II. évfolyam 4. szám
„Életed egyszerű és egyedülálló dallam, melyet te
magad játszol az élet hangszerén. Teljesen mindegy, milyen dallamot játszol, vagy engedsz játszani rajta, a következményeket egyedül és kizárólag te viseled.”
Már kicsi gyermekkorunk óta szigorú szabályok
szerint éljük életünket, felnőttként pedig még szorosabb keretek közé szorulva próbálunk boldogulni. A boldogulás itt akár szó szerint is érthető,
de lehet-e egyáltalán úgy boldognak lenni, ha közben szinte megfeszülve próbálunk megfelelni…

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA
Megfelelni a főnöknek, a tanárnak, a szülőknek,
a barátoknak, az edzőnek, önmagunknak. Miközben görcsösen igyekszünk, észre sem vesszük,
hogy valami hiányzik. A mai rohanó világnak és
a médiának köszönhetően hajlamosak vagyunk a
sötétség lejtőjén elindulni magunk problémájába
feledkezni. Na hagyjuk! Nézzünk előre, hiszen felettünk ragyog a fény, amely erőt, energiát, hitet
ad. Hitet, ami legyőzi azt a valamit, aminek nemléte egyre szélesedő űrt nyit lelkünkben, amely végül akkorára tágul, hogy elnyel bennünket. Zuha-
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nás közben pedig rájövünk, mi volt az a kis dolog,
ami hiányzott: kimaradtak az élet apró örömei.
Látta már valaki őket? Megpillanthatók és tetten érhetők egyáltalán? Hányszor lehet, illik és
kell átélni, hogy ne szürküljenek el? Hol és hogyan lehet rájuk találni? Megannyi kínzó kérdés, a válasz azonban – mint máskor is olyan
sokszor – önmagunkban rejtőzik. Az apró örömök kísérőink életünk hosszú és bonyodalmakkal teli vándorútján.
Vén Attila

Akikre büszkék
vagyunk:
A 17. Medinai Mesemondó Verseny medinai résztvevői:
Kovács Kinga II. helyezett
Prantner Lilla különdíj
Ambrus Ármin
Palló Petra
Sáth Milka
Zsók Csenge Erika
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Pusztainé Vaczula Mártának és segítőinek a rendezvény
megszervezéséért és lebonyolításáért.

Meghívó

Tisztelt Medinaiak !
A medinai Lokátor megépítése tárgyában Medina község Önkormányzata és a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma között
Együttműködési megállapodás köttetik.

A megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között Medinán a Művelődési ház nagytermében kerül sor 2011. október 21-én 1500 órai kezdettel. A Minisztérium részéről Hende Csaba Miniszter Úr látja el kézjegyével a megállapodást, de az ünnepségre a Minisztérium vezető politikusait és tábornokait is várjuk.
Minden kedves érdeklődött szeretettel várunk

Tartalom: EGY TALÁLKOZÁS EMLÉKÉRE • SZENT ISTVÁNTÓL AZ ÚJ KENYÉRIG • MESE • MINDENNAPI KENYERÜNK
Medina Község Önkormányzata • Cím: Medina, Kossuth u. 59. • Tel./fax: 74/434-010.
E-mail: rendezveny@medinafalu.hu • www.medinafalu.hu
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Medinai Pálinka Íz-Lelő
Medina Község Önkormányzata meghív minden versenyre nevezőt a 2011. október 21- én megtartandó I. Medinai Pálinka Íz – Lelő versenyre, melynek helyszíne a
medinai Művelődési Ház
(Medina, Kossuth L utca 10).

Program:
18.00 eredményhirdetés, díjátadás
19.00 vacsora (birkapörkölt)

Zene: Mediton zenekar
A versenyen való részvétel feltételei: 2011. október 17-20. között
a pálinka minták leadása az Ön-

kormányzatnál (minta nagysága
2-5 dl.)
Nevezési díj: első minta 500,minden további minta 200,- vacsora 1.000,-/fő.
A vacsorára jelentkezési határidő 2011. október 18.
A határidőn túli jelentkezéseket
nem áll módunkban elfogadni,

megértésüket köszönjük. Jelentkezni az alábbi telefonszámon
20/254-91-51 vagy a rendezveny@medinafalu.hu címen
Minden kedves pálinka ízlelő embert szeretettel várunk !
Rendezőség

Őszi jeles napjaink
SZEPTEMBER 29.
MIHÁLY NAPJA
Szent Mihály arkangyal ünnepe.
A hagyomány úgy tartja, Szent Mihály a túlvilágra költöző lélek bírója,
kísérőtársa. Ezzel függ össze a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. Torockó népe szakrális
szemlélete szerint a halál és temetés
Szent Mihály gondviselésében inkább menyegző, mint fekete gyász. A
halottnak ősi szegedi hiedelem szerint Szent Mihály a vőfélye, ő kéri ki
és viszi a menyasszonyt, az emberi
lelket az örök menyegzőre, Urának
örömébe. Az ő oltalmára bízzák, amikor a Szent Mihály lova néven emlegetett ravatalra téve, utolsó útján a
sírhoz kísérik. Tápai szólás szerint
aki meghalt, azt mögrúgta a Szent
Mihály lova. Az eszköz és kifejezés
egyébként országszerte ismeretes.
Szent Mihály naphoz sokféle időjárással kapcsolatos hiedelem fűződik. Ha Mihály itt találja a fecskéket,
akkor hosszú-szép őszre lehetett számítani. A pásztorok az állatok viselkedését kísérték figyelemmel, s abból
következtettek a várható időjárásra. A
természetben, az időjárásban is változás áll be, Szent Mihály napja az ősi
napéjegyenlőség tájára esik, mintegy
ott áll a tél kapujában. "Szent Mihálynap után egyicce víz, két icce sár. Ez
a nap a kisfarsang kezdetét is jelentette. Ez az időszak Szent Mihály napjától Katalin napjáig tartott. A gazdálkodóknak a számadás napját is jelentette, a pásztorok hazahajtották az
állatokat, elszámoltak, kezdetét vette
a kukoricatörés. Valamikor eddig legelt a Szent György napkor kieresztett marha a pusztán. Dunántúlon ez
a nap a gulyások jelentős ünnepe
volt. A pásztorok Csíkban ekkor térnek vissza a havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágot. A juhászok is ilyenkor adják át a
juhokat, kapják meg a bérüket, és a
többi cselédhez hasonlóan vagy újból elszegődnek a régi gazdához,
vagy új gazda után néznek. A sze-

gődtetés, a "váltakozás" napja Szent
Mihály napja. A cselédek ekkor változtatnak helyet, ekkor költözködnek.
Ekkorra már megforrt a déli szőlőhegyek - az évi átlagnál korábban
szüretelt - szőlőinek bora. Ezért hívták a délmagyarországi területeken
Borszűrő Szent Mihály napjának az
egyébként a gazdasági év szempontjából mindenhol az országban oly jelentős napot. Ekkortól lehetett szűrni
a bort, ekkortól kezdődhettek a lakodalmak. Sok helyen - elsősorban az
Alföldön és Eger környékén - Szent
Mihály napja a szüret megkezdésének időpontja. Ennek mindent alárendeltek Eger városában: szünetelt
a bíráskodás, a diákok szabadságot
kaptak (igaz, szüreti munkájukat
mindig elvárták).
Főangyal, illetve arkangyal, a
mennyei seregek fejedelme. Az egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak is, főleg, ha a pogányság ellen a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog
minden hívő keresztény lélekért,
hogy kiragadja a sátán hatalmából. A
haldoklókat is oltalmazza, majd átvezeti őket a másvilágra. Ő teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Mihály tehát az Utolsó
Ítélet arkangyala. Hol a világítélő
Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal és mérleggel jelenik meg a középkori templomaink kapubejárata fölött, vagy
bent a diadalíveken.
MINDENSZENTEK
A Mindenszentek (latinul: Festum
omnium sanctorum) a katolikus és
ortodox keresztény egyház ünnepe. A
katolikus egyház november 1-jén, az
ortodoxia pedig egy héttel később
tartja. Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét
megszenteljék. (A kelták november
első napjaiban emlékeztek az el-

hunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával, s november első
napja egyben az év kezdetét is jelentette.) Később III. Gergely pápa (731745), a Szent Péter Bazilika egyik
mellékkápolnáját nemcsak minden
vértanú, hanem "a földkerekségen elhalt minden tökéletes, igaz ember"
tiszteletére szentelte. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az új
ünnepet, attól kezdve a Mindenszentek az egész katolikus kereszténység
ünnepe lett. Az ünnep fél évszázad
után 2000-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarországon.
Általános szokás lett, hogy Mindenszentek napján rendbe teszik, és
virággal díszítik a sírokat, amelyeken
gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. Az ünnephez sokféle népi szokás, hiedelem kapcsolódott. Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család halottjaiért, máshol ételt
ajándékoztak a szegényeknek. Sokan
úgy tartották, hogy a halottak ezen az
éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és
minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban.
Egyes falvakban ezen a napon tartották meg a bíróválasztást, a cselédfogadást, és ekkor újították meg az
egész tanácsot. A mindenszentek ünnepe az utána következő halottak
napja miatt annak vigíliája lett.
A Mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik az Egyesült Államokból indult, angolszász eredetű
Halloween-ünnep is. Elnevezése, az
angol "All Hallows" magyarul azt jelenti: mindenszentek. A nap előestéje (angolul "All Hallows Eve", rövidítve: halloween) a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. Az
ünnep, és az azt követő halottak napja - egyházi jellegén túl- fokozatosan
általános népi megemlékezéssé is
vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a
temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás

jelképes virágaival. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek .
Halottak napját november 2-án
998 óta tartja meg az egyház. Ez az
ünnep összefügg azzal a századvégi
szorongásos hangulattal, mely 1000re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal
"jóban lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy "szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat".
A november 2-i halottak napja
konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól
(962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot
a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a
rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14.
századtól Róma is átvette.
E napon gyertyákat, mécseseket
gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban
több népi hiedelem is kapcsolódik.
Némelyik szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket.
Magyar területeken szokás volt
ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a
sírokat. Virágokat, manapság pedig
koszorúkat visznek az elhunytak
tiszteletére.
A nép ajkán ennek a szokásnak is
megvan a magyarázata: azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy
a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor
ugyanis hazalátogatnak a halottak.
Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót,
vizet tettek az asztalra. A bukovinai
magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót.
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt
gyertyát.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Medina Község Önkormányzata pályázatot hirdet a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj elnyerésére.
A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által, egy
példányban kell benyújtani. A benyújtott pályázatról az önkormányzat
átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben a pályázó
nem rendelkezik oktatási azonosítóm számmal, és emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minősül formai hibásnak.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 14.
Pályázati űrlapok átvehetők ügyfélfogadási időben Medina Község Önkormányzatánál.
Önkormányzat

Tájékoztató
a lakásfenntartási támogatás 2011.szeptember 1-jétől
hatályba lépő változásairól
Megváltozik a lakásfenntartási támogatás - A fűtéstámogatást is az önkormányzatnál kell igényelni.
Felhívjuk az érintettek figyelmét,hogy 2011.szeptember 1-jétől jelentősen
átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár-és távhő ártámogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba,az új támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre,albérleti díjra,közös költségre,csatorna-használati díjra,a szemétszállítás költségeire,villanyáram,víz-és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság az
eddigi gyakorlathoz képest,hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is
igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást,akik fával,olajjal,szénnel,vagy más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani,amely jövedelem-és vagyonvizsgálatot végez,és pénzben/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.
A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250
%-ában határozza meg(71 250.-forint) a korábbi 150 % helyett,így valamennyi,a
felső határ alatti havi jövedelemmel rendelkező család „befér”az ellátásba.
Aki már jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra,úgy jelenleg nem kell
új igényt benyújtania,azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul
megkapja. Ebben az esetben az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni.
Azoknak,akiknek korábban(augusztus 31-ig vagy azt megelőző időpontig)
járt a gáz és távhő-támogatás, nem jár „automatikusan”a lakásfenntartási támogatás,a támogatás iránti igényeket a kérelmező lakóhelye szerint illetékes
települési önkormányzatnál lehet benyújtani.
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után,illetve figyelembevételével részesülnek családi pótlékban – továbbra is kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012.évre,amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011.szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely,illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságához.

Polgári Védelmi Alapfogalmak
POLGÁRI VÉDELEM alatt értendő az olyan emberbaráti feladatok ellátása, amelyek
a polgári lakosságnak az ellenségeskedések vagy katasztrófák veszélyeitől való megóvására, valamint életben maradása feltételeinek biztosítására irányulnak.
A KATASZTRÓFA olyan történés, amely számos ember életét vagy egészségét, a lakosság jelentős dologi értékeit, alapvető ellátását avagy a környezetet veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy elhárítására a leküzdésére hatóságok, intézmények és szervezetek együttműködése szükséges.
POLGÁRI VÉDELMI TÖRVÉNY
1996. évi XXXVII. Törvény
POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET csak a törvényben meghatározott EMBERBARÁTI feladatot lát el:
• lakosságfelkészítés,
• polgári védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése,
• figyelmeztetés, riasztás, tájékoztatás,
• védőeszközzel való ellátás,
• óvóhelyi védelem,
• lakosság kitelepítése, kimenekítése
• a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
• mentés, elsősegélynyújtás, helyreállítás.
A települések közigazgatási területén a POLGÁRMESTER irányítja a polgári védelmi
feladatok végrehajtását.
A POLGÁRI VÉDELMI KÖTELEZETTSÉG:
• férfiakra: 18-55 éves korig
• nőkre: 18-50 éves korig
Célja: a lakosság felkészítése a rendkívüli állapot idejére (fegyveres összeütközés,
katasztrófa és más veszélyhelyzet), az élet és létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elleni védelemre, mentésre, a károk megelőzésére, felszámolására és csökkentésére.
A polgármester a polgári védelmi kiképzésen, gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat.
A polgári védelmi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium irányítása
alá tartozik.
A polgári védelmi tevékenység célja: az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelme katasztrófák és fegyveres összeütközés esetén, béke és háborús időszakban egyaránt.
A törvény alapján a polgári védelmi szervezet tagja évente 40 óra időtartamra vehető igénybe kiképzésre és 72 óra időtartamra vehető igénybe gyakorlatra. Ha az
adataiban változás állt be 15 napon belül köteles azt bejelenteni.
A polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelzése:
narancssárga alapon sötétkék színű egyenlő oldalú háromszög.
Medina Község Önkormányzata

Felhívás a Medina – szőlőhegyi lakosság részére!
Ingyenes telefonhívás, ingyenes telefonos ügyintézés, időpont - egyeztetés!
Önkormányzatunk, 2011. szeptember 1 – től ingyenes telefonvonalat épített ki az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
A 06-80/666-066-os ingyenesen hívható telefonszámon (zöldszám) az alábbi
ügyintézésekre van lehetőség:
● vérvétel időpontjának egyeztetése ● gyógyszerrendelés, receptkiírás ● védőnői
szolgálat és gyermekorvosi időpont egyeztetés ● bolti bevásárlás ● ebédszállítás
egyeztetés ● hivatali ügyintézés
A betegszállítás időpontja változatlan (kedd, péntek). Ezen napokon csak akkor megy
ki a járat, ha előre jelzik a 06-80/666-066 – os ingyenes telefonszámon!

Medina Község Önkormányzata

Tájékoztató!

fizetéssel teljesíthetik, az értesítőn szereplő
számlaszámokra. Megértésüket köszönjük

Tájékoztatjuk adófizetőinket, hogy
Önkormányzatunk SZÁMLAVEZETÕ PÉNZINTÉZETET VÁLTOTT, így a helyi adók befizetésének módja megváltozott. 2011.július
1-től a befizetéseiket Önkormányzatunk
pénztárába, banki átutalással vagy banki be-

MEDINA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYFÉLFOGADÁSA:

Hétfő: ügyfélfogadás szünetel, Kedd: 13 00 –
16 00. Szerda: 8 00 – 16 00. Csütörtök: 8
00- 12 00. Péntek: 8 00- 12 00.

TISZTELT LAKOSSÁG!

Az Alisca Terra Kft 2011.10.27-én (csütörtök) ingyenes lakossági
lomtalanítást szervez Medina község területén. Kérjük az alábbi
hulladékokat ne készítsék ki:
• A háztartásokban naponta képződő háztartási hulladékot, • ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, • veszélyes hulladékot, • építési törmeléket, • autógumit, autóroncsot. Megértésüket köszönjük Alisca Terra Kft.
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Helyi értékeink

Találkozó után
Köszönet
Ritka az ember éltében, amikor ennyi barát, kedves ismerős egymásra talál. Ritka
bizony, mert mindig van aki kiesik a sorból, akitől most búcsúztunk utoljára, akivel utoljára szorítottunk kezet. Több ilyen
emberi közelség kellene, hogy tudjunk
egymáshoz szólni, jó indulattal, szeretettel. Ez még pénzbe sem kerül és mégis
mindenki gazdagabb lesz tőle. Ezt a gazdagságot, ezt az élményt sokáig hordja
mindenki magában, egy kicsit széppé teszi a mindennapokat.

Én ezúton szeretném megköszönni az
Önkormányzat minden dolgozójának és
minden kedves támogatónak, hogy lehetővé tették, hogy az első novellás kötetem
megjelenhetett. Remélem az írásaim nem
okoznak csalódást, igyekeztem a történetek igazságával szólni, a múltról, a jelenről, apró- cseprő világmegváltó dolgainkról. Szomorúság, bánat, öröm, gond,
elmúlás minden megtalálható a novelláim között, ahogy az élet diktálja, ahogy a
sorsunk alakítja napjainkat. Szeretném
még közre adni azt a száznál több novellát is ami a fiókban lapul, és mindenkihez
eljutatni, hogy ne vesszenek el a történetek, a történések és az itt élő emberek
emléke. Ha az élet megtisztel még pár évvel és hogyha kapok segítséget, remélem

Örvény

Csizmadia János Falusi
Parlament címû könyve
megvásárolható Medina
Község Önkormányzatánál.
több könyvemmel is megismerkedhettek.
Még egyszer mindenkinek megköszönöm a támogatást, mindenkinek köszönet, hogy itt volt – köszönöm hogy közöttetek lehettem.
Csizmadia János

1945 októberében kezdődött…
Medinára érkezésem, költözésem, a pályám kezdetének ideje 1945.év őszén történt. Csak röviden utalok az akkori állapotokra.- Tavasszal fejeződött be a háború.
Pusztulás, nyomor, kilátástalanság az élet
minden területén. Számokkal kifejezhetetlen volt az infláció, a pengőnek nem volt
értéke. A közlekedés a kereskedelem szünetelt. Zavaros hírközlés, stb.
Ilyen körülmények között kezdtem a
falusi tanítói pályámat.
Pártok ébredeztek, alakultak. Az Ufosz
földosztásra készült. Bizonytalanság, tanácstalanság között éltünk. Felsőbb irányítás nem volt.
Nekem viszonylag hamar lett lakásom
az üresen hagyott gróf Apponyi Rezső kastélyában. Itt laktam, hidegben, sötétségben.
Szomszédaim az uradalom cselédei voltak. Az ismerkedés kölcsönösen, és gyorsan megtörtént. Nekik is új életük kezdődött. Föld lett, de sok gondjuk is.
Nekem a tudás magját kellett hinteni.
Napról – napra erősödtünk és bizakodtunk. Mindenki egymásra volt utalva. Ez
az idő volt az igazi összefogás kora.
A nincstelenség időszakában a tanítási
feltételek sem voltak adottak. Mégis meg
kellett oldani sokszor a lehetetlennek tűnő dolgokat is. Hogy ez hogyan történt? –
az hosszan tartó írás lenne.
Az én helyzetemet az is nehezítette,
hogy az állásom szervezése, véglegesítése
elakadt a felsőbb hatóságok működési zavarai miatt. Engem B – listáztak, tehát felmentettek az állásomból. Ugyanakkor a
helyi iskola fenntartói azzal bíztak meg,
hogy csak tanítsak, mondván; hogy csak
az a mag kel ki, amelyiket el nem vetik.
Tehát tanítottam fizetés, és írásos kinevezés nélkül. „Majd csak lesz valahogy” –
bíztattak.
Nagyin foglalkoztatott az a gondolat, elmegyek az Alföldre, a tanyavilágba vándortanítónak. Ebből a következők miatt
nem lett valóság.
Medina község elöljárósága úgy döntött, hogyha elfogadom, akkor sorkosztos
leszek. Elképzelni sem tudtam, hogyan fog
ez történni.
Elöljárósági tagokat bíztak meg a szervezéssel. Rövidesen felkeresett egy előljáró és közölte, hogy, hogy a hét melyik nap-

ján kinél fogok étkezni, azaz reggelizni,
ebédelni, vacsorázni. Ezt egy hétre beosztva tudatták velem. Az első napokon
elkísért az előljáró, és bemutatott. Rövidesen már a fogadó család részéről kerestek,
majd igen rövid időn belül már én személyesen előre bemutatkoztam és így történt
az ismerkedés. Az étkezésem a lakásom tehát megoldódott. Átmenetileg tehát fizetés
nélkül is boldogultam.
Nagyon jól életem, érdemtelenül. Mindenütt a legfinomabb ételeket készítették.
Majd kicsivel később azt is megkérdezték,
mit szeretnék enni. Nem voltam válogatós,
valóban az egyszerűbb ételekre is vágytam. A jobban megismerkedés után a kölcsönös feszültség is megszűnt, a közvetlenebb kapcsolat barátivá minősült. Nem
engedtem, hogy kiszolgáljanak, hogy a lakásomra hozzák az ételeket, én elmentem
mindenkihez. Igazi kölcsönös tisztelet alakult ki közöttünk. Ebből fejlődött az iskola és szülők, majd a tanító és a lakosság közötti tartós és jó kapcsolat is.
Meglepett és jól esett, hogy a falu egész
lakossága vállalta, és része akart lenni a fogadásomnak. A megbízott előljáróktól elvárták, hogy besorolásba kerüljenek. Magyarok, szerbek, vallási felekezetre való
tekintet nélkül, vagyoni helyzetüktől függetlenül szinte minden háznál fogadtak.
Hogy hogyan? Csak egy esetet említek,
de ez általános és jellemző volt. Farkasék
voltak a soros fogadóim. Szépen terített
asztal várt. A fiatalabb családfővel ebédeltem, közben beszélgettünk, a nagyapa kissé távolabb az asztaltól, nagyon szépen
cimbalmozott. Még arra is emlékszem,
hogy jászsági nótát játszott. Megtudta valakitől, hogy én Jászberényben születtem,
kiskoromban ott nevelődtem.
Még egy emlékezetes ebédemet elmondom, Kertai Jánoséknál történt. Pár
száz méterre laktak az iskolától. Két gyermekük járt az iskolába, Magdolna és János.
Már jól ismertem a családot. Ismerősként érkeztem, terített asztal fogadott. Kézmosás után helyet foglaltunk és beszélgettünk. Az egész család részére terítve
volt. Kertai néni bejelenti, hogy kicsit még
várunk, mert a Magdi még nem ért haza.
Magdi? – hiszen őt én bezártam valamiért. Abban a pillanatban felugrottam,

és annyit mondtam, hogy fontos dologról
feledkeztem meg, azonnal jövök, csak átsietek az iskolába. Siettem.
Elmehetsz Magdi haza, én is azonnal jövök – mondtam, és a lakásomba mentem,
ami a tanterem mellett volt. Ma sem tudom, hogy a Magdi elmondta –e hogy bezártam. Erről nem esett szó akkor. De kb.
25 év múlva igen. Kertai Magdolna tanítónő lett. Bölcskén tanított, sőt igazgató
lett.
Bajor Nagy Ernővel közös rendezvényen vettünk részt Bölcskén. Ott fogadott
Kertai Magdolna iskola igazgató, az állomás vezető felesége. Hát ti ismeritek egymást?- kérdezte Bajor Nagy Ernő. Magdi
akkor elmesélte az egykori esetet, a náluk
történt ebédről.
Az étkeztetésem ezen módja Medinán,
nem csak a létfenntartásomat biztosította,
hanem a lakosság és életük megismerését
is lehetővé tette. Ez számomra a legnagyobb ajándék volt, és egy életre szóló tapasztalatot adott.
Ezért vagyok hálás, ezért vagyok elkötelezettje a falunak, ezért érzem magam
medinainak. Ezt meghálálni nem lehet. A
faluért és népéért bármit is cselekedni,
tenni nem voltam rest, a legjobb tudásom
szerint. Mégis úgy érzem, mégsem sikerül
viszonoznom azt a sok jót és segítséget,
amit én kaptam.
A sorkosztosi időszakom kb. egy évig
tartott, főleg az 1946-os évben. Ez idő alatt
kétszer – háromszor is étkezetem egy –
egy családnál. 1947- ben családom özvegy
rokona vezette szerény háztartásomat.
Majd 1948-ban megjelent az új pénz, a forint. Ettől kezdve nekem is javult az életem. Majd a tanítói állásom is rendeződött.
Idős kort megéltem, de még szükségem
van az adósságom törlesztésére. Hogy ezt
hogyan teszem? – Mondják meg a falu vezetői, lakói, miben lehetünk segítségükre?
Ha erőm, egészségem engedi és a tudásom alkalmassá tesz a kérések teljesítésére – akkor cselekszem. A „díszpolgári”-i kitüntetést ezúton is köszönöm. Még
szeretnék bizonyítani, hogy megérdemeltem. Medina falu népe iránt hálám az életem végéig tart.
Csajbók Kálmán
Medina község díszpolgára

Egy Erdélyi képeslapot veszek a kezembe
Torkom elszorul, könny szökök a szemembe
Hívnak a varázslatos erdők, tájak
Részei egy szétszakított magyar hazának!
Láthatatlan lassú, távoli örvény
Melyet nem szabályoz, emberi törvény
Közelít a hős magyar hazához
A magyarság lassan tér magához!
A kárpátokat mágnesként össze fogja
Hős múltunkat ismét felszínre hozza
Megdöbbenést vált ki a világban
Önbizalmat áraszt e hazában
Õsi nyílvessző zúg a levegőben
Õseink küldték végleg elmenőben.
Kerüli a földet, megy a csillagokba
Hazánkat repíti fel a magosba!
/Kuner János/

Azért szeretem
Azért szeretem a csendet, mert oly beszédes
Azért szeretem a tájat, mert oly nyugodt és
édes
Ölelő kezével a természet átkarol s nem vagy
egyedül
Suhogó szél füledbe úgy dalol, szíved tőle
felhevül
S ott könnyû megérteni az univerzumot,
ahol nincs zaj
S nem mének senkinek rumot, s nincs jaj
Csak ébredő, lágy erdő illat, szelíd,
fürge állatok
Emberek, szeretni egymást egy percig se várjatok
Éjjel a fák közt a hold, ahogy átragyog
És a csillag milliárdok elveszik a bánatot
Áramlik feléd az élet a kódolt üzenet
Becsüld meg nagyon a múló életed
S míg bent vagy a bûvös körön belül
Életeden máris szomorúság és baj ül
Fordulj a természethez, már várnak ott
Ne hagyd tönkre tenni a még szebb holnapot!
Válassz magadnak egy fényes csillagot!
S küldd el neki mind azt, mit néked a föld
adott!
Meglásd nemsokára megjön az üzenet!
Nyugalom és szeretet járja át a szívedet!
Lágy tavaszi szélben egy Tücsök hegedül!
Ne érezd magad soha egyedül!
Átkarol természet, érted az univerzumot!
Utad a jövőbe visz, nyugodtan járhatod
Kuner János versei
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