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Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
VIII. évfolyam 4. szám

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Mesemondó találkozó
Most már több mint
20 éve rendezzük
meg a mesetalálkozót. Ezúttal hét település vett részt a rendezvényünkön, 15 mesemondóval. Nagyon jó
hangulatban telt el a
délelõttünk. Úgy terveztük, hogy mindenki
találja meg a számára legkedvezõbb elfoglaltságot. A Malom épületében vártuk a vendégeinket,
talán még családiasabb légkörben, mint
a Kultúrotthonban.
A falunkat 3 kislány
képviselte, Kuner Hanna, Koch Izabella és
Barta Léna. Fantasztikusan meséltek, nagyon büszkék vagyunk
mindhárom mesemondóra. Kuner Hanna bizonyult a legjobb mesélõnek a zsûri véleménye szerint is.

„A mese játék,
csoda, hit,
és lélek.”
Fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekek minden nap halljanak mesét. A jó mese nem csak
szórakoztat, hanem jóra tanít. A jó mese lelki
tápláléka a gyermeknek.
A legjobb mesélő: Kuner Hanna

Folytatás a 2. oldalon

2017. s zeptember-o
o któber

Tisztelt olvasó!
Hány beszélgetést hall az ember az utcán,
idõsebb korosztályba tartozóktól, kinek hogy
vannak a gyermekei, unokái… messze innen,
városban, a fõvárosban, vagy külföldön. Ki
hol boldogul. Keserédes a vicc, miszerint csak
a kalandvágyó emberek maradnak ma Magyarországon. Mit szóljon az, aki kis faluban
marad itt? Ezt mi itt tudjuk. Akik itt élünk. Harc
folyik nap mint nap az élet fizikai feltételeinek
megteremtéséért, sokszor a lélek kárára.
A falvak elöregszenek, elnéptelenednek,
ma Magyarországon az emberek 68%-a már
városokban él. A statisztikai elõrejelzések szerint várhatóan ez a mutató húsz év múlva
76%-ra nõ.
Akik falun élünk, küzdünk, hogy a lakhelyünk élhetõ, fenntartható és fejlõdõképes legyen. Nagy szerepe van ebben a helyi iskolának.
Az elmúlt idõszakban kevés figyelem jutott
a kisiskolásoknak, pedig a falusi iskola olyan
tárházát biztosíthatja a fejlõdésnek, amiket
nem szabad kiaknázatlanul hagyni.
Az iskola mûködését fókuszba kell helyezni, bebizonyítani, hogy az oktatás lehet színvonalas, a légkör barátságos, az egy gyerekre jutó figyelem bõséges. Aki itt tanul az megismeri Medina környékét, környezetét, közelebb kerülhet növényhez, állathoz. Kaphat
plusz ismeretet kis növények ültetésével, vagy
lehetõséget belekóstolni az állatok gondozásába.
Az iskolának kultúra közvetítõ szerepet is
el kell látnia, mozgásra nevelni, arra lehetõséget biztosítani. A gyermekek elõtt fokozatosan kell kinyitni a világot, kell hidat képeznie
nekik a jövõbe. Mindezt fix és alapos tudással, közösséggel, ismerõs környezetben, ismerõs arcokkal.
Közös munkával - gyerekek, szülõk, pedagógusok - olyan iskolát varázsolhatunk, amely
akár a városi családok számára is vonzó lehet.
Ez azonban legyen másodlagos cél. Elsõdleges legyen az, hogy nekünk, akik itt élünk legyen olyan az oktatás, hogy aki e padokból kikerül, bárhová sodorja az élet, büszkén mondhassa el, én a medinai iskolában tanultam.
A feladat adott, az összefogásra szükség
van - e téren is. Medina ne álljon a néptelen
és öregedõ falvak sorába. Lüktessen itt az élet,
gyermekzajtól legyen hangos óvoda, iskola,
nõjenek magasra a kis fák, de a gyökereik legyenek mélyek.
Vén Attila

Kiadja: Medina Község Önkormányzata • Medina, Kossuth u. 59. • Tel./fax: 74/434-010.
E-mail: rendezveny@medinafalu.hu •Honlap: www.medinafalu.hu. • A kiadásért felel Vén Attila polgármester
Összeállította: Medina Község Önkor mányzata • Tördelés, nyomtatás: Árki Attila
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Információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
Szerda: 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
Csütörtök: 800 -1200 , 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu
Orvosi r endelõ
Rendelés:
hétfõ:13 00 - 15 00
kedd: 8 00 - 10 00
szerda: 15 00 - 16 00
csütör tök: 8 00 - 10 00
péntek: 9 00 - 10 00
Házior vos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 13 00 -16 00
péntek: 8 00 -12 00
Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 13 00 -16 00
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, minden hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást tar t 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.

2017. szeptember-október

Mesemondó találkozó
Folytatás az 1. oldalról
Aki éppen nem mesélt, az kint kézmûves foglalkozáson tevékenykedhetett, volt csillámfestés és légvár is. A „kutyabarátok”, Törõ Anitáék közremûködésével a kutyás játszóház programján vehettek részt. Az étkezésükrõl a
Nyugdíjas Klub lelkes segítõi
gondoskodtak, kanalas fánk,
és fasírt finom illata járta be a
környéket, és mindenki kedvére fogyaszthatta. Jutalomelõadásként a Szegedi Látványszínház elõadása szórakoztatta a gyermekeket és felnõtteket egyaránt. Öröm volt látni a mosolygós, érdeklõdõ arcokat. Tartalmas napot tudhatunk magunk mögött, és bízunk benne, hogy jövõre is legalább ekkora
érdeklõdéssel rendezhetünk egy újabb mesetalálkozót.
Pusztainé Vaczula Márta

Közérdekû
Tisztelt Lakosság!
Az Alisca Terra Nonprofit Kft – Konzorciumi
tagként - végzi településünkön a szilárd hulladék gyûjtését és elszállítását. Az elmúlt pár
hónapban a szelektív hulladék és a zöldhulladék mennyisége, kiegészülve a lomhulladékkal oly módon megnõtt, hogy az általuk
meghatározott gyûjtési napokon nem minden esetben tudták a szolgáltatást teljesíteni.
A szolgáltatási területük 2017. április 1-jét követõen további településekkel bõvült, ami
számukra plusz feladatokat jelent. Ezért a
házhoz menõ szelektív hulladékszállítást
igyekeznek hétvégi munkavégzéssel és több
járat beállításával megoldani a véglegesen
kialakítandó járatrend bevezetéség. Igyekeznek úrrá lenni a nehézségeken, de a fenti okok miatt kérik a lakosság türelmét.
Az Önkormányzatot fogják tájékoztatni az
elmaradt szállítások pótlásának idõpontjáról,
melyrõl a lakosság is értesítést kap.
A fennakadásokért szíves elnézésüket kérik!

Közvilágítási hibabejelentés
A településen fellépõ (10 db lámpatest feletti)
szakaszhibákat a 06/80-20-50-20 ingyenes

telefonszámon vagy az araminfo@eon.hu
e-mail címen lehet bejelenteni az E.ON Zrt.
felé.

Adományyozás
Kérjük, hogy aki használható állapotban lévõ háztartási gépeit vagy egyéb feleslegessé váló háztartási kiegészítõit (kályha, gáztûzhely, mosógép, televízió, hûtõ, kerékpár,
bútor, stb.) elajándékozná és ezzel rászoruló családokat segítene, keresse Horváth Gergely családgondozót Medina Község Önkormányzatánál csütörtökönként délután 1416 óra között vagy hívja a 74/434-010 telefonszámon.

Védõoltás
Influenza elleni védõoltás Medinán
2017.11.09- én, csütörtökön, 08:00-09:00
óra között vehetõ igénybe, a háziorvosi rendelõben, ingyenesen, a készlet erejéig, a törvény által meghatározott esetekben. (Az oltóanyagot nem lehet telefonon félrerakatni!)
Pótoltás 2017. 11. 23-án, csütörtökön, 08:0009:00 között lesz. (Az oltóanyagot ez esetben sem lehet telefonon félrerakatni!)
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Értékösvényen járni jó
A Medinai Tamburazenekar a Magyar Értékek Napján, Budapesten
2017. szeptember 9-én harmadik alkalommal rendezték meg
Budapesten a Magyar Értékek
Napját. A Szent István Bazilika
elõtti téren egy napig és egy helyen lehetett találkozni 19 megye és hat határon túli régió értékeivel, szépségeivel.
A Tolna megyei 109 település közül a Sió parti gyöngyszemként emlegetett Medinát
a Medinai Tamburazenekar
képviselte és a színpadon dunántúli népdalcsokrot és medinai szerb dallamokat játszott.
A bemondó szépen, igényesen
felvezette a zenekart, és elmondta, hogy Tolna megyében
nincs még egy olyan falu, mint
Medina, ahol egyszerre annyi
zenész élne, és zenei örökségének megõrzésére, továbbadására olyan nagy figyelmet
fordítana. Medinán a zenei élet
egyedülálló, az itt élõ vagy innen származó muzsikus családok, akik egymástól tanultak

zenélni és régen még csak a
szomszédos falvakban játszottak, mára már a világot bejárva népszerûsítik Tolna megye
népzenei örökségét, valamint
a medinai szerb zenei és néptánc hagyományokat. A Medinai Tambura Zenekar tagjai:
Szabó József, Szabó Dávid,
Vén Attila, Debreceni István és
Barta Zalán.
A zenekar a fellépés végén
a színvonalas közremûködésért
elismerõ oklevelet vehetett át a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet Tol-

Október
„... mert ez a kollektív emlékezés az egyéni emlékek hátországa, az
egyén mentora, vezetõje, sõt megteremtõje – az ember csupán a hely
szellemének függvénye.” (Lawrence Durrell)
Ezekben a sorokban nagyon szépen megfogalmazódik, hogy milyen nagy hatással van egyéni életünkre a hely, ahol születtünk, vagy
a hely, ahol élünk, ahol kialakítjuk otthonunk. Minden településnek,
legyen kis falu vagy nagy város, emberek alkotta története van, a
régiek szelleme, szellemisége észrevétlenül hat az új generációkra.
Medina nagyon szép hagyománya az október 24-éhez kötött ünnepi református istentisztelet, ahol minden évben megemlékezünk kis falunk hõsi halottairól, és a templomunk felszentelésérõl. Itt az elõttünk járóknak állítunk méltó emléket, akik békéért, hazáért haltak meg, illetve munkát, idõt pénzt nem sajnálva
templomot emeltek. Idén, ezt a szép ünnepi alkalmat összekapcsoltuk egy másik eseménnyel, a reformáció 500. évfordulójával. A reformációval szellemi, formai újítás söpört végig a társadalmon Európa szerte, melynek sok mindent köszönhetünk. 500
éve mertek újat gondolni. Merték azt végig vinni, olyan folyamatok indultak, amelyek ma is ösztönzõen hatnak, ha az ember
szentel kis idõt, figyelmet az alapgondolatoknak. Az évfordulók
minden évben eljönnek, kérdés ki áll meg kicsit, és ki megy el mellettük. Ki vesz tudomást a kollektív szellemi örökségrõl, s ki csak
az egyéni emlékeknek él a háttér nélkül.
Ezek az események segítenek bennünket abban, hogy meg-

na megyei módszertani referensétõl.
Tolna megye pavilonjánál
számtalan érdeklõdõ fordult
meg és ismerkedett sokszínû kincseinkkel: a megye székely-svábszerb-magyar hagyományai
mellett bemutatók sora bizonyította, hogy értékeink gazdagsága hatalmas. Sárközi viselettel,
rojtkötéssel, sióagárdi hímzéssel,
bátai pöndõkötéssel, györkönyi
zsinórhorgolással ismerkedhettek az érdeklõdõk, csöröge fánkot is ízlelhettek a szerencsések.

A megye látnivalóit turisztikai kiadványok sora kínálta.
A rendezvény célja, hogy
bemutassa a hazánkban és határainkon túl fellelhetõ mindazon szellemi, kulturális, természeti és tárgyi kincseket, melyek
hozzájárulnak annak megéléséhez, hogy magyarnak lenni,
magyarságunkra büszkének
lenni, itt élni felemelõ érzés!
Aki részt vett a hétvégi programon, bebarangolhatta és
megismerhette a magyarság
értékeit a számtalan kézmûves
foglalkozás, viseletbemutató, és
koncertek segítségével.
Tisztelettel, Révai Lilla Irén

álljunk, és a múltba nézve megértsük a jelent, amibõl a jövõt, már
tudatosan építhetjük.
A templom falai erõsek ugyan, a harang hívó szava is kilométerekre elhallatszik, de az emberi szem megszokta a falak látványát,
a fül természetesnek hallja a harang hangját. Egyre kevesebb embert csalogat. Hogy az idei ünnepet méltóképp megülhessük, koncertet hirdettünk, melyet a medinai zenészek és a Miss-Sió kórus szereplésével terveztünk. Külön szívet melengetõ volt, hogy 3 férfi (név
szerint Götz József, Mester Béla és Rafajlovics Péter) erre az alkalomra „kölcsönadta” a hangját, színesítve és gazdagabbá téve a
mûsort. Meghívók mentek szerte a megye több településébe a gyülekezetekbe, hogy minél többen lehessünk részesei az ünnepnek.
Hála legyen Istennek, sokan hallgattak a hívó szóra, a templom padjai megteltek, a Biblia szavai élõ emberekhez szóltak, a
zene nyitott szívekre talált. Ott, abban a két órában – ismerve egymást vagy sem – közösség alakult, melyet egy szellemiség hatott
át. Külön ajándékként élhettük meg a kárpátaljai Kovács család
koncertjét, akik a határon túli magyarok erõs hazaszeretetét és még
erõsebb hitét hozták el közénk.
A rendezvényt szeretetvendégség követte, ahol a medinai aszszonyok megmutatták, hogy igenis él a vendégszeretet és nagyon
is tudnak sütni! Finomabbnál finomabb sütemények várták a vendégeket, igazi büszkeséggel töltve el minden hazai szívet.
Ünnepre szükség van. Megállni, szívet, szellemet nyitni kell. Medinának gazdag lelki és szellemi öröksége van. Legyen ez olyan
háttere életünknek, gyermekeink életének, amely alapot, identitást
és hitet ad.
Sáfrányné Szabó Tünde
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Vándorkiállítás
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Medina
településre eljuttatta az 1956. október
23-án Budapesten kitört forradalomra
emlékezõ vándorkiállítást. A Helytörténeti Egyesület kiállítótermében kaptak helyet az errõl szóló dokumentumok, képek, akkori bel-és külföldi sajtóanyagok.
A kiállítást megtekintették az óvodások, iskolások, és a helyi lakosok. A
pedagógusok ismertették, magyarázták, a képeken látható, olvasható történelmi eseményeket. A helyi lakosok
közül voltak, akik fiatal felnõttként élték meg, és a kiállítás képeit nézegetve emlékeztek, meséltek.
Haraszti Zsuzsanna
Október utolsó hetében egyre többen
járnak a temetõbe. Virágot ültetnek, gereblyéznek, széppé teszik a sírkertet. Ha
máskor nem is, de halottak napján szeretetbõl vagy valami belsõ kényszer hatására mindenki emlékezik egy meggyújtott gyertyával, egy koszorúval, egy csokor virággal.
Bár szeretteink sokszor eszünkbe jutnak, azok is, akiket már
réges-rég a föld takar, de ez a nap, ez a hét csakis az övék. Gondolatban elidõzünk velük egy kicsit, visszazökkenve õseinkhez,
visszatekintve a múltba. Nekünk a múlt is fontos, honnan jöttünk, kik voltak elõdeink, honnan származunk. A múltat rejti a
temetõ, csendes békességben, csak néha-néha mond el valamit.
Halottak napján sötétedéssel a temetõk vörösen fénylenek,
mintha megannyi csipkebokor égne. Mintha az elhaltak lelkei
lebegnének fényesen a sírok felett, és a lobbanással adnának
hírt magukról.
Meghökkentõ ez a vibráló ragyogás, a képzeletünket ezer féle színes képekkel festi be, mintha az elmúlt életek filmje peregne a szemünk elõtt. Élõk árnyai imbolyognak a fényben, megállnak egy-egy sír körül, és csendes alázattal emlékeznek. Mindenki eltöpreng magában, egy-egy mély sóhaj – fáj valami nagyon – friss még, és súlyos emlék. Könny is csillog az emlékezõ szemekben, amit az esti homály jótékonyan eltakar. Majd búcsút vesznek az élõk, csendben ballagnak az emlékekkel haza, a
halottal magukra maradnak, a hideg õszi szél suttog felettük
érthetetlen, szomorú éneket.
Községi kis temetõ a falu szélén, akácok õrzik a holtak álmát,
sírhantok õrzik a halottakat. Apró öregember csoszogva botoz
a sírok között botorkálva, virágot visz, nagy tarka csokrot. Megáll egy keresztnél, sóhajt nagyot, leveszi a kalapját és megszólal:
– Megjöttem Marikám!
Beszél a kereszthez, beszél a sírhoz, beszél, és nem vár feleletet. Beszéli a magányát, nyomorát, hogy mennyire megváltozott az élet és körülötte minden.
– Már a hegedûm se úgy szól, mint régen – kezdi keserûen –,
az ujjaim nehezen találnak a húrokon hangot, az énekem is hamis, és rekedt. Érzem, hogy cserben hagy minden, erõm, barátom se nagyon van már, csak az emlékeim maradtak meg, itt ülnek csendben a szívemben, és vígasztalnak.
Valamikor régen – emlékszel, ugye, elmereng mi is volt, hogyan – amikor neked muzsikáltam, zokogott, sírt, nevetett a hegedûm, elmondott, megvallott mindent, amit én nem mertem.
A szívembõl szólt a nóta, és boldog voltam, mert te hallgattad.
Emlékszem a könnyes mosolyodra, mikor azt muzsikáltam,
„csak egy kislány van a világon”.
– Látod, most én is könnyezem, mert nekem ez nagyon kedves emlék, ez volt nekem az elsõ szerelmes vallomás. Mi mindenre emlékszem, látod, majd arra is, amikor a nagyanyád azt
kérdezte: Mit akarsz te ettõl a pösze csávótól, lányom? Aztán
megszöktünk egy este, de szép is volt, ugye? Olyan gyönyörû

szép éjszakát azóta sem láttam. Akkor
a feleségem lettél, és nem tudott elválasztani semmi más, csak ez a sír.
A zsebében kotorász, gyertyát vesz
elõ, meggyújtja, és a sírra helyezi,
meghajol, és imára kulcsolja a kezét,
motyog, szavát nem lehet érteni, csak a sóhaj hangos. Gyûrött
zsebkendõt húz ki a zsebébõl, törölgeti könnyezõ szemeit. Szipog párat, és hangosan panaszkodni kezd.
– Csak neked mondom Marikám, neked, nem mondom én
másnak, mert kinevetnek, meg kigúnyolnak érte. Amíg éltél
drágám, te mindig húsételekkel etettél, nem úgy, mint ez a
Tyityi faj, (menye) ez csak gyim-gyomokat ad enni. nem akarok
rosszat mondani rá, de ez még mosni sem tud rendesen, olyan
lassan dörzsöli a ruhát, hogy bóbiskol közben. Nem úgy mos ez
Marikám, nem úgy, mint te, neked úgy járt a kezed, mint a motolla. Te mindig olyan tisztán járattál, mint a pitypang, most
meg nézd csak meg, milyen pecsétes a kabátom. Mutatja a kabátját a kereszt felé, kicsit elhallgat, keresi a szavakat.
– Azt álmodtam valamelyik éjjel, hogy nemsokára találkozunk, hogy már nem sok idõm van hátra. Azt álmodtam, hogy
vársz rám, azt súgtad a fülembe, hogy: „Feri, a hegedût hozd el
magaddal!” Viszem Marikám, viszem, meghagytam a gyerekeknek, hogy mellém tegyék a koporsómba. Aztán elkezdi rakosgatni a virágokat, úgy látszik, mintha nem találná, hol van jó helyen. Végre a kereszt mögött megállapodik, ott jó helyen lesz. A
keresztet kezdi simogatni, talán zavarában, talán a szeretetét simogatja a korhadó fára. A vadrózsa egy ágát a keresztre borította, és az öreg matató kéz megtalálta, amibe a tövise jól beleszúrt. Az öregember felcsattant: „Jaj, ne böktyé’ Marikám!”
Sziszegve nyomkodja a szúrás helyét.
– Hát ezt miért tetted velem Marikám, haragszol rám? Tudom én, hogy nem haragszol, tudom – teszi hozzá szelíden. –
Csak így akartál hozzám érni, ugye? Már az is fáj nekünk, ha
egymáshoz érünk, és nekem már az is fáj, hogy élek.
Elhallgat, és hosszú szünet után érezni lehet, hogy nehezére
esik kimondani, amit hibának tartott, amit ez idáig nem említett.
– Ne haragudj Marikám – és szégyenlõsen nézi a földet – tudod, én mindig nagyon szerettelek, csak azt az egyet nem szerettem benned, hogy mindenbe belefecsegtél.
Megkönnyebbülhetett e vallomás után, mert sóhaj tört fel
belõle, és szinte csak sóhajtja:
– Ne haragudj Marikám, ne haragudj rám! Törölgeti könynyezõ szemeit, látszik, hogy zokog, és így áll meg egy darabig,
némán, csendben, mintha megkövült volna. A gyertyája már
alig pislákol, a mondanivalója is elfogyott. Az õszi szél megunta
magát, valahol és hóbortos kedvében keresztülrohan sírokon.
A gyertyák lángját magával vitte, és sötétbe borult a temetõ.
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