
 

 

Tikverőzés - Hasznos információk Látogatóknak 

 

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt a minden évben megrendezésre kerülő 
hagyományunkra, a tikverőzésre. 

Néhány hasznos tanácsot, információt szedtünk csokorba, hogy megkönnyítsük a felkészülést a 
látogatásra: 

o Kérjük, hogy érkező csoportok körülbelüli létszámát legyenek kedvesek jelezni a szervezőség 

és az önkormányzat felé az alábbi e-mail címekre: 

 tikverozes.moha@gmail.com 

 onk@mohakozseg.t-online.hu 

Pontos létszám nem szükséges, mivel szabadtéren zajlik a népszokás. 

o Az tikverőzés minden évben Húshagyó Kedden kerül megrendezésre. 

o A tikverőzők körülbelül délelőtt 9 órakor indulnak el falujárásra. 

o A falujárás a mohai Művelődési Ház előtti főtéren kezdődik, ide szíveskedjenek gyülekezni.  

o Az üres buszokat, járműveket az egyik hátsó utcába irányítják majd, így a szükséges 

holmijukat hátizsákban javasolt maguknál tartani. 

o A hagyományőrzők a falu Fő utcáján vonulnak végig a falu házain. A látogatók az utcában 

kísérik végig az alakoskodókat. Sajnos nincs lehetőség a kedves Vendégeket tető alá helyezni, 

így kérjük, számítsanak rá, hogy amíg a faluban tartózkodnak, addig kinn lesznek a szabad 

levegőn, ennek megfelelően szíveskedjenek öltözni, illetve elemózsiát magukkal hozni. 

o Kérjük, hogy olyan öltözékben vegyenek részt a tikverőzésen, amit nem sajnálnak, ha kormos 

lesz. 

o Általában hatalmas és hangos tömeg szokott összegyűlni, így javasoljuk, hogy beszéljék meg  

a csoportjukon belül, mi a teendőjük, ha esetleg elszakadnának egymástól. 



o Iskolás csoportokat illetően a népszokás jellegéből fakadóan elsősorban felső tagozatos és 

középiskolás csoportokat várunk, mivel akkor már a tanterv részét képezi a hon- és 

népismeret. 

o A korom, amit az alakoskodók a látogatók arcára kennek, valójában zsíros-olajos krémmel 

kevert grafitpor. A tikverőzéskor használt mennyiségben általában nem vált ki bőrirritációt. 

Érzékeny bőrűeknek javasoljuk, hogy a tikverőzés előtt esetleg kezeljék le az arcukat, kezüket 

krémmel, hogy meggátolják a korom bőrbe való felszívódását. 

o Kérjük, ne engedjék, hogy a kisgyerekek szájukba vegyenek a koromból. 

o A korom eltávolítása az arcról történhet szappannal, sminklemosóval, krémmel.  

Hogy kedvet csináljunk a látogatáshoz, illetve hogy segítsük a felkészülést, ismertető anyagot, 
fényképeket, videókat állítottunk össze, amelyet a következő linken találnak: 

 Tikverőzés lap 

Szíves figyelmükbe ajánljuk a népszokás képes bemutatóját ezen a linken: 

 Tikverőzés képekben (pps) (kattintásra tölt, 42 MB) 

Kapcsolódó játékos feladatok gyerekeknek: 

 Keresztrejtvény (pdf) 

 Igaz – hamis (pdf) 

 Összekötős képrejtvény (pdf) 

A tikverőzők, a szervezők és a falubeliek kérései a kedves Látogatók felé a következők: 

 A tikverőző maskarások ruhájához hozzányúlni tilos, mivel magántulajdont képeznek, és a 
tikverőzés hagyományából fakadóan eszmei értéket képviselnek. 

 A járdákat kérjük szabadon hagyni, a forgalomtól elzárt úton kísérhetik a tikverőzőket. 

 Az udvarok magánterületet képeznek, így idegeneknek belépni tilos. 

 Kérjük, fokozottan figyeljenek rá, hogy a szalaggal elkerített területekre lépni tilos. 

Ha bármi kérdésük lenne, állunk szíves rendelkezésére, kérdezzen bátran levélben és majd a 
helyszínen is. 

További információk:  

tikverozes.moha@gmail.com 

 

 

http://www.moha.hu/?q=taxonomy/term/20
http://www.moha.hu/doc/tik/bemutato.pps
http://www.moha.hu/doc/tik/keresztrejtveny.pdf
http://www.moha.hu/doc/tik/igazhamis.pdf
http://www.moha.hu/doc/tik/osszekotos.pdf
mailto:tikverozes.moha@gmail.com

