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Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a 
MOHAI HÍRMONDÓ 

megjelenése alkalmából! 
 
 
Moha ’n’ tikver őzés 
 
Kis falu valahol Európában/Magyarországon/Dunántúlon/Móri-árok tövében: Moha. 
Nyugalmára büszke település, ám egyszer egy évben, egy napig magára vonzza a megtisztelő 
figyelmet: tikverőzés. Egyedülálló néphagyományunk. 
Farsangfarki elmebajnokság, amely arra hivatott, hogy elűzze a telet, és termékenységet 
varázsoljon… és kormozzon… sokat… Főszereplői a falubeli ifjú titánok, akik maskarát öltenek – a 
saját kis hierarchiájuknak megfelelően -, és a hömpölygő gyerektömegben derékig gázolva 
teljesítsék büszkén (vagy csak) vállalt kötelezettségeiket. 
A hadművelet sarkalatos pontjai a következők: 

• maskarába beöltözni 
• zsebeket korommal megtömni 
• maszkot fel, és 
• irány a falu 

Utóbbiról bővebben: 
• boldog-boldogtalant összekormozni 
• szómatörököt kísérgetni (ha felborult, felállítani, mielőtt a vásott kölkök ráugrálnak) 

 
 

VI. 
évfolyam 
1. szám 
március 

„Elmúlt a tél, itt a tavasz, 
minden bokor újra éled, 

a földből a virágokat 
előhúzzák a tündérek. 

Április is segít nekik, 
megáll minden kicsi fánál- 
virágot tűz mindenhová: 

tavasz van ott, merre járt már. 

Virágot hint a friss szélbe, 
száll a színek zivatarja- 

s merre elmegy, a kopár föld 
virágoktól tarkabarka.” 
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• lányok szedik a tojást 
• házaknál - igény szerint - tyúkokat kardio edzésnek alávetni illetve korommal 

bekenni 
• háziaktól fánkot, üdítőt, bort/alkoholt (18-as karika) köszönettel elfogadni és 

beburkolni 
• kurjongatni berekedésig 
• kormozni kifulladásig 
 

A jelmezek láttán a nem szakavatott szemlélődők bőszen vakargatják a fejüket, arcukról a 
következők olvashatók le: „Itt meg ki kivel van?” „Mi ez a két fiúleány?” „Az a madárijesztő 
megmozdult?!” Mohaiként nem lehet rajtuk nem mosolyogni, ahogy a megváltás reményében 
odafordulnak egy – az elsők közt felkent – harci felfestésben díszelgő, bölcs tekintetű bennszülött 
őslakoshoz, aki aztán ezredszer is készségesen előadja a tikverőző-monológot arról, hogy ki és 
miért és mikor és hogyan… Ahogyan az minden bemutató cikkben benne foglaltatik. 
Azt is olvashatja az érdeklődő fent említett cikkekből, hogy a szómatörök nevének ’szómája’ görög 
eredetű és ’testet’ jelent. Megvallva az őszintét: nem látom át, hogyan kerülhetett volna egy görög 
szó – manapság viszonylag divatos orvosi terminus technikus – dunántúli parasztok szájába (amikor 
az ’amnézia’ szó meghonosodása is csak pár éve történt, több száz epizódnyi dél-amerikai 
szappanopera árán). Ugyanakkor egyre inkább hajlok a felé a nézet felé, hogy más irányból kellene 
vizsgálni a kifejezés eredetét, valahányszor nagymamám a ’szalma’ helyett elegáns tájszólással azt 
mondja, ’szóma’ (hoppá!), ahogyan az ’alma’ helyett ’óma’ (vagy ’kell’ helyett ’kő’, ugyanakkor 
’kő’ helyett ’kü’ stb.). 
Ami azt illeti, nem nehéz ennek a kis népszokásnak néhány sorban összefoglalni a menetét, elvégre 
nem éppen egy magfúziós elmélet… De azért jócskán akad, ami nem kerül nyomtatásba vagy 
szerverre. 
Például amilyen lassan és óvatosan kenegetik ezek a titánok az óvodás kisgyerekek arcocskáját, 
hogy meg ne ijedjenek – nehéz feladat, ahogy kinéznek ugyebár… 
Vagy ahogyan állandóan kérdezgetik a szinte magatehetetlen szómatörököt – aki vitathatatlanul a 
nap hőse –, szomjas-e, éhes-e, bajtársiasan megetetik, megitatják, leültetik pihenni és feltámogatják, 
ha indulnak. Ahogyan bíztatják, hogy már csak kevés ház van hátra, és kivetkőzhet magából (persze 
csak szómatörök valójából). 
Vagy amikor a háziaktól kapott vörösborral koccint két bohóc, és egyszerre löttyintik az első 
kortyot a földre: az ősöknek. A vegytiszta élő néphagyomány… 
Az ilyen szösszeneteket látni kell minden évben, minden évben rácsodálkozni és elismerően 
bólogatni. Mert jó poén ez az egész tikverőzés, de több is annál…           
 

Jaskó Éva 
 
 
Tikver őzés rajz/írópályázat 

Hagyományos tikverőzésünkre évről évre rengeteg látogató érkezik, 
hogy megtekintsék ezt az egyedülálló népszokást – főleg gyerekek a 
környező és távolabbi iskolákból. Kíváncsiak lettünk, vajon milyen 
nyomot hagy bennük a rendhagyó kirándulás, mi tetszik nekik a 
legjobban, milyen élményekkel gazdagodnak. Pályázatot hirdettünk 
hát, hogy betekintést nyerhessünk kis vendégeink emlékei közé. 
Rajzok és rövid írások készítésére invitáltuk az érdeklődőket, akik a 
húshagyókeddi vendéglátásért cserébe rengeteg műalkotást küldtek vissza nekünk. A 
pályaművekből a pályázati kiírásnak megfelelően közzéteszünk Moha község honlapján – a 
beküldési határidő lejárta után. Távolabbi terveink szerint kiállítást is összeállítunk. Igazi élmény a 
jeles napunk eseményeit gyerekrajzokon keresztül viszontlátni. 
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Ízelítő a beérkezett pályaművekből 
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A platán 

Címerünk három mezőjének egyikét bírja. Ismerkedjünk meg hát 
vele egy kicsit alaposabban! 
Mohán, a Parkerdő területén, a Mohai Ágnes forrásának közvetlen 
környezetében találhatók a platánfáink, összesen 43 darab (Dr. 
Schmidt Gábor 2006-os számlálása alapján): 18 a forrás illetve a 
palackozó területét körbehatároló kerítésen belül helyezkedik el, 25 
példány pedig a forrástól vezető sétány két oldalát szegélyezi. A 43. 
fa a fajtársaitól kissé külön, a palackozótól keletre, vagyis a Gaja 
felőli oldalon harcol a fennmaradásáért az őshonos növényekkel. 
Egytől egyig tekintélyes képviselői fajuknak, hiszen becsült 
életkoruk 90 és 120 év közöttire tehető. Tisztes korukat még inkább 
csodálhatjuk, ha belegondolunk, micsoda viharos évszázadot 
vészeltek át. Hányszor kifordult sarkaiból a világ, ám ezek az 
óriások megállták a helyüket. 
Az elmúlt évszázad azonban nem múlt el nyomtalanul a platánfák 
fölött (sem). Fajtájuk összes hazánkban előforduló betegsége és kártevője fellelhető rajtuk, csúcsaik 
száradnak, felkopaszodnak, törzsük több helyen mechanikus sérülést szenvedett, sebeik helyén itt-
ott korhadások észlelhetők. 
Mindezen megpróbáltatások ellenére a fák nagyonis élnek, és viszonylag jó növekedést mutatnak! 
Hajdan a platán fejedelmi megjelenésének köszönhetően igencsak divatos volt, településközpontok 
és kastélyparkok sztárja, az idők folyamán mitológiai alakokká váltak, mint például az 1700-as évek 
egyik leghíresebb platánja, Isztambul büszkesége, a Boszporusz partján található Hét Nővér 
Platánfa, amely ihletője volt (többek között) a Margitszigeten lévő Hét Vezér Platánnak is. 
Mára több tényező hatására – úgymint levegőszennyeződés, aszfalt utak és burkolt terek elterjedése, 
magas épületek miatti széljárásviszonyok változásai, mezőgazdaságba bevont területek – egyre 
ritkábban találkozunk éltes fákkal, fiatal példányok is nehezen fejlődnek ilyen nehezített terepen, 
mint a mi modern, civilizált világunk. 
A platán márpedig nem gyönyörködtet akármilyen körülmények között, különösen érzékeny 
ugyanis a környezetére. A tiszta víz fájaként is aposztrofálják, vadon élő példányai kristálytiszta 
vizű patakok partján élnek, tőlünk kicsit délebbre. A mohai platánoknak a Parkerdőnél nem is 
lehetne jobb helyük. Az sem tekinthető valószínűtlennek, hogy maga az Ágnes-forrás köztudottan 
gyógyhatású vize is táplálja az öreg óriásokat, elvégre mérések szerint helyenként már 5 méter 
terepszint alatti mélységben észlelhető a savanyúvíz nyoma a talajban (Szontagh Tamás). 
Ezek a különlegespéldányok jelentős értéket képviselnek, korukból úgyis, mint méretükből 
fakadóan. Eme ’jelentős érték’ számokban kifejezve a Radó-féle értékelési rendszer szerint 1 és 4 
millió Ft közöttire becsülhető… példányonként! 
Mindegyikük megérdemli és igényli az odafigyelést és a megbecsülést. Elvégre a falu oszlopos 
tagjai… 

Jaskó Éva 

 
Felhasznált irodalom: Dr. Schmidt Gábor Dendrológiai szakvélemény Mohán az Ágnes forrás környezetében található idős 
platánfákról 2006 
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Állandó programok, melyekre szeretettel várunk mindenkit! 
 
Zumba: minden kedd 19 órától a Közösségi Házban 
Népdal kórus: miden szerda 19 órától az óvodában 
Könyvtár, könyvbörze: minden csütörtök 17-19 óra könyvtárban 
Ügyes kezek: minden csütörtök 17 órától a könyvtárban  
Ifiklub : előre egyeztetés szerint (csocsó, billiárd, póker, ping-pong stb.) a Közösségi Házban  
 
 
 
 

Közérdekű információk 
 
Háziorvosi rendelés Háziorvos: dr. Varsányi Éva 
Rendelés Moha 
kedd: 14:00 - 16:00 
péntek: 8:00 - 10:00 
Háziorvos kéri a kedves betegeket, hogy a zavartalan ellátás érdekében legkésőbb a rendelés vége 
előtt 15 perccel szíveskedjenek megérkezni, valamint a házhoz hívások bejelentését a rendelés első 
órájában várja. 
Telefonszámok: 22/440-377, 06 30/690-2614 
 
Rendelés Sárkeresztes 
hétfő: 8:00 - 11:00 
kedd: 16:15 - 18:00 
szerda: 8:00 - 11:00 
csütörtök: 15:00 - 18:00 
péntek: 10:15 - 12:00 
 
Gyermekorvosi rendelés Gyermekorvos: dr. Csizmazia Péter 
Rendelés Székesfehérvár, Batthyány u 12. Maroshegy 
hétfő: 8:00 - 11:00 
kedd: 15:00 - 18:00 
szerda: 8:00 - 11:00 
csütörtök: 15:00 - 18:00 
péntek: páros hét: 8:00 - 11:00, páratlan hét: 15:00 - 18:00 
Tanácsadás: kedd: 13:00 - 14:30 
 
Rendelés Sárkeresztes 
hétfő: 12:00-13:00 
kedd: 11:30 - 12:30 
szerda: 13:00 - 14:00 
csütörtök: 13:15 - 14:15 
péntek: 12:30 - 13:30 
Tanácsadás: szerda: 13:00 - 14:00 
 
Rendelés Moha 
kedd: 10:00 - 11:15 
Tanácsadás: csütörtök: 12:00 - 13:00 (időpontkérés szükséges!) 
  



              
6. oldal        2012. március 20. 

 
 
 
Fogorvosi rendelés Fogorvos: dr. Joó Andrea  
Rendelés Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 5. 305-923 
hétfő: 7:00 - 13:00 
kedd: 12:00 - 18:00 
szerda: 15:00 - 17:00 
csütörtök: 8:00 - 14:00 
péntek: 8:00 - 12:00 
 
Rendelés Sárkeresztesen (új orvosi rendelőben) 
szerda: 8:00 - 14:00 
  
Védőnő Dr. Kaifisné Buzás Csilla Tel: 06 30/405-1629 
Tanácsadás Mohán: minden szerdán 10:15 - 11:45 óráig. 
  
Gyógyszertár Sárkeresztes, Kossuth utca 44. 
hétfő: 14:00 - 15:30 
kedd: 13:30 - 16:00 
szerda: 8:00 - 12:00 
csütörtök: 14:00 - 16:00 
péntek: 13:30 - 15:00 
 
 
Gyermekjóléti szolgálat  Családgondozó: Jakab-Németh Gabriella 
Fogadóóra: minden csütörtökön 9:30-11:30-ig 
 
 
Családsegítő szolgálat   Családgondozó: Buthné Fehér Julianna 
Fogadóóra: minden szerdán 12:00-14:00-ig 
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  ,Húsvét                
 
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. E napon ünnepeljük Krisztus feltámadását. 
A húsvét a feltámadás és a megváltás alapgondolatát foglalja magába. Az emberi alakban 
megtestesült Isten alászállott a holtak országába, majd harmadnapon feltámadt, s ezzel 
győzedelmeskedett a halálon, a gonosz erőin. 
A tavasz a megújulás, az újjászületés évszaka. Sok nép szerint az élet, a halál és a feltámadás a 
természeti ritmus rendjét követi. Ez jelképezi a földben rejlő mag kikelését, az emberek örök 
reményét a megújulásban, a feltámadásban. 
A feltámadás gondolata olyan mély emberi vágy, mely koroktól és nemzetektől függetlenül minden 
emberi lény sajátja volt és marad. Az a vágy, hogy az élet győzedelmeskedjék a halálon, az 
elmúláson. 
 
 
 
                                                  Bíró András: Ez a húsvét                                                          
                                                
Ez a húsvét olyan ünnep, 
fák, virágok megzsendülnek,    
 mintha húznák-vonnák őket, 
oly sebesen, gyorsan nőnek. 
 
Ez a húsvét olyan ünnep, 
fiatalok megszédülnek, 
összebújnak, sugdolóznak, 
szavakból szép jövőt fonnak. 
 
Ez a húsvét olyan ünnep, 
Szelek, vizek megperdülnek, 
Hol a napfény, hol a zápor 
Nyes nagyobb részt a határból. 
 
 
                                                                 
                                                    Szirmos jövőnk féltve, óva 
                                                    Készülődünk még nagyobbra,  
                                                    El nem érhető csodára: 
                                                    Örökös harmóniára. 
 
 
 

 
 

Moha Község Önkormányzata 
Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány 

Ez a húsvét olyan ünnep, 
Sírás és bánat, elülnek. 
Minden örül, hogy létezhet, 
Hogy nagy lélegzetet vehet. 
 
Ez a húsvét olyan ünnep, 
Bocsánata van a bűnnek 
Fönt a hegyen az a Kereszt 
Új élet útjára ereszt. 
 
A tél szennyét mind lemosva 
Készülődünk a holnapra, 
A pünkösdre, szép pünkösdre, 
Lángos csodák jövésére. 
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Akik megtehetik, támogassák munkánkat adományaikkal.  

A legszerényebb összeg is hozzájárul településünk életének színesítéséhez. 
 

(Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány adószáma: 18491493-1-07)  
 

A személyi jövedelemadó 1 %-a Alapítványunk fontos bevételi forrása.  
Az SZJA bevallás elkészítésekor ne feledkezzen meg Moháról! 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mohai Hírmondó, időszakosan megjelenő hírlap 
Kiadja: Moha Község Fejlődéséért Közalapítvány és Moha Község Önkormányzata közösen 

Szerkesztik a hozzászólók ötletei nyomán: Kovács Sándorné, Bíró Sándorné, Bodriné Ágota, Jaskó 
Éva, Bencsik Irén 

Ingyenes, ezért előfizetési információk nincsenek 


