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Az én falum Medina

Karácsony
Ebben a kultúrkörben már vagy négy évszázada ünneplik családi körben ezt az ünnepet. Az eredet a bibliai
múltba nyúlik vissza Jézus születésére (karácsony) és merítkezésére a Jordán folyóban (január 6. — Vízkereszt).
Európában a reformáció tette – a csaknem ezerkétszáz éven át csak egyházi ünnepként megtartott szertartá-
sokat – családi, bensõséges ünneppé. Ekkortájt alakult ki a karácsonyfa állítás szokása is, elõször a német evan-
gélikusoknál. Meglepõ, de csaknem kétszáz év kellett ahhoz, hogy ez a szokás elterjedjen Európában. A 18. szá-
zadra csak a mai Németország területére volt jellemzõ. Száz évvel késõbb már Ausztriában is karácsonyfával
tették szebbé az ünnepet. Egész Európára csak 19. századra lett jellemzõ ez a szokás. Az amerikai (újvilági) te-
lepesek is a 19. század közepére, végére állítottak karácsonyfát december 24-re. Innen aztán a szokás elterjedt
az egész keresztény világra, a 20. századra általánossá vált a feldíszített fenyõ.

Ugyanakkor érdekes változáson ment keresztül az ünnep tartalma is. A vallási, bibliai eredet
megmaradt ugyan – jelzik ezt a karácsonyfa mellé tett kisebb nagyobb „Betlehemek”, jászo-
lok, a díszek között sokszor felbukkanó barikák –, ám egyre inkább a közösség, a család és
a szeretet ünnepeként kezdték emlegetni. Így ez az ünnep valójában egy egyetemes ünneppé
vált, amely mindenki számára mást és mást jelent, de egyben – a szeretetben – közös.

Karácsonyi gondolatok!
Most, hogy közeledik a karácsony, az egyik legszebb, legszentebb ünnepünk szerte

a világon, érdemes volna mindenkinek, mindnyájunknak elgondolkodnunk mit is je-
lent a szeretet ünnepe. Az ajándékozás, mint a szeretet megnyilvánulása, nem az aján-
dékok nagyságának és értékének függvénye. Ezen a földön nem élnek tökéletes em-
berek, mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. Az embereket csak akkor lehet meg-
érteni, ha beleéljük magunkat az õ helyzetébe, akkor látjuk meg a másik ember jó-
ságát, szépségét, okosságát. Minden ember szeretni való. A tárgyakat meg lehet vásá-
rolni drágán, olcsón. A szíveket szeretettel, jósággal még olcsóbban. Most, a kará-
csony közeledtével ne csak házainkat, portáinkat takarítsuk ki, díszítsük fel. A szí-
vünket, lelkünket is öltöztessük ünneplõbe, aggassunk rá szeretet-koszorúkat,
fény-virágokat. A szeretet legyen csillogó-fehér, tiszta. Nem szabad bemocskolni
fekete ármánykodással. A szeretetet nem lehet zsarolássokkal kikövetelni, a sze-
retetet ki kell érdemelni, harcolni kell, azért hogy szeressenek. A szeretet erõ,
bizalom, vágy, kulcs a szívekhez, jutalom.

Tegyük tisztába a szívünket, lelkiismeretünket, hogy karácsony estéjén ma-
kulátlanul tisztán álljunk fenyõfánk köré, fölemelt fejjel, szeretettel tele. 

És ne felejtsük el, hogy az igazi Karácsony nem három nap, hanem az
élet. Nem múlik el úgy Karácsony, hogy ne jutna eszembe a kép, hogy va-
jon jövõ évben ugyanígy együtt leszünk-e még, mi, akik szeretjük egy-
mást? Itt leszünk-e még egymásnak, vagy lesz, aki közülünk addig-
ra már egy új világba költözött és, amikor a lelkem ordítani fog a
hiányától és azt kívánnám, hogy bárcsak újra élhetne néhány pil-
lanatot és elmondhatnám, hogy mennyire szerettem és szeretem
õt. Becsüld meg a pillanatot és ne lélektelen tömegcikkek vásárlá-
sába tedd az energiát. 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!
Vén Attila



Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600

Szerda: 800 -1200, 1300 - 1600

Csütörtök:800 -1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség:Tel.: 74/434-010.

E-mail: phivatalmedina@tolna.net 
http://www.medinafalu.hu

Orvosi rrendelõ 
Rendelés:

hétfõ:1300 - 1500

kedd: 800 - 1000

szerda: 1500 - 1700

csütörtök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1100

Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

Védõnõi sszolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:

Pálfiné Andics Edit 
Tel: 74/434-010 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

Horváth Gergely 
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:

csütörtök: 1400 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124

Falugazdász 
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Iskola 
Tagintézmény-vezetõ:

Götz Csabáné 
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100

Körzeti mmegbízott
Konrád János 

Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107

Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 06-20/252-15-60
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Közérdekû
információk

Értesítjük a tisztelt Medinai Lakosokat, 
hogy Medina Község Önkormányzat 

megbízásából

Dr. TTakács ZZita üügyvéd
minden hónap utolsó csütörtökén 

16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart az Önkormányzat Hivatalában.

(elõzetes telefonos egyeztetés szükséges 
az alábbi telefonszámon: 0674/412693.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy e tanácsadás
kizárólag szóbeli segítségre korlátozódik,

az ügyek szükség szerinti érdemi
továbbvitelére egyéni megbízás adható az

ügyvédnõnek.

§§

Gondoljunk a rászorulókra
Kérjük, hhogyy aaki hhasználható áállapotban llévõ hháztartási ggépeit
vagyy eegyyéb mmás, ffeleslegessé vváló hháztartási kkiegészítõit ((kályy-
ha, ggáztûûzhelyy, mmosógép, ttelevízió, hhûûtõ, kkerékpár, bbútor, sstb.)
elajándékozná éés eezzel rrászoruló ccsaládokat ssegítene, kkeresse
Horváth GGergelyy ccsaládgondozót MMedina KKözség ÖÖnkor-
mányyzatánál ccsütörtökönként ddélután 113-116 óóra kközött vvagyy
hívja aa 774/434-0010 ttelefonszámon.

Karácsonyi mise
Karácsonyi Katolikus Szent Mise 2015.december 26-án

(szombat) 9:30 órakor a medinai Kisboldogasszony kápolnában.

Meghívó
Tisztelt Medinaiak!
Medina Község Önkormányzata 2015. december 23-án
(szerda) 1700 órakor a medinai Mûvelõdési Házban rendezi
meg hagyományos „Falu Karácsonyi” mûsorát, melyre
tisztelettel meghív minden érdeklõdõt.
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Tutyi!
A környezõ telepölésen élõk Medina gaz-
dáit gondos állattartóknak mondták, mert
évszázadok óta a föld és az állatok jelen-
tették a megélhetést és a vagyonosodás
forrását. Az állatok bûvöletében éltek. Az
istállóban az igavonók: lovak, ökrök, tehe-
nek, majd a megélhetést adók: a borjak,
disznók, birkák, és az udvaron a meg-
számlálhatatlan baromfi. Mindegyikük a
maguk nemében szolgálta az embert!

A legtöbb háznál 3-4-5- birkát is tartot-
tak, mint a legigénytelenebb, kevés kosz-
ton tartható, hasznos egyedet, melynek
szõre, bõre, húsa az utolsó sziporkáig
felhasználható. Adta az utód bárányokat
eladásra, a húst, a többi személyt igénylõ
nyári, õszi betakarítási munkákhoz, la-
kodalmakra, a bõrt bekecsnek, bundá-
nak, gyapjút pedig a mindennapi ruház-
kodás alapanyagának: sálnak, kesztyû-
nek, sapkának, fuszeklinek, tutyinak, sõt
„ünnepi belinerkendõ” is készülhetett a
fehérre mosott, finom fonállá rokkázott
gyapjúból az ügyes asszonyi kezek által.

Jó évtizeddel elõbb Vadliné, Ilonka
néni mesélte, hogy gyermekként milyen
örömet jelentett neki a karácsonyi aján-
dékként kapott meleg sál, a szép kesz-
tyû, vagy pár tutyi. Inkább hagyta, hogy

fázzon a keze, mintsem elpiszkolódjon
ajándék kesztyûje! Az ünnepi tutyiban
meg „valósággal röpdösött a cselédház
pallattyán”!

A jelenben már a neve is feledésbe
merül, pedig a nagymamának, az édes-
anyának volt vele bõven dolga. A késõ ta-
vaszi, nyár eleji birkanyíráskor külön ke-
rült a test hosszú szálú gyapjúja és a fej, a
lábak rövidje. Ahogy a mezei munka en-
gedett szorításából, úgy került sorra a

gyapjú mosása – a Sión. Egy-egy
csomót sokszor meg kellett szap-
panozni, és annyiszor prakkolni,
hogy zsírmentes, puha tapintású
legyen, mert ez volt a „gyaptyu
durvája”, amit csak vastagabb fo-
nallá lehetett rokkázni, mely mot-
ringot megvizezve még néhány-
szor meg is ütlegeltek, hogy sû-
rûbb legyen a fonal. Ez volt a vá-
nyolás.

Nem minden esetben készült új
gyapjúból tutyi. Gyakorta felhasz-
nálták a levetett ruhadarab fejté-
sét, s ilyenkor 3-4- szálat összefog-
tak. A tutyit két tûvel kötötték, a
talprészt, a sarkokat és az ujjak
környékét vastagabbra. A felnõtt
férfiak nem hordtak tutyit. Övék
volt a „megtapatt gyaptyufuszek-
li”, mint mindennapi viselet, a kin-
ti munkáknál ezzel bújtak a klum-
pába, bent meg a konyha „dõgütt
föggyin” jártak benne.

A tutyit minden esetben talpalták,
kaptafára húzva varrtak rá. Nagyon tar-
tósnak bizonyult az elvásott vízmentes
ponyva egy-egy darabja, vagy az egérrág-
ta, sûrû szövésû zsák, de az sem volt rit-
ka, hogy valaki a kerékpár külsõ gumijá-
ból kerekített ki két darabot, a talp for-
májának megfelelõen kátrányos házicér-
nával öltögetett a tutyihoz.

Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész
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„Borongós napok tûnjetek tova
Okkal szomorú ne legyél soha
Lépteid kísérje töretlen szerencse
Derûs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Új évet hozzon a nesztelen iramló idõ
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövõ
Évek ha múltok, ha elszálltok napok
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok
Elfusson most az óévnek malaca
Többé ne legyen senkinek panasza

Kerüljön betegség, bánat messzire
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe
Vágyaid sorra valóra váljanak
Álnok szavak többé ne bántsanak
Növekedjen az igaz barátok tábora
Okosan élj, ne legyél ostoba
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!”

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt, családját, szerette-
it és barátait a közeledõ Újév alkalmából. Az Óév búcsúztatása,
illetve az Újév, annak kezdete, számos gondolatot indít meg
bennem, de minden bizonnyal másokban is. Ebben a különle-
ges, nagy jelentõségû idõszakban megfogalmazódik bennünk
az összegzés, a köszönet, a jókívánságok, a remény, a fogadal-
mak, a kívánságok sorozata. Ez számomra elsõként az elõzõ
évért való köszönetet jelenti! A köszönetnek, a tiszteletnek
vannak a magán, a személyes és ugyanúgy közösségi, közérde-
kû kapcsolatokra vonatkozó szempontjai, megnyilvánulásai is. 

Én ezen írásomban, köszöntõmben, mint polgármester el-
sõsorban a közösségi kapcsolatok, fogalmak körében kívánom
kifejteni, és kifejezni köszönete-
met minden medinai polgártár-
samnak, hiszen valamilyen módon
legtöbben köszönetet, elismerést,
tiszteletet érdemelnek. Köszönöm
az elõzõ évet a vállalkozóknak, me-
zõgazdasági termelõknek, õster-
melõknek, a föld mûvelõinek, akik
tudásuk, szorgalmuk, magánvagyo-
nuk hasznosításával, kockáztatásá-
val, értékek teremtését vállalták.
Tevékenységükkel, gazdasági ered-
ményeik, jövedelmük megteremté-
se mellett vállalták és teljesítették
adófizetési kötelezettségeiket. Kü-
lön köszönöm azon vállalkozók-
nak, akik a közterhek megfizetésén
túl személyes, önkéntes felajánlása-
ikkal is segítették az önkormányzat
feladatain megoldását, azok teljesí-
tését. Köszönöm fáradozásaikat a
közszolgálatában dolgozóknak: az
egészségügy- és a szociális védelem
területén feladatot ellátóknak, az
óvodai dolgozóknak, az iskola okta-

tóinak, nevelõinek, az Önkormányzat dolgozóinak. Köszönöm
a közhasznú munkát végzõknek, akik munkájukkal, áldozatvál-
lalásaikkal hozzájárultak Medina közterületeinek gondozásá-
hoz, ápolásához, valamint új értékek elõállításával is hozzájá-
rultak településünk gyarapodásához.

Köszönet, elismerés illeti a korábbi és a jelenlegi képviselõ
testület tagjait, a nemzetiségi önkormányzat, civil szervezete-
ket, egyesületek tagságát, helyi egyházak vezetõit, híveit, mert
lehetõségeikhez képest mindent megtettek településünk fejlõ-
dése, gyarapodása, jó közérzete, a közösségi érzés, összetarto-
zásunk erõsítése érdekében. Köszönöm mindenkinek, aki va-
lamilyen 

módon részt vett a közügyek gyakorlásában, annak alakításá-
ban. Az Újév elsõ pillanatai, napjai a jókívánságokról, a re-
mény, a bizakodás kinyilvánításairól is szólnak! 

Minden polgártársamnak jó egészséget, sok örömet, boldog-
ságot kívánok! Kívánom, hogy álmaik váljanak valóra.   

Gyakran gondolok az idõsekre, a betegekre, az egyedül, a
magányosan élõkre, akiknek gyermekei, szerettei távol élnek,
akik még gondjaikat, fajdalmukat sem tudják másokkal meg-
osztani. Nekik is kívánok jobb évet, boldogobb életet!  Persze
ez nem fog megvalósulni „magától”, mindannyinknak van eb-
ben tennivalója, felelõssége, természetesen eltérõ mértékben.
Aki a kisebb vagy nagyobb közösségtõl bizalmat kapott a köz-
ügyein képviseletére, azt jóval nagyobb felelõsség, kötelezett-
ség terheli az Új év, a jövõ, jobbá tételében. Van néhány dolog,
tulajdonság, amellyel mindannyian hozzá tudunk járulni ha-
zánk és településünk, mindannyiunk boldogabb, jobb életé-
hez. Ezek közül csak néhányat sorolok fel: bizalom, türelem,
megértés, tisztelet, szeretet, jó szándék, szolidaritás. Ezeket a
fogalmakat, tulajdonságokat mindenki a maga hitének, termé-
szetének, elvárásainak megfelelõen módosíthatja, de ki is egé-
szítheti. A legfontosabb az, hogy mindezeket kölcsönösen tud-
juk egymás irányában kinyilvánítani, gyakorolni és már ettõl
boldogabb és jobb lehet mindannyiunk új éve, és élete! És mit
is kívánhatnék az Új évre? 

Arany János gondolatait idézve: - Adjon Isten, ami nincs ez
Új esztendõben!

Szeretettel és tisztelettel:
Vén Attila


