„Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint
mindig énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de
szeretem.”

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a
MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának
megjelenése alkalmából!

VISSZATEKINTÉS

Kezdjük mindjárt a szokásos visszatekintéssel! Lássuk mi minden történt utolsó
jelentkezésünk, azaz 2010. júniusa óta!

Június 26-án megtartottuk immár harmadik alkalommal a SZENT IVÁN NAP-ot, ami
nagyon jól sikerült.
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Június végén ünnepélyes keretek között átadásra került a felújított régi posta épületben az
orvosi rendelőt felváltó EGÉSZSÉGHÁZ, ahol megújult környezetben várja a védőnő a
kismamákat, a háziorvos a betegeket. Az ünnepségre a szép számban megjelenő mohai
lakosok mellé számos vendég érkezett a szomszédos településekről, sőt távolabbról is. A
megnyitó utáni perceket Bors Brigitta és Bors Renáta szavalata és Káplár Laura szép
énekhangja tette még bensőségesebbé. Jakab Sándor református lelkész és Sárközi Béla
diakónus is megáldotta az új rendelőt. Polgármester Asszonyunk Törő Gábor
országgyűlési képviselőnkkel közösen vágta át a nemzetiszínű szalagot, majd mindenki
megcsodálhatta az épületet. Ezután a falu asszonyai által készített állófogadásra hívtuk az
ünnepelni jötteket. Július 1-től a megújult helyen egyenlőre még helyettesítési rendszerben
történik a rendelés.

Örömünkre szolgál, hogy bővült a FOGORVOSi körzetünk rendelési ideje és helye.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Moha Községi
Önkormányzata
Képviselőtestülete,
Sárkeresztes
Község
Önkormányzata
Képviselőtestülete a fogorvosi körzet közös működtetésében állapodtak meg. A
megállapodás értelmében az ellátást továbbra is a Ratiodent Fogorvosi Szolgáltató Kft
végzi, fogorvosunk továbbra is dr. Joó Andrea fogorvos.

A fogorvosi körzet rendelési időpontjai:
Székesfehérvár (Mészöly Géza út 5.)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek változó:
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páros héten
páratlan héten:

700 - 1200
1400 - 1900
700 - 1100
1400 - 1900
700 – 1200
1400 - 1900
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Sárkeresztesen az új Orvosi Rendelőben (2010. október 1-től)
Kedd:
Csütörtök:

900 – 1200
900 – 1200

Jó hírrel szolgálhatunk a kisgyermekes szülőknek is.
Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete

ellátási

szerződést

kötött

GYERMEKORVOSi feladatok ellátására 2010. október 1-től.
Az ellátást Dr. Csizmazia Péter és Társa Háziorvosi Bt végzi.
Gyermekorvosunk: Dr. Csizmazia Péter gyermekorvos.

Székesfehérvár – Sárkeresztes - Moha gyermekorvosi körzet rendelési és
tanácsadási időpontjai, időtartamai:
Székesfehérvár településen: (Batthyány u. 12. Maroshegy)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek változó:
Tanácsadás:
Kedd:

Kedd:
Csütörtök:
Tanácsadás:
Csütörtök:

Csütörtök:
Tanácsadás:
Csütörtök:

páratlan héten:
páros héten:

800 - 1100
1500 - 1800
800 - 1100
1500 - 1800
1500 - 1800
800 - 1100
1300 - 1430

Sárkeresztes településen:
800 - 1000
800 - 900
900 - 1000
Moha településen:
1015 - 1115
1115 - 1215

Moha HÁZIORVOSI rendelés időpontja változatlan:
Moha településen:
Kedd:
Csütörtök:
4. oldal

1515 – 1615
1400 -1500
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a

Sárkeresztes településen:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1400 – 1600
1400 – 1500
800 – 1000
1515 – 1615
1500 – 1500

SÁRKERESZTES GYÓGYSZERTÁR:
1400 - 1530
1330 - 1600
800 -1200
1400 - 1600
1330 - 1500

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

VÉRVÉTEL az eddigiekben megszokott módon történik.

A jó időt megrendeltük szeptember 25-ére, mert ekkor tartjuk hagyományos

FALU-

-UNKAT!

Remélhetőleg minden korosztálynak jó szórakozási lehetőséget biztosítunk. A részletekről
külön meghívóból értesülhettek. Hívják el a rokonaikat, barátaikat, szívesen látunk
mindenkit, esetleges rossz idő esetén sem kell megijedni, otthon maradni, hiszen lesz sátor
a fejünk felett.
A szokásos falunapi ebéd elkészítéséhez némi segítséget kérnénk. Kérjük azokat, akik
szeretnének részt venni a hagyományos főzőversenyben, jelentkezzenek Bodriné

Ágotánál szeptember 22-ig a 30/478-6252-es telefonszámon. A házi készítésű
savanyúságból szívesen fogadunk kóstolót. A felajánlást a fenti telefonszámon fogadjuk.
Újdonság lesz az idei évben, hogy az erdélyi Nagymoha községből vendégek érkeznek,
akik a háromnapos itt tartózkodásuk alatt természetesen részt vesznek a falunapi
rendezvényen is.
Szeretettel várunk mindenkit!
Moha Községi Önkormányzat Képviselő Testülete
Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Mint bizonyára értesültek róla, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2010. július 4-én
újraindította a SZEMÉLYSZÁLLÍTÁST SZÉKESFEHÉRVÁR – KOMÁROM

VASÚTVONALON. A menetrend Hírlevelünk mellékleteként megtalálható.
Mint az előző Hírmondóból értesülhettek, a megüresedett orvosi rendelő helyén adunk
helyet a könyvtárnak, így a nagyobb helyiségben a helyi civil szervezetek kulturáltabb
körülmények között tarthatják meg programjaikat.
A könyvtár helyiségében folyamatosan alakítjuk ki a HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNYünket, melynek megnyitására is sor kerül. Köszönjük az eddigi segítséget
is, a nekünk adományozott féltett kincseket (régi bútort, használati eszközöket,
kézimunkákat, stb...), és várjuk további felajánlásaikat is.
Molnár Gyuláné Marika az alábbi kéréssel fordul Önökhöz: „Gyűjtöm a faluról készült
régi képeket, régi iratokat (anyakönyv, katonakönyv, stb...). Moháról szóló régi újságcikket
szívesen elfogadom. Nem örökbe kérem, hanem szkennelés után visszaadom a
tulajdonosnak. Ezek az általam készített albumba kerülnének. Az album helye a
helytörténeti gyűjteményben lesz.”
A köztisztasági rendeletünk szerint a GALLYAK, ÁGAK, LEVELEK, KERTI

HULLADÉKOK ÉGETÉSÉRE szeptember 1-től október 31-ig a mellékletként
megküldött rendelet alapján van lehetőség, azonban arra kérjük a Tisztelt Lakosságot,
lehetőség szerint kíméljük meg egymást a kellemetlen füsttől, hiszen november 9-én
kerül sor a ZÖLDHULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA,
ennek rendjéről a továbbiakban még értesítést küldünk.

Tisztelt Mohaiak!

Kérjük a lakosokat, hogy a SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐbe csak a
megengedett hulladékot (fém, papír, műanyag) helyezzék el! A többi szemetet az évi két
alkalommal szervezett lomtalanításkor helyezzék ki, mert csak ekkor kerül elszállításra!
(pl. bútor stb…)
A műanyag üvegeket tömörítve dobják a gyűjtőbe, hogy minél több beleférjen!

A RAJZSZAKKÖR a nyári szünet után októbertől ismét elkezdődik. Várunk minden
rajzolni szerető iskolást és felnőttet minden hó első és harmadik csütörtökén18 órától a
Művelődési házba.
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A megújult KÖNYVTÁR várja olvasóit csütörtökönként 17 órától 19 óráig.
Az őszi, téli időszakban is folytatódik az ASSZONY TORNA Szalainé Hella
vezetésével. Várunk mindenkit egy kis mozgásra a hosszú téli estéken szerdán és
pénteken 19 órától az óvodába!
Igény szerint lehetőség van PINGPONGozásra a Művelődési házban előzetes
egyeztetés a 30/478-6252-s telefonon.

BABA-MAMA KLUB 2010 januárjában tartotta első összejövetelét. Közössége azóta
sok édesanyának jelenti az otthoni monotonitásból való kiszabadulást, a gyermeknevelés
mindennapi problémáinak megoldási lehetőségét, a tapasztalatcserét és nem utolsó sorban
a közösséget.
Január óta számos ismerettel és élménnyel gazdagodhattunk, megtanulhattuk hogyan
segítsük elő a zene, a játékos mondókák segítségével gyerkőceink fejlődését. Káplárné Ági
szívesen ad ötleteket a szokásrendek kialakításához, fejlődés lélektani problémák
kezeléséhez, óvodáskorú gyermekek fejlesztéséhez. Az ő segítségével a játékba beleszőttük
a játékos- zenés foglalkozást is, amit a picik nagyon élveznek.
Ezen kívül tanácsokat kaptunk a védőnőtől különböző felmerült problémákra, bölcsődei
gondozónő pedig a bölcsődei, óvodai beszoktatás nehézségeihez adott hasznos segítséget.
Mint tudjuk az elsődleges szocializációs közeg a család. Ám azoknak a kicsiknek, akik
testvér nélkül cseperednek nincs lehetőségük a nagycsalád közösségét, mindennapi
problémáit, „összekoccanásait” megélni. Az ő egészséges fejlődésükhöz nyújt színteret a
klub gyermekközössége. Egy hely, ahol nemcsak „ÉN” vagyok a figyelem
középpontjában, ahol a megszokott lendületem miatt már a másikat lököm fel, ahol a
kisebbekre különösen oda kell figyelni.
Aki még nem tudja: klubunk szerdánként délután 15 órától 18 óra 30-ig tartja
összejöveteleit az „óvodában”.
Ide várjuk a közösségre, kikapcsolódásra és hasznos ismeretekre vágyó anyukákat és 0-6
éves korig a kicsiket!

NYUGDÍJASKLUBunk várja a régi és új tagokat minden hónap második csütörtökén a
közösségi házban 18 órától.

MOHA KÖZSÉG FEJLŐDÉSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Kuratóriumában és
Felügyelő Bizottságában személyi változás történt.
Kuratórium elnöke:
Kuratórium alelnöke:
Kuratórium tagjai:
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Biró Sándorné
Vas Zoltán
Zámbó Szilvia
Bencsik Irén
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Felügyelő bizottság tagjai: Zámbóné Listár Éva
Babos Tamás
Berki Tiborné

EGYHÁZI HÍREK
Milyennek kell lennie egy jó tábornak?
Közösségi életünk összekovácsolásának és áldásban való részesedésnek egyik legjobb
ideje a nyári tábor, amelynek jó hatása van az egész közösségi életünkre. Kánaánra
emlékeztető állapotokkal áldotta meg Isten a sok előkészületet, összefogást, a sokféle
megbeszélést és erőfeszítést Mohán. Édességgel, igével, táplálékkal, „tejjel, és mézzel
folyó” földdé tette az Úr közösségi életünket, amely azért is „Krisztus teste”, mert a
legkisebbekért, a gyerekekért is szolgál, hogy ők is Krisztushoz mehessenek. Nagy öröme
lett az egész közösségnek abból, hogy a gyerekeknek, fiataloknak örömöt szerezhettünk.
H23,isz az evangélium is örömszerző Istenünk munkájára és szolgálatára emlékeztet (a
megosztott bánat, félbánat viszont a megosztott evangélium öröme többszöröződő öröm).
Ezek a rendezvények közösségi összefogás lavinájaként mozgatták meg a szülőket,
segítőket, fiatalokat is. Segítők szolgálatai nélkül ma már nem lehet kitartóan és sikeresen
tevékenykedni. Ezúttal is köszönetünket fejezzük ki Bodri Ágotának, Rónafalvi
Andrásnak és társának, Kovács Sándorné polgármester asszonynak és Kohut Mihálynak,
aki megmutatta műtermét a gyerekeknek. Köszönettel tartozunk pedagógusnőknek Biró
Sándornénak, Csitkei Adriennek és a segítőknek, Mészely Anikónak, Molnár Ágnesnek és
Molnár Júliának. Valamint a sárkeresztesi Völgyi Valériának, Osvald Nikolettnek és még
sok testvérnek, akik a tábort támogatták. A táborok rendezvényei felrázták a
bizonytalanokat, összegyűjtötték a gyülekezeti tagokat. Rendkívül jó pedagógiai
vezérfonalat kaptunk a Titus Alapítványtól, a Ruth könyvéhez írt fűzeteket. Mert a
villámjelenetekkel, rajzokkal, aranymondásokkal, barkácsolással és játékokkal
egybehangolt jó programok közösségépítőnek, örökzöldnek, működőképesnek és mindig
használhatónak bizonyultak. A bábjáték, a Csókakői várnál és a pákozdi arborétumban
tett látogatás is nagy élményt jelentettek. Valamint a balatonfenyvesi tábor és a Velenceitónál rendezett ifi-tábor is rendkívül jó alkalmak voltak.
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Híreink:
-

Szeretettel várjuk a gyerekeket és a szülőket a szeptember 24-én péntek délután
szervezendő Mohai Gyülekezeti Napra. A program péntek délután 17 órától
kezdődik. Terveink szerint közösen szervezzük az erdélyi vendégeinkkel, a
Nagymoha község küldötteivel. A gyerekeknek krikett játékot szervezünk, sport és
játékos foglalkozások lesznek. Este énekelünk, bográcsozunk. Szeptember 26-án
együtt veszünk úrvacsorát vendégeinkkel.
- Október 24-én megszervezzük Mohán is a Csomasz Tóth Kálmán Zenei Napot. A
vasárnap délután 14 órától a Mohai Közösségi Házban fellép a Veszprémben
állomásozó Légierő Zenekar is. Este 19 órától ifjúsági program lesz a Sárkeresztesi
Közösségi Házban. Október 25-én este 7-től kezdődően reformációi nagyhetet
tartunk. A rákövetkező héten, hétfő, péntek és szombat este vendégeink érkeznek a
Mohai Közösségi Házba.
- Október 25-én hétfőn este 19 órától találkozik az Intellektuális Kör Mohán a
Közösségi Házban. Közös vacsora után beszélgethetünk a minket foglalkoztató
kérdésekről.
- November 20-án presbiterképző bibliaórát tartunk. Vendégünk lesz Judák Endre
az Országos Presbiteri Szövetség részéről (időpontokat közöljük még).
- Adventre rendkívüli adventi műsort szervezünk a Mohai Közösségi Házban
(november 28-án délután 14 órától várjuk, hogy a gyerekek és fiatalok szép műsort
tanuljanak).
U.i. Minden segítő Testvérnőnek és Testvérnek ezúttal is köszönjük szíves támogatását,
hogy közösségi életünk fellendülhessen. Reméljük, hogy a reménység, a lelki erő és a
hit, a nehéz időkben is megmarad!
Honlapot indítottunk! Kérjük, látogassanak meg minket a www.refdunantul/lap/moha
honlapon.
Jakab Sándor lelkipásztor
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Tisztelt Mohaiak!
Ősszel újra polgármestert, önkormányzati képviselőket választunk.
A helyi választási iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2010. évi Önkormányzati
Választásokon Moha községben az alábbi jelöltek kerültek fel a listára.
Polgármesterjelöltként:

Kovács Sándorné

Képviselőjelöltként:

Németh Lászlóné
Ifj. Molnár Gyula
Sárközi Béla
Nyusa László

Jelöltek bemutatkozása:
Tisztelt Választópolgárok!
Számomra hamar elröppent az elmúlt 4 esztendő, és 2 hét múlva ismét sor kerül az
önkormányzati választásokra.
A település polgármestereként tájékoztatom Önöket, hogy ebben a ciklusidőszakban a
célkitűzéseket Önkormányzatunk megvalósította.
- 2 nagyon szép buszmegállót adtunk át az utazóknak.
- Szelektív hulladékgyűjtő helyet alakítottunk ki.
- A Fő utcán a járhatatlan járdaszakaszokat szép térköves járda váltotta fel.
- Felújítottuk a szolgálati lakást, valamint az ideiglenes védőnői ellátásnak
biztosítottunk igényes környezetet. Jelenleg ott működik a Baba-mama klub, az
asszonytorna.
- Megszépült a Polgármesteri Hivatal és környezete.
- Az új orvosi rendelő igényesen felszerelt.
- Bővült az egészségügyi ellátás (fogorvos, gyermekorvos).
- Kialakult és jól működik a Szociális ellátórendszer: segélyhívó, házi gondozás,
családvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás.
- A könyvtár is megszépült.
- Színvonalas rendezvényekkel igyekeztünk a lakosság valamennyi korcsoportját
bevonni a szabadidő közösségben történő eltöltésébe.
- A közterületek, a temetők gondozására mindig figyelmet fordítottunk.
- Megkezdtük a helytörténeti anyag gyűjtését és kiállítását.
- Hagyományainkat kiemelt figyelemmel ápoljuk.
Mindezt az Önök segítségével tudta a képviselőtestület megvalósítani, amelyet ezúton is
köszönök.
Nehéz évek állnak mögöttünk, ennek ellenére úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk a
fejlődő,szépülő településünkre.
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Sok feladatot kell megoldanunk, ezért a következő 4 évre is polgármesterként indulok a
választáson és terveim között szerepel:
- A közösségi ház és környezete széppé tétele. (Ehhez 10 millió Ft támogatási
igényünk van elbírálás alatt. Terveim szerint 2011-ben elkészülhet.)
- A vízelvezető rendszerek nagyon rossz állapotban vannak, ezt az Önök
segítségével mihamarabb rendbe kell tenni!
- A vízi közművek állapotának karbantartása komoly anyagi beruházást igényel. A 4
év alatt fokozatosan kívánom az elhasználódott berendezéseket cserélni.
- A település szépítése, fásítása, virágosítása, parkok kialakítása is szerepel terveim
között.
- A közvilágítás korszerűsítése is időszerű feladat
Fontos számomra, hogy az itt élők szép környezetben lakjanak, a szolgáltatások jó
színvonalon elérhetőek legyenek, egy jó közösségben szívesen éljenek!
Bízom abban, hogy az elért eredmények és terveim láttán számíthatok bizalmukra!
A legjobb tudásom, a megszerzett tapasztalataim birtokában, valamint az Önök
segítségével kívánom célkitűzéseimet megvalósítani.
Kovács Sándorné

Képviselőjelöltek:

Rövid kitérőtől eltekintve születésemtől fogva
Mohán élek. Már 12 éve vagyok tagja a képviselő
testületnek, melyben szívesen és lelkiismeretesen
dolgozom. Vallom, hogy az egyik legnemesebb, de
egyben legnehezebb feladat, ha az ember a
szülőfalujáért próbál meg tenni valamit úgy, hogy
ember maradjon ebben az embertelen világban. Úgy
érzem, nekem ez eddig sikerült.

Kérem, ha meg vannak elégedve eddigi munkámmal, szavazzanak még bizalmat
nekem, hogy az elkövetkező 4 évben is dolgozhassak lakóhelyemért!
Köszönettel: Németh Lászlóné Ilonka
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A nevem Molnár Gyula, születésem óta Mohán
élek. Nős vagyok, két lányom van. A
vállalkozásomat már 14 éve sikeresen vezetem. A
2010-es évben immár negyedszer indulok az
önkormányzati választásokon képviselő jelöltként.
Az elmúlt években igyekeztem a lehető legtöbbet
tenni a községünk fejlődéséért.
Úgy a fizikai munkámmal, mint a testületi üléseken a szavazatommal. Egy olyan fejlődési
folyamaton indult el a falu, amelyről letéríteni nem szabad. Ennek is köszönhető, hogy
egyre ismertebb Moha neve a fehérvári lakosok körében. Szívesen vesznek nálunk, ha
lehetséges telket illetve házat. Felelőtlen ígéreteket nem tudok tenni és nem is akarok.
Mindent szeretnék elkövetni azért, hogy még szebb és élhetőbb legyen lakókörnyezetünk.
Úgy ahogy eddig csak és kizárólagosan ésszerű határokon belül, és ami még fontosabb,
hogy az adott anyagi keretek között tudom támogatni a további fejlődések megvalósítását.
Ezt vállaltam és vállalom ma is, amihez büszkén és méltóságteljesen tudom adni a nevem.
Sok munka van még előttünk, amit együtt Önökkel közösen, egymást támogatva kell
elvégeznünk a faluért. Valósítsuk meg együttes erővel amit a fizika törvénye megenged, és
amihez az anyagiak is hozzásegítenek bennünket!
Köszönöm, hogy bizalmukkal támogattak eddig, és kérem tegyék meg ezután is!
Köszönettel: Molnár Gyula

1960-ban
születtem
palócvidéken,
Szécsényben.
Hányatott gyermekkor /állami gondozás/ után kerültem
vissza édesapámhoz, a családomba. Gyermekéveim után
szakmát tanultam, mezőgazdasági gépszerelő szakon
végeztem. Munka mellett esti iskolában érettségiztem,
majd a katonai szolgálat letöltése után teológiai
tanulmányokat végeztem Esztergomban az Érseki
Hittudományi Főiskolán és a Budapesti a Pázmány Péter
Hittudományi Egyetemen.
Házasságkötés után Szegedre költöztünk, ott született három gyermekünk: Bernadett,
Viktória és Gergely. Tanult szakmám ellenére, vagy amellett mindig vonzódtam a fához.
Aki tudja milyen házban lakom, annak nem nehéz ezt kitalálni. Szegeden
mozgáskorlátozott emberekkel foglalkoztam 10 évig. Az asztalosműhely vezetője voltam.
Itt „ragadt” rám az asztalos szakma fűrészporostól, mindenestől.
De „akit a mozdony füstje egyszer megcsapott, az kormos lesz”. 2002-ben
„visszatérhettem” régi szerelmemhez, a teológiához. Jelenleg a Katolikus Egyház
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diakónusaként /szerpap/ három falu /Iszkaszentgyörgy, Moha, Kincsesbánya/ lelkipásztori
munkáját látom el. 2005 őszén ajándékozott meg az Úr negyedik gyermekünkkel,
Mihállyal.
Egy éve vagyunk, családommal Mohai állandó lakosok.
Mivel a keresztény értékeket tartom életem vezérfonalának, s ezt hirdetem minden
embernek, akivel csak kapcsolatban vagyok, ezért indulok önkormányzati képviselőként a
FIDESZ-KDNP színeiben. Ajánlották, hogy függetlenként induljak, de hát aki „független”,
már az is determinálta magát, mint „független”…
Én már nem tudok, és főleg nem akarok másként gondolkodni, mint keresztény ember.
Sajnos az elmúlt időkben sokan és sokszor el akarták hitetni az emberekkel, hogy a
vallásos ember nem tartozik a társadalom tagjai közé. Külön akarták választani a vallásos
embert és a társadalmat. Pedig mindenki láthatja és tapasztalhatja, hogy a vallásos ember
ugyanúgy kiveszi részét a társadalom építéséből, mint bármely más becsületes ember.
Képviselőként szeretném szolgálni minden jóakaratú ember érdekeit. Ebben csak emberi
korlátaim akadályozhatnak meg.
Szeretek Mohán lakni. Igaz nem rég költöztem ide, de olyan, mint ha már régen itt élnék.
Mohán otthon érzem magam.
Sárközi Béla

Nyusa
László
vagyok
1964.
január
13-án
Székesfehérváron születtem. Feleségemmel és két
gyermekemmel 2008 decemberében költöztünk Mohára.
Lányom 21 éves, ELTE-n és fiam 19 éves épületgépészeti
szakon tanul. Feleségem vállalkozóként dolgozik. 1999
óta vállalkozóként egy építőipari céget működtetek, mint
cégvezető és tulajdonos az Albakő 2000 Bt-nél. Szeretünk
a településen élni, részt venni a közös rendezvényeken.
Képviselőként tenni akarok a település fejlődéséért és a
közösség építéséért.
Szívesen foglalkozom sporttal, jelenleg az Iszkaszentgyörgy Ifjúsági csapatot edzem,
mellette labdarúgó-játékvezetőként is tevékenykedem megyei szinten.
Nyusa László

Mohai Hírmondó, időszakosan megjelenő hírlap
Kiadja: Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány és Moha Község Önkormányzata
Szerkesztik a hozzászólók ötletei nyomán: Kovács Sándorné, Biró Sándorné,
Bodriné Simon Ágota, Bencsik Irén
Ingyenes, ezért előfizetési információk nincsenek
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