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Az én falum Medina

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

MEDINA K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATÁNAK I NGYENES L APJA

Finom borok hûvös pincék
A Szekszárdot körülölelõ hét
domb Magyarország egyik történelmi borvidéke. Tolna megyében található, a Szekszárdi
dombság legkeletibb területén,
a dombság és a Sárköz találkozásánál fekszik. A szõlõtermesztésre alkalmas terület nagysága kb.
6 000 ha, amelybõl jelenleg kb. 2 600 ha területen termesztenek szõlõt.
Szekszárd mellett 14 település tartozik a borvidékhez, köztük Medina is.
A szõlõtermesztés hagyományai egészen a római idõkig nyúlnak viszsza a területen. A bortermelést alapvetõen a
nemzetközi, illetve magyar fajtákból készített
nagy testû, magas csersav- és alkoholtartalmú
vörösborok jellemzik. A
legismertebb borfajta a több
bor házasításával készülõ szekszárdi bikavér. A Szekszárd közelében folytatott szõlõmûvelésrõl és borkészítésrõl 3. századi ókori római forrásokból értesülünk elõször, amelyek szerint
Marcus Aurelius Probus római
császár utasítására kezdtek a
környéken szõlõt mûvelni. A

pannóniai születésû császár a
provincia felemelkedését szívügyének tartotta, szõlõt ültettetett és veterán katonáit is befogta a mûvelésbe. Ennek régészeti bizonyítékát a területen
talált római kori szõlõmetszõ
eszközök (pl. a kacor) adják. A

korszakból származó másik
igen jelentõs lelet a szekszárdi
ókeresztény szarkofág (4. század), ennek egyik oldalán termõ szõlõ látható, amelynek levelei az apostolokat és az evangélistákat jelképezik. Szarkofágban talált, kiemelkedõ színvonalon elkészített áldozati üvegedényen ógörögül ez olvasható:

2020. s zeptember-o
o któber

Szüretek jöttek,
szüretek mentek
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és élni fogsz!". A szarkofág
Látom a muslincák hadát.
több üvegkorsót is rejtett,
Hordómosástól itt-ott víztócsák.
amelyek közül az egyik –
Borgõzös az udvar.
Kubinyi Ágoston 1857-ben
Fülemben dong a mustdal.
kiadott "Szekszárdi régiséAz az udvar felszáradt azóta,
gek" c. mûve szerint – bor,
Nem szól ott szüreti nóta.
méz és olaj keverékét tartalFokmérõ üres hordó mellett,
mazta. A római kori leleSiratja, ki már elment.
tek ellenére azonban jó
Öreg pince, benne dohszag,
okunk van feltételezni,
Nincs az ürességnél rosszabb.
hogy a szõlõtermesztés a
Távolról látom az átmulatott
Kelet-Közép-Európában
éjszakát.
élt kelták, valamint a balTávolról hallom Apám dalát.
káni trákok hatására jóSzüret volt az Õ nagy ünnepe.
val korábban meghonoA szüretek elmentek Vele.
sodott a vidéken.
2019. 10. 28.
A szekszárdi borvidék
Ózdi Zsuzsanna
az egész Habsburg Birodalomban
közismert
volt, jó hírneve miatt sokan kete szõlõfajtát említ, köztük
vásároltak itt szõlõterülete- hat féle kadarkát. Kevés bor
ket. A 18- század elején az mondhatja el magáról, hogy viapátok még ösztönözték is a lághírû muzsikus vitte hírét. A
szõlõtermesztõket: csak tizedet szekszárdi vörös neves „ügynöés nem kilencedet kellett fizet- ke” maga Liszt Ferenc volt, aki
niük a bor után. A kedvezmé- harminc éven át rendszeresen
nyek elsõsorban a német tele- vendégeskedett Augusz Antal
peseket vonzották, akik több földbirtokosnál. Liszt ez idõ
hullámban érkeztek a borvidék- alatt, annyira megszerette a
re. A század közepén már általá- selymes, ízes, bíborszínû bort,
nossá vált a héjon erjesztés, és a hogy megkérte vendéglátóját,
bort is pincében tárolták. Egy küldjön utána néhány ládával.
Folytatás a 3. oldalon
1828-as lista 37 fehér és 29 fe-

Emlékezzünk az ‘56-os hõsök tetteire!
1956. október 23. nemzetünk öntudatra ébredése. Olyan fellépése a világtörténelem színpadán, mely ismét bebizonyította, hogy büszke, önálló, szolgaságot nem tûrõ nép a miénk. Miként oly sokszor a történelemben, most is
megmutattuk, hogy saját értékeinket képesek vagyunk védelmezni a tõlünk
idegen ideológiákkal, törekvésekkel szemben. Nagy tisztelettel emlékezzünk
hát ’56-os ifjainkra és mindazokra, akik életüket, egzisztenciájukat, szabadságukat áldozták a szabadság eszméjéért! Hordozzuk szívünkben 56 hõseit! Emlékezzünk rájuk! Tetteikbõl merítsünk erõt, és kövessük céltudatos
összefogásukat, amelyre ma is oly nagy szükség van! Legyünk bátrak, és saját eszközeinkkel harcoljunk hazánkért, nemzeti kincseinkért! Erõsítsük
meg az egységes magyarságot! Fogjunk össze, és ne hódoljunk idegen érdekeknek! Saját hazánk élete és felvirágoztatása legyen a célunk! Tudjunk a
magunk módján áldozatot hozni hazánkért, nemzetünkért! Ne másokra
várjunk! Saját magunkra számítsunk! Úgy, ahogy megtették elõdeink a történelemben oly sokszor! Csak így lehetünk hûek 1956 emlékéhez, és csak így
lehet virágzó, szabad és erõs Magyarországot teremteni!
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
Kedden, szerdán, csütörtökön:
8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu
Orvosi r endelõ
hétfõ:13 00 - 15 00
kedd: 8 00 - 10 00
szerda: 15 00 - 16 00
csütör tök, péntek: 8 00 - 10 00
Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ: Pálfiné Andics Edit
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 14 00 -16 00
péntek: 10 00 -12 00
Könyvtár
Kedd: 1500 - 1700
Szerda: 800 - 1000
Vasárnap: 1400 - 1700
Könyvtáros: Görög Erika
medinakonyvtar7057@gmail.com
Tel .: 70/3859-515
(nyitvatartási idõ alatt )
JÁRÁSI ÜGYSEGÉD
Szerda: 12 00 - 12 45
Tel: 74/407-499
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Ózdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 74/434-010
Körzeti megbízott
Paksi Attila, segélyhívó: 107, 112.
ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, ingyenes jogi tanácsadás (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.

Holló koncert,
Medina könyvtár
2020. szeptember 23-án voltam egy
nagyszerû koncerten. Nem is kellett messze
menni hozzá. Itt volt a könyvtár udvarán a
Holló együttes. Hasonlóan mint a Lecsó
mesében a kajakritikus én is visszakerültem
a múltba. Eszembe jutott, amikor kisiskolás

koromban a mûvelõdési házban hallhattam
õket elõször. Mennyire készültünk rá,
hiszen akkoriban nagy szó volt még az
élõzenés koncert, s nagyon nem is láttunk
még ilyet. Most is ragyogó gyermekarcokat
láttam, mint akkoriban. Szóval a Holló most
is jó, most is vidáman varázsol, s énekel.
Köszönjük a szép élményt! S gyertek
máskor is.
Siklósi Krisztián

Medinai Könyvtár Információs és Közösségi Hely
Júliustól ismét megnyitotta
kapuit a Medinai Könyvtár Információs és Közösségi Hely.
Hetente háromszor várja a pihenni, tanulni, kikapcsolódni, internetezni vágyó közönséget.
Természetesen most a járványügyi elõírások szigorú
betartása mellet látogatható
az intézmény. Belépés csak
orr-szájmaszkban lehetséges.
Helyben biztosított kézfertõtlenítés után használható a helyiség.
A gyermekeket és felnõtteket
egyaránt ellátó könyvtár állománya ha lassan is, de folyamatosan gyarapszik. Kölcsönözhetõ, vagy helyben is olvasható a klasszikus szépirodalmi mûvektõl a szakirányú
könyveken át, a piacon frissen megjelenõ sikerkönyvek,
gyermek könyvek, különbözõ folyóiratok, heti, vagy tudományos havilapok is. A
helyben olvasáshoz kényelmes sarok került kialakításra.

A gyermekek is találnak maguknak külön helyet a rajzoláshoz, színezéshez, vagy a képeskönyvek lapozgatásához,
esetleg társasjátékhoz. A nagyobbaknak, és persze a felnõtteknek jelenleg két számítógép áll rendelkezésre az
internet használatához, de a
wifi is mûködik, annak, aki inkább saját eszközön szeretne
böngészni. Mindezt a beiratkozott tagok térítés nélkül vehetik igénybe.
Az olyan kötetek, melyek
nem állnak a könyvtár rendelkezésére, úgynevezett könyvtárközi kölcsönzéssel más
könyvtárakból megkérésre
kerülnek az olvasók számára.
Egy hónap kölcsönzési idõre
egyszerre 5 kötet vihetõ el. A
folyóiratokat helyben olvashatják az érdeklõdõk. Ha a
kölcsönzési idõ, az egy hónap
nem elég, rugalmasan még
egy alkalommal meghosszabbítható a lejárati idõ, újabb
négy hétre.

A jövedelemmel nem rendelkezõk-gyermekek- csak szülõi
jótállásra kölcsönözhetnek,
vagy csak így használhatják a
számítógépeket.
Az iskolások olvasóvá neveléséhez havonta könyvtári
órák, könyvtárhasználati foglalkozások megrendezésével
kíván az intézmény hozzájárulni. A könyvtár a különbözõ
kulturális rendezvényeknek
is helyt ad, mint közösségi tér.
Értendõk ez alatt különbözõ
koncertek az óvodás, iskolás
gyermekek, és minden érdeklõdõ részére. Természetesen
több felnõtteknek is érdeklõdésre okot adó rendezvény is
tervben van. Ezekrõl az adott
idõben a lakosságot igyekszünk széles körben tájékoztatni.
A könyvtárral kapcsolatos információk e-mailben, személyesen, illetve telefonon is kérhetõek.
Görög Erika, könyvtáros

Tisztelt medinai és
szõlõhegyi lakosok!
A Négy Évszak rendezõi iroda közel húsz éve segít végsõ búcsút venni az elhunyt szeretteinktõl polgári búcsúztató keretében.
Az idei évtõl együtt dolgozunk az Önök falujában élõ Siklósi Krisztiánnal. Úgy gondoljuk, hogy a család számára is
megnyugtatóbb és biztonságot ad, ha olyan ember köszön
el az elhunyttól, aki ismerte õt és családját is.
Amennyiben Önök is így gondolják, kérem keressék Siklósi Krisztiánt!
Siklósi Krisztián, +36203247373
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2020/21 Nevelési év indulása a medinai óvodában

Szeptember 2-án kedden nyitott óvodánk új névvel és a Szekszárd - Szedres - Medina óvodatársulásból kilépve immár önálló intézményként a Medinai Önkormányzat fenntartása alatt. Az
óvoda nevének kiválasztásánál figyelembe vettük helyi adottságainkat, és a szülõk ötleteit is. Így lett a nevünk Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsõde. Nem csak a nevünk változott meg,
de nevelési programunk is megújult. Programunk nagymértékben támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a sikeres iskolakezdéshez. Az óvoda nyitására is hatással van

a jelenlegi pandémiás helyzet. Megtörtént az óvoda teljes körû
fertõtlenítése. Ez a fertõtlenítés folyamatos az állam által biztosított fertõtlenítõ szerekkel. Követnünk kell az EMMI által kiadott utasításokat, így sajnos rendezvényeinket ebben a félévben felfüggesztettük. A szülõk nagyon együttmûködõek a szabályok betartásánál. Szeretném itt is megköszönni nekik. Igyekszünk lehetõségeinkhez mérten és az egészségügyi szabályok
betartása mellett óvodán belüli programokat szervezni a gyerekeknek.
Kirchner Erzsébet

Példaértékû tanévkezdési támogatás
Soha nem várta még sem pedagógus, sem
tanuló annyira az iskolakezdést, mint az
idei évben. Persze tudjuk, a tanulók nem
a tanulás, a tanórák, sokkal inkább a társak, a közös játék öröme miatt.
Az örömhöz nagyban hozzájárult Medina Község Önkormányzata is. Példaértékû az a támogatás, melyet a szülõk kaptak. Tanulóink teljes tanszercsomagot
vehettek át a tanévnyitón, mely mindent
tartalmaz, amire a gyerekeknek szükségük van. A szülõknek semmit nem kellett
vásárolniuk. Nagy segítség ez a családoknak, hiszen a március 16. óta fennálló
vészhelyzet miatt jelentõs bevételtõl estek el. Ezúton szeretném a szülõk és tanulóink köszönetét tolmácsolni Vén Attila polgármester úrnak és a képviselõtestületnek.

Az anyagi támogatáson túl próbálunk
mi pedagógusok is segíteni. Nagy kihívás
az új munkarend, a digitális oktatás. A
pedagógusoknak a digitális tanításra, a
tanulóknak a digitális tanulásra kell felkészülniük, melyet a tanév második hetében már el is kezdtük. Egységes program szerint fogjuk tanulóinkat oktatni,
melynek kezelését szülõk, gyerekek
együtt tanulják.
A járványügyi elõírások megnehezítik
ugyan a mindennapjainkat (fertõtlenítés, távolságtartás, eljárásrend), de bízunk benne, ügyesen veszik tanulóink az
akadályokat - ahogy azt már március 16.
óta bebizonyították.
Medina, 2020.09.14.
Ózdi Zsuzsanna, koordinátor

Finom borok hûvös pincék
Folytatás az 1. oldalról
A zeneszerzõ szekszárdi vörösborral kínálta a barátait, szerte Európában. Virágzott a szõlõtermesztés, a szekszárdi bornak
biztos piaca volt. A kereskedõk kedvelték,
mert azt tapasztalták, a bor a hosszú tengeri utakon sem romlik meg, sõt egyes betegségek ellen védelmet nyújt. Azt még nem
tudták, hogy vörösborban lévõ tannin
okozza a tartósságot és a baktériumölõ hatást. Egészen 1886-ig, amikor ezen a vidéken megjelent a szõlõveszedelem, a filoxéra. Ennek is érdekes a története: „1875-ben
Gerger Ede távirdai fõtiszt egy Pancsováról
csomagban küldött, gyökeres szõlõvesszõn

vette észre a szõlõgyökértetû elsõ magyarországi példányát. Értesítette a kártevõ észlelésérõl a Magyar Királyi Földmûvelésügyi
Minisztériumot, akik már tudtak errõl a
pusztító rovarról” – írta Töttõs Gábor helytörténész A szekszárdi szõlõ, bor címû
munkájában.
A filoxéra Franciaországban már 1863 ban felütötte a fejét. Mivel a Európai gazdák nem tudtak védekezni ellene, harminc
év alatt a szõlõk mintegy kétharmada áldozatul esett. Magyarországon is hatalmas
volt a kár, a szõlõk közel fele pusztult el.
Szerencsére a szekszárdi borvidéken idõben és jól védekeztek, amerikai alanyokat

Talpam alá kanyarog…
(Ajánlás - Mindenkinek: Bárhol vagy most,
az a Te utad, még, ha fáj is. Most ezt kell
megtapasztalnod! Bármerre mehetsz, két
pont szent és adott: ahonnan indulsz, és
ahova érkezel. Nem tudsz mit tenni, ez
megmásíthatatlan!)

Állt az ember tétován,
Nézett maga elé bután.
Menjen az úton tovább?
Vagy válasszon más irányt?
Ha fáj, itt dolga van?
Gyáván el nem futhat?
Vagy, ha fáj, eltévedt?
A rossz útról térjen le?
Állt az ember tétován,
Nézett maga elé bután.
Nem õ választotta az irányt,
Az út kanyargott talpa alá.
A fájdalom nem az úton van,
Ha kikerüli, visszakapja - hasztalan.
Áll az ember, s már tudja:
Talpa alatt születik az útja!
2020. 07. 09. Ózdi Zsuzsanna
szereztek be, és megtanították a gazdákat, a
nõket is a szõlõoltás tudományára. Ha azonban a filoxéra nem lett volna elég, 1891ben ököl nagyságú, két évvel késõbb galambtojásnyi jég verte el a környék szõlõit.
Több , mint száz év után ma már a kadarka
mellett a biztonságosabban termelhetõ
kékfrankos, cabernet és merlot került túlsúlyba Szekszárd környékén. Így nálunk is.
forrás: Jásdi Beáta
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Medinai Arcképcsarnok
A kulturális közfoglalkoztatottak munkái kerülnek bemutatásra ebben a sorozatban.
Medinai és szõlõhegyi emberek életét bemutató írásokat olvashatnak rövidített formában.
Reméljük a jövõben sikerül kiadnunk a teljes munkát. Addig is kívánunk sok örömet hozzá mindenkinek!
Az írásokból válogat és a hírmondó hasábjaira igazítja: Siklósi Krisztián

„Juhász” Szabó Pista bácsi
Pista bácsi 1922. augusztus 6án született a Tengelic - Szõlõhegy környékén elterülõ
Gindly család birtokán. Gazdálkodó családból származik,
nagyszülei cselédek voltak,
akik házasságkötésük után
sok szorgos munkával összekuporgattak egy kis házat.
Gerjenben tanulta a betûvetést, az itteni tanítónak a fia
lett a háborúban a szakaszparancsnoka. A szigorú, melegszívû, és következetes családja
segítségével megtanulta, hogy
hogyan és mibõl kell élni.
A juhászkodást az 1930-as
években kezdte a Terézia majorban, mert voltak birkáik.
Eleinte két bárányt kapott
ajándékba, aztán hamarosan
20 bárányka követte a nyájat,
amik folyamatosan szaporodtak. Amikor szüleivel Hidjapusztára költöztek, már 42
bárányra szaporodott a nyáj.
1943-ban Sárbogárdra vonult be katonának, végigjárta
a második világháborút, még
az embertelenségrõl, megalázásról híres orosz hadifogságban és lágerben is volt, igaz
hittel, hõsiesen, erõs élni akarással a szívében viselte a
megpróbáltatásokat.
Vonattal szállították a 3000
hadifoglyot, elõbb a krasznomajszki barakkba, majd Sztálingrádba vitték õket az oroszok, de itt már az elhalálozás
miatt a hadifoglyoknak csak a
fele szállt le a vonatról.
Ablak, és majdnem levegõ
nélküli vagonokban 50-en
utaztak, Sztálingrádig összesen 40 naphosszat, ahol csak
levest kaptak, a gyengébbek
sajnos nem viselték jól a kiképzést, sokan meghaltak
már a szállítás közben. A foglyok között 6-an voltak Tolna
megyeiek, így a hosszú út során volt mirõl beszélni, társalogni.
A Volga folyó deltájánál
Sztálingrádban erdõirtásra is
befogták Pista bácsit erdõmunkásnak. Barakkokban
voltak elszállásolva. A napi
elõírt teljesítendõ fakivágás

mennyisége 6 köbméter, volt,
de a hiányos és gyenge táplálkozás miatt, és erõ hiányában
ezt nem lehetett teljesíteni,
így levették azt 4 köbméterre.
Az erõs fizikai munkavégzéshez napi 80 dkg kenyér jutott, és köleskása jellegû leves.
A hadifogság ideje alatt malária betegséget kapott, csoda
történt, hogy meggyógyult
belõle. Emlékezet szerint
utoljára a Beketovka nevû
nagy lágerben volt hadifogolyként, ahol több ezer magyar és német katonát is fogva tartottak. 1945 karácsonya
után lehetõséget kaptak a Vöröskereszttõl a levélírásra, így
írhattak elõször haza levelet
és így adott hosszú idõ elteltével a hadifogságból életjelet
magáról.
Egyszer aztán a legváratlanabb pillanatban egy kedves
lánytól nagyon bíztató válaszlevelet kapott otthonról,
melynek tartalmából sok kitartást és erõt merített a további megpróbáltatásokhoz.
A levélben található, emberségrõl szóló sorok sokáig vitték õt elõre és tartották meg
az oroszok legnagyobb em-

bertelenségében, és az embert próbáló jéghideg hétköznapokban.
Egyik éjjel parancsot kaptak, hogy a hadifoglyokat hazaengedik. Elõször hihetetlennek tûnt az egész, Csodával határos módon elengedték. Nem csak a kiutazásuk
volt emlékezetes, hanem a
Beketovkából történõ hazaútjuk is.
Nyitott, levegõs marhavagonokban szállították õket, 7
napig jöttek Debrecenig.
Egész hazautazásuk alatt bizalmatlanok voltak a leszerelés valódiságával kapcsolatban.
A régi magyar határt
Grimafelsõnél lépték át, itt
már embernek érezték magukat.
Elbocsátó levelet Debrecenben kaptak, csak õ nem
várta meg, így indult vonattal
a Déli pályaudvarra, leszállt a
vagonról, és onnan vonattal
jött Szedresig.
Egészséges fiatalként 22
évesen 86 kg volt, 1947 nyarán a háború után csak 46 kilót nyomott Pista bácsi.
Az akkori magyar kormány
a hadifoglyok családjára való

tekintettel újságban hirdette,
a magyar, de orosz területen
fogva tartott hadifoglyok hazatérésének pontos idõpontját. Így várták õt szeretett szülei, és a Hidja-pusztaiak.
Ugye el tudjuk képzelni
mindkét részrõl azt a szívbéli,
megható várakozást?
Hazatérése után Hidjapusztán épült fel az egészsége, és a szervezete is.
1948. január 22-én házasságot kötött Bözsike nénivel, 57
évet éltek együtt boldog házasságban. Szerelmük története is a visszaemlékezései
nyomán nagyon megható.
Katonasága alatt már ismerte Bözsike nénit, hiszen õ
volt az, aki a hadifogsága alatt
kézzel írta Pista bácsinak bíztató levelét, amit még ma is
féltett kincsként õriz.
Hangsúlyozta, hogy minden nehézség ellenére a 92.
évesen is el tudja mondani,
hogy az élete kalandos, kipróbáló és embert próbáló volt,
de imái meghallgattattak és
mindig volt segítség.
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