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Az én falum Medina

Csendes kis falvak sorsa
Ahogy sétálgatok a kis falunk utcáin, sorra átgondolom, kik is laktak pár
évtizede a házakban. Itt, ahol egykor pezsgõ élet folyt, ahol dallal köszön-
tötték a hajnalt, ahol zúgó cséplõgép öntötte az érett búzaszemeket, ahol
kolompoló tehéncsordát hajtott legelõre a gulyás, ma minden csendes.
Eszembe jut nagyapám elmondása az õ gyerekkoráról. „Valamikor, az én gyer-
mekkoromban Medina-szõlõheggyel együtt közel kettõszázötvenen voltunk
az iskolában. Téli estéken színdarabokat tanultunk, zenéltünk, énekeltünk,
különbözõ mesterségekre tanítottak bennünket. Gyerkõckorunkban fûz-
fasípot készítettünk, kukoricaszárból különbözõ állatfigurákat faragtunk.
Boldogan ettük az öreg körtefa gyümölcseit. Este pedig a napi munka után
a legények lemosakodtak a kerekes kút melletti nagy dézsában, s utána ki-
álltak a kapuba, várta ki-ki a maga kedvesét, ahogy hazafelé ballagtak a tej-
csarnokból. Mire megszólalt az estét jelzõ kisharang, az utca elcsendesedett,
csak a kutyák ugatását lehetett hallani, s a tücskök ciripelését. Majd mikor
a hold feltûnt a faluszéli tóban, megszólaltak a békák. De szép is volt ez a nyu-
godt, csendes élet! Kár, hogy megöregedtünk, kár, hogy elszállt az élet, kár,
hogy csak az emlék maradt meg szívünkben!” S mikor rákérdezek, hogy ki
volt az, aki irányította, szervezte, vezette ezt a szép falusi életet, nagyapám
így felelt: „Ki lehetett más, mint a falu tanítója, papja. Volt az, aki fáradságot
nem ismerve együtt élt velünk. Vasárnap és ünnepnapokon pedig elmen-
tünk a templomba, hogy hálát adjunk Istennek. Szinte átszellemülten éne-
keltük a zúgó orgonahang kíséretében a Te benned bíztunk eleitõl fogva cí-
mû református éneket, mesélte nagyapám. Ma már felváltották a személyes
beszélgetéseket a mobiltelefonok, rádiók, televíziók és a számítógépek. Mit
hozott, hoz a mai világ? Még nem tudhatjuk. Pszichológusok és marketing-
szakemberek körében egyre gyakrabban hallani az „X, Y, Z generáció” kife-
jezéseket. Mit jelentenek ezek, és szülõként van-e dolgunk velük? 

X generáció: ezek mi vagyunk, a mai kamaszok szülei. Magyarországon
ez az a generáció, amely a Kádár-korszakban nõtt fel, és akik számára a Nyu-
gat még vágyálom volt. Sok tekintetben átmeneti generációról van szó,
amely a „nagy” 68-as nemzedék után és a „hipermodern” Y/Z generációk
elõtt született. Magyarországon ez a nemzedék a rendszerváltás idején vált
nagykorúvá, amikor a gyerekkorban megismert világ szabályai érvényte-
lenné váltak, az új világ viszont még kiismerhetetlen volt. Ami a digitális
technológiát illeti, ugyan már fiatalon megismerkedett vele, de a követke-
zõ generációkhoz képest mindig csak „digitális bevándorló” marad. Y ge-
neráció: ezek a mai fiatal felnõttek és a nagyobb kamaszok. Z generáció:
ezek a mai kiskamaszok és kisgyerekek, az igazi digitális bennszülöttek,
akik már akkor is tudják használni a technológiai eszközöket, amikor még
beszélni is alig tudnak. A Z generáció tagjai idejük jelentõs részét online
töltik, a közösségi oldalakon chatelnek és barátkoznak. A gazdasági és tár-
sadalmi változásokra már gyerekkoruktól kezdve minden eddigi generáci-
ónál nagyobb befolyást gyakorolnak, a marketing-szakemberek az õ
„lájkjaikra” vadásznak. Már felváltották a személyes beszélgetéseket a mo-
biltelefonok, rádiók, televíziók, és a számítógépek.

A falusi élet elõnyei! Gyermekeink kényelmesebben és nyugalmasabb-
nak érezhetik magukat nem sétálnak naphosszat a plázákban, kétes egyé-
nekkel nem kötnek ismeretséget, és ritkábban keverednek rossz társaság-
ba. Az óvónõkkel, tanárnõkkel is bizalmasabb viszonyt alakítanak ki, mint
egy nagyvárosban, ahol az oktatóknak több diákra kell odafigyelniük. 

Ami pótolhatatlan a városi élethez képest, hogy a hagyományos parasz-
ti mûveltségben minden a szájhagyományon keresztül, vagy legalábbis
majdnem minden a szájhagyományon keresztül, a közvetlen megmutatá-
son keresztül szállt nemzedékrõl nemzedékre. Benne az öregek tekintélye,
az öregek tudása és az öregeknek nagy tekintélye. A falusi hagyományvi-
lág elválaszthatatlan és több ezer éves gyökerekre nyúlik vissza, amit nem
lehet lesöpörni egy pillanat alatt.

Medina
A Sió lágy ölén üldögélsz
Ötszáz éve talán?- 
Mögötted dombjaid tarka vonala
Díszeleg, hol zölden, hol sárgán,
A nap is ott bújik el este
A susogó lombok közt nevetve.

A Sió mellett nagy virágos rét,
Zöldelõ jegenyék, sárga füzek.
Gólya sétál a csendes susogásba
Az árnyak alatt szerelmesek
Békák zengnek gyönyörû zenét
Az esti szél hordja szerte - szét.

A megkopott köves út tarka háta
Mint foltozott kabát - s kanyarog,
Õrt állnak mellette öreg eperfák
Kérgükön rég elhalt mosolyok
Fehér házak lapulnak a domb alatt
Mint egy-egy régi édes gondolat.

Ez az én falum! Ez az én hazám!
Itt õseink csontja porlad.
Innét indult minden hajnalon
Muzsikálva a napszámos had.
Bús dalaik arany csengése
Most is itt szál éjjelente.

És fáj, hogy ez a kedves kis falu
Mint aszalt gyümölcs zsugorodik
Sok fia, mint hajótörött,
A város mentõövbe kapaszkodik
Családok mennek, kelnek útra,
Más felé, új csodákat kutatva.

Akik maradnak, kemény daccal
Kapaszkodnak az õsi földbe,
Féltjük, ápoljuk, bízunk -
Mint egy el nem múló szerelembe.
Sírunkra is majd ez a föld borul,
Talán lesz, aki elsirat lesz, aki rá borul

Csizmadia János
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Az elszállítás idõpontjai 2017. évben Medina, Szedres, Sióagárd, Harc településekrõl

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy az ügyfélszolgálat helye megváltozott. 

Új címünk: Szekszárd, Tartsay u. 9. InterSpar Áruház

MÛANYAG PALACK:
ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,

BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:
TUSFÜRDÕS, MOSÓ-

SZERES, ÖBLÍTÕS

MÛANYAG FLAKONOK:
TEJFÖLÖS, 

JOGHURTOS, VAJAS

MÛANYAG SZATYOR:
EGYSZERHASZNÁLATOS,
VOLT HIPERMARKETES

ITALOS KARTONDOBOZOK:
TEJES, GYÜMÖLCSLÉS

LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

HÁZTARTÁSI FÉM:
KONZERVDOBOZOK,
KISEBB FÉMTÁRGYAK

ALUMÍMIUM
ÜDÍTÕITALOS ÉS 

SÖRÖS DOBOZOK

ÁGNYESEDÉK FALEVELEK ITALOS ÜVEGEK, BEFÕTTES ÜVEGEK

ÚJSÁG, FOLYÓIRAT FÜZET, KÖNYV HULLÁMPAPÍR, CSOMAGOLÓ-
PAPÍR, KARTONDOBOZ LAPÍTVA

KISEBB KARTONDOBOZOK
LAPÍTVA, (CSOKOLÁDÉS,

TOJÁSTARTÓ, STB.)

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 - 1600

csütör tök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1000

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:

csütör tök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet 

Tel.: 74/ 674 - 124
Fa lugazdász  
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Isko la  
Tagintézmény-vezetõ:

Götz Csabáné 
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József 

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

Információk

Jogi tanácsadás
Értesítjük a tisztelt Medinai Lakoso-
kat, hogy Medina Község Önkor-
mányzat megbízásából Dr. Takács
Zita ügyvéd minden hónap utolsó
csütörtökén 16-17 óra között ingye-
nes jogi tanácsadást tart az Önkor-
mányzat hivatalában. (elõzetes tele-
fonos egyeztetés szükséges az aláb-
bi telefonszámon: 0674/412693.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy e tanács-
adás kizárólag szóbeli segítségre
korlátozódik, az ügyek szükség sze-
rinti érdemi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvédnõnek.
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Emlékeinkben él, hogy ezen a napon
énekszóval vonultunk, rajtunk fehér ing,
piros nyakkendõ. A tribün elõtt meghall-
gattuk a párt és állami vezetõink dicsõí-
tõ szavait a hazai termelés eredményeirõl. 

Amikor már végre oszolhattunk és
kezdõdhetett a majális! Virsli, sör, lán-
gos, lufi, nyalóka, körhinta és céllövölde.

Mit is ünnepelünk? A munkások nem-
zetközi ünnepének komoly ideológia
tartalma volt. A jeles nap ünnepét az ipa-
ri forradalom idejére vezethetjük vissza,
amikor a munkások az egész világon a

munkaidõ csökkentéséért harcoltak. A
tizenkilencedik század elején még mi-
nimum napi tizenkét-tizennégy órát ro-
botoltak a gyárakban, ami egyenes út
volt a betegségekhez, a korai halálhoz.
Az 1847-es évben Nagy Britanniában
napi tíz órában maximalizálták a nõk és
a gyerekek munkaidejét. A nyolc órás
azonban csak az 1870–es évekre vált ál-

talánossá. Az 1930-as években Magyar-
országon is törvénybe iktatták a nyolc-
órás munkaidõt. Az ötvenes évek elején
május elsejét állami ünnepnek nyilvání-
tották, és a Szovjetunió mintájára min-
den évben fényes külsõségek között
megünnepelték. 1957. május elseje volt
az elsõ felvonulás, amit a Magyar Televí-
zió közvetített ez évtõl kezdve az ün-
nep lassan tartalmát vesztette, mígnem
a rendszerváltásra szinte teljesen ki-
ürült. 

Vén Attila

A magyar költészet napját min-
den év április 11-én ünneplik
hazánkban. E jeles napról Me-
dina is megemlékezett. 

Az esti órákban tartott ren-
dezvény különlegessége ab-
ban állt, hogy az ott elhangzott
novellák, költemények és ver-
sek legnagyobb része a helyi
lakosok saját szellemi termé-
kei. 

A helyi értékfeltáró mun-
kám kapcsán derült rájuk fény
és értékük nagyságát felfedez-
ve azonnal egy nagy és színes
csokorba szedtem õket, ezáltal
is méltó helyet adva a költé-
szet napján nyilvános közön-
ség elõtti bemutatásra. 

A költemények asztaltársa-
ságban, barátságos és családias
környezetben hangzottak el. 

Medinán olyan értékes elis-
merésben részesült gyerme-
kek is vannak, akik tehetséges
szavalataikkal és elõadásmód-
jukkal már nem csak Tolna
megyében, hanem a fõváros-
ban is képviselték települé-
sünket. Kiss-Kovács Erik és
Pánczél Adrián általános isko-
lás tanulók is elfogadták a
meghívást, egy-egy verset sza-
valtak el.

Farkas Erzsébet a gondola-
tait és érzelmeit veti papírra, a
költészethez fûzõdõ viszonya
vitathatatlan. Verseiben az ol-
vasót a szeretet, béke és a ba-
rátság fontosságára hívja fel,
bátorítva õket a legnagyobb
nehézségben a következõ lé-
pés megtételéhez. Versei so-
kat jelentenek saját számára is.

Kuner János már 1968 óta
forgatja tollát és veti gondola-
tait papírra. Sok feszültséget
és gondot írt ki magából, ver-
sei segítettek és még ma is se-
gítenek betegsége gyógyításá-
ban. Gondolatébresztõ versei
kendõzetlenül és õszintén szó-
laltatják meg a kiveszendõben

lévõ emberi értékeket. Verseit
Sárdiné Iker Anna, Kõszegi
Mártonné és Fejõs Györgyné
olvasták fel.

Borbély Csaba Medina-szõ-
lõhegyi gyökereit is képviseli
költeményeiben, helyet adva
az emlékek tárházában gondo-
san õrzött, mély nyomot ha-
gyó emlékeknek is. Eddigi éle-
tének tapasztalásai, gyermek-
kori emlékek, mindennapi éle-
tének gondjai és örömei szó-
lalnak meg verseiben.

A számos elismerésben ré-
szesült és több díszoklevéllel
jutalmazott Csizmadia János
írásaiban szereplõ medinai

emberek példaképpen mutat-
ják be az életutak részét képe-
zõ egységet, összetartozást és
feltétel nélküli szeretet meg-
tartó és felépítõ erejét, ami az
élet nehézségének átvészelé-
séhez feltétlenül szükséges.
Lejegyzett írásaiban tovább vi-
szi azokat a felbecsülhetetlen
erkölcsi és emberi értékeket,
amit szüleink, nagyszüleink el-
kezdtek, megadva nekünk a
helyes úton való biztos járást,
irányt, a folytatást. 

Konrád László helytörté-
nész is több irodalmi és kultu-
rális értékkel képviselte a ren-
dezvényen településünket. A

közönséggel megosztott gon-
dolatainak nagy része a kezdõ
tanítói pályájának idõszakára
nyúlik vissza. A „Kisdobos” c.
újságban folyamatosan publi-
kált, írói munkássága a tanyasi
világban a kultúra egyik alap-
pillére volt az ott élõ közösség
számára. A gyermekirodalmat
képviselve tiszta lelkületû tan-
meséket és verseket is írt, olva-
sóit bátorságra, tisztaságra, be-
csületességre és szeretetre
bíztatva. 

A jelenlévõk, írók, költõk és
szavalók életét végigkíséri az
irodalom szeretete. A szavalók
közül Fejõs Györgyné Terike
néni már gyermekkorában is
szívesen mondott közönség
elõtt akár iskolában vagy ren-
dezvényen verset. A felolvasot-
takat teljes átéléssel, szépen
hangsúlyozva osztotta meg
hallgatóival. 

A medinai gitárzenekar
Radnóti Miklós „Bájoló” c. ver-
sét, míg a Református Miss-Sió
kórus Babits Mihály „Második
ének” c. versét adták elõ meg-
zenésített formában. 

Meg vagyok róla gyõzõdve,
hogy vannak itt Medinán töb-
ben, akik verseket írnak és
szépen szavalnak. Bízom ben-
ne, hogy egy hasonló jellegû
következõ medinai esemé-
nyen õk is köztünk lesznek,
megosztva velünk lejegyzett
gondolataikat. Medina ezúton
is bebizonyította, hogy az iro-
dalom is értékes és rangos he-
lyet kap a településünk kul-
turális és közösségi életében. 

Tisztelettel megköszönöm
a résztvevõknek, hogy szebbé
és értékessé tették a szép szó
ünnepét szeretett kis falunk-
ban. Bíztatom Önöket, hogy
ne hagyják abba az írást, mert
nagy becsben tartott helyi és
hazai értéket képviselnek.

Révai Lilla Irén

A Költészet napja a szép szó ünnepe is egyben

Éljen május elseje!
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Megérkezett hát Angyalka, a család szeme-fé-
nye, s a régen várt kis jövevény. Örült is a csa-
lád ifja és öregje, a rokonság, az ismerõsök, s
mindenki gratulált a gyermekáldáshoz! Volt,
aki megjegyezte:” mindegy, hogy kisfiú vagy
kislány, csak egész életében egészséges le-
gyen”! A régi világban meg úgy volt, hogy kez-
dõdött a találgatás: kire ütött ez a gyerek? Ösz-
szejött, hát az egész pereputty, hogy örven-
dezzenek angyalkának, - körülvéve a bölcsõt,
ahol a babuci aluszkált : mindenki talált hason-
lóságot magára: kunkorodó kis hajszálat, az
aprócska ujjakat, a parányi öklöcskéket, a fü-
lecskét, az orrocskát …. Végül, - a sok zagyva-
ság után, nagyi mondta ki az igazságot: „ Én
azt mondom, hogy ez egy angyali csöppség
nem hasonlít másra, csak az édesanyjára és az
édesapjára!” Lábujjhegyen kiosontak a gyer-
mek szobából…. 
Angyalka megérkezett! A család örömére!

Anyának
Kicsi vagyok, még csak gyermek,
Erõm szinte cseppnyi,
Kiskannám azért bírom, megyek is öntözni.
Rózsabokor, mit locsolok,
Reggel, délben, este,
Mindig csak ott teszek- veszek,
Bimbó- nyílást lesve.
Féltett rózsám piros rózsám,
Nem adom én másnak,
Aki engem nagyon szeret:
Az édesanyámnak!

Írta és fényképezte: Konrád László

Egyed Antal díjas helytörténész

Isten hozta angyalkák!

Anikó édesanya és kisfia

Dávid (2017. 01. 19.)

Dorina édesanya és kislánya

Zorka (2016. 04. 03.)

Enikő édesanya és kislánya

Hanna (2016. 08. 20.)

Judit édesanya és kislánya Nóra (2016. 08. 24.)

Mónika édesanya és kislánya Gréta (2016. 12. 27.)

Veronka édesanya és kislánya Fédra Veronika

(2016. 08. 23.)


