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Az én falum Medina

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
IX. évfolyam 3. szám

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA

Fátyolos lett a Nap
Fátyolos lett a Nap,
Sugarai elfáradtak.
Mint kibomló hajzuhatag,
Lassan a földre omlanak.
Vakított, szikrázott, égetett,
Vihart kavart, az ég zengett.
Egyszerre sírt és nevetett,
A szivárvánnyal szétesett.

Õsz

Port kavart szüntelen,
Táncolt a felhõkkel.
Versenyt futott a széllel,
Ragyogott, mikor Õ nyert.
Fáradt már, nem rohan,
Melegen omló sugara simogat.
Nem bánt, nem éget,
Királynõként vonul az égen.
2018. 09. 13. Lindauer Zsuzsanna

Az idõ múlik, szellõ söpör a tisztáson.

Parti most már a tetõfokára hág.

Mindenki rangjához képest átöltö-

Levetkeznek egymásután, szépen

Ismét nagy mulatság lesz ezen a bálon.
Hangosan zizegnek a levelek.
Búcsúbál lesz, végleg világnak mennek.
zik szépen.
Mert õ is ott lesz az idilli képen.
Most még jól érzik magukat nagyon.
Hajlongva egymás közt
Nevetve mulatnak a közelgõ fagyon.

Díszes pompába öltözött a táj.

Most kezdõdhet aztán az igazi bál.
A zenekar susogva próbál.
Riadtan rebben szét a sok madár.

Levelet dobál minden kis ág.
Millió színben, a bál pompázik.
Azt sem bánja, ha egy kicsit fázik.

sorban.
Kinek, hogy illik ebben a korban.
Az apró levelek zizegve földet érnek.
Itt az elsõ jele a közelgõ télnek.

Levette ruháját a vén erdõ.

Most már a telet féli, mert tudja, hogy
eljõ.
Lehullott avart egyre kotorja a szél.
A bálnak vége, most már mindenki fél.

Reszketve repülnek szerte mindenfele.

Csenddel telik meg a tisztás.
Csak hullott avar, itt nincs más.
Riadt õzek a völgy aljában.
Szú sem perceg a fában.

Kezdõdik a tánc, a parkett készen áll.
Kavarogva, mindenfelé, színes levél
száll.
Van, aki kecsesen billeg, pörögve.
Amott a másik, vagdosva magát,
hörögve.

Azt hiszem most már mindenki fáradt.

Völgybe lecsap a vihar szele.
Egyre erõsebben, az erdõ morajlik.
Most már a vén fenyõ is hajlik.

Hajnalban már dér lepi be a tájat.
Mint kisgyermek édesanyja szavát.
Fülemben hallom a táj sóhaját.

Borbély Csaba
2016-11-13.
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Tisztelt Olvasó!
Szép, napsütéses õszi reggelre ébredhettünk. Odakünn

a csodálatos látvány ellenére hûvös s enyhén párás levegõ
fogadta a medinai embereket. A kertekben, mint meganynyi apró gyémánt csillogtak az éjszaka harmatcseppjei a
fûszálakon s a fák levelein. Úgy éreztem, mintha maga a természet is siratná az elmúlt termékenység gyönyörû idõszakát, s könnyezve tiltakozna az elmúlás elsõ jeleit észlelve.
A gyümölcsfák ágain a színesedõ levelek között ugráló s
hangoskodó apró madarak is aggódón keresgetik a már általuk is megszokott téli etetõket, reklamáló csiviteléssel jelezvén a téli napok eljövetelét. Valójában mindig is szerettem s máig is szeretem az õszi tájat a maga csodálatos
színkavalkádjával, megható szépségével s bájaival együtt.
Bár az is igaz, hogy az õsz eljövetele sokunknak az eltelt
esztendõk sokaságát s az elmúlás közelségét juttatja eszébe. Október hónap alkalmat nyújt történelmi emlékek,
nemzeti múltunk máig velünk élõ és ható eseményeinek
felidézésére is. Fõhajtásunk a vértanú tábornokok elõtt, az
1956-os forradalom és szabadságharc hõsei elõtt. Bízom
benne, hogy mindig voltak és talán lesznek is olyanok,
akik a haza, a nagyobb, illetve kisebb közösség érdekeit tekintik tevékenységük, harcuk céljának.
Nem felejtkezhetünk el Október elsejérõl az idõsek világnapjáról! Ebbõl az alkalomból köszöntök minden medinai idõs embert, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Önök azok, akik elõttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, amelyen apáink,
nagyapáink, dédapáink és õseink jártak a világ kezdete
óta. Önöktõl örököltük meg ezt a települést, Önöktõl tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. Kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot s neveltek gyerekeket. Amikor eljött az idõ,
azt a stafétabotot, amelyet szüleiktõl kaptak, a mi kezünkbe adták, de a bölcsesség az Önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák,
neveljék õket, mert ezek a jó tanácsok érnek majd hasznos tettekké.
Záró gondolatként! A keretbe zárt, ablakon túli világot
idõnként ki lehet nyitni egy sétával, a még fent lévõ kevés levelet meg lehet sokszorozni, ha lenézünk a fák alá.
Nincs olyan, amit ne lehetne még többé tenni, legyen az
szeretet, vidámság, bánat, bezártság, vagy a szabad levegõ még mélyebbre szippantása, mely lehet az öröm sóhaja vagy éppen a szomorúságé. Mindegyik a miénk, így
élünk, így folytatjuk tovább keserédesen vagy édesen. Az
igazi mosoly sokat segít, de még a szándékosan gyakorolt, magamnak vagy másoknak adott, jó értelemben vett
mûmosoly is pozitív változásokat indít be a testben és a
lélekben. Legyen így igaz, és gyakoroljuk, amikor csak tehetjük, még ha nehezen is megy olykor megroggyant, de
bizakodó állapotunkban.
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

Tájékoztató

Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje

2018.június 27-én a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala, Agrárügyi és Környezetvédelmi Fõosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya helyszíni szemlét tartott a medinai lakosok
által bepanaszolt Rendezvénytéren. A bejelentés szerint a füves terület alatt építési, bontási törmelék és veszélyes hulladéknak minõsülõ vegyszerek lerakása történt 2012 elõtt 7-8 évig folyamatosan. A hulladékot 1
méter mélyen ásták el, és 30-70 cm földdel takarták be.
Elmondás szerint az Önkormányzat végezte ezt a tevékenységet.
Tisztelt Medinaiak! Ennek a bepanaszolásnak az eredménye, hogy a hatóság a helyszíni szemle során kijelölt kilenc helyet, ahol kutatóárkot kellett ásatni 3 méter hosszan, 3 méter mélyen és 0,5 méter szélességben a rendezvénytéren.
További információt a vizsgálat lezárása után nyújtunk.
Vén Attila
polgármester

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:
8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
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
Háziorvos: 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

Ügyfélfogadás szünetel
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.: 06-30/919-8769
Körzeti megbízott

Paksi Attila
Segélyhívó: 107
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.

Mi történt a Rendezvénytérrel?
Aki a Sió hídról Medina felé jön és lenéz, a parton elterülõ füves parkra megdöbbenve látja, hogy
több helyen fel van dúlva, mély árkok éktelenkednek. Ezek úgynevezett „kutatóárkok”.
Az a vád érte az Önkormányzatot, hogy a vízbázist szennyezõ anyagok lettek oda betemetve (olajoshordók, festékes hordók, fáradt olaj stb.)
Annak idején, amikor a park kialakítása kezdõdött, a nyugdíjasok sokan napokig dolgoztak, hogy
aki Medinára jön, szép parkot lásson.
Vödörben hordták ki a kõ és tégladarabokat a füvesítés elõtt. Utána pedig gyomtalanították a füvet, hogy ne nyomja el a gaz.
Nehéz utánaszámolni, hogy hányan, hány órát dolgoztak és most azt lehet látni, mindez tönkremegy.
Szerintünk rosszindulatú feltételezés miatt van szükség a feltáró munkára. Véleményünk szerint
azzal, akinek a kezdeményezésére végzik a vizsgálatot, nemleges eredmény esetén fizettessék meg
a munkálatok valamennyi költségét.
Bízunk abban, hogy talán visszanyeri szépségét a park és újra színes rendezvények színtere lehet.
Medinai nyugdíjasok, akik maguk is dolgoztak ott

A z Í z ő r z ő k s t á b j a M e d i n a j ó h í r n ev é t ö r e g b í t e t t e
Az alábbi összefoglalót Róka Ildikó szerkesztõ-riporter írta Medináról:
„Medina Szekszárd közelében, a Sió csatorna partján fekvõ település. Festõi szépségû dombjaira
már az õsök is szõlõt telepítettek. Az utódok tisztelik hagyományaikat, és fáradságot nem ismerve
mûvelik földjeiket. Legszebb példája a természethez alkalmazkodó, szelíd gazdálkodásnak a Medina Gyöngye Biobirtok, ahol Sági Tibor mesélt nekünk egy megvalósult álomról. Ellátogattunk a
gyönyörûen felújított Apponyi Kiskastélyhoz is,
történetét Horváth Csilla mesélte el nekünk. A
parkban található kápolnában lépett fel a csupa
mosolygós fiatalból álló Miss-Sió Kórus. Elõadásukat hallgatva bizonyára az angyalok is dalra fakadtak.Medina ezer fõ alatti község, amelynek nem
csökken a lakossága. Szintén helyi érdekesség,
hogy hazánkban itt a legmagasabb a zenészek száma, több zenekar is mûködik a faluban. Mi a tamburások családi örömzenéjét hallgattuk meg az
egyik zenész, Szabó Dávid pincéjénél.Bizonyára
nem véletlen, hogy éppen ebben a faluban dolgoznak a Kõszegi testvérek, akik természetes
anyagokból, egyszerû, ötletes hangszereket készítenek.A szõlõhegy festõi környezetében, kemencében és sparhelten, friss helyi alapanyagokból készültek a medinaiak ételei.
A kisfilm megtekinthetõ
a www.medinafalu.hu oldalon.

OKTÓBER 1- AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA
Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁVÁ. Napjainkban mintegy 600 millió hatvan év feletti személy
él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétsze-

rezõdhet, éppen ezért a gyorsan öregedõ világban az idõsek sokat segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Köszöntjük Õket!
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…Medina-Szõlõhegyen –
Medina-Szõlõhegyiekkel
– Medina-Szõlõhegyért...
…egy hagyományteremtõ szándékkal indított kezdeményezés…
Közel 60 személy jelent meg az augusztus végi kulturális programon,
melynek maradandó mottója:
Medina-Szõlõhegyen – MedinaSzõlõhegyiekkel – Medina Szõlõhegyért. A régi iskola épületében megtartott program nemcsak a múltról, hanem a jelenrõl és a jövõ kovácsolásáról is szólt.
Évek óta szívemen és Isten elõtt
volt az, hogy a Medina-szõlõhegyieknek sokáig saját kulturális- és hitélete
volt, ami az idõk folyamán, a rohanó
világunk kialakulásával és térhódításával majdnem teljesen megszûnt, és
csak az Elszármazottak találkozója, illetve Bíró László püspök által celebrált szentmise adott alkalmat a közös
találkozókra. Ezt a délutánt éppen
2016-ban egy szentmisén álmodtam meg,
és ennyien összegyûltünk, hogy egymásnak örülhessünk. Ez az álom mégiscsak valóra vált.
Ha csak egy ember volt ott, aki felvidult
szívvel, boldogan, sok felelevenített emlék-

kel tért haza saját otthonába, már megérte
szervezni, hiszen számukra ma is él az a
csoda, mert bárhova sodorta az utódokat a
sors, hazahúzza a vágy, a hazája szeretete,
mert az országon belül részükre ez az igazi
haza.

A kulturális program szervezése kapcsán csak a helyi humánerõforrás felkutatására, bevonására és felhasználására koncentráltunk, így csak helyiek,
vagy innét elszármazottak, illetve Medina-Szõlõhegyhez kötõdõ személyek léptek fel egy kis
programcsokorral. A szeretet
himnuszával kezdõdõ köszöntõ
után Fejõs Györgyné emlékezett
vissza az iskola egykori közösségformáló erejére, sok embernek biztos alapokat nyújtó kezdetekre, melyben többek között
Kõszegi Márton tanító is nagy
szerepet játszott. A fellépõk magyar népdalokat énekeltek, verseket is szavaltak. A program
közben többen is megosztották visszaemlékezéseiket a jelenlévõkkel.
Tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást és jelenlétükkel megtisztelték a programot.
Révai Lilla Irén (egyik szervezõ)

Visszanéztünk
Ha emlékezünk, akkor meszemessze a múltban járunk, ha
nem is volt mindig szép, ideális,
de a mienk volt minden perce.
Visszanéztünk kicsit a múltba,
csak egy fél évszázadnyi távolságra, amire még emlékezünk,
aminek még élõ tanúi vagyunk.
Ennyi év után visszagondolva
még a küzdelem, a rossz napok is
szebbnek látszanak, a fájdalom
is fakul évek alatt. Akik éltünk,
már nem tudunk mást adni,
mint felidézni emlékeinkben.
Barátai, pályatársai úgy érzik, itt
van velük, hallja a szavakat, érzi
szeretetüket. Könnyebb lesz a
szív, csendesebb a lélek, lehunyt
szemeik elõtt megjelenik egy
mosoly, egy-egy intés, egy mondat. Mintha film peregne a szemünk elõtt, egy-egy kézfogás,
biztató szó, egy felejthetetlen
mosoly. Mind-mind, a múltból
bukkan elõ, újra éljük, ami már
rég elmúlt, mégis kedves emlék.
Jön velünk, magunkban hordjuk, míg élünk.
Akire sokan emlékeznek az
nem végzett haszontalan munkát, aki sok emléket hagy, az sokat, sokfélét tett másokért, embertársaiért. A pályatársak, akik

könnypárás szemmel emlékeztek
egy barátra, aki már nincs közöttük, most itt érezték, látták egy
kis idõre maguk között, emlékét
rakosgatták ide-oda szívükben.
Ünnep volt ez az egy-két óra,
az emlékezés ünnepe a falunka,
a tanítványoknak, a családnak.
Mit hagyhat örökül egy pedagógus?
Nem földet, kastélyt vagy
pénzt, hanem türelemmel átadott tudást, kit erre, kit arra indított el az élet útján. Kincs van
a birtokában, amit nem magának tartogat, amit szétoszt, mint
tékozló fiú, neki a végén beteges öregség marad.
Micsoda összetett a pedagógusmunka, iskola, család az én
gyerekem és minden gyerek
mind-mind külön figyeli, embert faragni mindenkibõl. Kudarc is akad, nincs nélküle élet,
újra kérdés, a siker szépsége,
jobb utakat jelöl, más tervet,
más irányt.
A sok-sok munka forgatagában csendben, észrevétlenül
megjelenik az öregség, a nyugdíj. Nyugalom, könnyû sóhaj, ráérõs, pihenõs napok, mintha
vendég volna valahol. Ahogy a

sors egyik kezével ad, másik kezével elvesz, gonosz pillanata kilátástalanságot teremt. Társat
vesztett, magányos lesz, a magány rossz tanácsadó. Adódnak
keserû, fájdalmas napok, amíg
valaki nem nyújtja felé segítõ kezét. Az öregkor szépsége reménysége, gyorsan elmúló rövid csoda.
Aranykor? Egy kis napsütés?
Csalóka álom?
Izgalmas a visszatekintés, nem
csak történelemidézés, hanem a
múltat, a benne élõ emberek életét ismerni, látni. Ami elmúlt, történelem volt, amit mi magunk
mögött hagytunk, a mi életünk, a
múltunk. Amit nem lehet letagadni, akkor is volt sok-sok munka, eredmény, szépség. Mi ennek
a múltnak vagyunk a folytatásai,
élõ, emlékezõ valóságai.
Egy pedagógusra emlékeztünk kedves nótáira élete megismételhetetlen perceire. Valami
elmúlt, valami szép volt – érték
– ami örökül maradt.
Sok-sok érték termett-terem
ebben a kis faluban, vegyük észre, ápoljuk, ne vesszen el!
Ha néha fel is üti fejét az õsi
átok, itt bujkál köztünk az irigy-

További képek megtekinthetőek
a www.medinafalu.hu oldalon
ség, ami néha már gyûlöletté fajul. Ami nem méltó a múlthoz,
keserûvé teszi a jelent, és a jövõ
sem lesz boldogabb tõle.
Csizmadia János
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Medina-Szõlõhegy története 3.
III. Lakosság az 1950-60-as években, visszaemlékezés alapján
Medina-Szõlõhegy lakosságát Terike néni
pontos visszaemlékezései és lejegyzései
alapján sikerült összeállítani. Míg az õ gyerekkorában Szõlõhegyen legalább 300 lelkes volt a település, a
60-as években 200
ember élt itt, ebben a
közösségben.
(Lásd a áblázatot!)

A képen:
Baka Ferenc rokonai
és felmenői

IV. A „Vitézzé ütés és avatás ” jelentése
és a Medina-szõlõhegyi vitézek névsora
A „Vitézzé ütést és avatást” a vitézek fõkapitánya, Magyarország kormányzója, Horthy Miklós adta azoknak, akik az I. világháborúban és az azt követõ szomorú, terhes napokban vitézségének és nemzeti érzésének kiváló tanúbizonyságát tette.
A vitézi cím elnyerése az ország
hivatalos törvényes képviselete
egyházi- és világi méltóságai jelenlétében az országos Vitézi
Szék javaslatára történt vitézi eskütétellel.
A vitézi címmel rendelkezõ családfõk 10 hold vitéztelket, vitézföldet kaptak.
Terike néni visszaemlékezései
alapján a házuk alatt egészen
Janya-pusztáig ért a vitéztelkek
széle.

Vitézi oklevél

Medina-szõlõhegyi vitézek
névsora:
Vitéz Borbély Pál
Vitéz Iharos János
Vitéz Fejõs Pál
Vitéz Pesti Pál
Vitéz Tóth József
Vitéz Kovács István

Medinai vitézek
névsora:
Vitéz Pap József
Kölesdi Mihály

Vitéztelkekhez járó eszközök listája
Az Országos Vitézi Szék a vitézi
telkekhez felszerelést is adott.
Felszerelés: 2 állat, 1 lószerszám, 1
iga, 1 szekér, eke, 1 fogas, 1 henger, 1
kasza-kapa,1 lapát és ásó, 2 villa, 2 gereblye, 1 fejsze, 1 fûrész.

Család

Létszám

5
Pap György
7
Hosnyánszki János
4
Rácz György
4
Széles János
5
Bakó Mihály
+ 1 mama
4
Pesti Gyula
4
Vitéz Pesti Pál
2
Tamaska Sándor
4
Grajsza József
5
Kõvári István
5
Vitéz Fejõs Pál
1
Kovács István
3
Kocsis János
4
Vitéz Tóth József
4
Ferenczi István
4
Szabadi István
4
Merényi Gyula
3
Benke István
4
Vitéz Iharos János
4
Buda István
2
Lukács István
3
Gubányi Károly
3
Kovács István
3
Garamvölgyi István
5
Szabó György
2
Boldog Lajos
4
Bakó József
5+1(Révai
Révai István
János)
3
Angyal István
3
Farkas Gyula
3
Varga János
4
Vitéz Kovács István
4
Takács József
5
Horváth István
4
Szendi István
5
Pintér György
4
Tóth István
4
Suhmaher József
3
Pozsonyi Gyula
2
Mészáros Ferenc
4
Lencse János
3
Molnár Mihály
3
Holváiger János
6
Mészáros János
4+1
Hencsik József
6+1
Zsiga János
7+1
Mészáros József
8
Farkas Lajos
4
Borbély József
8
Hablender István
2
id. Pölöskei Antal
3
Pölöskei József
4
Pölöskei Antal
3
Nyulász István
4
István János
4
Fejõs Mihály
6
Borbély István
4
Vitéz Borbély Pál
3
Csikós István
3
Csillag András
4
Szabó János
2
Mezei József
4
Szarka István
5
Posztós György
3
Pesti József
3
Magyar István
4
Sáfrány István
3
Csuprik János
3
Molnár István
4
Sebõk Lajos
3
Posztós Lajos
4
Weigand József
3
Szanyó István
Rózsa puszta
Merkel János
Csapó István
Kimiti István

5
2
4

LányFiúgyermek gyermek
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1
2
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1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
2
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