„Elvégeztük, elvégeztük
Az aratást, aratást
Készítsd gazda, készítsd gazda az
Áldomást, áldomást.”

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a
MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 2. számának
megjelenése alkalmából!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az előző számunkban meghirdetetett programjaink a
tervezettek szerint sikeresen zajlottak. Megemlíthetjük az újból hagyománnyá vált
májusfaállítást, de ne feledkezzünk el a szokásos sportnapról és gyermeknapról sem!

Polgárdiban került megrendezésre az I. Székesfehérvári Kistérségi Nap, melyen
településünk „Moha és Páfrány” néven képviseltette magát. Előkelő III. helyet szereztünk
a gulyásfőző versenyen, melyben főszakácsként Molnár Gyula és Glacz Károly jeleskedett.
Nem szégyenkezhetünk focicsapatunkkal sem, bár a harmadik helyért folytatott
küzdelemben alulmaradtunk, de büszkék vagyunk a negyedik helyre. A horgász páros
sem maradt el mögöttük, mert ők is a negyedik helyen végeztek. Reméljük, hogy jövőre
településünkről nagyobb létszámmal küzdünk meg a kistérség csapataival.
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Tavaszi hónapok azonban nemcsak a szórakozásról szóltak. Elkészült a Fő utca egy
részének járda felújítása, az ott élők nagy örömére. A felújítást a járda
használhatatlansága és balesetveszélyessége tette szükségessé, egyben megszépült a falu
képe. Ezzel még nem ért véget a fejlesztések sora.

Moha Község Önkormányzat Képviselőtestülete szeretettel meghívja Önt
és Kedves Családját 2010. június 25-én (pénteken) 15 órakor a Mohai
Egészségház avató ünnepségére.
Moha Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tisztelt Mohaiak!
Nagy örömünkre szolgál, hogy településünk lakossága részére 2010. július 1-től
használatba adhatjuk az új orvosi rendelőt és védőnői tanácsadót. Ez idáig elég mostoha
körülmények között történt településünkön az egészségügyi alapellátás. Az épület állaga,
mérete, berendezése, alapfelszereltsége nem felelt már meg az előírásoknak és
természetesen az igényeinknek sem. A Posta megszűnésével lehetőségünk nyílt arra, hogy
az épületet pályázati támogatással megvásároljuk, hiszen elhelyezkedése miatt is kiváló
lehetőséget láttunk abban, hogy a későbbiekben javítsunk az ellátás helyzetén.
Pályázatot adtunk be az átalakítás költségeinek finanszírozására. Több évet vártunk a
pályázat kiírására, majd két évet az elbírálására, sajnos hiába, mert Nem nyertünk. Arra a
megállapodásra jutottunk, hogy az alacsony lakosságszámú településeket nem támogatják,
hiszen csak kevesen részesülhetnek az UNIÓ-s és hazai pályázati pénzekből. Ezért a
Képviselőtestület úgy döntött, hogy a fejlesztés nem várhat, saját forrásaink
felhasználásával kell a beruházást megvalósítani.
Az orvosi rendelő épület átalakítása, gépészet rendszere:
az udvar, a parkoló kialakítása, az utcai bejáró:
a bútorzat, berendezés:
alapfelszerelés (nem végleges)
került.

20.067.554 Ft-ba,
2.879.100 Ft-ba,
691.789 Ft-ba,
111.305 Ft-ba

A kivitelezés elsődleges szempontjainak tartottuk a legkedvezőbb árajánlatokat, valamint
hogy ennek függvényében lehetőség szerint a településünk vállalkozóit bízzuk meg a
munkával.
Bízunk abban, hogy az új egészségház mindenki tetszését elnyeri és az átmeneti helyzetet
követően az alapellátás zavartalanul folyik és teljes mértékben megfelel igényeinknek és
elvárásainknak.
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Dr. Csiák Gyula háziorvosunk június 30-ával elhagyja településünket, átmenetileg Dr. Nap
Ágnes Háziorvosi BT. veszi át a feladatot.

Helyettesítési rend: 2010. július 1-től az új orvosi rendelőkben
Napok
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Sárkeresztes
rendelési idő
1400 - 1600
1400 - 1500
800 - 1000
1515 - 1615
1300 - 1500

Moha
rendelési idő
15
15 - 1615
1015 - 1145 tanácsadás
1400 - 1500
-

Kívánok mindenkinek jó egészséget, várunk mindenkit az ünnepélyes átadásra, hogy
mindenkinek lehetősége nyíljon megtekintésére, hogy az első alkalommal ne betegség
miatt kelljen az új rendelővel ismerkedni!
Önkormányzat nevében Kovács Sándorné

Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy mi lesz a megüresedett orvosi rendelővel.
Rendbetételét követően a könyvtárnak ad új helyet, így a nagyobb helyiségben a helyi civil
szervezetek kulturáltabb körülmények között tarthatják meg programjaikat.
A könyvtár helyiségében rendezzük be helytörténeti gyűjteményünket, - melyhez
továbbra is kérjük a lakosságát segítségét, hogy nézzenek körül a padláson és a pincében, hogy a még fellelhető régiségeket méltóképpen helyezhessük el. Akinek van felajánlható
„kincse” kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban. Szeretnénk, ha már a falunapon sor
kerülhetne a megnyitójára.

Kicsit „más témában” is történik változás a falu életében.
Sikerült szert tennünk egy „nagy testvérre”. Az Erdélyben található Nagymoha község
református lelkipásztora azzal a szándékkal keresett meg bennünket, hogy szívesen
építenének ki velünk testvértelepülés kapcsolatot. Természetesen igent mondtunk. Így
már Mohának is van testvértelepülése. Vélhetőleg a szeptemberi falunapon már
elkezdődik az ismerkedés. Az érdeklődők többet tudhatnak meg a községről a
http://nagymoha.fw.hu honlapon.

Ismét a szórakozás…
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2010. június 26-án immár 3. alkalommal tartjuk a SZENT IVÁN NAP-ot.

Tervezett programok

9 órától a futballpályára várjuk az érdeklıdıket a FOCI-TORNÁ-ra, ahol 4
csapat, a Mohai nısök, nıtlenek és a „külföldi” játékvezetık és rendırök mérik össze ügyességüket.
Igazi rangadóra van kilátás, ezért várunk mindenkit, hogy jöjjön és szurkoljon.

A program 17 órától a Közösségi Ház udvarán folytatódik
-

Kajári Ilona megnyitója a Szent Iván Napi szokásokról és nap éj egyenlıségrıl.

-

Hagyományos virágkötés, koszorúfonás.

-

Közösségi Házban kiállítás az iszkaszentgyörgyi foltvarrók munkáiból, az udvaron pedig a
technikájával ismerkedhetünk.

-

Eddigi hagyományoknak megfelelıen szerepelni fognak, hastáncosok, tőzzsonglırök,
természetesen máglya is lesz. Ha nem is az erdıben, de nem fog elmaradni az éjszakai lámpás
túra sem.

-

Meglepetés vacsoráról mint mindig, helyi mesterszakácsunk Glacz Károly és szők családi köre
gondoskodik. Menü: pusztapörkölt savanyúsággal.

-

Zene: állandó D. J. Dobribán Géza

Igazi jó szórakozást és kikapcsolódást ígér ez a nap. Várunk mindenkit!

Aktualitások
Nyári állandó programok:
- Baba-mama klub minden szerdán 15-18 óráig
- Rajzszakkör kéthetente csütörtökön 18 órától
- Könyvtár: minden csütörtökön este 17-19 óráig
- Minden péntek délután 17 órától lehetőség van: asztaliteniszezni, pókerezni,
tollaslabdázni, társasjátékozni, (igény szerint).
5. oldal

2010. június 21.

Tanulmányi verseny végső időpontja június 30. Nyilvános eredményhirdetés a
szeptemberi falunapon.

Kedves Olvasóink!
Hajlamosak vagyunk azt gondolni „Velünk ez nem történhet meg”, pedig bármelyikünk
válhat bűncselekmény áldozatává. Közöttünk is vannak olyan csoportok, akik fokozottabb
veszélyeknek vannak kitéve. Ilyenek például az időskorúak, akikről az elkövetők azt
gondolják, hogy velük szemben valamilyen főlényben vannak.
Időskorúak sérelmére leggyakrabban elkövetett bűncselekmények:
- lopás (betöréses lopás, trükkös lopás, besurranásos lopás)
- rablás
- csalás.
Mit tehetnek?
- Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, értékeikkel nem hivalkodjanak.
- Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és kaput!
- Ne engedjenek be idegeneket a házukba, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak is,
vagy bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy segítséget kérnek.
- Ha díjbeszedő egyéb „Hivatalos ember, vagy emberek” érkeznek, kérjenek tőlük
igazolványt, hívják át a szomszédot, ismerőst, vagy kérjenek segítséget telefonon, akár
a Rendőrségtől is (107, 112)
- Jótékonysági célra gyűjtögetőktől kérjenek csekket (rendes, sárga színű, postai befizető
csekket), lehetőleg ne adjanak készpénzt, és főleg ne engedjék be őket az udvarba,
házba!
- Fontos tudni, hogy amit a postás kézbesít nyugdíjat, illetve az a pénz, amit a
pénzintézet folyósít, az nem lehet hamis, azt nem kell ellenőrizni, mert az már
ellenőrzött!
- Postaládára csak vezetékneveket írjanak, hogy ne lehessen következtetni az ott lakó
nemére, családi állapotára, a keresztnév ismeretében régi ismeretségre hivatkozni.
Amennyiben mégis bűncselekmény történik a sérelmükre, azonnal értesítsék a
Rendőrséget a 107-es hívószámon!

Mindenkinek kívánunk kellemes pihenést, kikapcsolódást a nyári
hónapokra!
Hírlevelünkkel legközelebb szeptemberben jelentkezünk.

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