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A tojástól a tyúkig, a zöldségmag elvetésétől a paradicsom betakarításig tartó folyamatokat 
testközelből követhetik a medinai kisdiákok a napokban kezdődött iskolai program révén. 
Kihasználva a falusi környezet lehetőségeit, visszanyúlva a gyökerekhez.  
 
– Nekem az állatok tetszettek a legjobban. Lovon már ültem korábban is, de gyöngytyúkot eddig még 
nem láttam – összegezte az egyik medinai családi gazdaságban szerzett első benyomásait Pusztai 
Richárd, a medinai iskola másodikos diákja. Osztálytársa, Fábián Gábor számára viszont az jelentette 
a legnagyobb élményt, hogy részt vehetett a különféle zöldségek betakarításában. 
 
A gyerekek minderről a medinai iskolában a napokban elindult, nevezzük így, „sulifarm-program" 
nyomán számoltak be.  
 
Vén Attila polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: egyszerűen arról van szó, hogy szeretnék 
kihasználni a vidéki környezet adta lehetőségeket, közvetlen közelről bemutatva a gyerekeknek a 
hagyományos, természetközeli falusi életformát, gazdálkodást.  
 
A gyökerekhez való visszanyúlással pedig egyfajta szemléletet szeretnének elültetni a gyerekekben, 
rajtuk keresztül a családokban is. A faluvezető szerint mindehhez hozzátartozik a „lovas nemzet" 
hagyományainak helyben történő felélesztése is. Konkrétan azt tervezik, hogy néhány év múlva a 
medinai alsó tagozatos iskolából kikerülő gyerekek mindegyike tudjon lovagolni, megfelelően bánni a 
lóval. 
 
Vén Attila érdekességképpen azt is közölte: ezek az elképzelések már régóta érlelődtek a falu és az 
iskola vezetőinek a fejében, de hogy éppen most kezdték el a megvalósítást , abban közrejátszott, hogy 
a tanév indulása után nem sokkal kiderült: diákjaikat ebben a félévben nem tudják rendszeresen 
úszásoktatásra vinni Szekszárdra.  
 
Ekkor döntötték el, hogy most indítják el az új programot.  
Amelynek helyszínét egy helyi, az iskola közelében található, minőségi élelmiszer-alapanyagot 
előállító és feldolgozó, természetközeli gazdálkodást folytató családi birtok biztosítja. 
 
A gyerekek találkozhatnak ott őshonos magyar baromfifajtákkal, mangalica sertésekkel, juhokkal, 
kecskékkel és természetesen lovakkal. Nyomon követhetik, hogyan lesz a fészekben levő tojásból tyúk 
és a tyúkból tojás. Megtanulhatják, mit esznek a különféle állatok, hogyan kell gondozni, etetni, 
almozni őket, vagy, hogy miként készül a széna. A gazdaság kertészetében pedig a növénytermesztés 
egyes fázisait figyelhetik meg, a talajelőkészítéstől a vetésen át a növények kifejlődéséig, kipróbálva a 
betakarítást is. Ismereteket szerezhetnek a zöldségek, gyümölcsök feldolgozásáról, hogy hogyan kell 
lekvárt, vagy savanyúságot készíteni. 
 
A tananyagot az aktuális munkához igazítják 
 
Götz Csabáné, a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménynek vezetője 
elmondta, hogy ezen a gyakorlati ismeretszerzést biztosító foglakozásokat a környezetismeret tantárgy 
keretében tartják. Az első és a második osztályosok a növénytermesztéssel ismerkednek, a tananyagot 
mindig az aktuális mezőgazdasági munkákhoz igazítják. A harmadikosok és a negyedikesek pedig már 
az állatok gondozásába is bekapcsolódnak. Lovas foglakozásokat hetente egy alkalommal tartanak, 
már első osztálytól kezdve, a mindennapos testnevelés részeként. A személyes tapasztalatok 
maradandó élményt, nem utolsósorban pedig a mindennapi életben is hasznosítható gyakorlati tudást 
adnak a kicsiknek. Ezáltal a tananyag elsajátítása is könnyebbé válik számukra. 
A KÖVETKEZ Ő félévtől pedig az úszásoktatás is folytatódik számukra. 
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