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BÚÉK 2023 
Az újév mindig a régi elengedése és egy új, reményteli év kezdetét jelenti. Reménykedünk abban, hogy ez 

a mostani jobb lesz, sikeresebb, könnyebb, vagy legalábbis nem lesz nehezebb év, mint az előző. A koráb-

bi évben sok akadállyal kellett megküzdenünk, nehézségekkel kellett szembenéznünk. Igyekeztünk mind-

ezt lehetőleg zökkenőmentesen megoldani, a problémákat úgy kezelni, hogy a szükséges megszorítások-

ból a falu lakossága a legkevesebbet érzékelje. Úgy gondolom, a körülményekhez képest jól álltuk a sarat, 

és reményteljesebb év elé nézhetünk.  

Terveink és céljaink, mint mindig, most is vannak az új évre, hiszen ezek nélkül nem tudunk előre haladni. 

A haladás és nem az egy helyben topogás a legfőbb erősségünk. Tudják, aki nem fejlődik, az lemarad.  

Magunk mögött hagyva ezt a kihívásokkal teli évet, bátran nézünk elébe az újabbaknak, mindent megte-

szünk azért, hogy a legtöbbet kihozzuk az adott helyzetekből. Nincs lehetetlen, amit együtt, egy remek 

csapattal ne tudnánk megoldani. Bizakodva nézünk az új év lehetőségei felé.  

TARTSUK BÁTRAN AZ ÁLMAINK FELÉ 2023-BAN IS! BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK 

Kovács Zsolt Vilmos   

Polgármester 
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PUSKÁ S É VÁ 

ÉRTELMET AZ ÉLETNEK 

„Ha az embert olyanná vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük,  

de ha olyannak vesszük őt, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.” (Goethe) 

 

A szociális munka napján, november 22-én Tormási Gyuláné, a BM Dél-Zselic Egyesített Szociális Intéz-

mény Mozsgói Otthonának szociális munkatársa kreatív, kiemelkedő minőségű szakmai munkájáért a Szo-

ciális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatói dicséretében részesült. Gratulálunk! 

Tormási Tündét a Mozsgóiak úgy ismerik, hogy mindig is az otthonban, az 

ott lakókért dolgozott. Az egyesületi munka során személyesen is láttam a 

munkához való hozzáállását, empatikus és kreatív, mindent megoldó sze-

mélyiségét. Az elismerés kapcsán kérdeztem őt elhivatottságáról, az értel-

mileg sérültek iránti elkötelezettségéről.  

- A szociális szférában igen nagy a fluktuáció, sokan elhagyják a pályát, 

elfáradnak. Úgy gondolom, hogy az értelmileg sérültek esetében ez még 

inkább megsokszorozódik. 24 éve dolgozol velük, viszont a Te esetedben 

soha nem éreztem a fásultságot, inkább a folyamatos megújulást, a min-

dig tenni akaró magatartást.  

- A hátrányos helyzetűekkel, az értelmileg sérültekkel való foglalkozás szá-

momra fontos. Sokat gondolkodtam, miért? Talán azért, mivel Apai ágon az egyik rokonunk sérült volt. Sze-

repet játszott az életemben, természetesnek vettem a jelenlétét. Ebben nőttem fel, számomra ő teljes életet 

élt. Megláttam és megtanultam, hogy ezek az emberek mindennek ellenére – EMBEREK – olyanok, mint én 

vagy bárki más. Célom, hogy a fogyatékossággal szembeni társadalmi előítélet csökkenjen. Azt szoktam mon-

dani, hogy ez az én keresztem, a velük való foglalkozás, a segítésük.  

Szigetváron végeztem az egészségügyi szakközépiskolában, majd rögtön 1989 augusztusában elhelyezked-

tem a Szigetvári Kórház pszichoterápiás osztályán. Imádtam ott dolgozni. Nagy próbatétel volt számomra, 

hiszen a szaktudáson kívül kivételes egyéniség és érzék kell az emberekkel való foglalkozáshoz.  Igyekeztem 

munkámat úgy végezni, hogy mindig a „betegek” álltak az első helyen.  

Folyamatosan képeztem magam, 1992-ben pszichiátriai szakápolói végzettséget szereztem.  

1993-ban megszületett lányom, Viki. Csak két évet maradtam vele otthon, mert vártak vissza az „osztályra”, 

10 évet töltöttem ott.  

1999. március 16-tól vagyok Mozsgón, az intézetben. Siposné Dobosi Gizella igazgatónak sokat köszönhetek, 

ő hívott, így kerültem a mentálhigiéniás csoportba. Később az ő tanácsára és útmutatásával végeztem el a 

szociális gondozó és szervezői felsőfokú szakképesítést adó képzést. 

A képzés záródolgozat megírásával zárult.  

A lakók fejlesztése, foglalkozások – szabadidejük hasznos eltöltésének a szervezése – megvalósítása volt a 

feladatom. Vallom, hogy ezek az emberek ugyanúgy éreznek, félnek, örülnek és igyekeznek kapcsolódni má-

sokhoz, mint mi. Mondhatnánk, hogy könnyű dolgom volt, hiszen erre a felismerésre nem csak a tanulmá-

nyaimból, de a gyerekkori élmények tapasztalatából is szert tettem. Igen, az empatikus képességem valószí-

nűleg innen ered, de a munkahelyen már tudatosan kellett feléjük fordulnom. Mindig igyekeztem olyan fog-

lalkozásokat felépíteni, hogy érezzék, hogy ők is tagjai a környezetüknek. Soha nem azt kell látni, hogy mit 

nem tud, hanem mi az, amit tud, s erre építkezvén mi az, amit ki lehet hozni belőle. Azért is választottam 

Goethe idézetét a záró dolgozatom elejére, és kértelek, hogy itt is szerepeljen, mert e gondolat mentén pró-

bálom végezni munkámat. Ha képesek vagyunk megérteni, hogy a gondozásra szoruló sérült ember szemé-

lyisége milyen fejlődési szinten van, élményeit a világról hogyan szerzi és dolgozza fel, nő az esélye annak, 

hogy szükségleteiket jobban megértjük és szakszerűbben fordulunk feléjük. Ha ki tudják próbálni önállóságu-

kat, maguk is önállóbbá válnak.  
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„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb,      

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, tehát az ünneppel.” 

/Márai Sándor/ 
 

 

 Bálint Árpádné Árpád u. 

 Bihari Andrásné Mátyás k. u. 

 De Boer Henderika Geertruida Alsóhegy 

 Horváth Ferenc Alsóhegy 

 Horváth Ferencné Alsóhegy 

 Ihász Józsefné Mátyás k. u. 

 Kántor János Kassai u. 

 Marosi Lajosné Batthyány u. 

 Módenszieder János Mátyás k. u. 

 Osztopányi Jánosné Alsóhegy 

 Szubotics György Pozsonyi u. 

 

Köszöntjük Mozsgó község 70. életévét  

betöltött lakóit.  
 

Kívánunk egészséget, boldogságot,  

tartalmas nyugdíjas éveket! 
 

 

Január 

KÖSZÖNTÉS 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

 

2022. december 27-én házasságot kötött Grósz An-

namária és Kondacs György István.  

A család Szarvason él.  

Sok boldogságot kívánunk! 

 

- Mi lendít tovább a hullámvölgyeken?  

- A LAKÓK – ŐK maguk, a velük való foglalkozás, az apró örömök. Úgy gondoltam – gondolom most is, hogy 

ha mi segítők is elfordulunk tőlük, akkor senkijük sem marad. A foglalkozások során közvetlenebbé vált a 

velük való kapcsolatom. Megajándékoztak bizalmukkal. Amikor például sportolni voltunk, az ő örömük az én 

örömöm is volt. Felálltak a dobogóra és kiabálták, hogy győztem… és az én nyakamba borultak- ez az érzés 

leírhatatlan. Jó érzés velük együtt örülni, tudom hogy én is részese voltam a felkészülésüknek, s annak, hogy 

eljutottak idáig. Ezek az érzések pénzzel nem megfizethetőek. Ez motivál a további feladatra, hogy színeseb-

bé, élhetőbbé tegyük ellátottaink életét. 

2007. óta szociális munkatárs vagyok. Napi szinten találkozom a lakókkal, intézem a pénzügyeiket. Foglalko-

zásokat már nem tartok, de ezer szállal kötődöm hozzájuk. A korábbi és a jelenlegi  feletteseim is újabb és 

újabb feladatokkal , kihívásokkal bíztak, bíznak meg, melyek elősegítik fejlődésemet.  

Általában tudom, hogy ki mire képes. S ha már ezt tudjuk, akkor azt is hogy mit lehet tenni, hogy szabad 

hozzájuk fordulni, akkor a siker reményével léphetünk előre, esélyt adhatunk a rászorulóknak egy teljesebb 

értékű élethez. Mivel szerintem minden embernek joga van reménnyel, hittel, tervekkel, méltósággal élni és 

ezt az akaraterőt, élni akarást a legnagyobb tisztelettel támogatni kell a lehető legnagyobb mértékben, bár-

milyenek is a feltételek és a kilátások.  
 

Szeretném megköszönni Kaiser Gábor igazgatónak, hogy a Szociális munka napján átadandó elismerésre 

felterjesztett. Továbbiakban is igyekszem úgy végezni a munkámat, hogy a legtöbbet hozzam ki belőle, hogy 

méltó legyek a kapott elismeréshez.  

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.  

Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger. „  (Teréz anya) 
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Minden évben a leglátogatottabb eseményünk a Mikulás érkezése. Programun-
kat Zene Bölcső foglalkozással kezdjük, ahol Mikulás és Télapó dalokat ének-
lünk közösen, mondókáink között a téllel kapcsolatosokat elevenítjük fel. Idén 
egy karácsonyi dalt is előadtunk jelelve, amit a JelElek babajelbeszéd foglalko-
zásokon tanultunk. Mikulásunk évek óta önkéntesként van jelen ezen a napon. 
Csomagot adunk át a gyerekeknek, majd a bátrabbak fényképezkedhettek is kö-
zösen a piros ruhással. Sok gyermeknek ez az első alkalom az életében, hogy 
találkozik a Mikulással, ezért nemcsak az édesanyák, de az édesapák is eljön-
nek. Rengeteg fotót készítünk, hogy ez az örök emlék megmaradjon. 
 

Másik közösségi programunk a mézeskalács készítés, amit karácsony előtti na-
pokban rendezünk. Egy egyszerű bögrés receptet használunk, ami kisütve rög-
tön puha és fogyasztható. Együtt gyúrjuk és szaggatjuk a gyerekekkel, a mézet 
pedig a helyi termelőktől kapjuk ajándékba. Az ügyesebbek a cukorhabos díszí-
tést is kipróbálhatják. 
 

Következő évi programjainkról a facebook oldalunkon lehet tájékozódni! 
Sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves kis hozzánk járó 
családunknak! 

Őszbúcsúztató 

Elérkezett a gyerekek kedvenc időszaka. November végén vidáman búcsúztunk az ősztől: amíg a szülők mini 
tököt faragtak, a gyerekek ügyességi játékokkal játszhattak. Közben annyi palacsintát ehettek, amennyi jóle-

sett. A végén a sötét bölcsiben, énekelve, gyertyás 
felvonulást tartottunk. 
 
 
 

Megérkezett a Mikulás 

Nagy izgalommal, kicsi félelemmel várták a gyerekek 
a Mikulást. Szerencsére meg is érkezett, mindenkinek, 
2 csomagot hozott, mert a mozsgói  bölcsődébe csak 
JÓ gyerekek járnak. 
 

Ismerkedés a görögteknőssel 

Ebben az időszakban sem feledkeztünk meg az álla-
tokról.  Megismerkedtünk  Sheldonnal,  a kis teknős-
sel.  Megfigyelték a lábát, megtapogathatták a páncél-
ját, simogatták a fejét. Megtudtuk mit eszik. 
 

Zenés délelőtt a bölcsiben 

Meghívott vendégünkkel közösen karácsonyi dalokat 
énekeltünk.  Minden mondókánál, dalnál aktívan részt 
vettek a gyerekek. Mindenkinek jutott hangszer, ami-
vel kísérhették az énekeket. Több mozgásos –dalos 
játékban vettek részt, nagyon tetszett a műsor minden-
kinek. 
 

Karácsony 

A bölcsödében is tartunk karácsonyi ünnepséget. A 
várakozás időszakában kis meglepetéseket készítet-
tünk, karácsonyi verseket és dalokat tanultunk. Már 
nagyon várták a közös ünneplést a gyereket. A fa alatt 
rengeteg játéknak örülhettünk a Mozsgói Önkormány-
zat jóvoltából, melyet köszönünk.  

BAKA DORISZ – gyerekházvezető 

DECEMBER A BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZBAN MOZSGO  ÁLSO HÉGYÉN 

SAJGÓNÉ DECSI GYÖNGYI - bölcsődevezető 

BÖLCSŐDEI ÉLET 
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TORMÁ SI VYKTO RIÁ 

ISKOLAI ÉLET 

 

Decemberben a mozsgói Lengyeltóti János Általános Iskola 
diákjai, Orbánné Matus Erzsébet szervezésében és rendezésé-
vel, valamint Dobor Katalin segítségével egy csodálatos kará-
csonyi műsorral ajándékozták meg a szülőket, tanárokat, diák-
társakat és közönséget, mindenkit, aki ellátogatott az ünnepség-
re.  
 
A több korosztályt összefogó ünnepi műsor, sok szép és elgon-
dolkodtató jelenettel volt megtűzdelve, több családi és karácso-
nyi történetet ölelt fel. Ilyen összetett, minden osztályt meg-
mozgató műsorral még nem találkoztunk. A jelenetek között 
volt tánc, német mondóka, hópihék jelenete, adventi gyertyák 
meséje, valamint Jókai Mór Melyiket a kilenc közül történeté-
nek a bemutatása. A tanulók és a tanárnő hosszú heteken át dol-
goztak a műsoron, hogy színvonalas legyen.  
 
Szívből gratulálunk a színvonalas műsorhoz, mind a diákoknak, 
mint pedig felkészítő tanároknak. Nagyszerű élmény volt látni 
a játékukat, átélésüket és az egész műsort átható szeretetet és 
békét, mely csodásan tükrözte a karácsony szellemét.  
 
Ezt követően a tanulók megkapták az iskola ajándékát. Míg 
korábban a polgármesterek és a képviselő-testületek ajándék-
csomagokkal támogatták az intézményeket, az idei évben anya-
gi finanszírozásban részesítették, melyet saját döntés alapján 
költhették el, a gyerekek igényeit figyelembe véve. Az iskola 
vezetősége egy okosóra mellett döntött, mely igen nagy népsze-
rűségnek örvendett a gyermekek körében.  

8. osztály 

2. és 7. osztály 

6. osztály 3. és 4. osztály 8. osztály 
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Nemrég nyitottunk meg egy új nevelési évet és már át is 
léptünk a 2023-as évbe. Sok minden történt az elmúlt 1-
2 évben, sajnos nemcsak pozitív dolgok, de bizakodóan 
nézünk az elkövetkező év elé, reméljük a legjobbakat. 
 

Lassan visszatérünk a régi kerékvágásba, ősszel új élmé-
nyek fogadták a gyerekeket, hagyományos és új dolgok 
egyaránt. Az új kiscsoportosok és más óvodából érkezett 
gyerekek számára valójában minden program újnak szá-
mított. 
 

Mint az ősszel már említettem, régen népesítette be eny-
nyi kisgyerek az óvoda termeit, jelenleg 46 kisgyerek jár 
az óvodánkba. Sajnos óvó néni nincs annyi, amennyire 
szükség lenne, de a 3 óvó néni igyekszik megoldani, 
hogy ezt a gyerekek ne érezzék meg. 
 

„Egy hűséges óvodapedagógus” 

2022. október 1-én Czibere Marika néni 40 éves munka-
viszonnyal nyugdíjba vonult. A mozsgói óvodában 
kezdte és fejezte is be óvónői pályafutását. Egy évet a 

90-es években egy furcsa és érthetetlen döntésnek kö-
szönhetően másutt kellett töltenie, de aztán az óvodát 
fontosnak tartó embereknek köszönhetően, újra két cso-
porttal működött az óvoda. Ezáltal Marika is visszake-
rült arra a helyre, ahova tartozott, a gyerekek közé a 
Mozsgói Óvodába. Soha nem kívánkozott másik óvodá-

ba! Kiváló szakember volt! 
 

„Az óvodai mindennapok” 
A kedves szülőknek köszönhetően finom csalamádét 

készítettünk a téli napokra. 
 

Köszöntöttük az idős lakókat Csertőn, Idősek Napja al-
kalmából, mely hatalmas élmény volt a gyerekeknek, 
sajnos sokan betegek lettek és a szülők közül mindenki 
nem járult hozzá, hogy gyermeke részt vegyen ezen a 
kedves programon. 
 

Az Állatok Világnapja alkalmából, bábelőadással leptük 
meg a gyerekeket, mely nagyon élvezetes volt, Barkóczi 
Titanilla jóvoltából. 
 

Újabb meglepetésként csúszdás ugrálóvár okozott nagy 
örömet a gyerekeknek egy korábbi projekt zárásaként. 

Egy középsős kisfiú nagyon aranyosan úgy fogalmazott, 
hogy azért kapták tőlünk a meglepetést, hogy boldogok 
legyenek! - Fantasztikus dolgokat tudnak a gyerekek 
megfogalmazni. 
 

Természetesen a könyvtárban is, mint 
minden évben, várta érdekes program a 
gyerekeket. Ez sem volt szokványos. Köz-

ben elbúcsúztattuk az őszt, gyönyörű szí-
nes lámpásokkal, nem volt egyszerű meg-
oldani, hogy az eső ne mossa el a progra-
munkat. Valahogy nem jól sikerült a tél 
csalogatása, mert így január elején mele-
gebb van, mint november közepén volt. 
 

Pedig mi mindent megtettünk. A Mikulás 
bácsi is megérkezett sok-sok ajándékkal 

megrakva, melyet még a Roma Kisebbségi Önkormány-
zat is kiegészített, meglepetés csomagokat csempészve a 
gyerekek cipőjébe. 
 

Igyekeztünk emlékezetessé tenni az Adventi várakozás 
időszakát, folyamatosan öltözött karácsonyi díszbe az 

óvoda, fokozódott a gyerekek izgalma, készültek az 
ajándékok, Luca búzát vetettünk. Kiss István és családja 
jóvoltából egy szép fenyőfából Karácsonyfát varázsol-
tunk a gyerekek legnagyobb örömére, mely a teraszt 
díszítette heteken át. Mindeközben folyamatosan megle-
petések kerültek elő az Adventi Kalendáriumból. 
 

Az utolsó napon ünneplőbe öltözve – pörgős szoknyák-
ba, kopogós cipőkbe öltözött lányok, csinos ingben, cso-

kornyakkendőben feszítő fiúk – ünnepeltük meg közö-
sen a karácsonyt, hogy otthon majd meghitt családi kör-
ben teljesedjék ki az Ünnep. 
 

Nagycsoportosaink ünnepi köszöntővel lepték meg a 
többieket, a konyhás nénik finom ebéddel, melyet meg-
koronázott a saját sütésű sütemény.  
 

Az igazi meglepetés pedig a sok-sok ajándék – játékok, 
mesekönyvek -  volt a két csoport számára, melyet az 
Önkormányzatnak köszönhetünk. 
 

Még egy nagy doboznyi meglepetés is érkezett az óvo-
dába, Bartos Erika – a Bogyó és Babóca mesék szerzője 

minden évben megajándékoz néhány óvodát az általa 
készített kiadványokkal. Karácsony előtt a mi óvodánk 
is a szerencsések közé került, mesekönyvekkel, kirakók-
kal, mesekockával, társasjátékkal teli doboz érkezett 
Karácsonyi Meglepetésnek nagy örömünkre! 
 

Sok-sok ünnepi jókívánságot juttattunk el azok számára, 
akik fontosak számunkra, akiknek sokat köszönhetünk. 
Sok tekintetben nehéz évet zártunk, de boldog várako-

zással tekintett gyermek és felnőtt egyaránt az Ünnep 
elé. Reméljük, hogy minden kisgyerek és dolgozó sok 
Örömben és Szeretetben részesült az Ünnepek alatt!! 
 
Sajnálatos módon, ezt a meghitt időszakot és az új év 
kezdetét beárnyékolja egy Megdöbbentő, Szomorú Hír! 

Szeretett, pár hónapja nyugállományba vonult kollé-
gánk, a Katicák Czibere Marika óvó nénije, sajnos már 
nincs közöttünk. 2022. december 27-én eltávozott sze-
rettei köréből! Örökre megpihent! Emléked megőrizzük! 
Marika, nyugodj békében! 

GULYÁ S CSÁBÁ NÉ  — ó vódavezetó  

ÓVODAI ÉLET 
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BÚCSÚZUNK 

Búcsúzunk… El-
hunyt, Czibere 
Marika – ahogy a 
legtöbben szólítot-

ták - 58 évet élt. 
Az utóbbi években 
egyre többet bete-
geskedett, emiatt 
hamarabb el is fá-
radt, úgy láttuk, 

várta már, hogy 
nyugdíjba menjen, 
pihenhessen és 
többet lehessen 
szeretett családja 
körében. 

 

Marika Csertőn lakott születésétől fogva, Mozsgóra járt 
általános iskolába, majd Pécsen a Janus Pannonius 

Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában érett-
ségizett és szerzett középfokú óvónői végzettséget 
1982-ben. Még ebben az évben  augusztus 1-én a 
Mozsgói óvodában kezdett dolgozni óvónőként. 
 

Nemsokára családot alapított, házasságot kötött Czibe-
re Sándorral, majd megszületett Bálint nevű gyerme-
kük. 
 

Későbbiekben óvodapedagógusi diplomát szerzett, így 
már felsőfokú végzettséggel nevelgette tovább a gyere-

keket nagy szeretettel. Folyamatosan képezte magát, 
különféle továbbképzéseken vett részt, majd Fejlesztő 
Pedagógus Szakvizsgát tett, hogy magasabb színvona-
lon végezhesse munkáját. 
 

Szerette a gyerekeket, a hivatását. Komoly szakérte-
lemmel rendelkezett, mindig azt mondta, hogy az óvó-
női tevékenység nem csak egy munka, hanem csak ak-
kor lehet jól és eredményesen végezni, ha valaki a Hi-

vatásának tekinti.  Sikeres minősítő eljáráson vett részt, 
holott nem értett egyet teljesen ennek szükségességé-
vel, több mint 30 év óvónői munka után, de mégis 
megtette, amint lehetősége nyílt rá. Utólag azt mondta, 
megerősítést nyert abban, hogy jól végzi a munkáját és 
ez fontos volt számára. 
 

Hűséges maradt munkahelyéhez, az óvodához, pedig 
az évek során sok nehézséggel kellett megküzdenie az 

itt dolgozókkal karöltve, de ő kitartott és innen ment 
nyugdíjba 2022. október 1-én. 
 

 

Sajnos nagyon rövid idő adatott neki a megérdemelt 

pihenésre, hogy együtt legyen a családjával. 
 

Nagyon nagy szeretettel fordult mindig családja felé, 
saját problémáiról, bajairól, betegségéről alig beszélt,  
a Család volt a mindene. Nagyon sokat emlegette őket. 
Testvérét és annak családját is.  Édesanyját, aki már 
évek óta egyedül élt, szinte minden nap meglátogatta, 
miután hazafelé menet leszállt a buszról, első útja 
anyukájához vezetett, majd ment haza férjéhez és fiá-

hoz; majd menyével bővült a Család.  

Hosszú évek munkája után örült, hogy végre több időt 
tölthet majd szeretteivel. Hát sajnos közbe szólt a sors, 
ennyi adatott a számára. Január 4-én kísértük utolsó 
útjára a csertői temetőben. 
 

Marikát sokan kísérték utolsó útjára! Búcsúztak tőle 

családtagjai, rokonok, barátok, falubeliek, volt munka-
társak, ismerősök, volt óvodásai, kis óvodások szülei és 
mindazok akik ismerték és szerették. 
 

Nyugodjon békében, vigyázzanak rá az angyalok! Em-
lékét megőrizzük! 

Gulyás Csabáné 

 

 

MISEREND 

2023. január 19. csütörtök 10.00  
Szociális otthon 

 

2023. január 29. vasárnap 9.15 
 

2023. február 12. vasárnap 9.00  
 

 

HALÁLOZÁS 
 

Szilágyi Istvánné született Koczola Mária Mag-
dolna (Kaposszerdahely, 1946.05.31. an.: Pál 
Anna) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti 
lakos meghalt 2022. december 24. napján.  
 

Cziberéné Nagy Éva Mária (Szigetvár, 
1964.04.25. an.: Sörös Mária) csertői lakos, sze-
retett óvó nénink meghalt 2022. december 27. 
napján.  
 

Fülöp Tamás (Pécs II., 1971.02.22. an.: Rugásdi 
Vilma) volt Mozsgó, Mátyás kir. u. 1. sz. alatti 
lakos meghalt 2023. január 4. napján.  
 

Nyugodjanak békében! 
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HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ELŐADÁSA MOZSGÓN 

PROGRAMJAINK 

 

                             A HELYSÉG KALAPÁCSA 
                               Hősköltemény egy részben, négy énekben 

Petőfi Sándor 1844-ben írta ezt a remekművét. Műfaji meghatározása: “eposz-paródia”. 

A helyszín egy falusi kocsma, ahol “szemérmetes Erzsók ötvenötéves bájai” megbabonázzák a “helybéli lágyszívű 

kántort”, viszont Erzsók szívéért a “helység kalapácsa” is verseng. Az óriási konfliktust bonyolítja még a “fondor 

lelkületű egyházfi”, Bagarja uram a “béke barátja”, Vitéz csepű Palkó és még sok más remek figura felbukkanása.  

Rendező: Besenczi Árpád         Egyszemélyes előadás Besenczi Árpáddal  
  

2023. február 4. szombat 16.00 Kazaliczky Antal Művelődési Ház       Az előadás ingyenes.  

MOZSGÓI LÁTÓKÖR 

Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Mozsgói Látókör újabb találkozására.  

 

Téma: Érdekességek a Biedermann családról 
 

A beszélgetést Simonné Dr. Pallós Piroska Phd, ny. egyetemi docens vezeti. 

 

Várjuk JANUÁR 25-én, szerdán 16.30 órai kezdettel a könyvtárba! 
 

 

„Láss, ne csak nézz!” 

 

              SÜTINYALÓKA ÉS MÉZESKALÁCS KÉSZÍTÉSÉRE 

MEGHÍVÓ  

 

  2023. január 17. kedd 9.00  óra     Sütinyalóka készítés.   Bemutatja: Bege Amália 

  2023. január 25. szerda 9.00 óra  Mézeskalácsfestés zselatinos mázzal.  

(Új technikával való ismerkedés.)  Bemutatja: Szabó Detti 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a könyvtárba! 


