
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Évzárás, évkezdet  
Polgármester úr évértékelője 

2018. új év, új feladatok. Ahhoz, hogy az új évben 
továbblépjünk, továbbhaladjunk a megkezdett úton, 
értékelnünk kell eddigi munkánkat, le kell vonni a 
tapasztalatokat.  

2017. esztendőben ismételten növeltük az önkor-
mányzat vagyonát. Két ingatlan került a község tu-
lajdonába: a posta melletti kisház, illetve a volt 
kocsma épülete. A kisházat felújítottuk, használha-
tóvá tettük, az adventi időszakban már használtuk 
is. A másik épület jelenleg a közfoglalkoztatottak 
melegedőjeként, találkozási pontként szolgál.  

Mozsgó már hét éve vesz részt a közmunkaprog-
ramban. Az elsők között láttuk meg az ebben rejlő 
lehetőségeket. Az eltelt időszakban igyekeztünk 
minden lehetőséget megragadni, hogy ezáltal fejlőd-
jön, épüljön településünk. Ez a program bizonyos 
fokú rugalmasságot biztosít nekünk, de természete-
sen sok háttérmunkát is igényel.  

Az önkormányzati dolgozók plusz feladatként vég-
zik a foglalkoztatás adminisztrációs részét. A felada-
tok felosztása, ellenőrzése, újratervezése napi szintű 
odafigyelést igényel. Ebben a munkában segítenek 
nekem a brigádok vezetői. Az évek során legtöbb-
jük kitartott mellettem, ötleteiket, tanácsaikat nagy-
mértékben figyelembe veszem.  

Szeretném a 2017. év értékelését az ő munkájukkal 
kezdeni:  

Több felújítást, beruházást végeztünk a közmunka-
program keretein belül. Elkezdtük a húsbolt kialakí-
tását, az épület készen áll a nyitásra.  Az épülethez 
tartozó autóbejáró és parkoló is elkészült. A beren-
dezés, a hűtőpultok beszerzését pályázati pénzből 
igyekszünk megvalósítani.  
 

 

 

Kányádi Sándor 

 

Csendes pohárköszöntő 

újév reggelén 

 

"Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe', hitbe', kedvbe', 

s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk... 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. - 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe'!" 

 

(1956) 
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A kultúrház tetőszerkezetét megújítjuk. Kétharmad 
része a múlt évben elkészült.  Nemcsak a cserepe-
ket, de a léceket is lecseréltük, az idei évben be kí-
vánjuk fejezni a munkálatokat.  

Elkészült az iskolai konyha előtti járda, melynek so-
rán a beton feltörése után, új járólapokat fektettünk 
le. A járda fölé féltető is készül, az arra közlekedők 
védelme érdekében.  

A legnagyobb hozamot ebben az évben is a vágó-
pont termelte. Megközelítettük az évi 1500 darab le-
vágott sertésmennyiséget. Továbbra is sok magán-
személy vásárol félsertést, ezzel nagy mértékben 
megkönnyítjük a feldolgozás folyamatát.  

A másik legkeresettebb termelői szegmens a 
léüzem. Augusztustól-decemberig látványosan 
megnő az igény a gyümölcsök feldolgozására. A 
környező településekről, Szigetvárt is beleértve, na-
gyon sokan keresnek bennünket, nem ritka, hogy 
napi nyolc órában sem tudjuk az igényeket kielégí-
teni.  A feldolgozó üzemben ez mellett savanyúsá-
got is tesznek el télire az asszonyok.  

Mezőgazdasági programunk fő profilja a mozsgói 
konyha ellátása, ill. a mozsgói lakosok igényeinek ki-
szolgálása. Legtöbbet a burgonyából és a hagymából 
értékesítettünk, de nagyon keresettek palántáink a 
lakosság körében.  

Állandó, rendszeres odafigyelést igényel a község 
rendben tartása. Már megszokhattuk a faluszépítő 
brigád igényes munkáját. Munkájuk hiányát biztosan 
érzékelnénk, köszönjük, hogy lelkiismeretesen te-
szik a dolgukat.  

Intézményeink működésében is nagy részt vállalnak 
a közfoglalkoztatásban dolgozók. Normatív támo-
gatás hiányában nélkülük nem tudnánk a feladatokat 
megvalósítani. Gondolok itt a konyha, a családi 
napközi és bölcsőde, a könyvtár, a kultúrház dolgo-
zóira, valamint részt vesznek az önkormányzat, az 
óvoda, a gyerekház működtetésében is.  

Az iskolai konyhán közel 150 gyerekre és 80 fel-
nőttre főznek. Élen járnak az egészséges étkezés el-
fogadtatásában.  

A családi napközi családi bölcsődeként működik, 
teljes kihasználtsággal. Szigetvárról és a környező te-
lepülésekről is bizalmat szavaztak nekünk. Novem-
berben, szakmai felülvizsgálaton, pozitív visszajel-
zést kaptunk.  

A kultúrház nemcsak az iskola tornatermeként 
funkcionál, de számos rendezvénynek, találkozónak, 
családi programnak, sportfoglalkozásnak ad helyet. 

 

A könyvtár dolgozói a könyvtári feladatokon kívül 
Mozsgó bemutatásán, népszerűsítésén dolgoznak. 
Újságot szerkesztenek, internetes megjelenítést ko-
ordinálnak. Nagy szerepet vállalnak rendezvényeink 
szervezésében, lebonyolításában.   

Láthatjuk, hogy Mozsgó életét áthatja ez a foglal-
koztatási forma. 2018. évben kormányunk egyre 
csökkenti a programban résztvevők számát. Mi is 
kevesebb létszámmal fogunk dolgozni; csak azok-
hoz a munkavállalókhoz ragaszkodunk, akik lelkiis-
meretesen végzik teendőiket.  

A közfoglalkoztatottak magas létszámának köszön-
hetően nyertünk nagy értékű tűzifa-támogatást is. A 
rászoruló családok igényéit így teljes mértékben ki 
tudjuk elégíteni.  

Az önkormányzat karácsonyi meglepetéssel kedves-
kedett a település lakóinak, élelmiszercsomagot osz-
tottunk ki minden háztartásba. Ezen felül minden 
mozsgói iskolás és óvodás ajándék pólót kapott. Az 
intézmények ez mellett anyagi támogatásban is ré-
szesültek. Az összegből a tanításhoz, foglalkozások-
hoz szükséges eszközöket vásárolhatták meg. Lát-
ható, hogy fontos számunkra a jövő nemzedéke.  

Az önkormányzat támogatja a civil szervezeteket, 
kölcsönös együttműködésre törekszik. Számos ren-
dezvény aktív szervezői és résztvevői a nyugdíjas 
klub, a Mozsgóért Egyesület, a Szigetvári Térség 
Fejlődéséért Egyesület tagjai. A nyugdíjas klub a 
nyugdíjasok részére biztosít aktív elfoglaltságot, hi-
szen rendszeresen találkoznak, odafigyelnek egy-
másra, fellépnek a községi rendezvényeken, sőt jó 
hírünket viszik a környékbeli településekre.  

A Mozsgóért Egyesület tagjai a kulturális és közös-
ségi életünk fő szereplői. Figyelmet fordítanak múlt-
béli értékeink megőrzésére is.  

Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek terve-
ink megvalósításában. Köszönöm képviselő-társa-
imnak, intézményvezetőknek, dolgozóknak a mun-
káját. Kívánom, hogy legyen erőnk, energiánk élni a 
felkínált lehetőségekkel. Biztonságot és egészséget 
kívánok a MOZSGÓI LAKOSNAK, és mindenki-
nek, aki figyelemmel kíséri községünk életét. Kívá-
nom, hogy őrizzük meg lelkesedésünket az új célok 
megvalósítása érdekében!  

BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT! 

 

KOVÁCS ZSOLT VILMOS  

POLGÁRMESTER 
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POZITÍV TÜKÖRKÉP 

 
Győri Sándor kedves barátja küldte neki ezt 
a levelet, melyet most nagy örömmel osztunk 
meg Önökkel! 

 

 
 

Kedves Sanyi! 
 

    Tegnap délután kaptam meg leveled a 
gazdag mellékletekkel, és késő éjszakáig 
olvastam Mozsgót nagy élvezettel, 
örömmel és revelációval.  
    Élvezettel, mert élmény volt ebben a 
mái világban ennyi természetességet, 
magamutogatás nélküli önvallomást, 
nevelő szándékú ismeretterjesztést, 
emberi sorsot megismerni.  
    Örömmel olvastam, mert ez a 
Somogyország határvidékére szorult falu 
mekkora távlatot tud nyitni az emberi-
családi életen át a világra, és végső 
okként Teremtőjére.  
    És revelációval, azaz 
megvilágosodással, mert újra 
megbizonyosodtam, hogy a globális 
sivársággal, az univerzális nihillel 
szemben a kis közösségek ereje 
legyőzhetetlen.  
    Kedves Sanyi! Kívánok neked, 
családoknak és a lap minden 
munkatársának boldog új esztendőt! 
 

Köszönettel:  
Károly bátyád 
2017. dec. 28. 

 
 
 
Köszönjük a jókívánságokat!  
Jó érzés olvasni, hogy nem dolgozunk hiába.    

Puskásné H. Éva  
 

 
 
 
 
 
 

 
Köszöntjük Mozsgón 

 
 
 

 
   Fotó: Bogdán Attila 

 

Köszönjük Mozsgó 
 

 

Pozitív dolgokat kapni jó érzés, jó érzés tudni, hogy 

amit csinálsz másnak is örömet okoz.  
 

Hetedik éve dolgozom a könyvtárban, jelen voltam 

az újság születésénél; volt részem jóban és rosszban 

is. Visszaemlékezve a kezdeti időkre, sok kritikai ész-

revételt kaptunk. Aztán csatlakoztak hozzánk embe-

rek, és kezdtem azt hinni, hogy mégsem teljesen fe-

lesleges a mi munkánk. 

Sokszor hallom, hogy ugyan minek az újság, úgysem 

olvassák, - hát nem jó érzés. Aztán jön valaki és kér 

egy tucatot, mert elvinné máshova is, ahol érdekli 

az embereket. Lendületet ad és megyek (megyünk) 

tovább.  
 

A minap beszélgettünk otthon, hogy mi lesz, ha már 

nem lesz munkánk, és ha a férjemnek el kell mennie 

messzebbre dolgozni. Mondta, hogy megyek vele.  
 

És akkor rájöttem, hogy én szeretem Mozsgót, sze-

retek itt élni, szeretem ezt a közösséget, már nem 

akarok vándorolni. Úgy érzem ide tartozom, sok ál-

lomás után végre hazaértem. Fontos számomra, 

hogy tegyek ezért a faluért. Ha beleteszem a szí-

vem, lelkem egy-egy rendezvénybe vagy az újságba, 

engem jó érzéssel tölt el. Amikor egy rendezvényen 

megjelennek a faluból és mellénk állnak (most már 

egyre többen), akkor nem hiába dolgozunk.      

Bege Amália 
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN 
 

Igazán tartalmas és változatos volt a december óvo-

dásaink számára, melyben mindenki találhatott ked-

vére valót.  

Már a hónap első napja is mozgalmasan telt. 

 

 Frici Manó a téli forgatagban…. 
 

December 1-én immár második alkalommal látoga-

tott el óvodánkba a Szegedi Látványszínház kétsze-

mélyes társulata. Frici Manó és Csillag rénszarvas 

„kereste a telet” a Mozsgói Óvodában a gyerekek 

segítségével. Tanmeséik az egészséges életmódról, 

környezettudatosságról, rendszeres testmozgásról 

szólnak, mindezt meghintve sok-sok vidámsággal, 

zenével, mozgással, segítéssel önzetlenségre neve-

léssel. 

A gyerekek nagyon élvezték, ők is aktívan részeseivé 

válhattak az előadásnak. 

 

Télapó itt van… 

 

 
 

December 6-án megérkezett a várva-várt Mikulás. A 

gyerekek izgatottan várták és ezen a szép napon 

két-két csomaggal térhetett haza minden kisgyerek. 

Nem csak a Szülői Munkaközösség ajándékát adta 

át a Jóságos Mikulás bácsi, hanem a Roma Kisseb-

ségi Önkormányzat ajándéka is eljutott minden óvo-

dáshoz Orsós Lajos segítségével. A gyerekek az 

ajándékokért cserébe énekkel, verssel és rajzokkal 

kedveskedtek a Fehér Szakállú Vendégnek. 

 

Karácsonyi készülődés 
 

December 11-én szintén vendégek érkeztek az óvo-

dába. Karácsonyváró kézműves foglalkozást tartott 

a Biztos Kezdet Gyerekház a gyerekeknek a Gyer-

mekjóléti és Családsegítő Szolgálat aktív részvéte-

lével A gyerekek buzgón tevékenykedtek, sőt még a 

maradék anyagból, amit ajándékba megkaptak, 

egész héten ragasztották a színes füzéreket, ver-

sengve kié lesz a leghosszabb. 

 

 

 

 
 

Végre utazunk! 
 

December 13-án Pécsre utaztunk a gyerekkel. Ellá-

togattunk a sült gesztenye illatú kirakodóvásárra a 

Széchenyi téren, ahol megcsodáltuk a hatalmas ka-

rácsonyfát. A kirándulás csúcspontja viszont az Ár-

kád Üzletház csillogó karácsonyi díszei, az „égig 

érő” karácsonyfa voltak, megfűszerezve néhány kör 

„mozgójárdán” való utazással. Mindez kiegészült 

néhány kereskedő segítségével, akik bemutatták a 

gyerekeknek a sétáló, kézen álló, mászó Mikulás fi-

gurákat a gyerekek nagy derültségére. 

 

 

 
Fotó: Horváth Tünde 

 
 

Tovább készülődünk a karácsonyra, 
 az ajándékkészítés öröme. 

 
Újabb meglepetés a gyerekeknek. December 19-én 

a Csorba Győző Könyvtár jóvoltából a Mozsgói  
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Könyvtár szervezésében Szilas Miklós művész úr ér-

kezett óvodánkba. Karácsonyi dalokkal, gyermek-

dalokkal, versekkel, zenével kedveskedett a gyere-

keknek. A gyerekekkel közösen adta elő a dalokat, 

időnként megmozgatva őket, hogy még érdekesebb 

legyen számukra ez a keddi reggel. Nemcsak az 

óvodások, hanem a Mozsgói Családi Bölcsőde kis-

gyermekei is élvezhették az előadást. 

 

 

 
 

Miután elbúcsúztunk a vendégektől, az óvodások 

számára kézműves délelőtt következett. Lassan már 

hagyománnyá válik, hogy az óvó nénik a könyvtár 

dolgozóinak közreműködésével - sok-sok szép 

ajándék kerül ki a gyerekek kezei közül -, ajándéko-

kat készítenek szüleiknek, testvéreiknek, megta-

pasztalva, hogy ajándékot készíteni és adni olyan jó, 

mint kapni. Évivel, Vivivel és Tündivel angyalkát és 

harangot készítettek, Marika nénivel gyertyát, Lola 

óvó nénivel és Szabó Vivivel (óvodai szociális mun-

kás Gyermekjóléti Szolg.) karácsonyi üdvözlőlapo-

kat, velem pedig már hagyományaink szerint mézes 

süteményeket. A két dajka néni szintén aktívan se-

gítette munkánkat, ahol szükség volt segítségre. A 

gyerekek büszkén mutatták egymásnak az elkészült 

szebbnél szebb ajándékokat. 

 

Karácsony… 
 

A karácsonyi ráhangolódás az utolsó napon – dec-

ember 22-én a Karácsonyi Ünnepséggel folytatódott 

a nagycsoportosok ünnepi műsorával. Az ünnepség 

óvodán belül zajlott, az óvoda gyermekei és dolgo-

zói részvételével. Minden évben igyekszünk valami 

újat, valami szépet belecsempészni, ami melengeti 

a szíveket. A gyerekek izgalommal teli Karácsonyi 

Meséjén és a szép ünnepi dalokon túl, két fiatal Óvó 

néni hangszeres játéka tette még meghittebbé az 

ünnepi műsort. 
 

 

 

 

 

 

Evelyn furulyán, Lola hegedűn előadott karácsonyi 

dalait csillogó szemmel hallgatták a gyerekek és 

minket felnőtteket is meghatott gyönyörű játékuk. 

Az ünnepség után gyertyás, csillagszórós asztali dí-

szekkel ékesített megterített ünnepi asztal várt 

mindannyiunkat. Kovács Zsolt Vilmos polgármester 

úr Mozsgó Község Képviselő-testülete nevében ka-

rácsonyi ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek 

- minden gyermek Mozsgó feliratos pólót és csoko-

ládét kapott, a két csoport játékkészlete pedig 

100 000 Ft értékben gazdagodott -, valamint a fel-

nőttek számára is akadt egy kis apró meglepetés. 
 
 

Az ünnepi délelőtt finom karácsonyi ebéddal zárult, 

melyet köszönünk a konyha dolgozóinak, és persze 

a saját sütésű finom mézes sütemények sem hiá-

nyozhattak az asztalról. 

Gulyás Csabáné 

óvodavezető 

 

Fotók: Kántor Éva 
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December az iskolában a harmadikosok 

szemüvegén keresztül 

A december a csodavárás ideje. Nemcsak 

az otthoni, hanem iskolai életünkben is. Mindany-

nyian nagyon vártuk a karácsonyt, és természetesen 

a téli szünetet is.  

 Advent kezdetére ünnepi díszbe öltöztettük 

az osztályunkat, a folyosót, az iskolát. Ezeket a he-

teket különleges hangulatban töltöttük. Minden sok-

kal nyugodtabb, sokkal ünnepélyesebb volt körülöt-

tünk. 

 A mi osztályunk azért izgult is jó sokat a ne-

gyedikesekkel együtt, mert a karácsonyi műsor el-

készítése, begyakorlása és előadása a mi feladatunk 

volt. Nagyon sokat gyakoroltuk a verseinket, a moz-

gást, és amit nagyon szerettünk, a gyertyatáncot. A 

színpad dekorációjához egy csomó hópihét „gyár-

tottunk”. Ezekből készült a hó függöny.  

 

 

 Sokunk szülei eljöttek megnézni ünnepi mű-

sorunkat, ettől még idegesebbek lettünk. Azon druk-

koltunk, hogy nagyobb hibák nélkül vészeljük át az 

előadást. Néhány gikszer becsúszott ugyan, de  

 

 

 

 
 

nagy örömünkre mindenki úgy szerette a műsort, 

mint mi. 

Karácsony alkalmából megajándékoztak 

bennünket az Önkormányzatok és a Szülői Munka-

közösség. Nagyon finom ünnepi ebédet kaptunk a 

szépen feldíszített és gyönyörűen megterített ebéd-

lőben. 

 Az ünnepi hangulatot megalapozta az osz-

tály, ajándékozás helyett tartott beszélgetős, zene-

hallgatós, nassolós sütizése.  

 Köszönjük a lehetőséget Mindenkinek. Szü-

leinknek, Tanítóinknak, az iskola dolgozóinak, az 

Önkormányzatoknak, a Szülői Munkaközösségnek, 

Igazgató néninek, hogy széppé varázsolták nekünk 

ezeket a napokat-heteket. 

 A téli szünet ugyan rövidre sikeredett, de so-

kat és gyorsan pihentünk, játszottunk, rosszalkod-

tunk. Igyekeztünk feltölteni kimerült elemeinket, 

mert a visszatérés után készülnünk kell a félévzá-

rásra. Dolgozatokra, témazárókra, felmérőkre. 

 Mindannyiunknak Békés Boldog, Sikerek-

ben gazdag Új Esztendőt kívánunk! 

És jó bizonyítványt! 

Harmadik osztály 

 

3. osztály: Farkasné Józsa Mária osztályfőnök, Bog-

dán Melinda, Grósz Hanna, Horváth Vivien, Bednárik 

Linda, Hollósi Balázs, Kelemen Milán. 

Alsó sor: Schludt Abigél, Orsós Brigitta Olívia, Garai 

Kadocsa, Eisenberger Fruzsina. 

 

Farkasné Józsa Mária 

osztályfőnök 
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Bálint Árpádné Árpád u. 

Bartha Józsefné Batthyány u. 

Gulyás Józsefné Kolozsvári u. 

Horváth Ferencné Alsóhegy 

Ihász Józsefné Mátyás k. u. 

Marosi Lajosné Batthyány u. 

Módenszieder János Mátyás k. u. 

Pápai József Árpád u. 

Povolni Józsefné Árpád u. 

Szubotics György Pozsonyi u. 

 

 

 

 

 

Rab Györgyné született Ábrahám Julianna (Alsóné-

medi, 1931. 03.15. an.: Biró Lídia) volt Mozsgó, Alsó-

hegy 32. sz. alatti lakos meghalt 2017.11.29. napján. 

 

Juhász Attila (Szigetvár, 1962.06.17. an.: Kula Erzsé-

bet) volt Mozsgó, Zrínyi utcai majd Alsóhegyi lakos 

meghalt 2017.12. 10. napján. 

 

Paksi Károly (Gamás, 1952.11.03. an.: Csankó Mária) 

volt Mozsgó, Petőfi u. 1. sz. alatti lakos meghalt 

2017.12.18. napján. 

 

Nyugodjanak békében! 

 
 

A fotót Hegedüsné Szojkó Tünde Mozsgó, Árpád 

utcai lakos készítette december 31-én az udvaruk-

ban. Hihetetlen, hogy a növények a tavaszias idő-

járásra hogyan reagálnak.  
 

Második fotónk a Batthyány utcában, a volt 

jegyző lakás előtt készült január 6-án. Fényképezte 

Kántor Éva. 

 

 

Hétvégi sétánk során (jan. 6.) Jedinka szőlőhegyre 

vezető gyalogösvényen kinyílott ibolyára bukkan-

tunk. Másnap Mohácson az OMSZ a legmagasabb 

maximumértéket mérte, így a január 7-ei melegre-

kord új értéke 17,7 C0.  

P. É.  
 

  

https://maps.google.com/?q=Mozsg%C3%B3,+Pet%C5%91fi+u.+1.+sz.+alatti&entry=gmail&source=g
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F 

ELFELEDETT SZOKÁSAINK: 

NYÁRSDUGÁS  

A téli időszak a disznóvágások ideje. András nap-

jától egészen farsang végéig eltartottak. Legtöbb-

ször a karácsony előtti időre tervezték, hogy az 

ünnepekre rendelkezésre álljon a friss hús. A má-

sik ok, a hideg idő beköszöntével tudtak kolbászt, 

sonkát, szalonnát – füstölt árut készíteni, bödön-

ben a húst lesütni.  

Már kora hajnalban talpon volt az egész háznép 

apraja-nagyja. Hamarosan megérkezett a böllér, a 

disznóölő. A kisebbek a disznó farkát foghatták, a 

gazdasszonyok egy nagy tálba felfogták a vért, 

ami később a véres hurkába vagy reggelire sütöt-

tek meg. A leölt disznót jó, száraz szalmával borí-

tották be, aztán meggyújtották rajta. Ezzel égették 

le a szőrét (a sörtéjét). Ez volt a perzselés. 

Közben-közben megkóstolták, mert nagy hidegek 

voltak, a gazda pálinkáját, forralt borát. Ettől 

máris jobban ment a munka kint a szabadban. 

Amikor végeztek a disznóhús feldolgozásával: - 

lett véres hurka, májas hurka -, kolbászok tekereg-

tek a kosarakban, disznósajtot préselték, abálták a 

szalonnát, sütötték ki a töpörtyűt Este került sor a 

nagy vacsorára, a disznótorra. Ilyenkor jeles alka-

lom volt az alakoskodó játékok bemutatása.   Ke-

vesen tudják, de főleg itt a Zselicségben gyakorol-

ták. 

 
Fotó: Őseink hagyatéka, örökségünk 
 

Mozsgón a disznóölések kísérő szokása volt a 

nyársdugás. Disznóöléskor a 10-14 éves fiúk 2 mé-

ter hosszúságú, többágú, kihegyezett nyársat tet-

tek az ablakba. Ezt úgy kellett elhelyezni, „dugni”, 

hogy a házigazdák ne vegyék észre. Ha észrevet-

ték a fiúcsapatot, akkor behívták, megvendégelték 

őket, de ez nagy szégyennek számított. (Ott, ahol 

a nyársat vivők személyesen adják át a levelet, ál-

arcot viselhetnek. Ez a maszkázás népszokása 

volt. ) 

Amikor a faágat a ház falához támasztották, - még 

ügyesebbek voltak, ha közel a bejárati ajtóhoz he-

lyezték el, - megzörgették az ablakot és elbújtak.  

 

 
Fotó: KaposvárMost 

 

A nyársra levelet tűztek, amiben trágár, obszcén, 

nyomdafestéket nem tűrő szövegeket írtak, ami-

vel általában jól megnevetették a falubelieket (de 

nem kizárt, hogy meg is haragították őket). Miu-

tán jót derültek az üzeneteken, a gyerekeket meg-

lepték egy kis hurkával, kolbásszal, hájas pogácsá-

val, sőt kenyeret is elhelyeztek. Az elrejtőzött gye-

rekek ekkor előbújtak és elragadták a zsákmányt. 

A háziak általában sejtették, kik voltak a nyárs-

dugó legények.  

A fára, a nyársra helyezett szövegnek több variá-

ciója ismert. A legjobban sikerültek azok voltak, 

melyeket rímbe szedtek. Ha a szöveg a házigaz-

dát, a házát, családját figurázta ki, akkor nagyon 

ügyesek voltak a versírók, valószínűleg közeli is-

merősök voltak. Így ismerhették a ott élőket. 
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Mozsgón ez a szokás manapság már nagyon ritka. 

Ha előfordul is, csak olyan vállalkozó kedvű fiata-

lok indulnak útra, akik a felkeresett házban lakók-

kal jó barátságban vannak. A szokás annyiban vál-

tozott, hogy lányok is dughatnak nyársat, és már 

a titkolózás sem előírás. Ha észreveszik a „nyárs-

dugót”, behívják vacsorára.  

Álljon itt egy harminc évvel ezelőtti nyárslevél. (A nyomda-

festéket nem tűrő részeket kipontoztuk.) 

Nyárslevél 

Messzi földről jöttünk, nagyon megéheztünk, 

kérjük a házigazdát, adjon egy kis alamizsnát.  

Benéztem az ablakon, mit látok az asztalon: hur-

kát, kolbászt, szalonnát, meg a disznó nagy far-

kát. 

Kályha szélén forr az ecet, látom Gyurka (házi-

gazda neve) nincsen eszed.  

Böske (háziasszony neve) pogácsája kigurult az 

útra, görbe lába egyenes fut utána.  

Ki a disznót fogta, a lába szárát végigf…. 

Ki a vért kevergette, a nyavalya kerülgette.  

Ki a zsírt kevergette a vékonyf…. kerülgette.  

Ki a tölteléket keverte, a böllér feleségét gyömö…. 

Ízetlen a hurka, kolbász, mert a háziasszony csak 

dirigált.  

A májat is megfőzte, a böllér eszét is elvette.  

Ki a hurkát töltötte, az abalét magára öntötte.  

Ki a kolbászt töltötte, az ujját jól megbökte.  

Ki a sonkát csontozta, a kolbászt jól elsózta.  

Az őskorban nem élek, a nyársbotra hurkát, kol-

bászt és sok húst kérek.  

Ennyi szótól már száraz a szám, kérek a botomra 

egy liter pálinkát.  

Köszönöm a házigazda jóságát, de már szeretném 

látni a nyársam ágainak roskadását.  

 
 

Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon 

Pernecker Dávid: Ez is Baranya: kakascséplés, nyársdugás és 

leányvásár. (www.pecsma.hu),  

Eperjessy Ernő: Puszták népe a Zselicben.  

Riport: Juhász János mozsgói lakos (52 év)  

Puskás Éva 
 

 

B e f ő z ü n k   3 .   

A múlt évben, e témában megjelent cikkeket olvasva 

eszembe jutottak gyermekkori emlékeim. Szívesen 

hallgattam az idősebbek visszaemlékezéseit kicsiként 

is. A hűtés egy különleges, de megszokott módjáról, ju-

tott eszembe két történet.  

Édesanyám mesélte: az 1960-as években nagy 

szó volt, aki rendelkezett tv-készülékkel, de még rit-

kább volt a hűtőgép a háztartásokban. A mi családunk-

nak sem volt. A húsok hűtését úgy oldották meg, hogy 

a kerti kútba leengedték azt. A mi kerekes kutunk 13 

méter mély volt. Beletették a húst a vödörbe, leenged-

ték a hűvös, kb. 5-8 fokos kútba úgy, hogy az a vízbe ne 

érjen. - Tudniillik, ha a vödör a vízbe ért, felfordult. Na-

gyon kellett figyelni. Hát ez nem mindig sikerült. Nagy 

esemény, maradandó élmény volt - hiszen ezt a törté-

netet számtalanszor elmesélték -, amikor a vödör bele-

ért a vízbe, a nyers hús beleesett a kútba. Az ott nem 

maradhatott, a bomlásnak induló fehérje megfertőzte 

volna a vizet. Mi volt a megoldás? Ki kellett merni a vi-

zet a kútból. Összehívták az ismerős férfiakat, és kimer-

ték a közel 100 liter vizet a 10 literes vödörrel… Ezt, a 

mi kutunkkal kétszer is meg kellett tenni. (Megjegy-

zem, volt egy harmadik eset is, de akkor a macska esett 

bele. Arról nem szólt a fáma, hogy megfulladt-e sze-

gény pára, de gondolom igen.) 

 A másik emlékemnek már a részese voltam. A 

mai kor gyermekei el sem tudják az életüket a műszaki 

berendezések nélkül képzelni. A mostani, gyors techni-

kai fejlődést elképzelni sem tudtuk akkoriban. A 70-es 

években még nekünk sem volt mélyhűtőnk. Visszacsa-

tolva eredeti témánkhoz, a tartósításhoz, az újabb tör-

ténettel a fagyasztáshoz kapcsolódnék:  

Disznóvágáskor a húst nem tudtuk lefagyasz-

tani. Elosztogatni, elfogyasztani badarság lett volna. 

Megsütöttük a húst, feldaraboltuk és véndőbe raktuk. 

Ezután annyi olvasztott zsírt öntöttünk rá, ami teljesen 

ellepte. A hús nem látszódhatott ki a zsírból, nem ér-

hette levegő. Tartósítószert nem használtunk hozzá.  

Néhány hónapon át elállt ezen a módon a hús, nagyon 

finom volt, most is 

érzem a számban 

az ízét.   

  

Történeteim nem 

csak a tartósításról 

szóltak, de remé-

lem szívesen olvas-

ták.                           

 

 

 Puskás Éva 
 

http://www.pecsma.hu/
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ÚJÉVI FOGADALMAK HAGYOMÁNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Boldog új évet! A rajzot készítette Horváth Szilveszter 
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Ami történelemkönyvből kimaradt… 

A következő pár számban nem lesz igaz teljesen a cím, 
mivel forrásul legnagyobbrészt egy történelemkönyvet 
használok. Ezt az általános iskolák számára írták orszá-
gos és európai elismeréssel bíró történészek, régészek, 
szabadidejüket, pénzüket rááldozva 2004-től 2006-ig. A 
tankönyvet azóta sem akkreditálták, az 5., 6., 7. osztá-
lyos elkészült, a 8. osztályost már anyagi okok miatt ki 
sem tudták adni. Miért lett kudarc a könyvkiadás? Talán 
mert magyar emberek fáradságot nem kímélve írták 
meg magyar iskolások részére. Magyar szemmel van 
írva, de korabeli dokumentumok objektív valóságára tá-
maszkodva. Környezetünkben 60-80-100 éves államok-
ban szilárd nemzettudatra oktatják az ifjúságot, büsz-
kék is zsenge államiságukra. Nálunk szinte hallani a 
megkönnyebbülés sóhaját: államalapítónk ünnepe az 
iskolai szünetre esik, így nem kell a tanulóknak beszélni 
a több mint ezeréves múltunkról. Mi az eredmény? Kül-
földre dolgozni járó fiatal mondja társaságban „ebben a 
kurva országban nem lehet élni” s csodálkozik, nem érti, 
amikor én édes hazámnak nevezem a Kárpát-hazát. 
Nem ő a bűnös, hogy nem tanították neki mit jelent 
MAGYARNAK lenni. Eszembe jut a történelemkönyv 
egyik társszerzőjének egy máshol leírt mondata: „Ma-
gyarnak lenni büszke gyönyörűség”. Vigasz talán annyi 
lehet, alapítványi iskolákban többfelé használják a 
könyvet. A hosszúra nyúlt bevezetés végén megkere-
sem a könyvespolcon Szalay László Öreg Szuhay című 
könyvét: „… jártam a tudományok erdejét. Ahol a mi 
kedves, jó professzoraink, ki negyvennyolcas huszár-
tisztből, ki elvetélt orvosból, végzett földesúrból, ki meg 
kiugrott katolikus papból vedlett tanárrá. De azért meg-
tanították a magyarok történetét… És ami a fő, megta-
nították a teljes szívünkből, teljes lelkünkből szeretni, 
imádni - félteni a hazát.”  

A hosszúra nyúlt bevezetés után szemezgessünk a Turul 
nemzetség után a Hunyadiakig tartó korban.  

 A korszak sok tekintetben Európa nem igazán fényes 
kora. A korábbi nagyhatalmak a bizánci, a német csá-
szári birodalom gyakorlatilag lehanyatlott, a pápaság 
válsággal küzd. Az Árpádokkal együtt közel fél tucat 
nagyhatalmi dinasztia kihal. Európa éghajlata szélsősé-
gessé vált, száraz meleg és erős lehűlések váltják egy-
mást, 1318. június 30-án Kölnben szakad a hó. Rómá-
ban a Havi-hegy is, de a pécsi Havi-hegy a nyári hóesés 
miatt ebben az időszakban kaphatta nevét. 1340-ben 
hatalmas sáskajárás dúlja Európát, 1342-ben özönvíz 
pusztít. 1348-tól 30 millió áldozatot követel a pestis. A 
természeti csapásokat kevesellték az uralkodói körök, 
így kirobbantották Anglia és Franciaország között 1337-
ben a százéves háborút. Európára jellemzővé vált a tár-
sadalom széttagozódása. A rendiségben elkülönült a  

 

 

papság, a főnemesség, nemesség, polgárság és a ne-
mességgel nem rendelkező réteg. Magyar királyságra is 
több jelölt pályázott. Nem untatva az olvasót részletek-
kel, végül az országgyűlés 1307 októberében Károly Ró-
bertet királlyá választja. (Az öröklés megszakadt az Ár-
pád-ház kihalásával, így volt lehetséges a választás.) 

 Károly Róbert a magyar történelem egyik különlegesen 
nagy formátumú és csodálatos tehetségű személyisége, 
aki francia származása ellenére nápolyi neveltetését fe-
ledve, egészen magyarrá vált. A magyarnak lenni kér-
désre - közel kétszáz évvel később - Werbőczy okán 
még visszatérek. (Azért meg kell említeni az anyai déd-
apja a mai napig sokféle megítélésű V. István volt.) Ne-
gyedik felesége a lengyel Lokietek Erzsébet öt fiúval és 
két lánnyal ajándékozza meg, többek között a szintén 
említésre kerülő I. Nagy Lajossal. Károly Róbert sorra, 
rendre legyőzi az oligarchákat, majd megteremti a ma-
gyar nagyhatalom gazdasági, társadalmi, katonai és kül-
politikai alapját. 

A korábbi királyi vármegyéket átszervezi, a jogtalanul el-
idegenített királyi birtokokat visszaveszi. Az alacso-
nyabb sorból általa felemelt arisztokrácia hű támasza 
lesz. A hadsereget nemesi bandériumokra építi. A gaz-
dasági élet felvirágzik, valutareformot vezet be. 1338-
tól Magyarországon egyedülivé vált az arany valuta. Ká-
roly Róbert kétségtelenül nagyhatalmi politikát folyta-
tott. Azt akarta, hogy Magyarország, Lengyelország és a 
Nápolyi Királyság egy főhatalom alatt egyesüljön. 1333-
ban Nápolyba megy és Johanna királynőt eljegyezte 
András fiával. Két év múlva a cseh a lengyel és a magyar 
király Visegrádon találkozva szövetkeznek egymással, 
valamint a bajor és morva őrgróffal. Nem annak va-
gyunk tanúi, hogy Közép-Európában alakul egy hétszáz 
évvel korábbi szövetség, mint a mai Európai Unió? A 
hétszáz évvel ezelőtti azonban középről szerveződik, 
nem a szélről.  

Mindjárt érthető, hogy a közelmúltban miért nevezik a 
fent említettek utódállamait Kelet–Európainak - jobb 
esetben Közép-Keletinek. A tény: Európa súlyponti kö-
zepe a Csepel-sziget. Egy rendszerben meghatározó a 
központ szervező ereje, amit a széle (perifériája) csak 
ideig-óráig vehet át!  

Ezekkel a gondolatokkal köszönök el a következő szá-
mig, amelyben Nagy Lajossal, a Lovagkirály uralkodásá-
val folytatjuk. 

 Pár nap múlva vízkereszttel megkezdődik a farsang, 
mindenkinek mulatós jó kedvet kívánok hozzá. 
 

Mozsgó, 2018 fergeteg hava 

Győri Sándor 

 

  



MOZSGÓ                                                                                                                                                                                            2018. január 

   14 
 

 

A Finn-módszer 
Azzal a ténnyel teljes mértékig egyetértek, hogy na-
gyon sok múlik azon, hogy egy diák hogyan áll hozzá az 
adott tantárgyhoz vagy éppen mennyire tanulja meg 
könnyedén vagy nehézségekkel, hogy milyen tanár ta-
nítja. Persze ez elég szélsőséges megfogalmazás, hi-
szen mindkét irányban lehetnek ezzel az állítással 
szemben ellentmondások, ez csak egy átlag feltétele-
zés. Azonban hiába egy jó tanár, ha meg van kötve a 
keze. Évről évre nehezebbek a gyerekek iskolatáskái, 
egyre több tudást kell beletuszkolni az agyukba. A gye-
rekek egyre elgyötörtebbek. Vagy depresszióba esnek, 
mert nem képesek tartani a lépést, vagy a nemtörő-
döm hozzáállást választják. Miszerint, úgyse lesz erre 
szüksége az életben, akkor minek törje magát? Valahol 
félúton megtörnek a gyerekek. Hiszen milyenek is ők. 
Állandó kíváncsiság hajtja őket. Talán minden szülő 
mosolyogva gondol vissza a ,,miért?,, korszakra. Min-
den érdekli, mindent tudni akar a világról. Aztán elkez-
dik az iskolát, és valahogy az út során megkopik ez az 
érdeklődés, kihűl bennük a kíváncsiság. Be van osztva 
minden percük, mert máshogy képtelenség teljesíteni 
azt a követelményt, amit elvárnak tőlük. Már nem ér-
dekli őket semmi. Csak hadd menjenek játszani. Még 
egy kicsit. Miért akarunk a gyerekekből mini felnőtte-
ket faragni? Miért nem használhatják ki az idejüket? 
Nem lesz elég gondjuk és problémájuk majd felnőtt-
ként? Miért pakolunk rájuk felesleges terheket? Ezek a 
kérdések fogalmazódhattak meg a finn oktatás kap-
csán is. Anno Finnország az oktatási lista legalján sze-
repelt. Ezt elégelték meg, amikor úgy döntöttek válta-
nak. A módszer bevált. Jelenleg Finnország az első-
számú az oktatás területén. Hogy miért? Mert oktatási 
szemléletet váltottak.  

Nincs házi feladat.  Úgy gondolják, a gyerekeknek több 
időt kell hagyni arra, hogy a családjukkal töltsék az időt, 
hogy szocializálódjanak, megismerjék a világot: hiszen 
még olyan keveset láttak belőle, és olyan sok a megis-
merni való.  A diákoknak átlagban napi 10-20 percbe 
telik megcsinálni az aznapi leckét.  

Heti 20 órát járnak iskolába, ami átlagba számolva napi 
3-4 órát jelent, amibe beletartozik az ebédidő is. Meg-
döbbentő ugye?  Ezzel szemben nálunk már egy első 
osztályos diáknak is van 7. illetve 8. órája. Valljuk be 
őszintén, felnőttként mi képesek vagyunk 8 órán ke-
resztül ugyanolyan szellemi állapotban ugyanolyan ér-
deklődéssel figyelni? Ugye hogy nem. Akkor miért vár-
juk el ezt egy gyerektől, aki egészen eddig a pillanatig 
szabadon járhatott-kelhetett a világban. Játszhatott. 
Gondtalan volt. Most pedig 8 órára beültetik az iskola-
padba. Finn oktatók meglátása az, ha az agy állandóan  

 

dolgozik, akkor megszűnik tanulni. Agyunknak is szük-
sége van a pihenésre. Állandó terhelés mellett egyre 
ingerlékenyebbek, feszültebbek leszünk, és sehol nem 
tudjuk a maximumot nyújtani.  

Gondolhatnánk azt ezek után, hogy a finn gyerekek tu-
datlanabbak mint bármely más országbeliek, hiszen 
ilyen kevés időt töltenek az oktatásban. De ez nem 
igaz. A megkérdezettek válaszai szerint átlagban 3-4 
nyelven beszélnek az anyanyelvükön túl. Ami vélemé-
nyem szerint elég szép teljesítmény.  

Tilos az oktatásért pénzt kérni.  Finnországban az okta-
tás teljes mértékig ingyenes. Az iskolák nincsenek meg-
különböztetve. Nincsenek jobb illetve kevésbé jobb 
színvonalú iskolák. Többek között az oktatási díj meg-
vonása az oka annak, hogy nincsenek magániskolák. A 
gazdag szülök gyerekei is ugyan oda járnak, ahova a ke-
vésbé módosabb szülőké. Ezért is fontos, hogy bizto-
sítva legyenek arról, hogy gyermekük a legjobb okta-
tásban részesül. Továbbá mivel egyenrangúként van 
kezelve mindenki, a gazdag gyerekekből mikor gazdag 
felnőtt lesz, kétszer is meggondolja azt, hogy lenézi-e 
illetve bántja-e a szegényebb osztálybeli társait. Hiszen 
nem érzi a különbséget. Nem gondolja magát többnek, 
se a másik kevesebbnek. Barátkoznak és együtt nőnek 
fel. Mert a gyerekekben még nincsen meg a rangsor, a 
megkülönböztetés. Ezt a társadalom diktálja beléjük: - 
hogy egy ember több vagy kevesebb a másiknál pusz-
tán az anyagi jólét okán -, holott ennek nem szabadna 
így történnie.  

Hagyják a gyerekeket, hogy maguk gondolkozzanak, 
nem nyomják el az elméjüket. Kíváncsiak a vélemé-
nyükre, a meglátásukra, hogy mit gondolnak az adott 
szituációról, magáról a világról. Ez annyira rossz dolog? 
Miért nem kérdezzük meg soha egy gyerek vélemé-
nyét? Mert még kicsi? Mit tudhat ő a világról? Nem 
hozhat döntéseket? Véleményem szerint néha jobban 
oda kéne figyelnünk rájuk. Hiszen az ő lelkük még tiszta 
és őszinte. Nem akarnak csalni, nem akarnak kijátszani 
senkit. Képesek meglátni a világban azt a jót, azt a szé-
pet, amit mi már rég elfelejtettünk. Persze mit tudha-
tok én? Nem vagyok se szülő, se tanár. Nem kötelező 
egyetérteni se velem, se a finn oktatási módszerrel. 
Abban viszont megingathatatlan vagyok, hogy mindig 
mindennek oka van.  

 

Forrás: 
https://www.facebook.com/okositomozgosito/videos
/987956341344870/ 

Tormási Viktória 

  

https://www.facebook.com/okositomozgosito/videos/987956341344870/
https://www.facebook.com/okositomozgosito/videos/987956341344870/
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  E-MAILEZÉS          Közösségi Oldalak                         

bankolás      Ügyfélkapu használata       

böngészés     rengeteg hasznos alkalmazás 

              okostelefonon is 

 

(UTOLSÓ LEHETŐSÉG) 
 

A tanfolyamon bárki részt vehet, aki 16-65 

év közötti és nincs tanulói/hallgatói jogvi-
szonya. 

Csoportlétszám 15 fő.  

Kezdés előreláthatólag január végén. A tan-

folyam hétfőn és szerdán 8-11 óráig tart, 

négy héten keresztül.  

Oktató: Bogdán Attila  

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a 
könyvtárban vagy telefonon:  

Puskásné Horváth Éva 20 329 0590  

Kántor Éva 30 577 9129 

Kinek ajánljuk:  

akik,  
- kimaradtak a mai világ informatikai fejlődéséből 

- a gyerekei, unokái, rokonai távol élnek és gondot 

jelent a kapcsolattartás 

- nehezen mennek az elektronikusan intézhető 

ügyek 
- gondot okoz egy állásra jelentkezés 

- nem szeretnének sorban állni, boltban, hivatalok-

ban, postán 

- bankügyeiket otthonról szeretnék intézni 

- szívesen megtanulnák használni az okos eszközö-

ket (okostelefon, tablet). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MISEREND 

    
MOZSGÓ  
01.13. szombat 16.00 óra 

   SZENTLÁSZLÓ  

01. 07.  01. 14.  01. 21. 01. 28.  

02. 04.  

vasárnaponként 9.00 óra 
    

SZIGETVÁR  

01. 07.  01. 14.  01. 21. 01. 28.  

02. 04.  

vasárnaponként  10.30 és 18.00 óra  

 

                               Király József plébános 
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Élménybeszámoló az 5. Magyar 
Sakkvilág Kupáról, Ászárról 

 

 


