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„Ha az ünnep
p elérkezik, akkor ünnep
pelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl.
Felejts el mindent, ami a köznap
pok szertartása és feladata. Az ünnep
pet nemcsak a nap
ptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnep
peltek! Az ünnep
p a különbözés. Az ünnep
pa
mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep
p legyen ünnep
pies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nõk, válogatott étkek, vérp
pezsdítõ és
feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik nap
pból, a megszakításból, a teljes
kikap
pcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep
p az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S
nemcsak a nap
ptárnak van piros betûs nap
pja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnep
peket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnep
pre.”
(Márai Sándor)

Tisztelt medinai lakótársaim!
Õseink új templomokért, tejbegyûjtõért, kultúrotthonért,
iskoláért, utakért dolgoztak.
Immár a múlté a sok küzdelmes perc, amikor úgy gondoltuk, hogy a távoli jövõben sikerül csak megvalósítani elképzeléseinket. A képviselõ testület
és jómagam is azon dolgozunk,
hogy megõrizzük, újra alkossuk azt, ami érték a falunkban.
Az elsõ év az önkormányzat
anyagi biztonságának megteremtésérõl szólt. Kihasználtuk
azt a lehetõséget, amit a Honvédelmi Minisztérium, ajánlott
fel a falunknak.
Köszönöm azon, lakótársaimnak, akik a jövõre is gondoltak és pozitívan támogatták a
községnek szánt felajánlást.
Most már szemmel láthatóan
napról, napra újul, szépül a fa-

lunk! A szépségére, épségére,
tisztaságára nekünk kell vigyázni, hogy méltón tudjuk átadni
az utánunk következõ generációnak!

Ezúton szeretnék meghívni
minden lakót a Medinai Mûvészeti Napokra. Ez a pár nap is a
falunkról szól. Minden ide látogató vendég lássa meg e közös-

ség vendégszeretõ oldalát. És
legközelebb ne vendégként,
hanem ismerõsként térjen vissza hozzánk!
Vén Attila
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Koncert (Splinters, 2012. augusztus 18.)
Elõre bocsátom – nem vagyok
zenész, sõt zeneértõ sem, csupán
olyan ember aki érzésével értelmével érti meg a zene szépségét.
A zene egy csodálatos világnyelv,
egyformán szól mindenhol, mindenkinek, talán nincs is még egy
ilyen mindent átölelõ mûvészet
amit mindenhol megértenek. Mi
mindent fejeznek ki az akkordok,
a hangok csodálatos ritmusai, a
hanglejtések le és felfelé hullámzó skálája. A halk andalító zene
mint tavaszi fuvalat, békét, szeretett, nyugalmat súg az emberek
fülébe. Érzelmek sokasága szólal
meg a zenében, ezer hangulat,
mosoly, könny, gyász és harag.
A romantikus zene boldogságot, szerelmet, jövõt dalol. Reményt ad és örömkönnyeket csal
a szemekbe. Ha tragédiáról sóhajt
a gitár, a hegedû, fájdalmas hangja
valami jobbért, kegyelemért kiállt
– hallja meg akin segíteni tud. Ha
sérelmet, igazságtalanságot, megalázást, haragot közvetít, harsog,
sikolt vagy dörög, mint az égbolt
nyári zivatar idején. Minden ak-

FELHÍVÁS!
A medinai iskola értesíti
a kedves gyerekeket
és szülõket,
hogy a tanévnyitóval
egybekötött iskolakezdés idõpontja
2012.szeptember 3.
(hétfõ)
7. 30 órakor.

elsõ akkordok, olyan élményt
adva, hogy az ember hátán
futkozott a hideg.
„Újra itt van a nagy csapat”
Örömet zenéltek, örömmel a
régi slágerek úgy belepték a termet, hogy visszahozták egy kicsit
a rég múlt ifjúságot. Könnyfátyolos szemmel, ahogy körül mentem nem láttam öregnek senkit.
Egy zenész társuk már fent a csillagok közt hallgatta a koncertet –
egy perces néma felállással – közénk telepedett az emléke.
Ilyen az élet minden örömben
van egy kis szomorúság sok – sok
újra kezdés amire megöregszünk.
Egész éjjel zengtek a régi nóták,
slágerek. Jó volt víg kedvû emberek közt lenni, míg a fájós lábú is
táncra perdült – nem bírta ülve
senki. A zenészek arcán is látszott
az öröm a megelégedett mosoly,
hogy megérte a fáradozás.
Köszönjük nekik ezt a csodálatos estét, éjszakát ha van
kedvetek, bírjátok még ismételjétek meg mindenki örömére.
Csizmadia János

Medina Község Önkormányzat Képviselõ testületének tagjai 2012.szeptembertõl
a lakosság részére fogadóórákat tartanak az alábbiak szerint
(Medina, Önkormányzat tárgyaló terem)
Götz Csabáné, Szokics Elek
Kedd: 16.00
Lang Katalin
Szerda: 18.00
Balogh József
Péntek: 16.00
szeptember
október
november
december

Götz Csabáné
2012.09.04.
2012.10.02.
2012.11.06.
2012.12.04.

TEMETÕGONDNOK

Varga Andor
Tel.: 74/434-593.

kordból, minden hangfalból szavak törnek elõ, érteni kell õket, olvasni mint egy izgalmas könyvet.
Ha lelkivilágunk, ha érzéseink befogadják, megfejtik ezt a csodálatot érzelembe élménybe gazdagabbak leszünk.
Ötven éve, itt Medinán pár fiatal zenekart álmodott, az álmot
tett követte – de nem csak zenekar hanem hosszú igaz barátság
is. Az akkor még sötét hajú, szemükben sok-sok reményt csillogó fiatalokkal, ma már õsz hajú,
szakálas nyugdíjasok lettek. Felötlött bennük a régi virtus a zene áhítata, szeretete – próbáljuk
meg szól- e még úgy a gitár a kezükben mint régen. Megpróbálták, gyakoroltak, engedelmeskedtek az újjak, elõcsalták a régi
szép nótákat. Ötven év után
olyan koncertet adtak a régi és
új hallgatóiknak, hogy az elsõ
szám után nem akart megszûnni a taps. Nem tudom ki állította
össze a repertoárt, de olyan hatásosra sikerült a függöny elhúzásával egybekötött felcsendülõ

Szokics Elek
2012.09.04.
2012.10.02.
2012.11.06.
2012.12.04.

Lang Katalin
2012.09.05.
2012.10.03.
2012.11.07.
2012.12.05.

Balogh József
2012.09.07.
2012.10.05.
2012.11.09.
2012.12.07.

Gyógy- és Fűszernövény Kalauz 2.
A mák
Ha fûszerre gondolok, akkor elõször a só, bors és a paprika ötlik fel
az emlékezetemben és csak lassan,
egymás után jönnek elõ a többi,régi kedves ismerõsök: a hagymafélék,torma és a mák.
Eredetét pontosan nem ismerjük,
de feltételezések szerint Afganisztán
a mák õshazája.
Az ókori görögök már alkalmazták a zöld máktok nedvét gyógyszerként, görcsoldásra, köhögésre,fájdalomcsillapításra.
Nem csoda, hiszen a mák tokja
nagy mennyiségben tartalmaz alkaloidákat (morfint, kodeint) – ezek
jelentõs gyógyszer alapanyagai.

Mire jó a mák?
Jelentõs a vitamin – és ásványi
anyag tartalma.
A mákban megtalálható a foszfor, remek magnézium-,vas-, és
kálcium forrás,így nagyon hatékony a csontritkulás megelõzésében is.
Kihagyhatatlan hazai finomság
a mákos beigli, rétes, fagylalt és
persze a mákos tészta. Ezek az ételek persze ártalmatlanok, megdarált
mák van bennük, amelyben nincs
alkaloida.
(Töltelékként egyébként akkor a
legkiválóbb a mák, ha mielõtt az ételbe keverjük, kevés mézzel és tejjel is
összeforraljuk.). Érdemes kipróbálni a zserbót nem dióval, hanem
mákkal szórva (mákos zserbó).

Én még nagyon szívesen készítem
a mákos-bögrés sütit, gyors, egyszerû
és nagyon finom.
Recept: 1 bögre liszt,1 sütõpor,
1 bögre cukor, 1 bögre tej, 1 bögre
darált mák, 1 citrom reszelt héja,
1db tojás, kevés vaj.
Legvégül díszítõ elemként is mutatós lehet a mák, a lakás szépítésére bátran használhatjuk.
A hosszú szárú, sértetlen máktokokat vázában elrendezgetve, fali díszként vagy akár festékkel beszínezve is jól mutatnak otthonunkban.
Pálfiné Ament Ágnes
Medinai Vöröskereszt
Szervezet elnöke

HELYI ÉRTÉKEINK
A medinai Olvasókör és a Kultúrház emlékei
Az Olvasókört 1896-ban, a millenniumi ünnepségek évében alapították az akkori református lelkész Arany Antal kezdeményezésére, aki 1886-tól 1922-ig teljesített egyházi szolgálatot a faluban.
Tagja lehetett minden büntetlen elõéletû falubeli lakos, tekintet nélkül vallási vagy faji
hovatartozására. Ekkor a községben cigányok, magyarok,
szerbek és zsidók laktak.
A kör szervezeti felépítése nagyon demokratikus és nagyon
tiszta volt. Legfõbb irányítószerve a közgyûlés, amit mindig egy
– egy gazdasági év lezárásakor
hívtak össze. A tagság által megválasztott 12 tagú vezetõség nevében az elnök akkor számolt be
az évközi ügyekrõl, az anyagi
gyarapodásról, a szervezetten
tartott kulturális eseményekrõl,
a ezek elismerõ vagy vitát kiváltó
visszhangjáról.
Ugyanakkor itt és most volt lehetõség, hogy a tagság is véleményt alkothasson, dicsérjen,
vagy éppen kritikát fogalmazzon
meg, esetenként javaslatot tegyen
a jövõbeni köri munkát illetõen.
A minden harmadik évben
tartott közgyûlés egyben az új
vezetõség megválasztását is jelentette. A személyek jelölésénél
kapott
szerepet
a
„kalendáló bizottság”, azzal a
feladattal, hogy a tagság körében szerzett elõzetes tájékozódás után a „leköszönõ öreg választmányi” tagok mellé újabb
kettõ személyt jelöljenek.
Ugyanis az alapszabály szerint
minden tag választhatott, és
minden tag választható volt. A
gyûlésen személyrõl személyre
haladva nyílt szavazással döntöttek az új vezetõségi tagok
mindegyikérõl. E procedura
keretében a díszelnök személyérõl szavaztak, aki lehetett a
falu köztiszteletben álló értelmiségije vagy gazda embere,
aki cselekedeteivel, magatartásával példakép mindenki elõtt!
A ránk maradt írás úgy
mondja,
hogy
1907-ben
Benyovszky Rezsõ részesült e
megtiszteltetésben.

Döntöttek a köri munkamegosztásról. A kör irányítása
mindenkor az elnök feladata. A
pénztáros tartotta számon a kiadásokat, a bevételeket, a
könyvtáros pedig a kölcsönzéseket intézte. A jegyzõ az írásos
anyagot készítette és õrizte
meg az utókornak.
A fiatalabb tagok közül választott két köri segéd a meghívókat hordta széjjel és az apróbb
tennivalókban segédkezett.
34 éven keresztül (1896-1930)
a körnek nem volt székháza, a falu különbözõ házaiban bérelt
egy – egy szobát, ahol az összejöveteleket, a felolvasásokat tartották. Az alakulás elsõ évében Csáki József házában (ma Petõfi S utca 13.szám alatt!), majd a Zsebe
féle házban, utána Gojkovics
Milosnál, Kun Miksánál, a Szûcs
féle házban, a Bódai és a Gazdag
Ernõ portáján, végül utolsó bérlemény az Eiler féle házban (a
mai Kossuth L utca 17.) volt. A
Gazdag féle bérleményben kapott a kör italkimérési engedélyt
a tagok a vendégeik részére. A
csaposi teendõket a mindenkori
gazda látta le a teljes bevétel 15
százalékáért! A kimérendõ nedût
a tagoktól vásárolták.
A gyakori költözködést (volt rá
példa, hogy évente többször is
felbontották a szerzõdést!) unta
a tagság. Szõnyi József akkori református lelkész kezdeményezésére 1929-tõl hozzáfogtak egy
szép, modern mûvelõdési ház
felépítéséhez. Itt is voltak akarók
és ellenkezõk, mint Medinán
mindig és mindenben, de végül
gyõzött az értelem, a szépre való
törekvés a falu hasznára, a mûveltség felemelkedése javára. Az
építkezés 17 ezer pengõbe került az egyesületnek. Az Olvasókör tagjai tették az elsõ felajánlásokat: ki készpénzzel fizetett, ki
terménnyel, ki kétkezi munkával, ki igaerõvel vállalt szerepet,
hogy mielõbb megvalósulhasson az álombeli elképzelés. Különösen nagy és folyamatos támogatást adott a református
gyülekezet, hogy éveken keresztül a tagi adományokat erre a

célra fordította.
A falu lakossága
körében is végeztek önkéntes
felajánlást.
Az építési költség értékének
megértéséhez
néhány mérték
és érték:
• egy napi
napszám
egy pengõ,
• egy mázsa búza kilenc pengõ,
• egy igazi fejõstehén háromszáz pengõ,
• egy jó pár ökör ötszáz pengõ!.
A tagok erejükön felül is vállalták a költségeket. Erre példa:
az építkezés elõtt az éves tagdíj
10 kg búza, azaz kilencven fillér, az építkezés alatt majd egy
mázsa búza ára lett, azaz 8 pengõ 60 fillér.
Az épületet tervezte és kivitelezte egy Zuglár nevezetû szekszárdi építész, aki néhány esztendõvel késõbb öngyilkos lett.
Elkészülte után nevet is kapott: „Medinai Polgári Olvasókör Kossuth Népháza”. Az elõszoba volt a dohányzó, pipázó,
kártyázó, malmozó részleg. A
jobb oldali helységben mindig
csend volt, ez a könyvtár. A bal
oldalon a felolvasó szoba: a friss
újságok lapozására, a régiek
visszanézésére, az emlékezõk
szerint ebben az idõben a faluban nagyon kevés újság járt. Az
anyagiakon kívül ennek akadálya az volt, hogy az emberek egy
része nehezen vagy nem boldogult a betûkkel. Ezért esténként
az értelmesen olvasni tudó fiatal
köri tagok felolvasták az újságok
érdekes híreit, sõt magyarázták
és értelmezték az aktuális írásokat. Ekkor a kör elõfizetésében
két napilap és egy képesújság
járt. Az elsõ felolvasó Mészáros
József nevezetû ifjú volt, aki sajnos odaveszett a háborúban. Az
olvasottak, a hallottak alapján
megbeszélték az országos eredményeket, történéseket, de a
község mindennapos gondjai is
terítékre kerültek. A hallgatóság
körében kedvelt volt Szabó Pál

parasztíró, akinek három regényét is folytatásokban hallgatták: Papok és vasárnapok, a Békalencse, az Emberek címûeket.
Még az építés évében (mert az
eseménynek országosan is nagy
híre ment!) a Földmûvelési Miniszter száz kötetes könyvtárat
adományozott a körnek. A jeles
magyar írókon kívül sok szakmai könyv is segítette az új technikák megismerését és azok alkalmazását a gazdaságokban. A
faluban 1935-ben még nem volt
villany, de vettek „egy komoly,
hangszórós, telepes rádiót!”.
A középsõ nagyterem volt a
bálok, a színi elõadások helye.
A köri vezetõség az önmûvelésen felül vállalta a bálok, szüreti
mulatságok szervezését, egy –
egy színdarab betanítását, bemutatását a falu lakóinak. Alkalmanként vándorszínészek is ellátogattak Medinára.
Aztán jött 1949! Felsõbb fórumokon egy tollvonással megszüntették a mûködõ szervezeteket, önképzõ köröket, és erre
a sorsra jutott a medinai is. A
maga korában hasznos tevékenységet végzõ szervezet 152
bejegyzett taggal egyik napról
napra a másikra megszûnt.
A falon még egy ideig ott díszelgett az eredeti felírás, aztán
Kossuth Kultúrházként jegyezték. Két hatalmas árvizet is kiállt, az 1940-benit, és az 1946ost. Majd jött az átalakítási hullám, sokszor nem az elõnyére.
De a „Vár áll még”…
Néhai idõs Kuner János
idõs Szabó József elmondása
alapján lejegyezte:
Konrád László
helytörténész.
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Gyógy- és Fűszernövény Kalauz 2.
A mák
Ha fûszerre gondolok, akkor elõször a só, bors és a paprika ötlik fel
az emlékezetemben és csak lassan,
egymás után jönnek elõ a többi,régi kedves ismerõsök: a hagymafélék,torma és a mák.
Eredetét pontosan nem ismerjük,
de feltételezések szerint Afganisztán
a mák õshazája.
Az ókori görögök már alkalmazták a zöld máktok nedvét gyógyszerként, görcsoldásra, köhögésre,fájdalomcsillapításra.
Nem csoda, hiszen a mák tokja
nagy mennyiségben tartalmaz alkaloidákat (morfint, kodeint) – ezek
jelentõs gyógyszer alapanyagai.
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Elõre bocsátom – nem vagyok
zenész, sõt zeneértõ sem, csupán
olyan ember aki érzésével értelmével érti meg a zene szépségét.
A zene egy csodálatos világnyelv,
egyformán szól mindenhol, mindenkinek, talán nincs is még egy
ilyen mindent átölelõ mûvészet
amit mindenhol megértenek. Mi
mindent fejeznek ki az akkordok,
a hangok csodálatos ritmusai, a
hanglejtések le és felfelé hullámzó skálája. A halk andalító zene
mint tavaszi fuvalat, békét, szeretett, nyugalmat súg az emberek
fülébe. Érzelmek sokasága szólal
meg a zenében, ezer hangulat,
mosoly, könny, gyász és harag.
A romantikus zene boldogságot, szerelmet, jövõt dalol. Reményt ad és örömkönnyeket
csal a szemekbe. Ha tragédiáról
sóhajt a gitár, a hegedû, fájdalmas hangja valami jobbért, kegyelemért kiállt – hallja meg
akin segíteni tud. Ha sérelmet,
igazságtalanságot, megalázást,
haragot közvetít, harsog, sikolt
vagy dörög, mint az égbolt nyári zivatar idején. Minden ak-

Mire jó a mák?
Jelentõs a vitamin – és ásványi
anyag tartalma.
A mákban megtalálható a foszfor, remek magnézium-,vas-, és
kálcium forrás,így nagyon hatékony a csontritkulás megelõzésében is.
Kihagyhatatlan hazai finomság
a mákos beigli, rétes, fagylalt és
persze a mákos tészta. Ezek az ételek persze ártalmatlanok, megdarált
mák van bennük, amelyben nincs
alkaloida.
(Töltelékként egyébként akkor a
legkiválóbb a mák, ha mielõtt az ételbe keverjük, kevés mézzel és tejjel is
összeforraljuk.). Érdemes kipróbálni a zserbót nem dióval, hanem
mákkal szórva (mákos zserbó).

Koncert (Spliners, 2012. augusztus 18.)
kordból, minden hangfalból
szavak törnek elõ, érteni kell
õket, olvasni mint egy izgalmas
könyvet. Ha lelkivilágunk, ha érzéseink befogadják, megfejtik
ezt a csodálatot érzelembe élménybe gazdagabbak leszünk.
Ötven éve, itt Medinán pár
fiatal zenekart álmodott, az álmot tett követte – de nem csak
zenekar hanem hosszú igaz
barátság is. Az akkor még sötét
hajú, szemükben sok-sok reményt csillogó fiatalokkal, ma
már õsz hajú, szakálas nyugdíjasok lettek. Felötlött bennük a
régi virtus a zene áhítata, szeretete - próbáljuk meg szól- e
még úgy a gitár a kezükben
mint régen. Megpróbálták, gyakoroltak, engedelmeskedtek az
újjak, elõcsalták a régi szép nótákat. Ötven év után olyan koncertet adtak a régi és új hallgatóiknak, hogy az elsõ szám
után nem akart megszûnni a
taps. Nem tudom ki állította
össze a repertoárt, de olyan hatásosra sikerült a függöny el-

Én még nagyon szívesen készítem
a mákos-bögrés sütit, gyors, egyszerû
és nagyon finom.
Recept: 1 bögre liszt,1 sütõpor,
1 bögre cukor, 1 bögre tej, 1 bögre
darált mák, 1 citrom reszelt héja,
1db tojás, kevés vaj.
Legvégül díszítõ elemként is mutatós lehet a mák, a lakás szépítésére bátran használhatjuk.
A hosszú szárú, sértetlen máktokokat vázában elrendezgetve, fali díszként vagy akár festékkel beszínezve is jól mutatnak otthonunkban.
Pálfiné Ament Ágnes
Medinai Vöröskereszt
Szervezet elnöke

húzásával egybekötött felcsendülõ elsõ akkordok, olyan élményt adva, hogy az ember hátán futkozott a hideg.
„Újra itt van a nagy csapat”
Örömet zenéltek, örömmel a
régi slágerek úgy belepték a termet, hogy visszahozták egy kicsit
a rég múlt ifjúságot. Könnyfátyolos szemmel, ahogy körül mentem nem láttam öregnek senkit.
Egy zenész társuk már fent a csillagok közt hallgatta a koncertet –
egy perces néma felállással – közénk telepedett az emléke.
Ilyen az élet minden örömben
van egy kis szomorúság sok –sok
újra kezdés amire megöregszünk.
Egész éjjel zengtek a régi nóták,
slágerek. Jó volt víg kedvû emberek közt lenni, míg a fájós lábú is
táncra perdült – nem bírta ülve
senki. A zenészek arcán is látszott
az öröm a megelégedett mosoly,
hogy megérte a fáradozás.
Köszönjük nekik ezt a csodálatos estét, éjszakát ha van
kedvetek, bírjátok még ismételjétek meg mindenki örömére.
Csizmadia János

HELYI ÉRTÉKEINK
A medinai Olvasókör és a Kultúrház emlékei
Az Olvasókört 1896-ban, a millenniumi ünnepségek évében alapították az akkori református lelkész Arany Antal kezdeményezésére, aki 1886-tól 1922-ig teljesített egyházi szolgálatot a faluban.
Tagja lehetett minden büntetlen elõéletû falubeli lakos, tekintet nélkül vallási vagy faji
hovatartozására. Ekkor a községben cigányok, magyarok,
szerbek és zsidók laktak.
A kör szervezeti felépítése nagyon demokratikus és nagyon
tiszta volt. Legfõbb irányítószerve a közgyûlés, amit mindig egy
– egy gazdasági év lezárásakor
hívtak össze. A tagság által megválasztott 12 tagú vezetõség nevében az elnök akkor számolt be
az évközi ügyekrõl, az anyagi
gyarapodásról, a szervezetten
tartott kulturális eseményekrõl,
a ezek elismerõ vagy vitát kiváltó
visszhangjáról.
Ugyanakkor itt és most volt lehetõség, hogy a tagság is véleményt alkothasson, dicsérjen,
vagy éppen kritikát fogalmazzon
meg, esetenként javaslatot tegyen
a jövõbeni köri munkát illetõen.
A minden harmadik évben
tartott közgyûlés egyben az új
vezetõség megválasztását is jelentette. A személyek jelölésénél
kapott
szerepet
a
„kalendáló bizottság”, azzal a
feladattal, hogy a tagság körében szerzett elõzetes tájékozódás után a „leköszönõ öreg választmányi” tagok mellé újabb
kettõ személyt jelöljenek.
Ugyanis az alapszabály szerint
minden tag választhatott, és
minden tag választható volt. A
gyûlésen személyrõl személyre
haladva nyílt szavazással döntöttek az új vezetõségi tagok
mindegyikérõl. E procedura
keretében a díszelnök személyérõl szavaztak, aki lehetett a
falu köztiszteletben álló értelmiségije vagy gazda embere,
aki cselekedeteivel, magatartásával példakép mindenki elõtt!
A ránk maradt írás úgy
mondja,
hogy
1907-ben
Benyovszky Rezsõ részesült e
megtiszteltetésben.

Döntöttek a köri munkamegosztásról. A kör irányítása
mindenkor az elnök feladata. A
pénztáros tartotta számon a kiadásokat, a bevételeket, a
könyvtáros pedig a kölcsönzéseket intézte. A jegyzõ az írásos
anyagot készítette és õrizte
meg az utókornak.
A fiatalabb tagok közül választott két köri segéd a meghívókat hordta széjjel és az apróbb
tennivalókban segédkezett.
34 éven keresztül (1896-1930)
a körnek nem volt székháza, a falu különbözõ házaiban bérelt
egy – egy szobát, ahol az összejöveteleket, a felolvasásokat tartották. Az alakulás elsõ évében Csáki József házában (ma Petõfi S utca 13.szám alatt!), majd a Zsebe
féle házban, utána Gojkovics
Milosnál, Kun Miksánál, a Szûcs
féle házban, a Bódai és a Gazdag
Ernõ portáján, végül utolsó bérlemény az Eiler féle házban (a
mai Kossuth L utca 17.) volt. A
Gazdag féle bérleményben kapott a kör italkimérési engedélyt
a tagok a vendégeik részére. A
csaposi teendõket a mindenkori
gazda látta le a teljes bevétel 15
százalékáért! A kimérendõ nedût
a tagoktól vásárolták.
A gyakori költözködést (volt rá
példa, hogy évente többször is
felbontották a szerzõdést!) unta
a tagság. Szõnyi József akkori református lelkész kezdeményezésére 1929-tõl hozzáfogtak egy
szép, modern mûvelõdési ház
felépítéséhez. Itt is voltak akarók
és ellenkezõk, mint Medinán
mindig és mindenben, de végül
gyõzött az értelem, a szépre való
törekvés a falu hasznára, a mûveltség felemelkedése javára. Az
építkezés 17 ezer pengõbe került az egyesületnek. Az Olvasókör tagjai tették az elsõ felajánlásokat: ki készpénzzel fizetett, ki
terménnyel, ki kétkezi munkával, ki igaerõvel vállalt szerepet,
hogy mielõbb megvalósulhasson az álombeli elképzelés. Különösen nagy és folyamatos támogatást adott a református
gyülekezet, hogy éveken keresztül a tagi adományokat erre a

célra fordította.
A falu lakossága
körében is végeztek önkéntes
felajánlást.
Az építési költség értékének
megértéséhez
néhány mérték
és érték:
• egy napi
napszám
egy pengõ,
• egy mázsa búza kilenc pengõ,
• egy igazi fejõstehén háromszáz pengõ,
• egy jó pár ökör ötszáz pengõ!.
A tagok erejükön felül is vállalták a költségeket. Erre példa:
az építkezés elõtt az éves tagdíj
10 kg búza, azaz kilencven fillér, az építkezés alatt majd egy
mázsa búza ára lett, azaz 8 pengõ 60 fillér.
Az épületet tervezte és kivitelezte egy Zuglár nevezetû szekszárdi építész, aki néhány esztendõvel késõbb öngyilkos lett.
Elkészülte után nevet is kapott: „Medinai Polgári Olvasókör Kossuth Népháza”. Az elõszoba volt a dohányzó, pipázó,
kártyázó, malmozó részleg. A
jobb oldali helységben mindig
csend volt, ez a könyvtár. A bal
oldalon a felolvasó szoba: a friss
újságok lapozására, a régiek
visszanézésére, az emlékezõk
szerint ebben az idõben a faluban nagyon kevés újság járt. Az
anyagiakon kívül ennek akadálya az volt, hogy az emberek egy
része nehezen vagy nem boldogult a betûkkel. Ezért esténként
az értelmesen olvasni tudó fiatal
köri tagok felolvasták az újságok
érdekes híreit, sõt magyarázták
és értelmezték az aktuális írásokat. Ekkor a kör elõfizetésében
két napilap és egy képesújság
járt. Az elsõ felolvasó Mészáros
József nevezetû ifjú volt, aki sajnos odaveszett a háborúban. Az
olvasottak, a hallottak alapján
megbeszélték az országos eredményeket, történéseket, de a
község mindennapos gondjai is
terítékre kerültek. A hallgatóság
körében kedvelt volt Szabó Pál

parasztíró, akinek három regényét is folytatásokban hallgatták: Papok és vasárnapok, a Békalencse, az Emberek címûeket.
Még az építés évében (mert az
eseménynek országosan is nagy
híre ment!) a Földmûvelési Miniszter száz kötetes könyvtárat
adományozott a körnek. A jeles
magyar írókon kívül sok szakmai könyv is segítette az új technikák megismerését és azok alkalmazását a gazdaságokban. A
faluban 1935-ben még nem volt
villany, de vettek „egy komoly,
hangszórós, telepes rádiót!”.
A középsõ nagyterem volt a
bálok, a színi elõadások helye.
A köri vezetõség az önmûvelésen felül vállalta a bálok, szüreti
mulatságok szervezését, egy –
egy színdarab betanítását, bemutatását a falu lakóinak. Alkalmanként vándorszínészek is ellátogattak Medinára.
Aztán jött 1949! Felsõbb fórumokon egy tollvonással megszüntették a mûködõ szervezeteket, önképzõ köröket, és erre
a sorsra jutott a medinai is. A
maga korában hasznos tevékenységet végzõ szervezet 152
bejegyzett taggal egyik napról
napra a másikra megszûnt.
A falon még egy ideig ott díszelgett az eredeti felírás, aztán
Kossuth Kultúrházként jegyezték. Két hatalmas árvizet is kiállt, az 1940-benit, és az 1946ost. Majd jött az átalakítási hullám, sokszor nem az elõnyére.
De a „Vár áll még”…
Néhai idõs Kuner János
idõs Szabó József elmondása
alapján lejegyezte:
Konrád László
helytörténész.
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„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nõk, válogatott étkek, vérpezsdítõ és feledkezést
nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a
naptárnak van piros betûs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
(Márai Sándor)

Tisztelt medinai lakótársaim!
Õseink új templomokért, tejbegyûjtõért, kultúrotthonért,
iskoláért, utakért dolgoztak.
Immár a múlté a sok küzdelmes perc, amikor úgy gondoltuk, hogy a távoli jövõben sikerül csak megvalósítani elképzeléseinket. A képviselõ testület
és jómagam is azon dolgozunk,
hogy megõrizzük, újra alkossuk azt, ami érték a falunkban.
Az elsõ év az önkormányzat
anyagi biztonságának megteremtésérõl szólt. Kihasználtuk
azt a lehetõséget, amit a Honvédelmi Minisztérium, ajánlott fel
a falunknak.
Köszönöm azon, lakótársaimnak , akik a jövõre is gondoltak és pozitívan támogatták a
községnek szánt felajánlást.
Most már szemmel láthatóan
napról, napra újul, szépül a fa-

lunk! A szépségére, épségére,
tisztaságára nekünk kell vigyázni, hogy méltón tudjuk átadni
az utánunk következõ generációnak!

Ezúton szeretnék meghívni
minden lakót a Medinai Mûvészeti Napokra. Ez a pár nap is a
falunkról szól. Minden ide látogató vendég lássa meg e közös-

ség vendégszeretõ oldalát. És
legközelebb ne vendégként,
hanem ismerõsként térjen vissza hozzánk!
Vén Attila
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