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ég ha ítélkezésünket mások élete felett a jó szándék vezér-

li is, akkor is van sajnos egy rossz hírem: senkit sem védhetünk meg

Önmagától, Sorsától, Életétõl! Senkit, saját magukon kívül. Min-

denkinek meg kell tapasztalnia saját életén keresztül a boldogsá-

got és a csalódottságot is, a bánatot, az örömöt, a barátságot, a

becsapottságot, mindent! 

Kívülrõl nagyon okosan meg tudják mondani, hogy mit
és hogyan csinálhatnának másként, ha a másik helyében

lennének! De a Sors máris elé tár egy hasonló szituációt,
hogy tessék, most megmutathatod, és akkor jön rá, hogy ez

közel sem olyan könnyû, mint ahogy ítélkeztünk.  

Szívbõl üzenem azoknak, akik naponta ítélnek másokat, hogy
foglalkozzon mindenki a  saját Életével,  merjen álmodni bele nagy

dolgokat,  éljen a saját valóságának megfelelõen! Hogy ez másnak ha-
zugságnak tûnik? Semmi baj, Mindenki a saját Sorsának felelõse, és ha

valamit nem jól csinál, senkit nem vonhat felelõsségre, csak saját magát!
Aki boldognak hiszi magát, az is lesz! 

Ne feledd, aki ítélkezik, elõbb-utóbb elítéltetik!

Vén Attila
polgármester

„Mielõtt elítélsz, vedd fel a ci-

põmet és járd végig az

utamat. Járd végig a

múltamat, érezd a

könnyeimet, éld át a

fájdalmaimat, az

örömömet. Tedd meg

a lépéseket, ame-

lyeket én megtettem és botla-

dozz meg minden kövön,

amelyen én megbotlottam. S

mindegyik botlás után állj fel

és menj tovább, úgy ahogy én

tettem. Csakis ezután ítélkez-

hetsz rólam, felettem. Akkor

mondhatod, hogy 

ismersz! ”

(ismeretlen szerzõ)
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Justitia, az igazság istennõje

Medina Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

közmeghallgatást tart
2013. április 17-én (szerdán) 1730 órai kezdettel 

a medinai Mûvelõdési Házban

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

54. § A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésõbb tizenöt napon belül választ kell adni.

Számtalan éérv sszól aa bbioéte-
lek mmellett: aa llegújabb kkuta-
tások sszerint ffele(!) mmennyi-
ségû bbioétel uugyanannyi ttápp-
anyagot ttartalmaz, mmint eegy
adag áátlagos éélelmiszer.
Mentes aa kkáros aadalékanya-
goktól, oolyan ttermészetes
élelmiszer, mmely vvalóban ttes-
tünk, éés nnem aa ggyártók iigé-
nyeit ffedezi.  SSági TTibor éés ffe-
lesége, GGabi eebben aa sszel-
lemben ttermeszti aa nnövénye-
ket éés ttenyészti aaz áállatokat.
Az eelmúlt éévek ttappasztalatai-
ról kkérdeztük õõket.

Az emberi szervezet a bioélel-
miszerekre van tervezve, ezért
nem csoda hogy a mai iparsze-
rû mezõgazdaság és élelmi-
szeripar által elõállított ter-
mékek megoldhatatlan
problémát jelentenek ne-
ki. Az evolúció több
százezer éve alatt nem
találkoztak szervrend-
szereink kemikáliákkal,
így az utolsó 50-60 év által rá-
juk erõszakolt, természetide-
gen anyagok tömege szerteága-
zó problémákat okozhatnak ne-
kik. A ma élõ ember genetikai
tekintetben teljes mértékben
azonos a középkor emberével,
ezért számunkra az is érthetet-
len, hogy ekkora terhelést egyál-
talán elvisel ez a rendkívül bo-
nyolult szervezõdésû rendszer.

Azt gondoljuk, mindenki ér-
ti, hogy mit jelent az öko- vagy
biogazdálkodás, de tapasztala-
tunk szerint van egy kis zavar a
fogalom körül. 

Az indok, ami miatt úgy dön-
töttünk, hogy biogazdálkodás-
ra adjuk a fejünket az volt, hogy
szilárd meggyõzõdésünké vált

az az elgondolás, ami szerint a
családunkért és közeli hozzá-
tartozóinkért úgy tehetünk a
legtöbbet, ha áttérünk a
bioélelmiszerek termelésére és
természetesen a túlnyomó
többségbeli fogyasztására is.
Hisszük, hogy az egészség
megõrzésnek egyik legfonto-
sabb tényezõje az egészséges
táplálkozás. Azt gondoljuk
hogy bioélelmiszereket profit-
orientált módon nem lehet ter-
melni, elõállításuk piaci alapon
nem mûködik. Ha a valódi be-
kerülési költségeiket elemez-
nénk, az iparszerûen elõállított

termékek árának 3-4-szeresé-
ért sem lenne érdemes termel-
ni ezeket. A mi esetünkben a
mérleg másik serpenyõjében
az „egészség” van, amit min-
dennél fontosabbnak tartunk.

A „bionövény” azt jelenti,
hogy termesztése során mes-
terséges kemikáliát és mûtrá-
gyát nem használunk. A nö-
vényvédelem szigorúan terve-
zett vetésforgóval, „védõ növé-
nyek” használatával, a termesz-
tett fajokat „egymás védõnövé-

nyeiként” használva, illetve a
biotermesztésben engedélye-
zett növényi fõzetek használa-
tával történik. A fõ hangsúly a
megelõzésen van, a technológi-
át úgy kell kitalálni, hogy a kár-
tevõknek és a kórokozóknak a
lehetõ legkisebb lehetõsége le-
gyen a szaporodásra. Itt hárul
nagy szerep a talajerõ vissza-
pótlására és az öntözésre. Csak
tökéletes tápanyagállapotú és
vízháztartású, jól átszellõzte-
tett talajon képzelhetõ el jó
kondíciónak örvendõ haszon-
növény. A tápanyagvisszapót-
lást érlelt trágyakomposzttal, az

öntözést csepegtetõ
rendszeren keresztül,
esõvízzel végezzük. A
talajmûvelésnek a talaj-

védelmet, illetve a ta-
laj biológiai aktivitá-

sának növekedését
kell szolgálnia. Az
ágyások rendszere,

a talajtakarás és a
nagy mennyiségû

komposztált trágya
bekeverése mind-mind

a talaj élõ szervezeteinek
számát gyarapítja, ezáltal a

talaj minõségét javítja.
A mai biotermesztés gyakor-

latilag a 100 évvel ezelõtti gaz-
dálkodás továbbfejlesztett vál-
tozata, a jelentõs különbség a
termesztett növények geneti-
kájában van. Sajnos a mai gene-
tikák az iparszerû termesztésre
nemesítettek, ezért nagyon ne-
héz biotermesztésbe fogni
õket. A kulcskérdés tehát az,
hogy régi zöldség- és gyümölcs-
fajták beszerezhetõek-e, illetve
bírják-e a harcot a nagyüzemi
termesztés által akaratlanul fel-
szaporított és ellenállóvá tett

kártevõkkel és kórokozókkal.
A  családi biogazdálkodás-

nak még számos olyan hozadé-
ka van, mely nem kötõdik szo-
rosan a magas minõségû élel-
miszerek elõállításához, de a
testi és lelki egészség kialakulá-
sát és megõrzését legalább any-
nyira befolyásolja. A farmon
végzett sok fizikai munka jó
példával szolgál a gyermekek
elõtt, látják, megtanulják és
megszeretik az alkotó munkát,
megtanulják megbecsülni an-
nak gyümölcsét. Kitartásra, ta-
karékosságra, a természet sze-
retetére és tiszteletére neveli
õket, az egyéniségük fejlõdését
pozitívan befolyásolja. A közös
munkavégzésnek, illetve a far-
mon végezhetõ szabadidõs te-
vékenységeknek erõs csa-
ládösszetartó ereje is van,
amely a mai bizonytalan társa-
dalmi miliõben igen nagy je-
lentõséggel bír.

Sági család

Bemutatkozás

Medina Gyöngye Biobirtok

Egy idõs fa évente közel 200 kg oxigént ter-
mel, miközben egy személyautó évente több
mint 5000 kg oxigént használ fel. Vagyis 25
idõs fa tudná pótolni egyetlen személyautó
évi oxigén-felhasználását. Szerencsére a köz-
ségekben - így Medinán is - még bõven több
a fa, mint a gépjármû, ami hozzájárul a falvak
egészségéhez. A vadgesztenyelevél-aknázó-
moly hazánk új faunaelemeként 1993-ban je-
lent meg. Az 1994. és 1995. években több ne-
vezetes, vadgesztenyével övezett belterületi
parkban tömeges kártételével hívta fel magá-
ra a figyelmet. Azóta országosan elterjedt kár-
tevõvé vált. A vadgesztenye aknázómoly a
lomb kártevõje, lárvája azok színén, a bõrszö-
vet alatt jellegzetes aknákat készít. 

A vadgesztenye aknázómoly terjedése
évek óta töretlen, károsítása aggasztó mérté-
kû. A fák levele a vegetáció második felére jó-

részt megsemmisül. A több éven át tartó ko-
rai lombvesztés miatt a fák legyengülnek, ami
megnyilvánul a termetes fák koronáinak re-
dukálódásában. A helyzet különösen kritikus
lakott területeken, parkokban, tereken, ahol
kis csoportban vagy egyedi faként telepítet-
ték díszítõelemként a vadgesztenyét. Önkor-
mányzatunk kiemelt feladatának tartja a gesz-
tenyefák védelmét. Harmadik éve a törzsbe
való injekciózással érjük el azt, hogy a fák
minden részébe eljusson az ellenszer, így
próbáljuk megmenteni a fákat.   

De honnan is ered a gesztenyefa (Castanea)?
A bükkfafélék (Fagaceae) családjába tarto-

zó, dísz-, ipari- és gyümölcsfákat magába fog-
laló növénynemzetség. Fajai az északi mérsé-
kelt övben õshonosak. Négy faj esetében a
szúrós kupacsok 2-3 ehetõ makkot rejtenek,
további hat vagy több fajnál kupacsonként

csak egy makk fejlõdik. Gyakran gesztenyé-
nek nevezik még a vadgesztenye (Aesculus)-
fajokat, mert azok magja kissé hasonlít a sze-
líd gesztenye makkterméséhez, toktermésük
kopácsai pedig a gesztenye kupacsához.
Rendszertanilag azonban a két nemzetség
elég távol áll egymástól. 

A medinai vadgesztenyefák
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„Civil szervezetek, akkor jönnek létre, amikor egy
hang egyszerre szólal meg több emberben” –
mondta Halász János, az Ember Erõforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára.

1998 tavaszán, Medinán is megszólalt ez a
hang és 88 nyugdíjas megalapította a Medinai
Nyugdíjasok Érdekszövetségét.

Az elsõ közgyûlés 1998. február 20-án volt.
Ezen közgyûlésen fogadták el a szövetség alap-
szabályát, amely a mai napig érvényes. A Tolna
Megyei Bíróság 1998. május 26 -án vette nyil-
vántartásba a szövetséget Csizmadia János el-
nökletével.

Szövetségünk célja és feladata, hogy célkitû-
zéseinket az elnökség és a tagság aktív részvéte-
lével megvalósítsuk. Céljaink megvalósítása so-
rán a helyi és megyei önkormányzati, társada-
lombiztosítási és más nyugdíjas szervezetekkel
kapcsolatot tartsunk és együttmûködjünk.

2013-ban szervezetünk 15 éves. A jelenlegi ve-
zetõség 2007. március 8-a óta szervezi a közös-
ségi programjait, életét.

A vezetõség minden hónapban legalább egy-
szer összejön, hogy megbeszélje a soron követ-
kezõ feladatokat, értékelje az elvégzett munkát.

A tagságot minden esetben írásban és szóban is
tájékoztatják. A szövetség tagsága önkéntessé-
gen alapul. A tagok évente tagdíjat fizetnek. A
vezetõség arra törekszik, hogy jó kapcsolatot
alakítson ki a helyi civil szervezetekkel, az óvo-
dával, iskolával, önkormányzattal. Minden ren-
dezvényen, faluprogramon ott vagyunk, ahol
számítanak ránk, kérik a segítségünket. 

Sajnos az átlagéletkor egyre magasabb, és
minden évben valakitõl búcsút kell venni örök-
re. Rendezvényeinken térítésmentesen használ-
hatjuk a kultúrházat. Itt kapott egy állandó szo-
bát a szövetség, ahol a megbeszéléseket tarthat-
juk.

Az idei születésnapi közgyûlést március 9- én
tartotta a szövetség. A vezetõség beszámolói
után köszöntöttük a szervezet nõtagjait és szü-
letésnaphoz híven elfogyasztottuk a tortát is. 

Minden nyugdíjasnak - nem csak a szervezet
tagjainak - kívánok a vezetõség nevében jó
egészséget, vidámságot. Kívánom azt is, hogy
minél többen és többször tudjunk találkozni -
legalább még 15 évig!

Sárdiné Iker Anna 
elnök

A tél!
Kihullott a felhõk sötét szemébõl a
könny, 
S a föld hideg testére ráfagyott
Fehér vitorlaként feszült a tájra a hó
Áldott súlya alatt a természet
hallgatott!

A napfényben csillogva, a kék égre
pillantott!
Könyörgõen enyhébb idõkre várva!
Remegtetett sok embert és állatot,
Lélekig hatolt a hideg! Sok
magányos árva!

Gyönyörû a tél! De kabátja alatt a
kikelet
Enyhe lüktetéssel ébreszti a
szendergõ életet!
S hamarosan a zord, szelíd
enyhülésre válthat!
Vízkereszt után, mind nagyobbra
nyitja a szemét a nap
Elindul az élet, és új világot láthat

Kuner János

Néhány gondolat a medinai 
Nyugdíjasok Érdekszövetségérõl

Kossuth Lajos utca (Nagy utca),
Öreg utca: ez utóbbi kettõ elneve-
zés sokkal találóbb. Kétsoros utcá-
nak nevezi a néprajz, mert a házak
ablakai egymással szembe néznek.
Az „öreg” jelzõ valószínûleg azt je-
lentette, hogy létszámban növek-
võ falu lakói vélhetõen ezt a nyom-
vonalat töltötték fel elõször, vagyis
itt vettek portát és itt építkeztek.
Foghíjas telket nem találni benne,
hacsak úgy nem, hogy a lakók ki-
haltak, a ház megrokkant, s új tulaj-
donosa lebontotta. Pillanatnyilag
nyolcvanegy ház van az utcában. A
„nagy” jelzõt is jogosan ragasztot-
ták rá, mert a mai napig is ez a leg-
szélesebb utca, huszonkilenc em-
beri lépés, kerítéstõl, kerítésig! En-
nek a maga idejében gazdasági je-
lentõsége volt, mert a juhász, a
csordás itt hajtotta végig az össze-
gyûjtött állatokat. Észre kell venni
azt is, hogy annak idején és ma is,
ez a „legkapósabb” utca, mert ide
tömörültek össze az „alábbiak”!: 

Délrõl észak felé haladva a sort
a valamikori zsidó Sanyi féle bolt
nyitja meg, mellette a Törjék féle
kovácsmûhely, Bence Sándor
hentes, a Kisfaludy doktor úr ren-
delõje és lakása, most fogorvosi
rendelõ, majd a falu elsõ mélyfu-
ratú kútja, a szerbek temploma,
mögötte az iskola, szemben a haj-
dani közös iskolával, majd a szerb
paplak, Csizmadia fodrászata,
majd a valamikori „Hangya”, ma
coop, az (új keletû egészségház)
orvosi rendelõ , a lebontott ház-
ban volt az öreg posta, most a re-
formátus konferencia elképzelt
központja, a Kvanduk/ Illés féle
kocsma, a negyvenben épült köz-
ségháza, tûzoltószertár, csarnok,
buszmegálló/vízmû kútjai, a kocs-

ma/ presszó, a Mester féle kovács-
mûhely, a Hõskert az emlékmû-
vel,a Hadi féle kádárság, a kultúr-
ház, a község elsõ orvosi rendelõ-
je ( mai posta), közben két utcai
közkút, valamikori, ma lebontott
tejcsarnok, a sort Konrád Mihály
pékmûhelye zárja. Ezen utca érde-
kessége még a felsorolás mellett,
hogy itt épült meg az elsõ járda,
melyet kisméretû téglából raktak
ki, amit a gazdák ökrös, lovas foga-
taikkal hordtak Kölesdrõl. Ebbõl a
Fõ utcából mindenhová el lehet
jutni, így a majdnem vele párhuza-
mosan futó Templomutcára is,
amit a Petõfi utcaként nevezünk.
Itt, a község legmagasabb pontján
emelték a hajdani reformátorok
az 1790-es esztendõ késõ õszére
elkészült kõtemplomukat, ami,
mint valami pásztor emelkedik vi-
gyázóan, magas tornyával a falu
fölé. A kaptató bal oldalán a vala-
mikori Tamási féle bolt és a szóda-
víz gyártó üzem, a másik oldalon
az õsi Községháza, 1940-ig, ami
aztán gyermekkorom óvodája
lett, majd téesz irodák, raktárak - s
végül az enyészeté, s lebontották.
A csúcson már említett reformá-
tus templom, szépen modernizált
paplakkal és néhány éve imaház-
zal. A kor szokásának megfelelõen
néhány lépéssel odébb a hajdani
iskola, ma óvoda. Az emlékezõk
szerint református iskolának ne-
vezett épület is erre volt, mára le-
bontották. Az utca végén állott a
náddal borított, indián sátorhoz
hasonló jégverem. Ezt minden té-
len az „asó Hottág” jegével töltöt-
ték fel, mert a falu henteseinek
szüksége volt a jégre, meg a háztól
való temetkezések idõszakában
bajba jutott családoknak is. 

Szabadság utca, / Drót utca /
Meszes utca
Keskeny, rövid utca, mind a két ol-
dalán házakkal. Gyermekkorom
idején, 65 évvel elõbb, valójában
drótból készítették az utcai keríté-
seket. A „Földrajzi nevek Tolna Me-
gyei gyûjteményében” adoma-
ként a Meszes utca is említést
nyert, azzal kiegészítve, hogy me-
szet áruló lovas kocsi nem tudott
visszafordulni, csak úgy, hogy egy
ház udvarába hajtott, s a fizetség-
ként a háziasszony meszet kapott
az árustól.  Ebben az utcában volt
évtizedeken keresztül az apaállat
istálló. Nagyon szép, vörös-tarka
„fiúk” voltak, amiket Benke bácsi
idõnként sétáltatott. Alkalman-
ként menedéket kaptak a falut já-
ró árusok: meszes, üveges, drótos-
tót, köszörûs, stb., ha rájuk estele-
dett. Amikor az ötvenes évek ele-
jén lendületet vett a házak villamo-
sítása, a sok piszokkal járó takarí-
tás után a lakásbelsõket, a folyosó-
kat is „pingálták”, festették. S divat
lett, hogy a gang falára tájképeket,
csendéletet festettek. Ekkor tör-
tént, hogy a bikaistálló bejáratá-
nak két oldalára nagyon jól sike-
rült két bikafej festmény került.

Az Ady utca néhány házat
számlál, s a már említett névgyûj-
temény „Dusa néni köze”-ként
szerepelteti, az itt lakó valamikori
személyérõl elnevezve. Érdekes-
sége ennek az utcának a kerekes
közkút, s a kastélyba járó iskolá-
soknak a mindenkori takarító in-
nen vitte a vizet. Aki nem akart
kerülõ utat tenni, meglévõ cseléd-
házak elõtt jutott el a kastély isko-
lába.

Konrád László

1848 Medinán  

Minden évben megemlékezünk az
1848 -as szabadságharcról, megemléke-
zünk a Pesti eseményekrõl a márciusi
ifjakról, de ez idáig nem esett szó azok-
ról a medinaiakról, akik részt vettek a
harcokban. Medináról tizenhét hon-
véd vett részt Perczel Mór seregében,
hajtsunk fejet emlékük elõtt és ismer-
jük meg a nevüket, így emlékezzünk rá-
juk. Talán kevesen tudnak róla, kik vol-
tak õk, már sok családi név sem ismert
közülük, de úgy gondolom van több
olyan név, ami kedves emlék. 

Felsorolnám a neveket, hogy ismer-
je meg mindenki:
Bogáncs János
Cseh Pál
Földi János
Kovács Mihály
Rafajlovics Pál
Tolnai Mihály
Boros Mihály
Csizmadia István
Jankovics József
Nagy Péter József
Rozs János
Urilló Miklós
Boros Sándor
Farkas István
Kocsi György
Nagy József
Szabó József

Szeretném megemlíteni, hogy ké-
szüljön a faluban neveikkel ellátott
kopjafa, emlékül az utókornak.

Csizmadia János

Helyi értékeink

Medina utcáiról
Medina Község Önkormányzat 

Képviselõ-testületének 
56/2013. (III. 06.) számú határozata

Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy az/azok a személyek aki/akik a
település vagyontárgyaiban kárt okoztak/okoznak
büntetésüket közérdekû munkával nem válthatják ki.

❖ ❖ ❖

Medina Község Önkormányzata ezúton értesíti a la-
kosságot az ebek 2013. évi veszettség elleni oltásáról
és chip-ezésérõl, melyet 2013. április 16-án (kedd)
alábbi helyeken végeznek:

– Medina Tûzoltószertár 1500 - 1600 óráig
– Medina Iskola 1600 - 1700 óráig
– Szõlõhegy Mûvelõdési ház 1700 - 1800 óráig. 

Minden három hónaposnál idõsebb kutya oltása kö-
telezõ! A chip behelyezés díja 3.500 Ft/eb, az eboltás
díja 3.000 Ft/eb, melyeket a helyszínen kell megfi-
zetni. Utóbbi díj a kötelezõ féreghajtást is magába
foglalja. Az elõzõ években kapott oltási könyvet
mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet
csak térítés ellenében állítunk ki.
Az oltatlan eb tulajdonosa 10.000 - 50.000 Ft-ig terje-
dõ pénzbüntetésre számíthat!

❖ ❖ ❖

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy ku-
tyájukat a közterületektõl elzárva tartsák, ne veszé-
lyeztessék az utcán közlekedõket.

❖ ❖ ❖

A tavaszi munkák, a nagytakarítás ideje következik,
kérünk mindenkit, hogy a hulladék-elhelyezés sza-
bályait tartsák be! Építési törmeléket, zöldhulladé-
kot és minden más szemetet TILOS közterületre,
vagy más ingatlanára helyezni.
Kérünk mindenkit, ha ilyet észlel, tegyen feljelentést
ismeretlen tettes ellen a rendõrségen, vagy jelezze
az önkormányzatnál, hogy tovább jelenthessük. Ez
állampolgári kötelességünk, környezetünket ezzel is
óvhatjuk.
Legyünk igényesek, figyeljünk lakókörnyezetünkre!
Udvarunkat, a házunk elõtti teret is tartsuk rend-
ben!

❖ ❖ ❖

Báli Meghívó
A Vöröskereszt medinai alapszervezete 2013.április
20-án (szombat) 2000 órai kezdettel bált rendez a
medinai Mûvelõdési Házban.

Gyermeknap
A Vöröskereszt medinai alapszervezete Gyermekna-
pot szervez  2013.május 18-án (szombat)a medinai
Mûvelõdési Házban és a Hõsök kertjében. Szeretet-
tel hívnak és várnak minden kedves érdeklõdõt!

❖ ❖ ❖

A medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2013.má-
jus 11-én (szombat)  Nyugdíjas Majálist szervez.

❖ ❖ ❖

„Bárki szentté te-
heti azt a mun-
kát, amit az élet
ad neki." 

(Paulo Coelho)

Felhívás
Kedves medinaiak!

Mindannyiunk ügye a temetõ, beleértve az
ótemetõt. Miután számos sír nyugszik immár élõ
hozzátartozó nélkül, vagy innen messzire szárma-
zott családtagokkal, nekünk itt lakóknak feladata a
terület karban tartása, illetve tisztán tartása. Ameny-
nyiben sikerül a területet kitisztítani, kérünk min-
den temetõlátogatót, hogy ügyeljen az ótemetõ tisz-
taságára és a szemetet az arra kijelölt helyre vigye. 
A református közösség társadalmi munkával igyek-
szik a régi temetõt méltó rendbe tenni és minden
segítõ kezet szeretettel vár!

A társadalmi munka tervezett idõpontja 2013. ápri-
lis 13. (szombat), vagy 2013. április 20. (szombat),
az idõjárástól függõen. (Kérjük figyeljék a község
hirdetõtábláit!) 
Az adott nap folyamán várunk minden szorgos se-

gítõt reggel 9 órától délután 17 óráig és mindenki
addig marad míg az egyéb elfoglaltságok erre lehe-
tõséget biztosítanak neki.

A munkához szükséges eszközöket lehetõség sze-
rint mindenki hozza magával (gereblye, kapa, met-
szõolló, stb.).
Kérdés esetén, vagy bõvebb információért fordulja-
nak gyülekezetünk gondnokához, 
Godó Piroskához.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (...)
Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az em-
ber, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de
mások támogatásával sokra viheti.”

(Clara Sánchez)

Információk, felhívások, programok, rendezvények
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„Civil szervezetek, akkor jönnek létre, amikor egy
hang egyszerre szólal meg több emberben” –
mondta Halász János, az Ember Erõforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára.

1998 tavaszán, Medinán is megszólalt ez a
hang és 88 nyugdíjas megalapította a Medinai
Nyugdíjasok Érdekszövetségét.

Az elsõ közgyûlés 1998. február 20-án volt.
Ezen közgyûlésen fogadták el a szövetség alap-
szabályát, amely a mai napig érvényes. A Tolna
Megyei Bíróság 1998. május 26 -án vette nyil-
vántartásba a szövetséget Csizmadia János el-
nökletével.

Szövetségünk célja és feladata, hogy célkitû-
zéseinket az elnökség és a tagság aktív részvéte-
lével megvalósítsuk. Céljaink megvalósítása so-
rán a helyi és megyei önkormányzati, társada-
lombiztosítási és más nyugdíjas szervezetekkel
kapcsolatot tartsunk és együttmûködjünk.

2013-ban szervezetünk 15 éves. A jelenlegi ve-
zetõség 2007. március 8-a óta szervezi a közös-
ségi programjait, életét.

A vezetõség minden hónapban legalább egy-
szer összejön, hogy megbeszélje a soron követ-
kezõ feladatokat, értékelje az elvégzett munkát.

A tagságot minden esetben írásban és szóban is
tájékoztatják. A szövetség tagsága önkéntessé-
gen alapul. A tagok évente tagdíjat fizetnek. A
vezetõség arra törekszik, hogy jó kapcsolatot
alakítson ki a helyi civil szervezetekkel, az óvo-
dával, iskolával, önkormányzattal. Minden ren-
dezvényen, faluprogramon ott vagyunk, ahol
számítanak ránk, kérik a segítségünket. 

Sajnos az átlagéletkor egyre magasabb, és
minden évben valakitõl búcsút kell venni örök-
re. Rendezvényeinken térítésmentesen használ-
hatjuk a kultúrházat. Itt kapott egy állandó szo-
bát a szövetség, ahol a megbeszéléseket tarthat-
juk.

Az idei születésnapi közgyûlést március 9- én
tartotta a szövetség. A vezetõség beszámolói
után köszöntöttük a szervezet nõtagjait és szü-
letésnaphoz híven elfogyasztottuk a tortát is. 

Minden nyugdíjasnak - nem csak a szervezet
tagjainak - kívánok a vezetõség nevében jó
egészséget, vidámságot. Kívánom azt is, hogy
minél többen és többször tudjunk találkozni -
legalább még 15 évig!

Sárdiné Iker Anna 
elnök

A tél!
Kihullott a felhõk sötét szemébõl a
könny, 
S a föld hideg testére ráfagyott
Fehér vitorlaként feszült a tájra a hó
Áldott súlya alatt a természet
hallgatott!

A napfényben csillogva, a kék égre
pillantott!
Könyörgõen enyhébb idõkre várva!
Remegtetett sok embert és állatot,
Lélekig hatolt a hideg! Sok
magányos árva!

Gyönyörû a tél! De kabátja alatt a
kikelet
Enyhe lüktetéssel ébreszti a
szendergõ életet!
S hamarosan a zord, szelíd
enyhülésre válthat!
Vízkereszt után, mind nagyobbra
nyitja a szemét a nap
Elindul az élet, és új világot láthat

Kuner János

Néhány gondolat a medinai 
Nyugdíjasok Érdekszövetségérõl

Kossuth Lajos utca (Nagy utca),
Öreg utca: ez utóbbi kettõ elneve-
zés sokkal találóbb. Kétsoros utcá-
nak nevezi a néprajz, mert a házak
ablakai egymással szembe néznek.
Az „öreg” jelzõ valószínûleg azt je-
lentette, hogy létszámban növek-
võ falu lakói vélhetõen ezt a nyom-
vonalat töltötték fel elõször, vagyis
itt vettek portát és itt építkeztek.
Foghíjas telket nem találni benne,
hacsak úgy nem, hogy a lakók ki-
haltak, a ház megrokkant, s új tulaj-
donosa lebontotta. Pillanatnyilag
nyolcvanegy ház van az utcában. A
„nagy” jelzõt is jogosan ragasztot-
ták rá, mert a mai napig is ez a leg-
szélesebb utca, huszonkilenc em-
beri lépés, kerítéstõl, kerítésig! En-
nek a maga idejében gazdasági je-
lentõsége volt, mert a juhász, a
csordás itt hajtotta végig az össze-
gyûjtött állatokat. Észre kell venni
azt is, hogy annak idején és ma is,
ez a „legkapósabb” utca, mert ide
tömörültek össze az „alábbiak”!: 

Délrõl észak felé haladva a sort
a valamikori zsidó Sanyi féle bolt
nyitja meg, mellette a Törjék féle
kovácsmûhely, Bence Sándor
hentes, a Kisfaludy doktor úr ren-
delõje és lakása, most fogorvosi
rendelõ, majd a falu elsõ mélyfu-
ratú kútja, a szerbek temploma,
mögötte az iskola, szemben a haj-
dani közös iskolával, majd a szerb
paplak, Csizmadia fodrászata,
majd a valamikori „Hangya”, ma
coop, az (új keletû egészségház)
orvosi rendelõ , a lebontott ház-
ban volt az öreg posta, most a re-
formátus konferencia elképzelt
központja, a Kvanduk/ Illés féle
kocsma, a negyvenben épült köz-
ségháza, tûzoltószertár, csarnok,
buszmegálló/vízmû kútjai, a kocs-

ma/ presszó, a Mester féle kovács-
mûhely, a Hõskert az emlékmû-
vel,a Hadi féle kádárság, a kultúr-
ház, a község elsõ orvosi rendelõ-
je ( mai posta), közben két utcai
közkút, valamikori, ma lebontott
tejcsarnok, a sort Konrád Mihály
pékmûhelye zárja. Ezen utca érde-
kessége még a felsorolás mellett,
hogy itt épült meg az elsõ járda,
melyet kisméretû téglából raktak
ki, amit a gazdák ökrös, lovas foga-
taikkal hordtak Kölesdrõl. Ebbõl a
Fõ utcából mindenhová el lehet
jutni, így a majdnem vele párhuza-
mosan futó Templomutcára is,
amit a Petõfi utcaként nevezünk.
Itt, a község legmagasabb pontján
emelték a hajdani reformátorok
az 1790-es esztendõ késõ õszére
elkészült kõtemplomukat, ami,
mint valami pásztor emelkedik vi-
gyázóan, magas tornyával a falu
fölé. A kaptató bal oldalán a vala-
mikori Tamási féle bolt és a szóda-
víz gyártó üzem, a másik oldalon
az õsi Községháza, 1940-ig, ami
aztán gyermekkorom óvodája
lett, majd téesz irodák, raktárak - s
végül az enyészeté, s lebontották.
A csúcson már említett reformá-
tus templom, szépen modernizált
paplakkal és néhány éve imaház-
zal. A kor szokásának megfelelõen
néhány lépéssel odébb a hajdani
iskola, ma óvoda. Az emlékezõk
szerint református iskolának ne-
vezett épület is erre volt, mára le-
bontották. Az utca végén állott a
náddal borított, indián sátorhoz
hasonló jégverem. Ezt minden té-
len az „asó Hottág” jegével töltöt-
ték fel, mert a falu henteseinek
szüksége volt a jégre, meg a háztól
való temetkezések idõszakában
bajba jutott családoknak is. 

Szabadság utca, / Drót utca /
Meszes utca
Keskeny, rövid utca, mind a két ol-
dalán házakkal. Gyermekkorom
idején, 65 évvel elõbb, valójában
drótból készítették az utcai keríté-
seket. A „Földrajzi nevek Tolna Me-
gyei gyûjteményében” adoma-
ként a Meszes utca is említést
nyert, azzal kiegészítve, hogy me-
szet áruló lovas kocsi nem tudott
visszafordulni, csak úgy, hogy egy
ház udvarába hajtott, s a fizetség-
ként a háziasszony meszet kapott
az árustól.  Ebben az utcában volt
évtizedeken keresztül az apaállat
istálló. Nagyon szép, vörös-tarka
„fiúk” voltak, amiket Benke bácsi
idõnként sétáltatott. Alkalman-
ként menedéket kaptak a falut já-
ró árusok: meszes, üveges, drótos-
tót, köszörûs, stb., ha rájuk estele-
dett. Amikor az ötvenes évek ele-
jén lendületet vett a házak villamo-
sítása, a sok piszokkal járó takarí-
tás után a lakásbelsõket, a folyosó-
kat is „pingálták”, festették. S divat
lett, hogy a gang falára tájképeket,
csendéletet festettek. Ekkor tör-
tént, hogy a bikaistálló bejáratá-
nak két oldalára nagyon jól sike-
rült két bikafej festmény került.

Az Ady utca néhány házat
számlál, s a már említett névgyûj-
temény „Dusa néni köze”-ként
szerepelteti, az itt lakó valamikori
személyérõl elnevezve. Érdekes-
sége ennek az utcának a kerekes
közkút, s a kastélyba járó iskolá-
soknak a mindenkori takarító in-
nen vitte a vizet. Aki nem akart
kerülõ utat tenni, meglévõ cseléd-
házak elõtt jutott el a kastély isko-
lába.

Konrád László

1848 Medinán  

Minden évben megemlékezünk az
1848 -as szabadságharcról, megemléke-
zünk a Pesti eseményekrõl a márciusi
ifjakról, de ez idáig nem esett szó azok-
ról a medinaiakról, akik részt vettek a
harcokban. Medináról tizenhét hon-
véd vett részt Perczel Mór seregében,
hajtsunk fejet emlékük elõtt és ismer-
jük meg a nevüket, így emlékezzünk rá-
juk. Talán kevesen tudnak róla, kik vol-
tak õk, már sok családi név sem ismert
közülük, de úgy gondolom van több
olyan név, ami kedves emlék. 

Felsorolnám a neveket, hogy ismer-
je meg mindenki:
Bogáncs János
Cseh Pál
Földi János
Kovács Mihály
Rafajlovics Pál
Tolnai Mihály
Boros Mihály
Csizmadia István
Jankovics József
Nagy Péter József
Rozs János
Urilló Miklós
Boros Sándor
Farkas István
Kocsi György
Nagy József
Szabó József

Szeretném megemlíteni, hogy ké-
szüljön a faluban neveikkel ellátott
kopjafa, emlékül az utókornak.

Csizmadia János

Helyi értékeink

Medina utcáiról
Medina Község Önkormányzat 

Képviselõ-testületének 
56/2013. (III. 06.) számú határozata

Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy az/azok a személyek aki/akik a
település vagyontárgyaiban kárt okoztak/okoznak
büntetésüket közérdekû munkával nem válthatják ki.

❖ ❖ ❖

Medina Község Önkormányzata ezúton értesíti a la-
kosságot az ebek 2013. évi veszettség elleni oltásáról
és chip-ezésérõl, melyet 2013. április 16-án (kedd)
alábbi helyeken végeznek:

– Medina Tûzoltószertár 1500 - 1600 óráig
– Medina Iskola 1600 - 1700 óráig
– Szõlõhegy Mûvelõdési ház 1700 - 1800 óráig. 

Minden három hónaposnál idõsebb kutya oltása kö-
telezõ! A chip behelyezés díja 3.500 Ft/eb, az eboltás
díja 3.000 Ft/eb, melyeket a helyszínen kell megfi-
zetni. Utóbbi díj a kötelezõ féreghajtást is magába
foglalja. Az elõzõ években kapott oltási könyvet
mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet
csak térítés ellenében állítunk ki.
Az oltatlan eb tulajdonosa 10.000 - 50.000 Ft-ig terje-
dõ pénzbüntetésre számíthat!

❖ ❖ ❖

Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy ku-
tyájukat a közterületektõl elzárva tartsák, ne veszé-
lyeztessék az utcán közlekedõket.

❖ ❖ ❖

A tavaszi munkák, a nagytakarítás ideje következik,
kérünk mindenkit, hogy a hulladék-elhelyezés sza-
bályait tartsák be! Építési törmeléket, zöldhulladé-
kot és minden más szemetet TILOS közterületre,
vagy más ingatlanára helyezni.
Kérünk mindenkit, ha ilyet észlel, tegyen feljelentést
ismeretlen tettes ellen a rendõrségen, vagy jelezze
az önkormányzatnál, hogy tovább jelenthessük. Ez
állampolgári kötelességünk, környezetünket ezzel is
óvhatjuk.
Legyünk igényesek, figyeljünk lakókörnyezetünkre!
Udvarunkat, a házunk elõtti teret is tartsuk rend-
ben!

❖ ❖ ❖

Báli Meghívó
A Vöröskereszt medinai alapszervezete 2013.április
20-án (szombat) 2000 órai kezdettel bált rendez a
medinai Mûvelõdési Házban.

Gyermeknap
A Vöröskereszt medinai alapszervezete Gyermekna-
pot szervez  2013.május 18-án (szombat)a medinai
Mûvelõdési Házban és a Hõsök kertjében. Szeretet-
tel hívnak és várnak minden kedves érdeklõdõt!

❖ ❖ ❖

A medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2013.má-
jus 11-én (szombat)  Nyugdíjas Majálist szervez.

❖ ❖ ❖

„Bárki szentté te-
heti azt a mun-
kát, amit az élet
ad neki." 

(Paulo Coelho)

Felhívás
Kedves medinaiak!

Mindannyiunk ügye a temetõ, beleértve az
ótemetõt. Miután számos sír nyugszik immár élõ
hozzátartozó nélkül, vagy innen messzire szárma-
zott családtagokkal, nekünk itt lakóknak feladata a
terület karban tartása, illetve tisztán tartása. Ameny-
nyiben sikerül a területet kitisztítani, kérünk min-
den temetõlátogatót, hogy ügyeljen az ótemetõ tisz-
taságára és a szemetet az arra kijelölt helyre vigye. 
A református közösség társadalmi munkával igyek-
szik a régi temetõt méltó rendbe tenni és minden
segítõ kezet szeretettel vár!

A társadalmi munka tervezett idõpontja 2013. ápri-
lis 13. (szombat), vagy 2013. április 20. (szombat),
az idõjárástól függõen. (Kérjük figyeljék a község
hirdetõtábláit!) 
Az adott nap folyamán várunk minden szorgos se-

gítõt reggel 9 órától délután 17 óráig és mindenki
addig marad míg az egyéb elfoglaltságok erre lehe-
tõséget biztosítanak neki.

A munkához szükséges eszközöket lehetõség sze-
rint mindenki hozza magával (gereblye, kapa, met-
szõolló, stb.).
Kérdés esetén, vagy bõvebb információért fordulja-
nak gyülekezetünk gondnokához, 
Godó Piroskához.

„Az ember nem sokra megy egyedül az életben. (...)
Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az em-
ber, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de
mások támogatásával sokra viheti.”

(Clara Sánchez)

Információk, felhívások, programok, rendezvények
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MMedinai HHírmondó

ég ha ítélkezésünket mások élete felett a jó szándék vezér-

li is, akkor is van sajnos egy rossz hírem: senkit sem védhetünk meg

Önmagától, Sorsától, Életétõl! Senkit, saját magukon kívül. Min-

denkinek meg kell tapasztalnia saját életén keresztül a boldogsá-

got és a csalódottságot is, a bánatot, az örömöt, a barátságot, a

becsapottságot, mindent! 

Kívülrõl nagyon okosan meg tudják mondani, hogy mit
és hogyan csinálhatnának másként, ha a másik helyében

lennének! De a Sors máris elé tár egy hasonló szituációt,
hogy tessék, most megmutathatod, és akkor jön rá, hogy ez

közel sem olyan könnyû, mint ahogy ítélkeztünk.  

Szívbõl üzenem azoknak, akik naponta ítélnek másokat, hogy
foglalkozzon mindenki a  saját Életével,  merjen álmodni bele nagy

dolgokat,  éljen a saját valóságának megfelelõen! Hogy ez másnak ha-
zugságnak tûnik? Semmi baj, Mindenki a saját Sorsának felelõse, és ha

valamit nem jól csinál, senkit nem vonhat felelõsségre, csak saját magát!
Aki boldognak hiszi magát, az is lesz! 

Ne feledd, aki ítélkezik, elõbb-utóbb elítéltetik!

Vén Attila
polgármester

„Mielõtt elítélsz, vedd fel a ci-

põmet és járd végig az

utamat. Járd végig a

múltamat, érezd a

könnyeimet, éld át a

fájdalmaimat, az

örömömet. Tedd meg

a lépéseket, ame-

lyeket én megtettem és botla-

dozz meg minden kövön,

amelyen én megbotlottam. S

mindegyik botlás után állj fel

és menj tovább, úgy ahogy én

tettem. Csakis ezután ítélkez-

hetsz rólam, felettem. Akkor

mondhatod, hogy 

ismersz! ”

(ismeretlen szerzõ)
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Justitia, az igazság istennõje

Medina Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

közmeghallgatást tart
2013. április 17-én (szerdán) 1730 órai kezdettel 

a medinai Mûvelõdési Házban

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

54. § A képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselõi a helyi közügyeket érintõ kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésõbb tizenöt napon belül választ kell adni.

Számtalan éérv sszól aa bbioéte-
lek mmellett: aa llegújabb kkuta-
tások sszerint ffele(!) mmennyi-
ségû bbioétel uugyanannyi ttápp-
anyagot ttartalmaz, mmint eegy
adag áátlagos éélelmiszer.
Mentes aa kkáros aadalékanya-
goktól, oolyan ttermészetes
élelmiszer, mmely vvalóban ttes-
tünk, éés nnem aa ggyártók iigé-
nyeit ffedezi.  SSági TTibor éés ffe-
lesége, GGabi eebben aa sszel-
lemben ttermeszti aa nnövénye-
ket éés ttenyészti aaz áállatokat.
Az eelmúlt éévek ttappasztalatai-
ról kkérdeztük õõket.

Az emberi szervezet a bioélel-
miszerekre van tervezve, ezért
nem csoda hogy a mai iparsze-
rû mezõgazdaság és élelmi-
szeripar által elõállított ter-
mékek megoldhatatlan
problémát jelentenek ne-
ki. Az evolúció több
százezer éve alatt nem
találkoztak szervrend-
szereink kemikáliákkal,
így az utolsó 50-60 év által rá-
juk erõszakolt, természetide-
gen anyagok tömege szerteága-
zó problémákat okozhatnak ne-
kik. A ma élõ ember genetikai
tekintetben teljes mértékben
azonos a középkor emberével,
ezért számunkra az is érthetet-
len, hogy ekkora terhelést egyál-
talán elvisel ez a rendkívül bo-
nyolult szervezõdésû rendszer.

Azt gondoljuk, mindenki ér-
ti, hogy mit jelent az öko- vagy
biogazdálkodás, de tapasztala-
tunk szerint van egy kis zavar a
fogalom körül. 

Az indok, ami miatt úgy dön-
töttünk, hogy biogazdálkodás-
ra adjuk a fejünket az volt, hogy
szilárd meggyõzõdésünké vált

az az elgondolás, ami szerint a
családunkért és közeli hozzá-
tartozóinkért úgy tehetünk a
legtöbbet, ha áttérünk a
bioélelmiszerek termelésére és
természetesen a túlnyomó
többségbeli fogyasztására is.
Hisszük, hogy az egészség
megõrzésnek egyik legfonto-
sabb tényezõje az egészséges
táplálkozás. Azt gondoljuk
hogy bioélelmiszereket profit-
orientált módon nem lehet ter-
melni, elõállításuk piaci alapon
nem mûködik. Ha a valódi be-
kerülési költségeiket elemez-
nénk, az iparszerûen elõállított

termékek árának 3-4-szeresé-
ért sem lenne érdemes termel-
ni ezeket. A mi esetünkben a
mérleg másik serpenyõjében
az „egészség” van, amit min-
dennél fontosabbnak tartunk.

A „bionövény” azt jelenti,
hogy termesztése során mes-
terséges kemikáliát és mûtrá-
gyát nem használunk. A nö-
vényvédelem szigorúan terve-
zett vetésforgóval, „védõ növé-
nyek” használatával, a termesz-
tett fajokat „egymás védõnövé-

nyeiként” használva, illetve a
biotermesztésben engedélye-
zett növényi fõzetek használa-
tával történik. A fõ hangsúly a
megelõzésen van, a technológi-
át úgy kell kitalálni, hogy a kár-
tevõknek és a kórokozóknak a
lehetõ legkisebb lehetõsége le-
gyen a szaporodásra. Itt hárul
nagy szerep a talajerõ vissza-
pótlására és az öntözésre. Csak
tökéletes tápanyagállapotú és
vízháztartású, jól átszellõzte-
tett talajon képzelhetõ el jó
kondíciónak örvendõ haszon-
növény. A tápanyagvisszapót-
lást érlelt trágyakomposzttal, az

öntözést csepegtetõ
rendszeren keresztül,
esõvízzel végezzük. A
talajmûvelésnek a talaj-

védelmet, illetve a ta-
laj biológiai aktivitá-

sának növekedését
kell szolgálnia. Az
ágyások rendszere,

a talajtakarás és a
nagy mennyiségû

komposztált trágya
bekeverése mind-mind

a talaj élõ szervezeteinek
számát gyarapítja, ezáltal a

talaj minõségét javítja.
A mai biotermesztés gyakor-

latilag a 100 évvel ezelõtti gaz-
dálkodás továbbfejlesztett vál-
tozata, a jelentõs különbség a
termesztett növények geneti-
kájában van. Sajnos a mai gene-
tikák az iparszerû termesztésre
nemesítettek, ezért nagyon ne-
héz biotermesztésbe fogni
õket. A kulcskérdés tehát az,
hogy régi zöldség- és gyümölcs-
fajták beszerezhetõek-e, illetve
bírják-e a harcot a nagyüzemi
termesztés által akaratlanul fel-
szaporított és ellenállóvá tett

kártevõkkel és kórokozókkal.
A  családi biogazdálkodás-

nak még számos olyan hozadé-
ka van, mely nem kötõdik szo-
rosan a magas minõségû élel-
miszerek elõállításához, de a
testi és lelki egészség kialakulá-
sát és megõrzését legalább any-
nyira befolyásolja. A farmon
végzett sok fizikai munka jó
példával szolgál a gyermekek
elõtt, látják, megtanulják és
megszeretik az alkotó munkát,
megtanulják megbecsülni an-
nak gyümölcsét. Kitartásra, ta-
karékosságra, a természet sze-
retetére és tiszteletére neveli
õket, az egyéniségük fejlõdését
pozitívan befolyásolja. A közös
munkavégzésnek, illetve a far-
mon végezhetõ szabadidõs te-
vékenységeknek erõs csa-
ládösszetartó ereje is van,
amely a mai bizonytalan társa-
dalmi miliõben igen nagy je-
lentõséggel bír.

Sági család

Bemutatkozás

Medina Gyöngye Biobirtok

Egy idõs fa évente közel 200 kg oxigént ter-
mel, miközben egy személyautó évente több
mint 5000 kg oxigént használ fel. Vagyis 25
idõs fa tudná pótolni egyetlen személyautó
évi oxigén-felhasználását. Szerencsére a köz-
ségekben - így Medinán is - még bõven több
a fa, mint a gépjármû, ami hozzájárul a falvak
egészségéhez. A vadgesztenyelevél-aknázó-
moly hazánk új faunaelemeként 1993-ban je-
lent meg. Az 1994. és 1995. években több ne-
vezetes, vadgesztenyével övezett belterületi
parkban tömeges kártételével hívta fel magá-
ra a figyelmet. Azóta országosan elterjedt kár-
tevõvé vált. A vadgesztenye aknázómoly a
lomb kártevõje, lárvája azok színén, a bõrszö-
vet alatt jellegzetes aknákat készít. 

A vadgesztenye aknázómoly terjedése
évek óta töretlen, károsítása aggasztó mérté-
kû. A fák levele a vegetáció második felére jó-

részt megsemmisül. A több éven át tartó ko-
rai lombvesztés miatt a fák legyengülnek, ami
megnyilvánul a termetes fák koronáinak re-
dukálódásában. A helyzet különösen kritikus
lakott területeken, parkokban, tereken, ahol
kis csoportban vagy egyedi faként telepítet-
ték díszítõelemként a vadgesztenyét. Önkor-
mányzatunk kiemelt feladatának tartja a gesz-
tenyefák védelmét. Harmadik éve a törzsbe
való injekciózással érjük el azt, hogy a fák
minden részébe eljusson az ellenszer, így
próbáljuk megmenteni a fákat.   

De honnan is ered a gesztenyefa (Castanea)?
A bükkfafélék (Fagaceae) családjába tarto-

zó, dísz-, ipari- és gyümölcsfákat magába fog-
laló növénynemzetség. Fajai az északi mérsé-
kelt övben õshonosak. Négy faj esetében a
szúrós kupacsok 2-3 ehetõ makkot rejtenek,
további hat vagy több fajnál kupacsonként

csak egy makk fejlõdik. Gyakran gesztenyé-
nek nevezik még a vadgesztenye (Aesculus)-
fajokat, mert azok magja kissé hasonlít a sze-
líd gesztenye makkterméséhez, toktermésük
kopácsai pedig a gesztenye kupacsához.
Rendszertanilag azonban a két nemzetség
elég távol áll egymástól. 

A medinai vadgesztenyefák
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