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Ady Endre
Karácsony (részlet)
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Kedves Olvasóink!
„Hull a pelyhes, fehér hó” - bárcsak így kezdhetnénk
sorainkat!
A hópelyhek ugyan nem hullanak, de a Mohai Hírmondó
ismét megtalálta az Önök postaládáját.
Kérjük, hogy akinek küldhetjük a Hírmondót elektronikus
úton, jelezze a következő címen:
kohut.marika@kohutmarika.hu
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Megszokott
módon,
először
az
elmúlt
időszak eseményeire
tekintünk vissza.
Utoljára 2009. szeptemberében vehették kézbe a falu újságját. Az eltelt
időszakban számos alkalom kínálkozott a személyes találkozókra, nézzük
sorban, mi minden történt…

VISSZATEKINTÉS

ot szeptemberben rendeztük.
A hagyományosnak mondható
Az égiek ezúttal meghallgatták kérésünket, és az eső elmaradt. A rendezvény
közismertségnek köszönhetően a Közösségi Ház udvarát idén is színes, nyüzsgő
tömeg töltötte meg. Önkéntes szakácsaink 10-nél is több bográcsában szinte
minden család ízlésének megfelelő módon rotyogott a magyaros étek.
A jó hangulathoz hozzájárultak meghívott vendégeink, Eros Martini, Bunyós
Pityu, Berentei Péter és az Esti Party zenekar.
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Október 7-én két rendezvény is volt.

„Kerti csere-beré”-n juthattak
új kedvencekhez a kertrajongók. Idén
is bőséges és szép volt a kínálat téltűrő
árvácskából
és
mindenféle
dísznövényből, amelyek garantáltan
kedvelik a mohai klímát, hiszen
„hazai” kertek gyermekei mind.
Mindenkit bíztatok, hogy jövőre még
nagyobb számban jöjjenek, mert ez
remek és olcsó módszer az üresen álló udvarok betelepítéséhez, illetve a már
kialakított kertek felfrissítéséhez.
Nem beszélve a
megszerezhető
tapasztalatokról, amelyet a növények gazdái a tövekkel együtt bocsátanak az új
gazdi rendelkezésére!

A kertészek eszme- és
virágcseréje
idején
az
anyukák
a

Vöröskereszt

által
felkínált gyerekruhákból
újíthatták meg csemetéik
ruhatárát. Az önkéntesek
csatlakozására
is
ez
alkalommal
adódott
lehetőség.
Az érdeklődők jelentős
száma lehetővé tette, hogy
az adventi készülődéssel
egy időben (november 21.) helyi Vöröskereszt szervezet kezdte meg működését.
További tagok csatlakozására folyamatosan lehetőség van Bodri Tamásné
Ágotánál (Ifjúság utca 15/a, tel: 30-478-6252 vagy 440-043).
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A korábbi érdeklődésre tekintettel egész napot betöltő Egészségnap várta a
falubelieket. Ennek során véradás, szűrővizsgálatok, akupresszúra, saláta
kóstolás és –verseny várta az érdeklődőket. Az érintettek tájékozódhattak a
dohányzásról való leszokás lehetőségeiről. A vérnyomásmérők beállításáról is
gondoskodtunk. Mindez kiegészült a bűnmegelőzésről tartott - személyre szabott
- beszélgetéssel.
Az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében saláta kóstolásra adtak
lehetőséget a lelkes és ügyes jelentkezők, akik versenyszerű keretek között
mutatták be kedvenc fogásaikat. Minden felkínált ínyencség nagyon finom volt!
Köszönjük az alkotók munkáját.
A jutalmazottak sorrendben:
1.
Bodri Zsóka
2.
Bencsik Irénke
3.
Kohut Mihályné, Marika
A győztes saláták receptjeit
olvashatják.

mellékletünkben

Külön köszönet a véradó önkénteseknek, azoknak, akik először vették a
bátorságot, és azoknak, akik több év kihagyás után újra érezték magukban a
segítő szándékot. Az Alapítvány a régi időket idézve virslivel és sörrel köszönte
meg az önzetlenségüket.

November
alkalommal

21-én
az

kerítettünk

sort

harmadik

adventi készülődésre.

Fantasztikus
koszorúk,
díszek,
karácsonyi
dekorációk készültek, a szakavatott segítők
közreműködésével. A hangulatot fokozta a
résztvevők által hozott karácsonyi sütemény, puncs,
tea.
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Ha az előző szakasz alcíme a „Visszatekintés” volt, mi jöhetne ezután?

JÖVŐBE LÁTÁS
A karácsonyra várakozva december 5-én
Molnár Gyuláné Marika és Molnár Tiborné Gyöngyi
vezetésével mézeskalács sütésre várjuk a lányokat,
asszonyokat. Jelentkezni lehet a napközben a 20/373-4966
vagy 20 óra után a 440-461 számon.

December 6-án, 17 órakor a Közösségi Házban várja a
Mikulás a falu apróságait szüleikkel, nagyszüleikkel
egyetemben.

A nyugdíjasokat idén december 12-én, 16 órakor látjuk vendégül a Közösségi Ház
termében, ahol finom vacsora és igényes műsor várja őket, a korábbi évekhez
hasonlóan.
A Vöröskereszt Mohai Alapszervezete
karácsonyra
gyermekjátékokat
kínál
ajándékba. Ennek helyszíne a Közösségi
Ház, időpontjáról pedig a hirdető táblákról
és a falu honlapjáról tájékozódhatnak az
érdeklődők.
A
falu
hagyományos
karácsonyi
ünnepségét december 20-án, 17 órakor,
vasárnap tartjuk a Közösségi Ház előtti
fenyőfánál.
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GRATULÁLUNK!
Janó Andorné Ildikónak (Ifjúság utca) az állami gondozásban élő gyermekekért
végzett kiemelkedő munkájáért a Gyermeki Jogok Világnapján kapott
elismeréséhez.
Nagy Veronikának, aki a Tikverőzés hagyományát doktori disszertációjában
örökítette meg, elnyerte az MTA Bólyai János kutatói ösztöndíját.
Kohut Mihálynak (Ifjúság utca), akinek festményeiből népes ismerőseinek
jelenlétében újabb kiállítás nyílott a Szabadművelődés Házában, október 15-én.
Aki még nem látta az új műveket, december 7-ig megnézheti.

További oldalainkon az ígért recepteket,
illetve társszerzőink írásait olvashatják.

Mohai Hírmondó, időszakosan megjelenő hírlap
Kiadja: Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány és Moha Község
Önkormányzata közösen
Szerkesztik a hozzászólók ötletei nyomán: Kohut Mihályné, Kovács Sándorné,
Biró Sándorné, Stáhl Eszter
Ingyenes, ezért előfizetési információk nincsenek
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Gondolatok a lábról
Nyakunkon a tél, egyre többen küszködnek a náthával, megfázással. Láz,
köhögés, torokfájás, orrfolyás a legjellemzőbb tünetek. A legtöbb gyógyszer a
patikákban recept nélkül kapható, de nagyon fontos néhány „ősrégi trükk” is,
amivel segíthetünk, ha baj van, illetve megelőzhető a betegség megjelenése.
Nagyon fontos, hogy a láb védelméről megfelelően gondoskodjunk. A meleg
cipő, a száraz zokni elengedhetetlen, s nemcsak az utcán, otthon is. A padlófűtés
még nem gyakori, a legtöbb lakásban a leghűvösebb rész maga a parketta, vagy a
kő, innen fázunk meg a leggyakrabban.
Az emberi szervezet úgy van „megcsinálva”, energiakeringésére az a jellemző,
hogy a kéz a hideget, a lábunk a meleget kedveli. Ha a láb lehűl, a hideg bekerül
az energiakeringés rendszerébe; végigfut a hátunkon, átfordul a fejen, s egészen az
orrszárnyakig eljut. Az ember megborzong, s pillanatok alatt megvan a baj. Már a
kínaiak is tudták ezt, de az európai kultúrában is ismert a mondás: Az embernek
végigfut a hátán a hideg.
A megoldás is adott, mindig, minden körülmények között biztosítsuk a meleg,
kellemes érzést a lábainknak.
S ha már megvan a baj, a forró lábfürdőről ne feledkezzünk el. Fontos a lábfejek
szárazra törlése is a fürdő után. Kényeztessük, gondozzuk lábainkat, megérdemli,
meghálálja. Titkon vannak azon a néhány négyzetcentiméteren.
Az egészségnapon kíváncsian figyeltem magam is, mit tud a számítógépes
talpdiagnosztika. Színes kép készült, majd a képet Nagy László értékelte ki. Ez a
vizsgálat legfontosabb része, mert nem a számítógép, hanem a vizsgáló értékel!
Maga a készülék másfél millió forint, de ennek fekete-fehér változata néhány ezer
forintból is megoldható, ilyen talptükörrel immár húsz éve dolgozom a
magánrendelőmben, s megegyeztünk a polgármester asszonnyal, hogy az új
rendelőbe is beállítunk egyet, mert egyszerűen és gyorsan tudok vele dolgozni.
A lázas, náthás betegeket nem fogjuk természetesen tükörre állítani, de az orrukat
fújva nekik is gondolni kell a lábaikra.
Dr.Csiák Gyula

SALÁTA RECEPTEK A NYERTESEK
KONYHÁJÁBÓL

Burgonyasaláta (régiesen)
1 kg burgonyát felteszünk héjában főni.
4 nagy fej vöröshagymát karikára felszelünk, beletesszük egy tálba és
borsozzuk.
Egy bögrében 4 dl vízben, ízlés szerint elkeverünk sót, kristálycukrot, ecetet
(mintha fejes salátához levet készítenénk), ráöntjük a hagymára, és állni hagyjuk.
Egy másik tálban (nagy tál legyen, mert ebbe rakjuk össze a salátát) 3
tojássárgáját 6 evőkanál porcukorral kikeverünk,
1 kis pohár 20 %-os tejfölt öntünk hozzá.
Összeállítás
A cukros, tojásos, tejfölös öntethez borítjuk a hagymát (levével együtt). A
burgonyát meghámozzuk és karikákra vágjuk, sózzuk és összeforgatjuk a
hagymás öntettel.

Diós-hagymás céklasaláta
Hozzávalók:
800 g cékla
1 kk. köménymag, só
100 g lilahagyma
80 g dió
200 g savanykás alma
100 g spenót

Az öntethez:
6 ek. vörösborecet
só, bors
1 mk. porcukor
10 ek. olívaolaj

A céklákat beáztatjuk hideg vízbe, alaposan megsikáljuk, és annyi hideg
vízzel, amennyi bőven ellepi őket, feltesszük főni. Hozzáadunk 1 kk. sót és
köménymagot, mérsékelt tűzön, fedő alatt puhára főzzük (kuktában
gyorsabb, a sípolástól számított 35-40 perc alatt megfő).
Közben az öntethez egy nagyobb-mélyebb tálban oldódásig keverünk a
borecetben 1-1 mk. sót és porcukrot, ízlés szerint borsozzuk, apránként

hozzáadjuk az olívaolajat. A lilahagymákat meghámozzuk, felkarikázzuk,
beleforgatjuk az öntetbe, lefedjük. Néhány szép gerezd kivételével durvára
vágjuk a diót, és a hagymához adjuk.
Az almákat meghámozzuk, magházukat kiemeljük, héjuk vastagságától és
ízlésünktől függően meghámozzuk őket vagy hámozatlanul vékony
gerezdekre, majd apró kockákra vágjuk, és azonnal az öntetbe keverjük. A
céklákat leszűrjük, még melegen meghámozzuk, kissé hűlni hagyjuk. 2 cm
vastag szeletekre, majd 2 cm széles csíkokra, végül kockákra aprózzuk, és a
hagyma-dió-alma együtteséhez adjuk.
A spenótot megtisztítjuk, váltott vízben megmossuk, kicentrifugázzuk vagy
konyharuhával szárazra lapogatjuk. A formásabb levélkékkel kirakjuk egy
nem túl mély tál szegélyét, a többit vékony csíkokra vágjuk, és a tál aljára
terítjük.
Tetejére halmozzuk a salátát, és a félretett diószemekkel díszítjük. Vajas
pirítóst kínálhatunk mellé.
Változat:
Készíthetjük diómártással is: 100 g majonézt simára keverünk 2 dl
joghurttal, 0,5 dl száraz fehér borral, 1 csipet porcukorral, ízlés szerint
sóval, frissen őrölt borssal és 1 csipet chilivel vagy cayenne-i borssal. 60 g
diót durvára vágunk, és 8- 10 szál felaprózott snidlinggel együtt a mártáshoz
adjuk. Beleforgatjuk a céklát, az almát és a kissé besózott, 2 ek. borecettel
pácolt lilahagymát levével együtt. 1 órát pihentetjük, hogy az ízek
összeérjenek, majd a „spenótágyra” terítve tálaljuk.

Vitaminos Káposzta-saláta
Hozzávalók:
1 fej édeskáposzta
2 fej vöröshagyma
2 sárgarépa

2-3 savanyú alma
majonéz, tejföl
cukor, citromlé

A káposztát uborkagyalun, a sárgarépát, almát nokedliszaggatón lereszeljük,
a hagymát nagyon vékonyan szeleteljük. Az egészet összekeverjük egy nagy
tubus majonézzel, egy nagy pohár tejföllel, cukorral, citromlével. Miután
összekevertük, legalább egy napig állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek!

Advent kapcsán
Az egyházi év kezdetén érdemes szemügyre venni, már csak idıszerősége miatt
is, annak legelsı idıszakát, az adventet és ahhoz kapcsolódó szokásokat,
hiedelmeket. Bálint Sándor Karácsony, húsvét, pünkösd címő könyvében a
következıket írja: ”…az egyház tanácsa szerint szent idı; az elızı
évszázadokban még négy hetes böjti elıkészület karácsony ünnepére, a Megváltó
érkezésére.”
A régi idıkben karácsony elıtt hat héttel, Szent Márton napján kezdıdött az
advent. Ezt az idıt „Krisztus testben eljövetelérıl való szent elmélkedésekre
készülı napoknak” tartották, ezért böjttel is megszentelték. Szerdán és pénteken
szigorú böjt volt, szombatonként pedig „húsételtıl való megtartóztatás”.
A középkor szimbolikus szemlélete szerint az advent négy hete Krisztus négyféle
eljövetelét jelképezi. III. Ince pápa megfogalmazásában elıször a test felhıjében,
aztán a kegyelem harmatában, majd a halál tusájában és végül az ítélet tüzében
jelenik meg a Megváltó. Ezt a négyes felosztást jeleníti meg az ilyenkor szokásos
adventi koszorú négy gyertyája is. Érdekes, hogy a középkori magyar liturgia
szerint advent elsı vasárnapján a Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló rész volt
az evangéliumi szakasz, jelképezve, hogy a „századok Királya” bevonul az új
egyházi évbe. Ennek kezdetét éjféli harangszóval jelezték.
Ma is szerves része az adventi várakozásnak a hajnali mise, a rorate. Ez is a
középkori liturgiából maradt ránk, és kizárólagosan közép- európai szokás. A
hajnali sötétség utáni nappali fény a Messiás érkezésének szimbóluma. Az
adventi idı szentjeihez is sok hagyomány főzıdik. Elég csak Szent Andrásra,
Borbálára, Miklósra gondolnunk, nem beszélve Lucáról, közvetlenül advent elıtt
pedig Katalinról. Mindamellett persze, hogy az adventhez annyi népszokás járul,
az egész karácsony elıtti idıszakot mélységesen tiszta, reményteli várakozás
jellemzi. Ez a várakozás teljesedik be a betlehemi Kisded születésével, és ez
tükrözıdik az egész hátralevı egyházi ünnepen.
A szent idı
Íme, szeretteim, elérkezett ez a jeles és ünnepi idıszak. A Szentlélek is így beszél
róla: a kegyelem ideje, az üdvösség, a béke és a kiengesztelıdés napja. Ezt az idıt
mennyi vágyakozásban, milyen kitartó sóvárgásban várták repesı szívvel hajdan
az ısatyák és a próféták. Milyen túlcsordult boldogsággal látta meg végre az igaz
Simeon! Milyen ünnepélyességgel tartotta meg mindig az egyház!
Így kell eltöltenünk: istenfélelemben, Istent dicsérı lélekkel, és az örök Atya
iránti szüntelen hálaadással irgalmáért, melyet e misztériumban megmutatott.
Egyszülöttjének eljövetelével ugyanis irántunk, bőnösök iránti szeretetébıl azt
küldte el, aki az ördög zsarnoki hatalmától megszabadít minket, az égbe hív, a
mennyei szentélybe vezet be, magát az igazságot mutatja meg nekünk, a helyes
erkölcsökre oktat, az erények magvait hinti el köztünk, kegyelme kincsivel tölt el
minket, végül pedig gyermekei és az örök élet örökösei közé vesz föl bennünket.

Amikor az egyház évenként megünnepli ezt a misztériumot, arra figyelmeztet,
hogy e nagy szeretet emlékét szüntelenül újítsuk meg. Megtanít arra is, hogy
Krisztus eljövetele nemcsak azoknak volt hasznára, akik az Üdvözítı korába
éltek, Hanem még most is közli erejét mindannyiunkkal, ha mi is befogadjuk a
szent hitünkbıl és a szentségekbıl kapott kegyelmet, amelyet ı érdemelt ki
számunkra.
Értsük meg: a világba ugyan testi valóságában egyszer jött el, de hozzánk - ha mi
meg nem akadályozzuk – minden órában és minden percben szívesen eljön, hogy
szellemi módon lakjék a lelkünkben kegyelmének bıségével.
Borromero Szent Károly püspök
Az ünnepi gondolatokat „összeollózta” Sárközi Béla

Áldott adventi készülıdést és kegyelmekben gazdag, boldog karácsonyt kívánok
minden jó szándékú mohai lakosnak.
Sárközi Béla
diakónus

VehetünkVehetünk-e boldog karácsonyt?
Nemrég Budapesten egy meghökkentı felszólítást olvastam: vegyenek boldog
karácsonyt! Elgondolkodtam. Lehet-e „boldog” karácsonyt vásárolni? Megértem,
hogy a cégeknek és eladóknak ez által boldogabb lenne a karácsonyuk. De hát,
csak ennyi lenne a karácsonyi boldogság? Hasonlítható-e karácsony egy nagy
bevásárláshoz? Mintha a karácsony pénzkérdés lenne! De akkor mi is a
karácsony, ha nem csak pénzkérdés?
Valóban tele vagyunk be nem teljesült elvárásokkal, vágyakkal, amelyek
karácsonykor fokozottan elıtérbe kerülnek. S azt szeretnénk, hogy karácsonykor
teljesüljenek azok. Karácsonykor nem is a pénzkérdés, hanem a bizalmatlanság, a
félrevezetettség érzete a legrosszabb. Vagy pl. a frusztráció, hogy a válságos
idıkben elveszítettünk, elrontottunk valamit, amit nem tudunk már egyedül
helyre hozni. Ez az egyedüllét, az egyedül való küzdés a túlélésért a
karácsonynélküliség egyik fontos jele. Vagy még lehetne sorolni. Ezekért az
okokért várjuk, hogy karácsonykor általános hiányérzetünkre azonnali, gyors
megoldást találjunk. Pedig ez nem megy ilyen egyszerően. Mert sajnos nem
tudunk kiszakadni lelkileg az életünk taposómalmaiból, még karácsonykor sem.
Csak ha oda tudunk állni Jézus elé, hogy kitárjuk szívünk és teljes szívvel vele
legyünk, hozzá térjünk, akkor kezdıdik el az új élet és a boldogság, a boldog
karácsony! Az az egyik gondunk, hogy nincs adventünk, nem figyelünk a lelki,
mennyei világra (pedig az „odafelvalókkal kellene törıdnünk” adventben, ahol
az örök értékek vannak). Nem várjuk eléggé az Urat és hirtelen köszön ránk az
ünnep. S akkor pénzzel akarunk boldogulni. Jézus nélkül. Így gyakran elmúlik
karácsony az életünkbıl, még mielıtt igazán elkezdıdött volna. Sokszor a
szeretet napja még el se kezdıdött, máris hamar véget ér.
Egy szakmunkás mesélte, hogy karácsonyi töltött káposztát ígértek neki, csak
szent este is menjen dolgozni. Kacagott és megrázta fejét. Azt mondta: szenteste
nem megyek dolgozni. Legalább ezen a napon szabadok lehetnénk minden
lelkileg lehúzó kötöttségtıl, hogy érezzük: Valaki jött hozzánk, értünk. Jézus jött
hozzánk, aki minden megoldatlan kérdésünkre, frusztrációnkra megoldást
hozott, ezért nem mehetek máshová, nem hagyhatom el İt. İ hozza számunkra a
fordulatot a szabadulás nélküli, beteljesületlen életünkre. Mert Jézus a Szabadító, aki
által nemcsak beteljesül a lelkünk, hanem „ki is teljesül” az életünk.
1. Jézus kapcsolatot teremt a boldog mennyei világ és a földi, hajszolt élet
között. Jézus születésével bevon minket az örök, mennyei életet felvillantó
kapcsolatba. Errıl énekeltek az angyalok is. Ezért teljesen más,
megvehetetlen beteljesülést hozó ünnep a karácsony.
2. Jelenléte összehoz minket és lelki gazdagsággal, boldogsággal áld meg.
Közösen megállunk egy pillanatra és az ajándékozó Jézus ajándéka által
mi is meg tudjuk ajándékozni egymást. De nem az ajándék, sem az
ajándék értéke, hanem az ajándékozó Jézus a fontos karácsonykor!

3. Kiteljesedéssel, reményteljes vigasszal, jövıvel és erıvel telünk meg, ha
megtudjuk, hogy Jézus a mi Megváltónk és Megtartónk, aki karácsonykor
született nekünk a Dávid városában. Általa lesz boldog karácsonyunk.
Jézus által, aki gazdagságot hozott nemcsak a szegény istállóba, hanem a
mi szobánkba, életünkbe, gyülekezetünkbe is!
4. Egészség nincs szívbéli öröm és beteljesült, megelégedett lelki élet nélkül.
Jézus hozott teljességet, egészséget, gyógyulást az egészségtelen életbe.
Mert egészek és egészségesek csak közösségi élet, családi és a hitélet által
lehetünk, ha a lelki élet örömei meggazdagíthatnak. Csak az egészségesek
tudnak tiszta szívvel egymásnak és Isten ajándékainak örülni. Ezt sem
lehet gyors pénzzel megvásárolni.
5. Karácsonykor Jézus jövetelével új életet, új szívet nyerünk, amelyre
mennyei fény ragyog. Karácsony a Jézus általi mennyei fényeknek való
szívbéli örvendezés. S ez az elsı karácsony óta tart. Csakis Jézus által, aki
szolgálni, jelen lenni, gyógyítani jött erre a világra. Jézus azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa, ami elveszett. İt pénzzel nem lehet megvenni.
Jelenléte kegyelem, amely érthetetlen, amely rég utunkon jár és minket
keres, hogy mi is megkeressük és megtaláljuk İt. Az igazi karácsony
mindig Jézus megtalálásának, felfedezésének az ünnepe is. Mert İ azért
jött karácsonykor, hogy megkeressen minket, akik nélküle elvesznénk.
Vele új idıszámítás kezdıdik életünkben. Krisztussal új idıszámítás
kezdıdik nemcsak lelkünkben, hanem családunkban és a pénztárcánkban
is. Mert jelenléte adja a beteljesülést és nem a sok vásárlás. İ a karácsony,
a bizalom, a reménység és beteljesülés öröme.
Jakab Sándor lelkipásztor
Sárkeresztes- Moha társegyházközség

