy
másik albérletet. Nem volt egyszerű.
Közvetítőn keresztül találtunk végül,
ami annyit jelentet, hogy egy havi

lakbért és két havi kauciót le kellett
tenni. Mivel egy nappal előbb el kellett hagynunk az addigi lakást,
így - találni kellett egy raktárszerű
helyet, ahol a bútorokat tarthatjuk, itt
- ott aludtunk. Persze közben az albérlet árak felmentek, így 1250 euróba + rezsi lett havonta.
Ezen a környéken tapasztaltam
meg, hogy a szomszédok, az egy utcában lakók, minden évben tartanak
egy utca bulit. Mindezt úgy, hogy
megbeszélik ki mit visz, bérelnek a
gyerekeknek ugráló házat, zene
szól… Mindezt azért, hogy az egy
utcában élők jobban megismerjék
egymást, beszélgetnek, együtt énekelnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon a jószomszédi viszony.
Sajnos itthon azt tapasztalom,
hogy sokaknál meg vannak a kialakult baráti társaságok, és nem fogadnak be új embereket, nem igazán
akarnak új ismeretségeket kötni. Bizalmatlanok, zárkózottak az emberek,
tele előítéletekkel és negatív érzésekkel. Nagyon meg vannak osztva a
magyar emberek.
Tehát a fent leírtakból látszik,
hogy külföldön sem egyszerű a megélhetés, amennyiben albérletben
laksz.
Valójában, akkor lehet jól élni és
félre is tenni, ha van saját lakásod
vagy olyan munkahelyen dolgozol,
ahol biztosítják a szállást. Esetleg
találsz magadnak egy szuper jól fizető
állást.
Bár akárhogy is nézzük, mint külföldi, élhetsz az adott országban több
éve, mindig külföldi maradsz.
És végezetül megemlíteném a
víruskezelést Hollandiában. Számomra sokkal jobb volt ott a vírus kezelése. Természetesen a megjelenésekor
ott is volt egy fajta pánikhelyzet, viszont sokkal jobban kezelték szerintem. Kialakítottak egy web oldalt, itt,
akit érdekeltek a statisztikai adatok,
megnézhette. A bevásárló központokban csak meghatározott létszámú
ember lehetett, és ennek megfelelő
mennyiségű bevásárló kocsi volt
kihelyezve. Ezeknek a fogantyúját
erre alkalmazott emberek folyamatosan fertőtlenítették. Igen fegyelmezetten viselkedtek az emberek,
betartva a távolságot.
A médiában és a tv csatornákon csak akkor jelentkezett a mi10

niszterelnök, mikor valami új intézkedés lépett érvénybe. Amennyiben a
vírusra jellemző tüneteket tapasztalt
valaki, úgy online kért időpontot és
ingyenesen elvégezték. Az eredményt
másnap e-mail-ben elküldték. Abban
az esetben, ha pozitív lett, telefonon
értesítést kapott a beteg másnap ott
nincs oltásra való kényszerítés. Az
oltásról saját maga dönthet valóban
mindenki, nincs nyomás, megkülönböztetés az oltottak és oltatlanok között. Ott látogathatják az állatkerteket,
játszó házakat, zenés rendezvényeket… oltottak és oltatlanok egyaránt.
Lényegében semmi hátránya sincs
azoknak, akik nem vállalják az oltást.
Tudomásom szerint, jelenleg nincs
oltási igazolvány sem. Sajnos jelenleg
egyre több embertől hallom, hogy a
kórházi ellátás nálunk közel sem
megfelelő. A betegeket az ápolók
nem igazán akarják ellátni, sőt felháborodnak azon, hogy egyáltalán szólni mer a beteg, mikor segítségre van
szüksége. Most pedig, hogy bizonyos
feltételekkel bemehet a hozzátartozó,
gyakran előfordul, hogy az ápoló
munkáját a hozzátartozók végzik el.
Nem számít, hogy esetleg a családtag
idős, beteg vagy kismama. És lehet
azt mondani, hogy az egészségügyi
dolgozók fáradtak, kimerültek; aki ezt
a szakmát választotta, annak ez munkaköri kötelessége. Arról nem is beszélve, hogy egy rászoruló, beteg
embert ellátatlanul hagyni, hát fogalmam sincs arról, hogy számol el az
ilyen ápoló a lelkiismeretével. Tisztelet azon kivételeknek, akik még most
is hivatásnak tekintik, és nem csak
munkahelynek az egészségügyi szakmát.
A mi kormányunk sajnos megkülönbözteti a rendelet alapján azokat,
akik nem akarják az oltást, mert másként erősítik az immunrendszerüket.
Sajnos a rendeletek által megnehezítik a külföldön élő családtagok hazajövetelét és itthon tartózkodását.
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NYELVÜNKÉRT
GYORI SÁNDOR
Azt ígértem a mostani számban már nyelvészkedünk. Mindjárt hozzá is fogunk. Az én tudásom kevés, ezért sokakat hívok segítségül. Meg kell említsem őket, hiszen úgy szabad idegen tollakkal ékeskedni, ha a tollak igazi gazdáit is megjelöli az ember.
Ha az összeset felsorolnám, betelne az oldalam, így
csak a legjelentősebbeket sorolom.

gánhangzók tetszőlegesen cserélhetők, gondoljunk
csak a nyelvjárásokra, tájszólásokra. Ami a Dunántúlon szegedi, az Szegeden szögedi. A megmaradt
csonka Magyarországon nagyrészt a, e hangot ejtünk, de Nógrádban palóc földön zárt a és e hangot
mondanak. Egyébként a régi rovásírásban volt jele a
zárt a és e hangnak. Ahogy a latin írást átvettük pár
betűnk elveszett. Befutva Cz-F nyelvtanban, nem
élvezetesebben tanulnák a kis nebulók így a magyar
nyelvtant. Ahogy pöföghetnek, köhöghetnek,
nyámoghatnak volna és így tanulhatnák meg a magyar hangokat. A magánhangzók pedig tetszőlegesen
cserélhetőek. Így már számtalan szójátékra adna lehetőséget a nyelvtan és nyelvtan tanulás. Kidobtuk
vagy nyolcvan éve a magyar nyelv szeretetét, a szépségét a kis nebulók oktatásából, ledegradáltuk kötelező tananyaggá, megutáltatva az iskolásokkal. Pedig
milyen szép a nyelvünk.

Kezdjük Czucor Gergellyel és Fogarasy-val. Ők a
tizenkilencedik század első felében alkották meg a
magyar nyelv értelmező szótárát, mai napig nem
készült hozzá hasonló mű. Természetes, hogy a Kádár rendszer kidobta a tananyagból. Visszahozni nehéz lenne és nincs is hozzá akarat. A napokban sikerült megszerezzem, hál’ Istennek ingyen. Jó ismerősöm Máriássy Gergely küldte meg a számítógépre,
most azon bóklászom. Máriássy Gergely attól máriás, hogy ősei már a középkorban a magyar hadakkal
Máriás zászló alatt vonultak hadba, Szűz Mária volt
a zászlóra hímezve. Az eredeti több köteten reprint
kiadású nyelvkönyv 80.000 Ft körül van, erre nekem
nem telik, így maradt a számítógépes változat. Azután van még egy nagy segítségem, a kisebbik menyem ő három nyelven szinkron tolmácsol, néha
Brüsszelben, ezen kívül az indi és a szanszkrit nyelvet is bírja. Nagy segítség nekem, amikor a magyar
nyelvet másokéhoz kell hasonlítani. Azután meg kell
említsem Végvári Józsefet a Debreceni Egyetem
nyelvész professzorát, több tucat előadását volt szerencsém meghallgatni. Bocsánat a hosszú bevezetőért, de ha nem írom le, lopás lett volna, amit később
írok.

A következő számban, ha Isten engedi, megtalálom a
több kilónyi jegyzet között, hogy nyilatkoznak nyugati nyelvészek nyelvünkről és hazai íróink a maguk
nyelvéről. Most csak annyit, több ezer éves szilárd
nyelv. Shakespeare drámáit, a 6-800 éves angol
nyelven nem érti senki, senki angol. A lassan 200
éves Arany János fordításából (magyar) fordítják,
vissza a mai angolra és így játszák a drámákat. Így
élte túl a magyar nyelv a világnyelvként tisztelt angolt. A magyar nyelv képi, el lehet helyezni a világban. A nyugat európai nyelvek az indogermán és a
többi mind megegyezés kérdése, semmi köze az értelemhez a képiséghez a jelenség tartalmához. A másik
különlegesség szóbor rendszer, amit a magyar nyelven kívül-kutakodásaim során - csak a szanszritban
találtam, de erről majd a következő számban.

Kezdjük akkor a nyelvészkedést. Az alap hangtan.
Látszólag unalmas, de talán nem. A mássalhangzókat csoportosították és a szófejtésekben a csoporton
belüli hangok cserélhetőek. Nézzük ezeket:
A tudó T, Ty, D
Nemes (nyámmogó) (az akadémián: nazális) N,
Ny, M
Befúvó vagy Pöfögős B, P, V, F
Jeles (jelívó) L, Ly, J, R
Kihágós, köhögős K, G, H, Gy
Sziszegő (csúszó) S, Sz, Z, Zs, Cs, C

Mozsgó 2021 Áldás hava

A magánhangzókat nem csoportosították így. A szavak vázát, gerincét a mássalhangzók adják, a lelkét a
magánhangzók. A sémi írásokban is csak a mássalhangzókat írták, a magánhangzókat csak ’ jelölték.
Így lehet, hogy a bibliában a Mária lehet Szűz, de
lehet Szép is. A szófejtésekben, átírásokban a ma11
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RÓLUNK SZÓLT
TORMÁSI VYKTORIÁ

Ajánlom ezt a történetet mindazoknak, akik nem egy tipikus Hamupipőke történetet akarnak olvasni, akiknek hozzám hasonlóan elegük van a boldog befejezésből, és szeretnének egy kiadósat sírni.
Vyki könyve nem tökéletes, megvannak a maga hibái, tisztelem és becsülöm, amiért ezt felvállalja.
Ez az első befejezett regénye, amit ezelőtt tíz évvel írt, ennek ellenére nagyon kevés
olyan ,,vakvágánynak számító” baki van a történetben, ami dramaturgilag nem állja meg a helyét.
Éppen ezért gondolom úgy, hogy nagyon jó úton halad afelé, hogy a történetei ismertebbek legyenek akár a nagyobb olvasói berkekben is, hiszen van bennük potenciál, megérdemlik a figyelmet.
Kabai Krisztina
újságíró, blogger, író
„1. fejezet
– Anya! Én szárnyalni akarok a világ színpadán. Az
égre festeni érzelmeket. Fájdalmat és derengő boldogságot.
Én akarok az lenni, aki hattyúként lengi be a teret, s álmodozók szeme láttára festi rózsaszínre a valóságot. A valóság egy árny, melyet a realisták burokként fonnak maguk
köré. De higgyétek el nekem, a jövő az álmodóké.
Anyám hangja a mai napig a fejemben visszhangzik. A
szomorúság, a csalódottság, hogy nem adhatja meg azt,
amire vágyom. Gyermeki fellángolás vagy sem, a szülő a
gyermek álmainak pásztora. Az őrzője. Terelgeti őket, és
féltőn óvja egészen addig a pillanatig, míg a zord farkasbőrbe bújtatott világ szét nem marcangolja azokat.
– Anna! Nekünk erre nincs pénzünk. Sajnálom, kicsim.
Elcsuklik a hangja. Hallom a kétségbeesés torkán lefolyó könnyeit. Elsétál mellőlem, hogy ne lássam, de már
nem vagyok annyira gyerek. Tudom, hogy ebben a világban a pénz a hatalom, de én bebizonyítom, hogy ez nem
így van; a hatalom a tehetség és az akarat.
Apró tenyerem lenyomata ott ékeskedett a kristálytiszta
stúdió üvegfalain. Ahogy távolodtam, éreztem, hogy ez
most más. Nem gyermeteg fellángolás. Nyomot akartam
hagyni a világban. Nagyobbat, mint egy tenyérlenyomat az
üvegen. Akkor, ott, cirka nyolcévesen eldöntöttem a sorsom, és ettől senki nem tudott eltántorítani. Hattyú akartam
lenni a tóban, kecsesség a szélben, látvány a naplementében. Soha nem gondoltam magamra világmegváltó hősként
vagy híres filmcsillagként; úgy gondoltam, elhamvadok az emlékkel, melyet a jelentéktelen tegnap hagy maga
után.
Én a jelenben akartam lenni valaki. Nem számít, ha később senki nem emlékszik rám, most lássanak. Most
kapjam a tapsot. S ha majd a síromnál senki nem emlékszik a nevemre, csak egy tábla karcolja az akkori jelenbe nevem apró foszlányait, én akkor is tudni fogom, hogy éltem. Sőt mi több, az álmomnak éltem. Nem
azért kell harcolni, hogy emlékezzenek ránk; azért kell harcolni, hogy lássanak.”
A könyv kölcsönözhető a községi könyvtárban.
Megrendelhető: www.alomgyar.hu
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LEGENDÁS MAGYARORSZÁG
Ándy T. Miller írói óldal
Az e havi írásom más lesz mint az eddigiek, a végén pedig egy játékot is ajánlok az olvasóknak, amin egy
ajándékcsomag lesz a tét.
Egy sorozatot tervezek Magyarország legendás helyeiről, ami első körben majd a neten lesz olvasható az
írói oldalamon és a blogomon, és talán az újságba is bekerül időnként egy-egy részlet belőle. Olyan településeket igyekszem összegyűjteni, majd a későbbiekben részletesen is bemutatni, melyekhez ismert, vagy kevésbé
ismert legendák, vagy legendássá nőtt helyi történetek kapcsolódnak. Ehhez az apropót az adta, hogy egy antológiába fantasy novellát írok az egyik ilyen történetből.
Tehát elsőként jöjjön Baranya megye, mondjuk a Mecseki és a környéki legendákkal. Egyelőre a teljesség
igénye nélkül, lehetséges úticélt adva többeknek egy következő kirándulásra.
Úgy hiszem, nem mindenki előtt ismeretes, de van nekünk magyaroknak is saját hétfejű sárkányos mondánk,
merthogy a Mecsekben tudvalevőleg hétfejű sárkányok éltek. Úgy bizony! Erre bizonyíték már a tettyei
Büdösvíz forrása is. A helyi monda szerint valaha rég egy arra járó szomjas vitéz inni akart, de a forrást őrző
sárkány felébredt. A hős egyetlen csapással vágta le mind a hét fejét, a sárkány vére pedig a forrás vizébe vegyült. Azóta ad büdös vizet a forrás.
Kantavárhoz is tartozik egy legenda. Kanta lovag a mohácsi csata után elfoglalta a megüresedett várat és
környéket, rablóhadjárataival nagy vagyont hordott össze. Az elfogott embereket eladta a törököknek, de az
egyik elrabolt szépséges lányba szerelmes lett. A lány nem fogadta a közeledését, ezért bezáratta őt. A lányt
keresni kezdte egy férfi, akit a lovag parancsára az emberei megöltek, tettükre bizonyítékul pedig átadták neki
a nála talált értékeket. Az egyik medálban Kanta lovag édesanyjának a képe volt, rájött, hogy a saját öccsét
ölette meg. A lány idővel öngyilkos lett, és a lovag az öccse mellé temette, végül bűnbánatként minden vagyonát szétosztotta a szegények közt.
A Jakabhegyhez kötődő három legenda közül az első szerint a hegy tetején álló vár egyik gonosz gazdája,
hogy elrejtse hatalmas rabolt vagyonát, mély kutat ásatott. Egy hatalmas edényt színültig töltöttek ezüsttel,
amit egy kakas őrzött, egy másikat arannyal és drágakövekkel, annak a tetejére egy sárkány ült. Azóta is olyan
jól őrzik a kincseket a kút mélyén, hogy senki nem talált még rájuk.
A második legenda arról szól, hogy egy alkalommal koldus járt a mai Cserkút területén, és egyszerre átkozott el két ott élő, egymással gyűlöltségben élő családot, akik nem fogadták be őt. Az átok így szólt: "Akkor
váljatok kővé, amikor a legboldogabbak lesztek." A két család lányai egy napon házasodtak, amikor is az átok
miatt kővé váltak kocsistól, lovastól. Így jöttek létre a Babás Szerkövek. A különösen látványos, erózió koptatta homokkő képződmények pogány korból eredő tisztelete töretlenül fennmaradt a kereszténység alatt is.
A harmadik Zsongorkő legendája. Egy helyi legény menyasszonyát a török időkben elrabolta a Jakabhegy
várában lakó basa. Zsongornak egy viharos éjszakán lova hátán sikerült megszöktetnie a lányt, de körülvették
őket a törökök. Az ifjú egy meredek szikláról a mélybe ugratott a lovával. A sírjuk feletti sziklát a legényről
nevezték el Zsongorkőnek.
Csak ez a kicsiny terület is már legendák sokaságát rejti, melyek egy részéről talán soha nem is hallottunk. Itt
az ideje, hogy végre megismerjük, felfedezzük
öröklött kincseinket. Ez itt a mi hazánk, ezek a mi
legendáink, a múltunkhoz tartoznak.
És jöjjön a játék, amit az elején említettem. Az
írói oldalamon felteszek egy posztot, ami alá Magyarország olyan helyeiről várok saját fotókat,
melyekhez valamilyen legenda fűződik. Egy mondatot kérnék a fotóhoz magáról a legendáról is. :)
További részletek a kiírásban lesznek! Mindenki
olvassa majd el figyelmesen.
A képet és leírást feltöltők közt kisorsolok egy
ajándékcsomagot, melyben egy dedikált könyv és
egyéb meglepetések lesznek.
Fotó: wikipédia
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10 ÉV - 1000 CIKK - MIRŐL ÍRT A MOZSGÓ ÚJSÁG
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KERESZTREJTVÉNY
KESZITETTE: KÁNTOR EVÁ

A júniusban megjelent felnőtt rejtvény megfejtése: A szónak ereje van, az írásnak hatalma, a csendnek bölcsessége! A helyes megfejtést 15-en küldték be, közülük sorsoltunk. Könyvet nyert Győri Brigitta, Schludt
Abigél. Gyerekrejtvény megfejtése: teknősbéka. Könyvet nyert: Kovács Márkó (Stockach).
JÚLIUSI REJTVÉNY
A megfejtéseket továbbra is a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk. Beküldési határidő július
31.

A rejtvényhez ezúttal nem adunk meghatározásokat, helyettük az ábrába beírandó szavak betűit adjuk meg ábécé sorrendben.
Jobbra: 1. ÁORSV 2. EÉFKN 3. ÁKŐRV
4. EEKLP 5. AHITV 6. AIMNP 7. DKLOÓ
8. AADHL 9. EITVZ 10. AÁKRT 11. EEKKR
12. ALMMO 13. ABEKR 14. ÁBDLO
15. AÁLLT 16. EÉLNZ 17. ÁMOSS
18. DEÉGV 19. AKKPU 20. EÉFGR
21. AKMOR 22. EÉMMR 23. BMOOR
24. EEKSZ
Ballra: 1. EEMRV 2. ÁFMOZ 3. EÉKMR
4. KKOŐS 5. EEHSV 6. ÁILMN 7. EIKRV
8. AHNÓP 9. AADTV 10. IKLOP 11. AAKLZ
12. DEEMR 13. AÁBRT 14. DEELT
15. KOORT 16. AÁBLM 17. ÁEKLM
18. ALNOV 19. ÉÉKLS 20. ÁFGUZ 21. EÉKPS
22. AADMR 23. BEÉKR 24. GKOOR
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GYEREK REJTVÉNY
KESZITETTE: MÁRKO REKÁ

Hány különbség van a két kép között? Megfejtéseket a mozsgokonyvtar02@gmail.com e-mail címre várjuk.
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APRÓHIRDETÉS

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
LOMTÁLÁNITÁS

Kiscicák ingyen elvihetők
Érdeklődni lehet:
Győri Sándor:
+3673/344-082

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft az éves lakossági lomtalanítást 2021. augusztus 31.-re szervezi a szokásos módon. Kérjük
gyűjtsék össze az elszállítani kívánt lomot.

EZÜST ERDŐ TRAIL
SZÚKITS-MÁJOR BETTINÁ, SZÚKITS TIBOR

AZ ERDŐ VÁR RÁD!
Idén is megrendezésre kerül 2021. augusztus 14.-én az
Ezüst Erdő Trail elnevezésű terepfutóverseny az Ezüst
Erdő Szabadidős Egyesület szervezésében. A szervezők ismét három új pályát állítottak össze, 6+km,
11+km és 21+km-es távokon.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, gyermekeknek
idén is lehetőségük lesz kipróbálni a terepfutást. A Mini Ezüst Erdő Trailen 500 m és 1000 méteres pálya közül választhatnak. Minden sikeres teljesítő egyedi befutóérmet és frissítő csomagot kap!
Regisztrálni az Ezüst Erdő Trail facebook oldalán található linken keresztül lehet, helyszíni nevezésre korlátozott számban lesz lehetőség. A szervezők várnak mindenkit sok szeretettel!
További információ: ezusterdotrail@gmail.com telefon: 06/70 394 3637

IMPRESSZUM - Mozsgó Község Önkormányzatának Információs lapja - Megjelenik havonta ingyenesen
A lap alapítója: Mozsgó Község Önkormányzata Mozsgó, Batthyány u. 15. • Felelős kiadó: Kovács Zsolt Vilmos polgármester
Kiadó és szerkesztőség: Községi Könyvtár Mozsgó, Batthyány u. 13. • Felelős szerkesztő: Puskásné Horváth Éva
Szerkesztő: Bege Amália, Horváth Bernadette, Kántor Éva • Kiadványterv: Neiczer-Győri Zsuzsi
Telefon: +36(73)344 060, +36(30) 329 0590 • E-mail: mozsgokonyvtar@gmail.com
ISSN 2062 3577 (nyomtatott) ISSN 2062 7254 (online)

16

