V. évfolyam
3. szám
szeptember

Kányádi Sándor: Jön az ısz
Jön már az ismerıs,
széllábú, deres ısz.
Sepreget, kotorász,
meg-meg-áll, lombot ráz.
Lombot ráz,
diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja,
a hosszú napokat.

Kedves Olvasóink!
Lássuk mi minden történt utolsó jelentkezésünk óta:

Önkéntesség Európai Éve 2011
Az integráció és a társadalmi beilleszkedés nagyon fontos eszköze az önkéntes tevékenységek
végzése. Ennek jegyében szépült június 22.-én Közösségi Házunk udvara. Az E.ON lelkes
munkatársai, gazdasági vezetıi, valamint alapítványunk aktív segítıi követ hordtak, geotextíliát
terítettek. A felmerült költségeket az E.ON Hungária ZRT. finanszírozta. Önkéntes munkával és
adománnyal is szeretnének hozzájárulni községünk fejlıdéséhez a jövı esztendıben is.
Köszönjük!
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Erdélyben, Nagymohán jártunk
Augusztus 11-én lelkes mohaiak indultak, hogy megismerjék Erdély nevezetességeit és viszonozzák
a nagymohaiak látogatását. Nagy izgalommal vártuk az indulás napját, amikor hajnali 4-kor 33
álmos mohaival kigördült a busz kis falunkból.
A határt elhagyva a Király-hágónál, Erdély kapujánál volt az elsı rácsodálkozásunk a gyönyörő
tájra. A látnivalókhoz, nevezetességekhez kapcsolódó ismereteinket Bíróné Kati gazdagította
érdekes információkkal, tudnivalókkal. Az út folyamán İ volt az idegenvezetınk. Köszönjük Neki!
Utunk Bánffyhunyadon keresztül Kolozsvárra folytatódott, ahol nagyobb pihenıt terveztünk. A
magyar történelem emlékeiben gazdag város kihagyhatatlan állomása minden erdélyi utazásnak, így
nekünk is. Elénk tárult Mátyás király hatalmas, tekintélyes lovas szobra, melyen a magyar címernek
ugyan csak a helyét láthattuk, mi azért igazságos királyunkra és dicsı híveire tekintettünk a
MATHIAS REX felirat ellenére is. A Fı tér közepén álló 14. századi Szent Mihály-templom
gótikus hangulatával az egész tér hangulatát meghatározza. Több erdélyi fejedelmünket is itt
választották meg. Sétánk tovább Mátyás király szülıházához vezetett. A gótikus épület falán
emléktábla örökíti meg az eseményt, sajnos koszorút nem sikerült elhelyeznünk. Rövid sétát
tettünk, a Babes-Bólyai Tudományegyetem elıtt elhaladva az 1516-ban épült Farkas utcai
református templomhoz értünk, amely Európa egyik legnagyobb egyhajós csarnoktemploma, elıtte
Szent György lovas szobor másolatával.
Utunk tovább Torockóra vezetett, ahol elsı szálláshelyünk volt. Bár fáradtak voltunk, de a táj
természeti fekvése, a Székelykı drámai sziklatömbje alatt megbúvó szállásunk a Torockóvendégház, a szíves fogadtatás, finom vacsora felvillanyozta társaságunkat. Reggeli után
megtekintettük a kis település egyedi stílusú, hófehérre festett házait, a múzeumban pedig
népmővészetét.
Legközelebbi megállónk a Tordai-hasadéknál, Erdély egyik legismertebb természeti
látnivalójánál, a kettéhasadt hegy lenyőgözı látványánál volt. A meredek sziklafalak között ki-ki
erejéhez képest tett túrát.
Marosvásárhelyre, a székelyek legnagyobb városába rövid kitérıt tettünk, de megcsodálhattuk a
Városházát, Kultúrpalotát, és sétálhattunk a szecessziós épületek között.
Bár Bözödújfalu nagyobb kitérı volt, és az út minısége is kívánni valót hagyott maga után (nem
véletlenül), az elárasztott kísértetfalut látva némán hajtottunk fejet a hatalom esztelen áldozatai, a
világ különbözı részeire szétsodródott lakosok elıtt.
Következı szálláshelyünkre, Korondra este érkeztünk. Másnap kirándultunk a Bucsin-tetın át a
lenyőgözı Békás-szorosig. A 2-300 méteres sziklafalak, a csordogáló patak, az Oltárkı mindenkit
lenyőgözött a Gyilkos-tó pedig, mint természeti ritkaság volt nagyon érdekes.
Délután Korondra visszaérve mindenki belevethette magát a helyi kirakodóvásárba.
Másnap csodálhattuk meg a Sóvidék alatt húzódó 3000 méter vastag sórétegnek köszönhetıen
évszázadok óta a sóbányászat központját, a Parajdi-sóbányát. Kis kerülıt tettünk Szovátára, a
Medve-tóhoz. A tavat körbesétálva láthattuk a sósziklákat, az iszappal bekent gyógyulni vágyó
embereket és a régi villákat.
Utunk ezután Nagymoha felé vezetett. Rövid pihenıt tartottunk Farkaslakán, ahol megkoszorúztuk
Tamási Áron sírját.
Székelykeresztúrt elhagyva hamarosan megpillantottuk Kıhalom várát és tudtuk nincs messze
Nagymoha.
Az út végén meglátva a nagymohai templomtornyot már nagy izgalommal vártuk a találkozást.
Végre megérkeztünk és nagy szeretettel köszöntöttük az ismerıs arcokat: Eszti nénit, Klári nénit,
kicsi Mariskát és a többieket. Rövid üdvözlés után, mindenki elfoglalta szálláshelyét és vacsoráig
ki-ki ismerkedhetett a vendéglátóival. Közös vacsora és a hosszú nap után hamar elérkezett a hétfı
reggel, amikor mindenkinek volt ideje megismerni a falut és környékét. A szerencsésebbek
feljutottak az esztenára, ahol megnézhették a nyáj fejését, az orda-, telemea, juhsajt és túró
készítésének hagyományos menetét, úgy ahogy Wass Albert könyvében is olvashatjuk. Persze a
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kóstolás sem maradt ki. A csoport egy része felmászott a közeli dombra és onnan csodálta meg a
környék panorámáját. A délutánt ki-ki a vendéglátóival töltve megnézhette az iskolát, templomot,
falumúzeumot és sétálhatott a környéken.
A következı nap szintén sok izgalmat ígért, hiszen indultunk a nagymohaiakkal közösen Románia
legmagasabb (2544 m ) és leglátványosabb hegyére a Fogarasi-havasokba. A havasokat gleccserek
ékesítik és a csúcsokat az év nagy részében hó borítja. Az idı gyönyörő tiszta volt, ezért az egész
környéket megtekinthettük madártávlatból.
A Bilea-tóhoz a bátrabbak felvonóval, a többiek a szerpentines úton busszal indultak. A
szabadprogram alatt mindenki eldönthette, hogy meghódítja-e a csúcsot, vagy sétál a gyönyörő
hegyek lábánál. A kitartóbbak a csúcsot is megmászták, ahonnan kivételes kilátásban volt részük.
Fent a havasokban vendéglátóink meghívtak bennünket egy nagyon finom ebédre, miközben
gyönyörködtünk a csodálatos panorámában. Útban hazafele megálltunk a Fogarasi várnál, amely a
17. században épült és szinte teljesen épségben megmaradt az utókornak.
Szerdai napunk is sok-sok meglepetést tartogatott számunkra, amellyel vendéglátóink készültek.
Délelıtt az ünnepi istentisztelet után lesétáltunk a falu végére, ahol ünnepélyes keretek között
felavatták a falutáblát.

Mi is átadtuk ajándékainkat – a virágtartókat és a faragott emléktáblát – és az ünnepi mősor után a
közös faluebédet követve került sor az ünnepi mősorra, amit énekkarunk kezdett nagy izgalommal.
A színvonalas mősor keretében fellépett még a hazaiak asszonykórusa is és a helyi fiatalok: Kerekes
Izsák balladájukkal és néptánccal, majd mi zártuk szintén egy népdalcsokorral. A népdalokat Kajári
Ilona tanította be lelkes asszonyainknak. A tartalmas mősor idejére megtelt a kultúrház kicsikkel és
nagyokkal. Az ünneplést a parókia udvarán folytatva, bográcsban fıtt a finomság, sültek a húsok. A
fızésben mi is kivettük részünket. Estére már a nagyon jó hangulat odacsalt mindenkit és a
Barátság- lámpások is égbe röpülve hirdették a két kicsi falu barátságát.
Sajnos eljött a másnap reggel, a búcsú ideje. A kultúrházban a Lelkész Úr átadta mindenkinek a
személyre szóló ajándékát, aminek nagyon-nagyon örültünk, majd egy utolsó énekkel búcsúztunk:
„Kell még egy szó, mielıtt mennél” címő dallal, melynek végén szem nem maradt szárazon. Az
utolsó ölelések után kigördült buszunk a kis faluból és rövid pihenıkkel a déli úton, Déva, Arad
érintésével még éjfél elıtt sikerült haza érnünk.
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Tartalmas egy hetet töltöttünk együtt, aminek során nemcsak az idıjárás volt kegyes hozzánk,
hiszen végig ragyogó idıben volt részünk és nagyon jól éreztük magunkat, de a mohaiak szőkebb
közössége, a 33 ember, fiatalok és idısebbek is összekovácsolódtak.
Jövıre várjuk Nagymohai Barátainkat sok-sok szeretettel!!!
Az útról a fényképes összefoglaló megtekinthetı a honlapon.
Az útról filmet készített Bíró Bálint, melynek vetítése 10-én,
lesz a Kultúrházban, melyre mindenkit szeretettel várunk!

szombaton este 6 órakor

KÖSZÖNET
Kedves Mohaiak!
Két évvel ezelıtt kopogtattam az Önök ajtaján a Mohai Tikverızésrıl készült fényképek
győjtésének céljából.
Sikerült is Önöknek köszönhetıen közel ötszáz felvételt összegyőjtenem. Beszélgetéseink közben
elmondtam, hogy a községünk féltve ırzött kincsét szeretném jelöltetni a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ez csak az elsı lépés volt a rám váró feladat erdejében. Azonosítani
kellett a fényképen látható embereket és a felvétel készítıjével és az azonosítás után a sok értékes
régi és új kép közül ki kellett választani azt a 36-ot, amelyet egy albumba kellett elhelyezni. Ezáltal
elkészült a csatolandó dokumentumok elsı része. A második rész adott feladata egy bemutatkozó
kisfilm volt. Sok gondolkodás, beszélgetés után merült fel a három generációs film ötlete. Sajnos
már csak három olyan család van a faluban, akiknél a nagyapa, fia, unokája is résztvevıje volt, vagy
jelenleg is aktív szereplıje a Tikverızésnek.
Egy márciusi hétvégén 8-10 fı segítségével és türelmével leforgattuk a filmet. Hamarosan
szeretnénk levetíteni Önöknek is a Kultúrházban (már hozzáférhetı az interneten).
Kérek mindenkit, hogy akinek módjában áll, nézze meg a teljes dokumentációt! Így leírva nem
tőnik nehéz feladatnak, kérem higgyék el nekem nagyon is az volt. Nehéz, idıigényes, de
csodálatosan szép. Köszönöm azt a bizalmat, amit nekem megszavaztak. Azt is szeretném
elmondani, hogy a munka oroszlánrészét én végeztem, de az önfeláldozó emberek segítsége nélkül
nem sikerült volna.
A jegyzékre való felkerülés pénzt nem, viszont nagyon sok munkát ad nekünk a jövıben. Segítsünk
együtt fiataljainknak, hogy ık is átadhassák az utánuk következı generációnak ezt a szép szokást!
Örüljünk együtt a jegyzékre való felkerülésnek. Ezúttal kérek mindenkit, hogy a Székesfehérváron
megrendezendı Szellemi Kulturális Napokra látogasson el, ha ideje engedi. Ismerjük meg a
jegyzéken szereplı többi elemet is!
A rendezvény idıpontja: 2011. szeptember 17-18.
Köszönöm figyelmüket és segítségüket:

Molnár Gyuláné (Marcsi)
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Terveink
A jó idıt megrendeltük szeptember 24-ére, mert akkor tartjuk hagyományos

FALU-

-UNKAT!

Remélhetıleg minden korosztálynak jó szórakozási lehetıséget biztosítunk.
A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felkerült Tikverızés dokumentumának
ünnepélyes átadására is sor kerül.
A részletekrıl külön meghívóból értesülhetnek.
Hívják fel a rokonaikat, barátaikat, szívesen látunk mindenkit rossz idı esetén is, hiszen a tavalyi
évhez hasonlóan, idén is nagysátorban rendezzük!
Segítséget kérünk hagyományainkhoz képest a falunapi ebéd – pörkölt – elkészítéséhez!
Kérjük azokat, akik szeretnének részt venni a fızıversenyben, hogy jelentkezzenek Bodriné
Ágotánál szeptember 19-ig a 30/478-6252-es telefonszámon.
Szívesen fogadjuk a felajánlásokat (savanyúság, sütemények, bor, pénzbeli támogatások stb.)

Szeretettel várunk mindenkit!

Kedves Olvasóink!
Az elızı Hírmondóban örömmel számoltunk be arról, hogy sikerült támogatást nyernünk a Fı
utca: Kultúrház, Bolt elıtti terület megújítására. A munkálatok napokon belül megkezdıdnek és
szeptember végére, reményeink szerint már a Falunapon ünnepélyesen is birtokba vehetjük.
A munkák végzésének idıszakában a kellemetlenségekért kérjük mindenki türelmét és megértését!
Az alábbiakban közreadom a koncepciótervet, a terület adta lehetıségeket kihasználva reményeink
szerint szép közterülettel, közparkkal gazdagodik településünk.
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A Szent Iván napján sikeresen debütált énekkarunk, melynek névadásában még nem
sikerült megegyeznünk. A névre az ötleteket szívesen fogadjuk! Az elsı
fellépésünket követıen Nagymohán kétszer is sikerült vendégeink és magunk
örömére népdalokkal megörvendeztetni a közönséget.
Mindezeken felbuzdulva komolyan gondoljuk, hogy az énekkar együtt marad és a
kitartó próbákat követıen rendszeres résztvevıi lehetünk a település
rendezvényeinek. Várjuk mindazon érdeklıdık jelentkezését, akik szeretnének
csatlakozni énekkarunkhoz! A próbák idıpontja: szerda 19 óra Óvoda épülete.

Az év elkövetkezı négy hónapjára tervezett programjaink
november 26-án adventi készülődés
december 4-én Mikulás ünnepség
december 10-én Nyugdíjas Találkozó
december 17-én Falukarácsony

Mohai Hírmondó, időszakosan megjelenő hírlap
Kiadja: Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány és Moha Község Önkormányzata
közösen
Szerkesztik a hozzászólók ötletei nyomán: Kovács Sándorné, Bodri Tamásné,
Bíró Sándorné , Bencsik Irén
Ingyenes, ezért előfizetési információk nincsenek
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