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VP6-19.2.1.-82-8.1.5.-17 kódszámú, Szinergia Egyesület – Tematikus 

rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása című felhívás keretében 
megvalósuló Megújult kápolna avatása című projekt megvalósítása. A projekt 

azonosítószáma: 3060111783 
A projekt rövid bemutatása, célja, eredményei: 
Az Egyesület olyan két napos rendezvényt valósított meg, amely hozzájárult a falu kulturális életének 
fellendítéséhez, közösségépítéshez, generációk közötti kommunikáció megerősítéséhez. Rendezvény napja: 
2021.08.28-29. Helyszín: Mozsgó, belterület 127/2 Kápolna helyszíne. 
A jelen pályázatban megtervezett rendezvény hagyományos jelleggel a Biedermann-kastélyparkban kerül 
megvalósításra. 
A program keretén belül a programra látogatók a természetvédelem alatt álló parkot és a 102 éve épült 
Biedermann-sírkápolnát tekintheték meg a Nyugdíjas Klub tagjainak idegenvezetése mellett. 
A kápolna előtt, a szabadtéren kerül felállításra a színpad a fellépők számára. A kápolna kertben előadásokat, 
kézműves foglalkozásokat, piknikezős délutánokat valósítottunk meg. A rendezvény teljesen ingyenes volt 
mindenki számára! A rendezvény első napján a falu lakossága, valamint minden résztvevő számára bemutatásra 
került a megújult épületet és környezete.  
A rendezvénynap 5 érzékeny célcsoport és korcsoport bevonásával valósult meg. A programok a hátrányos, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, vagy fiatalok bevonását célozta meg a szabad környezetben való 
programok biztosításával. Az érzékeny csoportok kapcsán az idősek is aktívan bevonásra kerültek, a Nyugdíjas 
Klub tagjai minden évben kitüntető szerepet vállalnak önkéntesen, akik segítségével a falu idősebb korosztálya 
szívesen bevonzható minden programra. A nők számára felhőtlen kikapcsolódást biztosíthattunk a rendezvény 
megvalósításával. 
A rendezvény ideje alatt a helyi termékek bemutatóját a kápolna udvarban lehetett megtalálni vásárlási 
lehetőséggel. A projekt keretében helyi termelők a következők voltak: 

1. Abainé Bagoly Éva textilkészítés 
2. Figura Attila gombakészítő 
3. Szabó Detti mézeskalács 
4. Jedinkai Jónás méz 

 
A projekt megvalósítása hozzájárul a helyi identitás megőrzéséhez a természeti, kulturális és gazdasági értékek 
megőrzésén és bemutathatóságának fejlesztésén keresztül céljának eléréséhez. A fentiek alapján a projekt 
tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal és a HFS céljaival összhangban van. 
A projekt eredménye egy innovatív sajátosságokkal bíró hagyományos kulturális rendezvény megvalósítása, 
amely hozzájárul a térségi öntudat kialakításához, a fiatalok elvándorlásának megakadályozásához, ezzel 
párhuzamosan a falu elnéptelenedés megakadályozásához is. A projekt megvalósítása a fentiekben 
megfogalmazottak alapján hozzájárul a település gazdasági fejlődéséhez, a falu fiataljainak elvándorlását 
megállításához, valamint a HFS-ban megfogalmazottakhoz. 
Kelt, Mozsgó 2022.01.25. 


