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Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Beszélgetés a múltról”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2017. január 01. – 2017. január 31.

Hagyományainkat megidézve – Régi idők kulturális élete
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2017. január 23.

Elvégzett tevékenység:
A hagyomány egy adott közösség tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség
fennmaradását támogatja. Az ily módon összegzett közösségi tudás a közösség
magatartásformáinak, szokásainak lassabban vagy gyorsabban változó rendszerén belül
működik.

E formák nem öröklés útján jutnak el egyik nemzedéktől a másikig, hanem az eltanulás
(nyelv, megfigyelés, tapasztalat, mozgásformák leutánzása), elsajátítás folyamatában válnak a
különféle típusú közösségek tagjainak birtokává, szervezik ezek viselkedését, tevékenységét.
A hagyomány megsértését a közvélemény büntette.

A hagyományok ismerete, betartása, követése a korábbi társadalmakban az egyén számára
egyfajta védelmet, a közösség által történt elfogadást, elismerést is jelentett, míg a
hagyományok indokolatlan megszegése kirekesztettséget hozott magával.

A 20. században az iskolák fontos részt vállaltak a természeti és kulturális örökségre való
figyelemfelhívásban is.

A program résztvevői elmondták, hogy az ő fiatal korukban mely kulturális rendezvények
voltak, azokat, amelyekkel hagyományokat.

Kukoricafosztás: Kukoricatörés után a házhoz szállított csöveket vidám nótázás, tréfálkozás
mellett a csuhétól megszabadították. A fiatalok a talált üszkös kukoricával egymást
bekormozták, lányoknak bajuszt festettek és babákat készítettek.

Aratási ünnep: Népi ruhába öltözött fiatalok felvonulása volt, magukkal vitték a búzából
kötött harangot és a szentelésre megsütött kenyeret. Este táncmulatság következett.
Szüreti felvonulás: Ökrös és lovas szekereken magyar ruhában lányok és fiúk vonultak fel
éneklés közepette. Az első szekéren a bíró és felesége, a következőkön a népi táncosok,
szőlőszedők, puttonyosok. Este a szőlővel feldíszített teremben táncmulatság kezdődött. Akit
a kerülő szőlőlopáson rajtakapott, az a bíró által megszabott büntetést kifizette.

Fonóbeli munkák: A hosszú téli estéket a fiatalok a fonóházakban töltötték. Külön fonóház
volt a gyermeklányoknak, hajadonoknak, asszonyoknak. Legvidámabb volt a hajadonok
helye, ahová a legények is betértek. Beszélgettek, énekeltek, tréfálkoztak. A szombati napon
fonóházi bált szerveztek.

A program résztvevői jószívvel és vidáman emlékeztek vissza a felsorolt programokra, egy
pár pillanat erejéig visszahozták a fiatalságukat.

Alsómocsolád, 2017. január 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte:

