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MOZSGÓ KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 

 

ISMÉT DÍSZBE ÖLTÖZÖTT A TÉR 

Az aktuális évszaknak megfele-
lően ismét díszbe öltözött a 
közösségi tér. A varázslatos 
dekorációt Helesfán készítet-
ték. Köszönjük Tarlac Istvánné 
intézményvezetőnek és De-
utsch Róbertnek az ötletelést 
és a megvalósítást. A szorgos 
kezű manók jó tanácsokat tar-
talmazó olvasni valót is készí-
tettek az ide látogatóknak.  
 

A teret ismét a Mozsgóért 
Egyesület aktivistái rendezték 
be. 
 

Az olvasgatás mellett bohókás, 
őszi fotóparavánok várták a 
kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A jó időben többen is küldtek 
be emlékfotókat, a játékos 
kedvűeket csokival jutalmaztuk.  
 
 

Varázslatos őszt kívánunk min-
denkinek! 
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DR. MÜLNER GYULA HÁZIORVOS KÖSZÖNTÉSE 

 

Dr. Mülner Gyulát köszön-
tették a polgármesterek és a 
képviselők. A doktor úr 46 
éven keresztül Mozsgó körze-
tének háziorvosa volt.  
 

Tevékenységéért Mozsgó, 
Almáskeresztúr, Csertő és 
Szulimán községek veze-
tői elismerésüket és kö-
szönetüket fejezték ki.  
 

Tartalmas, hosszú,  örömmel 
teli nyugdíjas éveket kívá-
nunk! 
 

 
 

 

TŰ ZIFA PA LYA ZAT 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ 

 

ADVENT MOZSGÓN 

Október hónapban tájékoztattuk a T. Lakosságot a 

tűzifa igénylés módjáról. Az igények november 30-

ig még beadhatóak. A kitöltésben az önkormányzat 

dolgozói készséggel állnak az Önök rendelkezésére.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebben az évben az 

önkormányzatnak nem áll módjában a tűzifát 

kiszállítani. A szállítást mindenkinek egyénileg 

kell megoldania.  

Az önkormányzat felé Juhász Tibor fuvarozó jelez-

te, hogy hozzá lehet fordulni a szállítás ügyében 

(tel.:  30 612 9218).  

Természetesen a fuvarozást bárkivel meg lehet 

oldani.  

 

Gyújtsuk meg Advent első gyertyáját 2022. nov-

ember 27-én 16.00 órakor a Központi térnél! Teá-

val, forralt borral, mézeskaláccsal és pogácsával 

várjuk! 

 
  

 Keressük Mozsgó karácsonyfáját! 

 

 

Keressük azt a fenyőfát, amely méltó dí-
sze lenne mint Mozsgó karácsonyfája. Ha 
Önnek/ Önöknek van a tulajdonában, és 
felajánlaná, kérjük jelentkezzen az Önkor-
mányzaton. 
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SZÜLETÉS 

Egy baba. Meglepetés.  

Maga a tökély. A legújabb a világon.  

Milyen pirinyó, de titkokkal teli.”  

/Pam Brown/  

2022. 10. 23-án megszületett Harmat Zalán (3910 g, 
55 cm). Szülei Kertész Ildikó és Harmat Roland. 

Mozsgó, Árpád utca 26. sz. alatti lakosok.  

Gratulálunk a boldog szülőknek, nagyszülőknek!  

2022. 10. 26-án megszületett Tankovics Kristóf Do-
minik (3160 g, 53 cm).  Szülei Orsós Linda és Bin-

der Attila, nevelőapa Tankovics Zoltán.  
Mozsgó, Alsóhegy 851. sz. alatti lakosok.  

Kovács Zsolt Vilmos polgármester 

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

Tormási Beáta és Juhász József házasságot kötött 

2022. október 15-én. Sok boldogságot kívá-

nunk! 

 

A világháborús emlékműnél koszorút helyeztünk el október 28-án, tisztelegve a háborúban elesett hősök és 

áldozatok emléke előtt. Hősi halottaink emlékének felidézése kötelességünk! 
 

Ezt követően a faluért, a közösségért tevékenykedő köztiszteletben álló személyek nyughelyénél  gyújtottak 

gyertyát Mozsgó intézményeinek és civil szervezeteinek képviselői. Azokra is emlékeztünk, akik nem a mozsgói 

temetőben leltek végső nyugalmat. A már hagyománnyá váló tiszteletadáshoz egyre többen csatlakoznak 

(szociális otthon, iskola, óvoda, nyugdíjas klub, Mozsgóért Egyesület), köszönjük.   
 

Halottak napja - a békességé, az emlékezésé. Hiszen azok, akik ha le is hunyták szemüket, de szeretetünkben 

megmaradtak - nem haltak meg.  
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ISKOLA  

 

                            1956. október 23. 
 
„Az egyetemen nem volt rendes tanítás. Délutánra a hallgatóság tüntetését végül a pártvezető-
ség az utolsó pillanatban engedélyezte. A Műegyetem udvaráról induló felvonuláshoz egyre töb-
ben csatlakoztak, a hallgatók röplapokat osztogattak, és némán, jelszavak nélkül vonultak.  
   A nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert kivágták. A lyukas lobogó a forrada-
lom szimbólumává vált. A tömeg a beszédek elhangzása után nem oszlott fel, a Margit hídon át az Országházhoz indult, 
ahol egyes források szerint már kétszázezer főre duzzadt. 
   A rádióbeszéd olaj volt a tűzre – felbőszítette a Sztálin-szobornál gyülekező, egyre duzzadó tömeget. A diktátor szobrát 
este fél 10-kor ledöntötték a tüntetők.” 
 

   És, hogy látják ezt a mai gyerekek??????  
 

Így éltük meg… Emlékezzünk meg méltóképpen a hősökről, kik nem féltek az életüket áldozni egy jobb hazáért! 
 
Egy jobb haza, egy jobb élet…ezért harcoltak 1956. október 23.-án. Belegondolni is nehéz mennyi kínt és fájdalmat kel-
lett átélniük az embereknek. Sok gyermek árván maradt és sok szülő elvesztette a gyermekét.  
Mi is belegondoltunk ebbe az érzésbe, de azt hiszem közel sem tapasztaltuk meg azt a fájdalmat, amit akkor kellett átél-
nie az embereknek. A ceruzát és tollat fegyverre cserélve állt a haza mellé sok velünk egykorú gyermek.   
   Bár kevés időnk volt felkészülni, mindent megtettünk annak érdekében, hogy tiszteletteljes és komoly műsort tudjunk 
összerakni.  
Segítségünkre voltak tanáraink, akiknek sokat köszönhetünk, mind a felkészülésben, mind a szervezésben. Orbánné Ma-
tus Erzsébet tanárnő forgatókönyve alapján készültünk a megemlékezésre. Bár mindannyiunknak csak apró szövegrészei 
voltak, mindent megtettünk annak érdekében, hogy le tudjuk róni tiszteletünket az 1956-os ifjú mártírok és hősök előtt. 
A felkészülésre két hét állt rendelkezésünkre, amely kevésnek tűnt. A sok próba és gyakorlás ellenére eleinte lassan ha-
ladtunk. Nehéz volt mindent megjegyezni és pontosan végrehajtani.  
A műsor napján már mindenki nagyon izgult, de ennek ellenére bele tudtuk élni magunkat a szerepeinkbe. A szövegek 
mellé zenék és filmbejátszások is társultak.  
Mindannyiunk sajnálatára az egyik osztálytársunk nem tudott részt venni a műsorban, de ennek ellenére egy komoly 
hangvételű és elgondolkodtató műsort tudtunk létrehozni.  
Úgy éreztük magunkat mintha belecsöppentünk volna a forradalomba. Szinte hallottuk a fülünk mellett hogyan suhan-
nak el a golyók és hogyan dördülnek ismét el a fegyverek, az utca zaját, az emberek félelmét és dühöngő kiáltásukat.  
Nem lehet visszahozni egy műsoron keresztül azt a fájdalmat és haragot, amit annak idején megélt az emberiség, de 
hiszem, hogy méltóképpen tudtuk átadni azokat az érzéseket, melyeket előidézett belőlünk ez az esemény.  
   Köszönjük Dobor Katalinnak, Matus Attilának és Orbánné Matus Erzsébetnek a sok belefektetett időt és energiát.  

 
 
Megtisztelő feladat volt, hogy mi 8. osztályos tanu-
lók tiszteleghettünk az elhunyt hősök előtt, kik az 
életüket áldozták értünk. 

       
                       Bóni Luca 

        8. osztályos tanuló 
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Az idei évben 3 év kihagyás után a szülők kezdeményezésére újra megrendezzük a gyerekek Jótékonysági 
Bálját iskolánkban. 
   Szeretnénk, ha Mindenki azt gondolná végig, hogy ez a kezdeményezés, és az itt befolyt összeg a gyere-
kekre kerül visszaforgatásra.  
   Tudjuk, hogy sokan vannak, akik úgy vannak most itt szülőként iskolánkban, hogy még egyszer sem vet-
tek részt nagyobb iskolai rendezvényen-, hiszen semmi közös rendezvényt nem lehetett tartani. 
De hisszük, hogy az ilyen rendezvényekre a mai világban már minden iskolának szüksége van, hiszen ezek 
azok a felnőtt összejövetelek, ahol a gyerekekért teszünk mindent. 
Jó lenne látni azt, hogy együtt mi felnőttek: barátok-ismerősök jól érezzük magunkat azért, hogy a gyerekek 
későbbi napjait még szebbé tegyük. 

Mit érdemes tudnunk erről az estéről? 
A bál kezdési időpontja: november 19. /szombat/ este 7 óra. 
Belépő: 5.000 ft. Vacsora és welcome drink van a belépő árában. A vacsora 2 személyes vegyestál. 
 

Az est folyamán tombolát árulunk, aminek az ára 500 ft. A bál előtti napig felajánlásokat lehet hozni az 
iskolába. 

Az est folyamán sütiárusítás is lesz. Ehhez a kérés, családonként egy süti vagy torta bevállalása. Ezt is a 
bál előtti napig lehet leadni az iskolában. 

Reméljük, hogy együtt megmutathatjuk, hogy nálunk a gyerekek jelentik a jövőt. Hiszen életünk legjobb 
bevállalásai ők! Tegyünk együtt a gyerekekért! 

 
Mi felnőttek 

Kedves Szülők! Kedves Barátok! Kedves Ismerősök! 

ISKOLA JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA 
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TORMA SI VYKTO RIA 

EGY ÚJ KEZDETE… ÚT A BÖLCSI 

Az ősz, nemcsak a nyár végét és a hidegebb, csípősebb idő beköszöntét jelenti, hanem sok család számára 
olyan mérföldkövet, mint az első osztály kezdete, az óvodai élet megindulása vagy esetenként a bölcsődei 
beszoktatás. Mozsgó községben, jelenleg mind a három intézmény megtalálható, így a gyermekek a faluban 
végig tudják járni ezeket a mérföldköveket, ha a szülők is így határoznak. Talán a bölcsőde a legnehezebb 
mind közül, hiszen amíg a többi intézménybe való beiratás kötelező jellegű, - tehát tudatosítjuk magunkban, 
hogy gyermekünk már elég érett a közösségbe való beilleszkedéshez -, a bölcsőde még csak egy lehetőség, 
amit vagy kihasználunk vagy nem. Éppen emiatt fontos, hogy gyermekünk olyan kezekben legyen, akiben 
teljes mértékben megbízunk és a szakértelmét elismerjük. Miczek-Angyal Adrienn és párja Zsolt egy gyönyö-
rű 2,5 éves gyermek szülei. Anyukáját, Adrit kérdeztem hogyan élte meg az elszakadás nehéz időszakát.  
 

 

Miért döntöttél a bölcsődei beiratás mellett, és miért választottad a MOZSGÓI intézményt? 

Számomra nagyon fontos volt, hogy kis létszámú csoportba kerüljön Panka, így több figyelem, törődés és 
gondoskodás jut rá. Itt dolgozom én is az önkormányzaton, bármi történik, egy pillanat alatt el tudok menni 
érte.  
 
 

Hogyan kezelte a kislányod a beszoktatást, maga az intézményt? 

Nehezen indult a beszoktatás. Minden héten jött valami betegség, ami miatt nem tudtunk egy hetet egyhu-
zamban végig jönni. Gyorsan feltalálta magát az új környezetben, a sok játék között megtalálta azt, ami ked-
vére való. A bölcsi megkezdése előtt is jártunk közösségi 
helyekre, sokszor vettünk részt programokon a Biztos 
Kezdet Gyerekházban, jelelő tanfolyamra jártunk, így 
volt lehetősége gyerekek között lenni, ismerkedni. Emiatt 
is nem tartottam tőle, hogy nehezen megy majd a többi 
gyermekkel való kapcsolat kialakítása.  
 

 

Milyen érzések voltak benned? 

Próbáltam edzeni a beszoktatás előtt, hogy ne sírjam el 
magam mindennap! Pont a bölcsőde megkezdése előtt 
voltam egy pécsi bölcsődében gyakorlatozni, ahol épp 
beszoktatáson volt két kisgyerek, nagyon rossz érzés volt 
látni őket, hogy sírtak és keresték az anyukájukat. Ez 
lelkileg megnehezítette a hozzáállásomat a beszoktatás-
hoz, de szerencsére nálunk nem ment ennyire nehezen, és 
sok segítséget, támogatást kaptunk itt mindenkitől.  
 
 

Hogy érzi magát jelenleg? 

Nagyon szeret jönni. Minden reggel készülődés közben 
mondja, megyek játszani, hamizni a bölcsibe. Délután 
szívesen mesél a napjáról, arról mi történt vele. 
Nap, mint nap új dolgokkal ismerkednek meg. Az őszre 
való tekintettel gyűjtöttek gesztenyét, diót, ezekből kü-
lönböző állatokat formáltak meg. Az esős napokon, mi-
kor sok időt kell bent tölteni, rengeteg elfoglaltság közül 
választhatnak: gyöngyfűzés, festés, maszatolás, gyurmá-
zás. Bár rövid ideje jár, nagyon sokat fejlődött a foglal-
kozások illetve a napirendnek köszönhetően is. 
 

 

Mik a benyomásaid? 

Nehéz döntés ez egy anya életében. Az első "elszakadás" amikor szembesülsz vele, hogy más vigyáz rá, más-
sal tölti az időt, és nem tudod, éppen mi történik vele. Viszont a reggeli érkezéskor és a délutáni eljövetelkor 
mindig pár szót tudunk váltani a bölcsődei dolgozókkal, elmesélik az éppen aktuális történéseket, eseménye-
ket Pankáról, ez mindig megnyugtató tud lenni :)  
 

 
 

 

Mindenképpen olyan helyre szerettem volna vinni Pankát, ahol maximális bizalommal vagyok én is a 

nevelők, gondozók felé. Itt ismerek mindenkit, és jó szívvel hagyom ott mindennap! Nekem ez nagyon 
fontos.  
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BÖLCSŐDE 

Nem könnyű az elszakadás, legfőképpen a szülőknek és a gyerekeknek. 

De nehéz feladata van a bölcsődei dolgozóknak is. Hatalmas felelősség 

van rajtunk, hiszen a kisgyermek először itt szembesül azzal, hogy édes-

anyja nincs minden percben mellette; a bölcsődei dolgozóknak pedig az a 

feladatuk hogy ezt az elválást a lehető legkönnyebbé tegyék. Van olyan 

kicsi, akinek ez könnyebb, és az sem teljesen biztos, hogy minden esetben 

sikerül. Mivel a bölcsőde nem kötelező intézmény, a szülők eldönthetik 

mi a legjobb számukra. A beszoktatás egy hosszadalmas folyamat, és min-

denképpen időt kell hagyni rá. Sok esetben ez nem csak pár hét, lehetnek 

ezek akár hónapok is, még akkor is, ha szembetűnő jeleit nem is mutatja a 

gyermek annak, hogy esetleg még nem érzi teljesen otthonosan magát. 

Apróságokból is kiderülhet, mi pedig próbálunk a lehető legjobb tudásunk 

szerint ezen segíteni.  

Amikor már mindenki, legalábbis a legtöbben, otthonosan mozognak a bölcsőde falai között, a nevelőket is 

megkedvelték, és akkor már a szülő nyugodtabban léphet ki az ajtón, az 

hatalmas boldogság mindenki számára. Ezt szerettük volna megünnepelni 

egy közös programmal, melynek a „Hurrá, bölcsis lettem” nevet adtuk.  

Szerencsére gyönyörű idő köszöntött minket, és segítségünk is akadt. A 

dolgozók illetve a szülők mellett Bege Amália felajánlotta nagylelkűen, 

hogy kürtöskalács készítésben segédkezik. Összeraktuk az alapanyagokat, 

majd közösen a tésztát is elkészítettük, azután a gyerekek mini kürtöska-

lács sütésbe fogtak, természetesen felügyelet mellett. Mindenki nagyon 

élvezte, legfőképpen azt, hogy ők maguk készíthették el a finomságot. 

Egyszerre csak hatan fértek oda a sütésnél, ezért amíg a többiek várakoz-

tak, lehetőségük volt csillámtetoválást vagy arcfestést kérni, aki pedig 

egyiket sem szerette volna, vagy már mindenen túl volt, játszhatott a böl-

csőde udvarán, míg a szülők kellemesen elbeszélgettek egymás között. 

Remek alkalom volt ez arra, hogy ők is kicsit kikapcsolódhassanak és 

megbeszélhessék tapasztalataikat, élményeiket.  

Sajgóné Decsi Gyöngyi bölcsőde vezető 

 

MEGHÍVÓ A MOZSGÓI LÁTÓKÖR ÚJABB ELŐADÁSÁRA 

Ezzel a névvel indítjuk útjára az érdeklődők számára helytörténeti, helyismereti találkozásainkat, előadásso-

rozatunkat. Miért a látókör nevet választottuk? „Láss, ne csak nézz!” - ismerjük a mottót. Észrevesszük-e, 

kíváncsiak vagyunk-e egy-egy épület, út, patak, család történetére, szeretnénk-e megismerni múltunkat? Ha 

igen, csatlakozz hozzánk!  

Első találkozásunkkor Varga Zoltán Lengyeltóti János életrajzi írását mutatta be. (A kötet megtekinthető és 

megvásárolható a könyvtárban.) 

Második találkozásunk alkalmával a Biedermann család tevékenységén keresztül kutatjuk „Az elit társadalmi 

szerepvállalását.” Senki ne ijedjen meg az előadás címétől, egyszerűen csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy 

mit jelentett Mozsgó község számára a Biedermann család jelenléte.  

A beszélgetést Simonné Dr. Pallós Piroska PhD, ny. egyetemi docens vezeti, aki mindenki számára érthetően 

és érdekfeszítően  tárja elénk múltunk egy szeletét.  

Várjuk november 23-án, szerdán, 16.30 órai kezdettel a könyvtárba!  
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 
 

 

 Bogdán Attila Árpád u. 

 Bognár Mária Aradi u. 

 Merényi Györgyné Batthyány u.  

 Morvai András Mátyás k. u. 

 Verzár Frigyes Mátyás k. u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit. 
 

November 

KÖSZÖNTÉS 

 

APRÓHIRDETÉS 

 

MISEREND 

 

2022. november 17. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

2022. december 4. vasárnap 8.00 
Advent II vasárnap 

 

2022. december 15. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

Kedves Leendő  Vende geim! 
 

O rő mmel e rtesí telek benneteket, hőgy Mőzsgő n a Ma tya s kira ly utca 2. sza m alatti  
Názardia Szalonomban várlak titeket sők szeretettel kéz-la ba pőlő , mu kő rő m, mu szempilla e pí tő  

szőlga ltata saimmal december 1-tő l.  
Minden első  vende gemnek aja nde k paraffinős ke za pőla s! 
 

Bejelentkeze s telefőnőn: 06 30 210 9641 vagy priva t u zenetben.  

Ű dvő zlettel Antal Klaudia  

 

MOZSGÓ POSTA A TOM MARKETBEN 

2022.11.07.-től ismét lehet sorsjegyet vásárolni és lottót feladni a postán.  

 

Nyitvatartás: 

Hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig 

Csomagfeladás 15.00 óráig 

Levél és csekk feladás 15.30-ig 


