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MOZSGÓ 

  

MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

 

KEDVES MOZSGÓI LAKOSOK!  

 

December 1-én közmeghallgatást tartottunk, ahol az önkormányzat 2022. évi munkáját értékeltük. Nehéz évet 

zártunk, a világban végbemenő nehézségek minket sem kíméltek, de igyekeztünk mindenből kihozni a legtöbbet.   

 

Már az év kezdetekor szembesültünk azzal, hogy az állami normatíva összege a tavalyi évhez képest 40 millió 

forinttal kevesebb volt, és könyveléstechnikai zavar miatt további 16 millió forintot visszakövetelt a Magyar Ál-

lamkincstár.  

Kedves Mozsgóiak! Úgy összeállítani a település költségvetését, hogy ez a hatalmas összeg hiányzik, elég nagy 

kihívásnak bizonyult. 

Mozsgó üzemeltet gyerekházat, bölcsődét, óvodát, konyhát, önkormányzati hivatalt, kultúrházat és könyvtárat 

is. Ezeknek az intézményeknek a zavartalan működéséhez az állam által biztosított normatíva nem elegendő. Azt 

is mondhatjuk, hogy minél gazdagabb egy falu, nagy az intézményi ellátottsága, annál magasabb összeget kell 

elkülönítenie a normatíva kiegészítéséhez. (Említhetném példaként az iskolai tanulók étkezését. Egy gyermek 

ebédje 1000 Ft-ba kerül, ebből az állam 324 forintot finanszíroz, azaz gyermekenként 676 forintot kell hozzáten-

nünk a szociális alapon ingyenesen étkező tanulók étkezési díjához. Ez a szám augusztus hónapra vonatkozott. 

Azóta az élelmiszerárak tovább nőttek, számolják ki kérem, hogy csak ezen a területen mekkora összeget kell 

erre a területre elkülönítenünk!) 

Az év második felétől elszabaduló infláció, a villamos energia ugrásszerű növekedése, a benzin- és gázolaj az ön-

kormányzatok részére emelt áron való árusítása, az élelmiszerárak növekedése további megszorításokat gene-

rált. Óriási problémával szembesültünk, melyeket nem söpörhettünk a szőnyeg alá, hiszen a lakosság érdekeit 

nézve, az ehhez fűződő szolgáltatásokat, engedményeket semmiképpen sem akartuk drasztikusan csökkenteni.   

Igyekeztünk ezt úgy megoldani, hogy Önök ebből minél kevesebbet érezzenek. Higgyék el, nehéz volt. De úgy 

gondolom, sikerült a lehető legkevesebb megszorítással átvészelnünk ezt az időszakot és megoldást találni. 

Szolgáltatásainkat továbbra is rendelkezésre bocsátottuk: ebédszállítás, gyermekek szállítása kulturális progra-

mokra, klubok, egyesületek részére kirándulás, színházlátogatás céljából busz biztosítása. Beiskolázási támoga-

tást adtunk a tanulóknak, karácsonyi csomagot 

fogunk osztani a gyermekek és a családok részé-

re. 

200 m3 tűzifát kapott Mozsgó Önkormányzata.  

Ezt a mennyiséget kellett szétosztanunk a szociá-

lisan rászoruló családok részére. Minden benyúj-

tott igény pozitív elbírálásban részesült. 160 csa-

lád részére adunk 1 m3 tűzifát, a közfoglalkozta-

tottak részére személyenként 2 m3-t. Azt gondol-

hatják, hogy a megnyert pályázat minden költsé-

get fedez. Nem így van. A tűzifa Mozsgóra szál-

líttatása, a beszerzéshez vállalt önrész 1.600.000 

forintot tesz ki, mely az önkormányzat költségve-

tését terheli.  
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Igyekszünk természetesen spórolni is. Az újság terjedelmét csökkentettük a drasztikusan emelkedő papír-, és fes-

tékárak miatt. Az energiafelhasználás csökkentése érdekében a könyvtár heti nyitva tartását rövidítettük, ettől füg-

getlenül a szolgáltatások zavartalanul igénybe vehetőek. A kultúrház is rendelkezésre áll, a rendezvények számát 

nem korlátoztuk.  Ping-pong edzések és mérkőzések színhelye, valamint az ősz folyamán nyugdíjas találkozót, jóté-

konysági bált rendeztek, családi, baráti összejöveteleket tartottak. Az érdeklődés folyamatos, már a jövő nyári lako-

dalmakra foglalják le az időpontokat.  

Rendezvényeinket (kakasfesztivál, koncert a kápolnánál, adventi gyertyagyújtás) megtartottuk, mely nagy érdeklő-

dést váltott ki a lakosság körében. Az időseket köszöntöttük; minden 65 évnél idősebb Mozsgói lakost megajándé-

koztunk. Anyagilag is támogattuk a civil szervezeteket, munkájukra továbbra is számítunk. Kirándulást szerveztünk 

közfoglalkoztatottaink részére, ezzel köszönve meg a faluért végzett munkájukat.  Pozitívumként említeném, hogy 

új klubokat indítottunk (mézeskalács szakkör, helytörténeti klub), melyekre nagyon-nagy az érdeklődés. Örömünkre 

szolgál, hogy programjainkra, rendezvényeinkre sokan eljönnek. A hétvégi gyertyagyújtáson is nagyon sok család 

vett részt, ahol a Mikulás is köszöntötte a gyerekeket.  

A közvilágítás továbbra is zavartalanul működik. Korábban már rengeteg napelemet szereltettünk fel szinte az ösz-

szes intézményünkre, ennek előnyét most többszörösen élvezhetjük. Például a kápolna díszvilágítását és padlófűté-

sét teljes mértékben napelemről működtetjük, nem kerül a községnek pénzébe.  

Örömmel töltenek el azok az eredmények melyeket 2022. évben sikerült elérnünk. Augusztus hónapban az új orvo-

si rendelő megkezdte működését. Az ingatlan felújítását a 

Magyar Falu programból finanszíroztuk, de a berendezést 

az önkormányzatnak kellett megvásárolnia.  

Az új polgármesteri hivatal épületét használatba is vettük, a 

Civil Magyar Falu programból és eszközbeszerzési pályáza-

tokból berendeztük. Az épület helyet ad civil szervezetek 

irodáinak is, egyben kiállítótérként is funkcionál. Itt helyez-

zük el a helytörténeti  dokumentumokat, falukrónikákat, 

térképeket, plakátokat.  

Elkészült a konditerem, mely a kultúrház hátsó részében 

található. A fiatalok, sportolni vágyók már birtokba vették. 

A hosszan elnyúló felújítás oka, hogy nagyon vizesek voltak 

a falak. Fél éven keresztül használtuk a párátlanítót, míg a 

falakra a vakolatot rá lehetett kenni.  
 

Büszke vagyok a községünk fejlesztésében elért eredményekre, melyek számos környező település számára példa-

mutatóak. Ebben nagy szerepe volt a képviselőknek, a jegyzőnek, az önkormányzat és az intézmények dolgozóinak. 

Úgy gondolom, hogy a közösségért dolgozni nagy felelősség és egyben megtiszteltetés is. Ez az év is bebizonyította, 

hogy jó itt élni, jó itt dolgozni, és közösségünk rendkívüli értéket képvisel.  

 

Áldott, békés karácsonyt és 

egészségben, sikerekben gaz-

dag új esztendőt kívánok 

Mozsgó minden lakójának, az 

újság olvasóinak és kedves 

családjuknak! 

   

  Tisztelettel: 

   

  Kovács Zsolt Vilmos 

   Polgármester 

 



 

2022. / December / 12. SZÁM 

 

3 

 

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS PILLANATAI 
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 
 

 
 
 

 

 

 Desimone Lenke Zsuzsanna Alsóhegy 

 Eisenberger Györgyné Kolozsvári u. 

 Götz Csaba Árpád Árpád u.   

 Hamrák Sándorné Alsóhegy 

 Horváth Józsefné Kolozsvári u. 

 Illés Józsefné Árpád u. 

 Maróczi Lászlóné Jedinka szőlőhegy 

 Orgyán Béláné Mátyás k. u. 

 Pap Imréné Petőfi u. 

 Pölcz István Tamásné Zrínyi u. 

 Tóth Ferenc Mihály Mátyás k. u.  

 Várdai Miklós Árpád u. 

 Varga Jánosné Petőfi u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit. 

 
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

 

 

December 

KÖSZÖNTÉS 
 

MISEREND 

2022. december 15. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

2022. december 24. szombat 24.00 
ÉJFÉLI MISE SZIGETVÁRON 

 

2022. december 26. hétfő 9.45 
Karácsonyi szentmise 

 

 

HALÁLOZÁS 

Varga Józsefné született: Orsós Klára 
(Drávasztára, 1938.07.17. an.: Ferencsics Klá-
ra) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti 
lakos meghalt 2022. november 4. napján. 
 

Ács Tibor (Szigetvár, 1951.10.13. an.: Barta 
Erzsébet) volt Mozsgó, Árpád u. 27. sz. alatti 
lakos meghalt 2022. november 19. napján. 
 

Szögi Mihály (Komló, 1955.09.20. an.: Már-
ton Katalin) volt Mozsgó, Mátyás kir.u. 1. sz. 
alatti lakos meghalt 2022. november 22. nap-
ján. 
 

Paksi Károlyné született Csankó Mária (Barcs, 
1927.06.29. an.: Tusics Rozália) volt Mozsgó, 
Árpád u. 43. sz. alatti lakos meghalt 2022. 
november 26. napján.  

Nyugodjanak békében! 

 
KÖSZÖNET 

 
 

Mozsgó karácsonyfáját köszönjük Kiss Istvánnak, a 

fenyőfa díszítést, a koszorú elkészítését Hamrák Tün-

dének és csapatának. A közösségi tér dekorációit a 

Mozsgóért Egyesület ajánlotta fel. Külön köszönet 

Bege Amáliának, Tarlac Istvánnénak. 

 TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Lakosság!  

Örömmel értesítem Önöket, hogy aki beadta kérel-

mét szociális tűzifa igénylésére, mindenki támogatás-

ban részesült. A kapott mennyiség: 1 m3, a közfoglal-

koztatottak részére 2 m3.  

A tűzifát december 15-ig lehet elszállíttatni 8.00-

12.00 óra között, a mennyiség kimérése ekkor törté-

nik.  
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BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ 

Nagyon sok új tagunk van a Biztos Kezdet Gyerekházban, ezért gondoltam hosszabban írok a mű-

ködésünkről, programjainkról. Örülünk, hogy egyre többen jöttök hozzánk, használjátok ki ezt az in-

gyenes lehetőséget! A mai világban ez szinte hihetetlen, hogy nem kell fizetni a szolgáltatásunkért. 
 

A Gyerekház Mozsgó, Alsóhegy 68-ban található. Falubusszal is fel lehet jönni hozzánk, ezt Hegedűs 

Jánossal egyeztetni kell, hogy melyik napokon jár felénk, hol tudtok felszállni. 
 

Minden hétköznap délelőtt vagyunk nyitva 8.00.-tól 

12.00.-ig. Azért alakították ezt így, mert a hozzánk járó 

gyermekek délután még alszanak, ezzel biztosítjuk a 

rendszerességet a napirendjükben. 
 

0-3 éves korú gyermekeket nevelő családokat várunk, 

gyermeket a szülővel! Hasonlóan működünk, mint egy 

játszóház, de sokkal komplexebb a tevékenységünk. 

Az elsődleges célcsoportunk a hátrányos helyzetű, ha-

tározattal rendelkező családok. Több szolgáltatásunk 

az ő számukra lett kialakítva. Ingyenes tízórait adunk a 

kicsiknek, mosó és szárító géppel rendelkezünk, gyer-

mekek tisztálkodásában is tudunk segíteni. Vannak szá-

mítógépeink, amelyekkel internet elérést biztosítunk, 

ügyintézésben tudunk segíteni. Kapcsolatban vagyunk 

a védőnőkkel és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-

saival. 
 

Rengeteg korcsoportnak megfelelő játékunk és fejlesz-

tő eszközünk van. Vannak olyan programjaink, amik a 

gyermekeknek szólnak és olyanok is, amelyek a szülők 

részére lettek tervezve. Mindennapi tevékenységeink 

során sokat játszunk a fejlesztő játékainkkal, mozgásfej-

lesztő eszközeinkkel, rajzolgatunk, festünk, gyurmázunk, 

mondókázunk, énekelünk. 
 

Minden szerdán Zene Bölcső foglalkozást tartunk 10 

órától, ahol szülők és gyerekek együtt zenélnek, éne-

kelnek. Az ünnepekhez kapcsolódóan is számos prog-

ramot hirdetünk, amelyeket a facebook oldalunkon lehet nyomon követni. A gyerekekről készült 

fotóinkat az aktív tagjainknak fenntartott zárt messenger csoportban osztjuk meg.  
 

Aki  ellátogat hozzánk, felvesszük az adatait és bekerül a rendszerünkbe, ezután kapjuk az államtól 

a támogatást, amely a működésünket biztosítja. 

Mindenki számára nyitottak vagyunk, akik 0-3 éves korú gyermeket nevelnek, más falvakból és Szi-

getvárról is sokan érkeznek hozzánk. A társadalom minden rétegéből van családunk, így tudjuk biz-

tosítani az integrációt. 
 

A legnagyobb erősségünk az anyaközösségünk megtartó ereje, egymás segítése, érzelmi támoga-

tása. Sokat beszélgetünk, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat a gyermeknevelésről. 
 

Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, örömmel várunk.  

                        Baka Dorisz   
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TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

„Szülői nyitótánc a mozsgói iskola életében” 

Az elmúlt éveket kicsit halkabban, csendesebben, közösségi élettől mentesen töltöttük mindannyian. Ezt 
az időszakot mind a gyerekek, mind a felnőttek nehezen viselték, de mostanra újra nyitogatják szárnyai-
kat már azok a közösségek, intézmények is, akik óvatosabban kezelték ezeket a dolgokat, a fiatalabb kor-
osztály érdekében, mint mások. Így alakult, hogy három év kihagyás után a mozsgói Lengyeltóti János 
Általános Iskola újra megrendezte a már több évre visszanyúló Jótékonysági Bálját.  

   Az első Jótékonysági Bál 2014-ben került megrendezésre, és az elmúlt három év kivételével, minden 
évben meg is tartották. A bevételt pedig hol az iskola szépítésére és felújítására, hol pedig a gyermekek 
élményszerzésére fordították: kirándulások, közös programok formájában.  

   A szülői munkaközösség, ebben a tanévben, új tagokkal és újult erővel, tele reményekkel vágott bele a 
szervezésbe, ami az elején - elmondásuk szerint - nem ment gördülékenyen.  

   Győri Brigitta, Laczó Judit, Hegyháti-Keppler Alexandra és Tokovics Tamás mesélt nekem az élmé-
nyeikről, a szervezési munkálatokról, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük és mik voltak a benyo-
másaik a rendezvényről. Arra a kérdésemre, hogy mi motiválta őket, egységesen azt válaszolták, hogy a 
gyerekek érdekeit tartották szem előtt mikor a szülői munkaközösség tagjai lettek, és ezen belül a Jóté-
konysági Bál megszervezésében is ez volt az elsődleges szempont, amellett, hogy egyfajta összekovácso-
ló jellege is volt.  

   Szinte rohamtempóban indultak neki a szervezésnek. 
Október közepén reppent fel az ötlet, hogy talán újra kelle-
ne éleszteni ezt a már hagyománnyá vált rendezvényt. Ta-
lán az elmúlt időszak, talán a mostani helyzet miatt, de 
nehezen indult be a gépezet, volt olyan pont, amikor azt 
mondták ez nem fog összejönni, és inkább lefújják. Első 
körben egy felmérést indítottak a szülők között, ki mennyi-
re lenne partner ebben, és a pozitív visszacsengések éppen 
hogy elérték azt a létszámot, amire azt mondták talán érde-
mes lenne belevágni.  

   A kezdeti nehézségek ellenére, hatalmas pozitív élményt 
nyújtott számukra, hogy mind a mozsgói és szigetvári vál-
lalkozók, mind az önkormányzatok melléjük álltak és tá-
mogatták a rendezvényt jelentős összegekkel, tombola fel-
ajánlásokkal és egyéb segítségekkel, amiért az iskola és a 
szülői munkaközösség is nagyon hálás és ezúton szeretnék 
megköszönni mindazt, amit annak érdekében tettek ezek a 
cégek, hogy a rendezvény sikeresen végbemehessen.  

   Mindemellett kaptak még segítséget azáltal, hogy itt a 
faluban illetve Almáskeresztúron és Szulimánban is körbe-
járták a lakosságot, és aki szeretett volna, az tőlük vehetett 
jegyet, vagy akár egy támogatói jeggyel is hozzájárulhatott 
a befolyt összeghez.  

   A bálra a szülők készítették el a süteményeket otthon, 
amit felajánlottak a rendezvény számára. A sütemények 
nem voltak beárazva, becsületkassza működött, és mindenki 

annyival támogathatta a rendezvényt, amennyivel szerette volna. Szerencsére, a teljes mértékű bizalom 
sem volt hiába, hiszen a becsületkassza így sem maradt üresen.  

   A gyors, de határozott szervezés meghozta a gyümölcsét. A bál jól sikerült és jelentős összeg, egészen 
pontosan 832.000 forint tiszta bevétel származott belőle, amit teljes mértékig a gyermekekre kívánnak 
természetesen fordítani. Hogy mire, azt még nem sikerült eldönteni. Hajdú Szilvia igazgató asszony egy-
értelműen egy közös találkozó keretén belül, a szülők elé terjesztve szeretné elképzelését elmondani. A 
döntést pedig a szülőkkel együtt meghozni.  

  

A bált Stubendek Katalin és Götz Attila, a 
Pécsi Nemzeti Színház művészei nyitották 

meg fergeteges produkciójukkal. 
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ISKOLA 

 

APRÓHIRDETÉS 

Gépi fahasogatás, kuglizás láncfűrésszel, szalagfűrészes 
favágás. 
 
 

Érdeklődni Juhász Tibornál a 06 30 612 92 18 telefon-
számon lehet.  

„Három év kihagyás után nagy feladat újraindítani a közösséget. Kicserélődött a szülői gárda. Új szemlé-
letű, aktív, fiatal korosztály váltotta a korábbi szülői munkaközösséget. Bízom benne, hogy ezzel a fiata-
los, új lendülettel még többet tehetünk majd az iskolánkért, és ami a legfontosabb, a gyermekekért. Szeret-
ném, ha a szülők önálló ötleteikkel, terveikkel fordulnának felénk. A közös megvalósítást célnak kitűzni. Jó 
lenne egy olyan iskolai közösséget létrehozni, ahol szülőnek, gyereknek, tanárnak egyaránt fontos a közös 
gondolkozás. Bízom benne, hogy sikerül egy olyan aktív közösséget létrehoznunk, ahol a szülők élnek a 
rendezvényeink adta lehetőségekkel, és támogatnak minket a fejlődésben, hiszen számunkra is a gyerme-
kek az elsők, és hogy ők olyan élményekkel, tapasztalatokkal, tudással léphessenek ki innen, amit maguk-
kal vihetnek, akár jó emlék, akár bölcsesség formájában.„ – zárta a beszélgetésünket Hajdú Szilvia igaz-
gató asszony, ami úgy gondolom tökéletes végszó volt.  

   Őszintén remélem, hogy a továbbiakban is megmarad ez a kitartás és pozitív szemlélet az új és a régi 
szülői munkaközösségi tagokban. A következő hasonló rendezvény a farsangi bál, melyet elmondásuk 
szerint már időben szeretnének elkezdeni szervezni, hiszen bár ezt sikerült megoldani ilyen feszített tem-
pó mellett, mégis amikor nyugodtan lehet beleugrani a munkálatokba, az számukra is sokkal nagyobb 
könnyebbség.  
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2020. novembere óta vagyok a nyugdíjas klub vezetője. Ezen időszak alatt a pandémia nagy mértékben befo-
lyásolta életünket. A nyári pár "szabad" hónap alatt nehéz volt összejönni, minden addig elmaradt programot 
bele akartuk sűríteni ebbe a rövid időszakba. Egy rendezvényt tudtunk megtartani, és szerencsénk volt, mert 
egy  kirándulást és egy strandlátogatást is. 
 

Taglétszámunk 18 fő. De nagyon aktívak vagyunk. Tíz nyugdíjas klubbal tartjuk a kapcsolatot, ami azt jelenti, 
hogy egymás rendezvényeit látogatjuk. Beszélgetünk, táncolunk és együtt vacsorázunk. Természetesen mi is 
vendégül látjuk a klubokat.  
 

Novemberben egy kis létszámú zenés nyugdíjas találkozót, öt baráti klubbal, tartottunk. A visszajelzések alap-
ján nagyon jó hangulatban zajlott le, összesen 75-en voltunk. Örömünkre szolgált, hogy vendégeink nagyon 
elégedettek voltak... külön kiemelve a töltött káposztát.  
 

Jó szívvel tudunk visszagondolni az ilyen találkozókra, legyen az nálunk vagy  ha más településeken, ahol 
vendégségben vagyunk. Annál is inkább, mivel nehéz időket élünk és valljuk be, hogy jól jön olyan kellemes 
esemény, ami kimozdít bennünket a szürke hétköznapokból és feledteti az idő múlását. 
 

Novemberben a kaposvári színházba látogattunk el. 17 fő részvételével megtekintettük Kálmán Imre Csárdás-
királynő című operettjét. A csodálatos, színvonalas előadás mindannyiunk számára egy  felejthetetlen élmény 
volt. Melengette a szívünket a sok ismert gyönyörű dallam.  
 

Jövőre is tervezzük a színházlátogatást, rövidebb úti célú kirándulásokat. Kéthetente találkozunk továbbra is, 
megünnepeljük egymás névnapjait, bográcsozunk, zsíros kenyér partikat tartunk. Ezek az összejövetelek na-
gyon jó hangulatban telnek, és szükségünk van az együtt eltöltött időre.  
 

"A legvégén nem az fog számítani, 
  hogy mennyi év volt az életünkben, 

  hanem az, hogy mennyi élet volt az éveinkben."  
(Ábrahám Lincoln) 

Szabados Zolta nné  klubvézéto  

„ŐSZIKÉK” NYUGDÍJAS KLUB 


