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MEDINA KÖZSÉG

Makadám László

Szent este éjjelén
Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplõbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.
Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.
Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat…….
Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,
Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.
De van, hol csak egy ölelés lehet.
Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,
Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.
Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.
Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...
A világ álma

ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

2013. december

Tisztelt Olvasó!
Nem véletlen, hogy a Karácsony pont a téli napforduló idejére esik. Ilyenkor, amikor a nappalok hoszszabbodását és éjszakák rövidülését reményteli szívvel várjuk. Közeledik a Karácsony, hamarosan
meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit. A forralt bor illata és az utcák ünnepi kivilágítása arra késztet minket, hogy egy esztendõ multával visszagondoljunk, mi minden történt velünk az idén, hol és milyen gyertyalángot
gyújtottunk, ami most is lobog, ami a nehézségekkel teli idõkben is világítani tud. Önkormányzatunkra ez különösen fontos, hiszen hivatásunkból adódóan minden nap embertársainkon segítünk, és ezáltal számos alkalmunk nyílik a
láng továbbadására.
Legyen áldott a jó Isten, aki egy újabb karácsonyt
megérnünk engedett. Adjon ez alkalomból boldog
ünnepet, olyant, amely nem reked meg az ünneplés
külsõségeiben, hanem lélekben is megtisztít és erõt
ad!
Kedves Medinaiak! Tekintsünk Jézusra példaképként karácsonykor, és ne keressük õt a csillagok között vagy a mindenkori ünnepek cifraságában, mert
sokkal közelebb áll hozzánk. Szellemisége bennünk
is tetten érhetõ, hatása általunk is megteremthetõ,
hiszen az ott van, ahol a tiszta szív, a feltétlen jó szándék és a másokért élés akarás is jelen van. Kívánom
mindenkinek, hogy hozzá hasonlóan éljünk, hogy
amikor majd egyszer életünk elveszti ezt a földi színét, lelkünk szégyenkezés nélkül kerüljön vissza a
gondviselõ jó Atyánkhoz.
Ezt üzeni ezen Karácsonyon nekünk!!!
Vén Attila
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Információk, tájékoztatók
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét,
hogy kutyájukat a közterületektõl elzárva
tartsák, ne veszélyeztessék az utcán közlekedõk testi épségét.

❖❖❖
Medina Község Önkormányzat Képviselõtestületének 56/2013. (III. 06.) számú határozata:
Medina Község Önkormányzat Képviselõtestülete úgy határozott, hogy az/azok a személyek aki/akik a település vagyontárgyaiban kárt okozott/okoztak büntetésüket közérdekû munkával nem válthatják ki.

❖❖❖
Kérjük, hogy aki használható állapotban lévõ háztartási gépeit vagy egyéb más feleslegessé váló háztartási kiegészítõit (kályha,
gáztûzhely, mosógép, televízió, hûtõ, kerékpár, bútor, stb.) elajándékozná és ezzel rászoruló családokat segítene, kérjük keresse
Horváth Gergely családgondozót Medina
Község Önkormányzatánál csütörtökönként délután 13-16 óra között vagy hívja a
74/434-010 telefonszámon.

❖❖❖
Közvetlen és tágabb környezetünk olyan,
amilyenné mi alakítjuk, mindig az ott élõ
emberek alakítják. Tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy otthonunk, udvarunk, utcáink, településünk külterülete is
szép legyen. Bizonyítsuk be, hogy a Medián
élõ emberek igen is igényesek!

❖❖❖
Medina Község Önkormányzat Képviselõtestületének 17/2013. (XI.26.) számú rendelete értelmében szociális célú tûzifa igényelhetõ. A rendelet 2.§.-a alapján a kérelmeket
az átmeneti segély iránti kérelem szerinti
formanyomtatványon 2013.december
2.napjától lehet benyújtani.

❖❖❖
Református Egyházközség
tájékoztatója
A református templom harangjának felújítása is megtörtént. A harang csodálatos játéka
a településünkön élõ emberek hétköznapjainak, életének része és mindenkinek, mindenkiért szól. Tisztelettel kérjük a falu lakosait és a jó szándékú embereket, hogy tekintsék ezt az ügyet sajátjuknak és – amenynyiben tehetik – vállaljanak részt a harang
felújítási költségeiben pénzbeli adományaikkal. Gyülekezetünk a közeljövõben minden medinai családhoz, vállalkozóhoz eljuttat egy errõl szóló részletesebb levelet is.
Karácsonyi ünnepi zenés istentiszteletünk
2013. december. 25-én, 9 órakor kezdõdik,
melyen a helybeli hittanosok szavalataival és
a tengelici citerások Szabó József vezetésével
adnak hálát az Úr Jézus Krisztusnak a Karácsony ünnepéért.
Szeretettel várjuk önöket.
Áldott, békés boldog Karácsonyt kívánunk
mindenkinek.
Egyházközösség

VOLT EGY KÖZÖS
TERVÜNK…
Az EU csatlakozáskor azt vállalta Magyarország, hogy legkésõbb a 2015. év végéig valamennyi 2.000 lakosnál népesebb településen megvalósítja a legalább másodfokú
szennyvíztisztítást. Medina – az országban
és a környéken is számos települést megelõzve – már 2000-2002. évben megvalósította a szennyvízberuházást. Ez is egy olyan
lényeges fejlesztés volt, mely alapvetõen
meghatározza a településen élõk életminõségét. Ugyanolyan, mint a vezetékes gázhálózat, a telefon- és internethálózat, a közvilágítás-korszerûsítés, a kábeltévé, az útfelújítások, a különbözõ infrastrukturális beruházások. Ezek között voltak olyanok, melyek nem kis anyagi hozzájárulást követeltek az itt élõktõl, ugyanakkor ma már látjuk,
hogy jobb életfeltételeket biztosítanak.
Amikor döntenünk kellett egy, az addigiaknál is költségesebb és nagyobb méretû beruházásról, akkor igent mondtunk arra az alapközmûre, mely nélkül semmilyen további fejlõdés nem képzelhetõ el.
Dönthettünk volna úgy, hogy nem valósítjuk meg a beruházást. Azért, mert nagy
anyagi terhet jelent az egész településnek
és az egyes ingatlanokra vonatkozóan is.
Igen, ezt tudtuk. Vagy azért, mert arra számítunk, hogy még a hatóságok esetleges
büntetése mellett is megoldhatjuk még jó
ideig az addigi módon a szennyvíz-kezelést. Vagy egyszerûen csak azért nem,
mert nem látjuk át a beruházás környezetvédelmi indokait és szükségességét.
De a falu többsége és a falu többségétõl
felruházott hatalomnál fogva a döntéshozók úgy döntöttek, hogy igen, megvalósítjuk a beruházást. A legfontosabb okunk
minderre az volt, hogy gyermekeinknek,
unokáinknak ne egy szennyvízben úszó
falut hagyjunk hátra, hanem egy tiszta,
egészséges, élhetõ környezetet.
Felelõsségünket felismerve éltünk a lehetõséggel, és megvalósítottuk ezt a mind
környezetvédelmi, mind infrastrukturális
szempontból hatalmas elõrelépést jelentõ
beruházást.
A lakosság terheit könnyítendõ, több fizetési konstrukcióra volt lehetõség. Már
1999-tõl lehetett lakossági befizetést teljesíteni, készpénzben 100.000 forintot. OTP
lakáskasszával, 50 havi elõtakarékossággal,
havi 1480 Ft (és mellé még igénybe vehetõ állami támogatással) és a Vízgazdálkodási Társulásnak negyedévente 1800 Ft befizetésével szintén teljesíthetõ lett volna a lakossági önrész. A beruházás befejezése
után még mindig lehetett Fundamentás
szerzõdést kötni, és azon keresztül teljesíteni a 100.000 Ft-ot. A Társulat felbomlása
után (2012-ben) még mindig 100.000 Ftot kellett fizetni a csonkért. Mindezekhez
még hozzájött az igénybe vehetõ lakossági
közmûfejlesztési támogatás.
Tehát csak akarni kellett.
A beruházás kivitelezése és a próbaüzem után jött a valódi üzemeltetés.
Tudtuk, hogy az üzemeltetés csatornadíjjal, illetve talajterhelési díjjal fog járni.
Csatornadíjjal azoknak, azok a rendelkezésre álló közmûre rákötöttek, és talajterhelési díjjal azoknak, akik nem.
A szolgáltatásért fizetendõ díj már köz-

ben is magasabb volt a vízdíjnál, de már látható, hogy – a beruházás vitathatatlanul
magas költségei után – alatta marad a talajterhelési díj mértékének. Nyilvánvalóan
nem véletlenül. A talajterhelési díj ugyanis
országos, központi kormányzati szankcionáló elemet hordoz: aki az egyébként rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
és az általa szippantatott (vagyis szabályos
kezelés alá vont) szennyvizet számlával
nem tudja igazolni, az igenis, saját akaratából és felelõsségére terheli a környezetet,
és ezért büntetõ díjat kell fizetnie. Nem
csak Medinán. Hanem minden felelõs településen és országban.

2013-ban…

2013-ban tehát, a beruházás megvalósítása után 10 évvel, kivetettük a központi
jogszabályban jelentõsen megemelt öszszegû talajterhelési díjakat. A jogszabályoknak megfelelõ módon és mértékben. Azok
közül néhányan, akik eddig is kivonták
magukat a falu közösségének kötelezõ
döntése alól azzal, hogy a kötelezõ kényszertagság ellenére sem kötöttek rá, most
is megtették. A helyi jegyzõ ellen elfogultságot bejelentve más hatóság kijelölését
kérték, amely hatóság megállapította,
hogy a talajterhelési díj – még részletekben történõ – megfizetése is a panaszosok
létfenntartását veszélyeztetné. Ezért a kivetett díjakat esetükben eltörölték.
A többiek természetesen meg fogják fizetni a kivetett talajterhelési díjat.
Az elmúlt 10 évben bármikor is elõregondolkodók megfizették a rákötést és az
onnantól magasabb csatornadíjat.
A panaszosok pedig felrúgták a közösség írott szabályait.

2014-tõl…

A környezettudatos, fenntartható fejlõdés érdekében a Magyar Állam önálló döntésként és az EU nyomására is szankcionálja a szennyvízterhelést. Ebben a jövõ évtõl
partner az önkormányzat is, mert Medina
nem engedheti meg azt, hogy a környezetvédelmi hatóságok az önkormányzatot
büntessék meg azon a címen, hogy a szabálytalan hulladékkezeléshez – ha hallgatólagosan is, de – hozzájárult.
Ezért a környezettudatos magatartás és
szemlélet érvényesítése érdekében az önkormányzat az ingatlanok szennyvíz-kezelésének szabályosságát egyenként fogja –
szakértõ bevonásával – vizsgálni. Tudjuk,
hogy a házi létesítmények (már ahol van!)
vízzárósága sok helyen nem megfelelõ, így
gyakorlatilag szikkasztóként mûködnek.
Mindezzel nagymértékben szennyezzük a
környezetünket, a talajt, a felszíni és felszín
alatti vízbázist.
Hiányosság esetén az önkormányzat és
a környezetvédelmi hatóság minden ingatlantulajdonost EU-konform vízzáró akna
megépítésére lesz kénytelen kötelezni,
amelynek költsége a tervezési, engedélyezési és kivitelezési költségeket figyelembe
véve minimálisan 300-400.000 forint.
Az elején is tudtuk már, hogy lakossági
partnerség nélkül nincs szennyvíz-beruházás.
Szerencsére a lakosság többségének felelõsségérzetében, partnerségében és ígéretében továbbra is bízhatunk.
Medina Község Önkormányzata

2013. december

Medinai Hírmondó

3

Múltunk

A medinai reformátusság kultúrateremtõ szerepe

A mohácsi csatavesztés, 1526 után a Budára tartó óriási
török sereg néhány ezres kisebb egysége 1541–43 tájékán telepedett le a majdani Medina területén. Birtokba
vették az elmenekültek házait, mûvelt földjeit a sereget
kiszolgálók valamint a katonák családtagjai. Ez a lakosság
– követve a katonák mozgását! – állandóan változott. Buda 1686-os visszavívását követõen bõ tíz esztendõvel késõbb (1699 körül) indult meg a valamikori elmenekültek
leszármazottjainak visszatelepülése, sõt Gindly Fülöp Orbán és Balázs Ferdinánd királyi szállítók és pénzkölcsönzõk jóvoltából, a török által nem leigázott területekrõl, sõt
Németországból is jöttek új lakók! Egy 1713–ban keltezett
írás már magyarok által lakott helynek említi a falut, miszerint itt 15 család él.
A környezõ településekrõl egyre nagyobb számban
leltek itt új otthonra, s ez egyben azt jelentette, hogy a
Magyarországon 1567-tõl terjedõ reformáció elhullajtotta magvait. Ekkor a faluban éltek nagyobb hányada
már református vallású. Számuk kis mértékben ugyan
ingadozott, de túlnyomó többségét mindig megtartotta, s ezért válhatott a település irányítójává, a fejlõdés, a
kultúra évtizedeken, évszázadokon keresztüli zászlóvivõjévé. A választott vezetõk – talán a népesség követelésére?! – hamar rájöttek, hogy az áldásos természeti
adottságok miatt lélekszámban gyorsan gyarapodó falunak iskolára van szüksége! Kapva az alkalmon, az 1765ös, Bonyhádon ülésezõ, nagytekintélyû megyegyûléstõl
iskolamestert kért a falu. (Ekkor Tolna megyének még
nem volt állandó székhelye, s a megyegyûléseket mindig
más-más helyen tartották!) A nemes lelkû gyülekezet a
kérés fontosságának megfelelõen döntött, s még ezen a
esztendõ augusztus 29-vel meg is kapta a falu az iskolanyitási engedélyt. Az elsõ tanító Bitskei István volt, aki
nótáriusként is ténykedett a településen. Az egykori feljegyzés szövege így hangzik: „…. 1765-ben nyertek oskolamestert a vármegye gyûlésén, mely akkor tartott
ezen indorfátum szerint Bonyhádon”
Ma úgy mondanánk, hogy „egyre jobban beindult a
gépezet”, mert 1771-ben már 26 nebuló koptatja az iskola padjait Andics Márton vezetésével. Hat évre rá a
gyermekek száma 40 fõ, s Kardos László a nevelõjük. Érdemes figyelni az 1774-ben készült Conscriptio animarium számaira, amely felekezeti megosztásban bontja a
lakosságot, eszerint: 527 fõ református vallású, 20 fõ
római katolikus, 138 fõ görögkeleti vallású.
Az iskolai oktatás, a feltételek biztosítása, a tanító eltartása gondot is jelentett a református közösségnek!
Már a kezdetektõl csak szoros összefogással jeleníthették meg a gyermekek nevelését, mely mindenkire terheket rótt.
A tanítói jövedelem az alábbiakból állt össze:
1. Tanítói párbér /a hívek által biztosított pénzbeli és természetbeli adomány/
2. Telekjövedelem /a tanító és családja számára
kimért, meghatározott nagyságú szántó, rét,
kert, melynek mûvelését a közösség teljes mértékben vállalta/
3. Stólajövedelem /közös volt a lelkésszel, mert
egyházi szertartások alkalmával kántorként mûködött közre/
4. Tanulópénz /a gyermekek oktatásáért kapott
pénz, melyet a szülõk félévente, évente fizettek
a tanítónak/
A falu református tanítójának fizetése: 58,78 forint és
dénár, aki folyamatosan a falu jegyzõje is volt, sõt alkalmanként kántor. Az eddigiekbõl kitûnik, hogy az akkori felelõs vezetõk karöltve az egyházközösség minden
tagjával, elsõdleges fontosságúnak tartották az iskoláztatást, megtartva ennek folyamatát még akkor is, ha a családoknak szinte erõn felül kellett vállalniuk a fenntartás
anyagi részének elõteremtését!
Az összefogásnak szép példája, az isteni hitbe vetett
bizalom ezen idõ alatt is megmutatkozott, mert az egykori feljegyzés eképpen írja: „…ezen egyezség tizedik
cikkelye szerint csináltak a volt református magyarok
egy kis oratóriumot, s ebben szolgáltak a két leviták…
Czigány István és Duszpán Mihály. Ezek könyörögnek a

néppel, felolvasnak, magyaráznak, prédikálnak!” – Valójában terjesztették az új vallást. Szájhagyomány útján, de
egy sokkal késõbbi feljegyzéssel maradt az utókorra,
hogy mit kellett kiállni azoknak akik új hitüket, a reformátusságot magukénak vallották: „…hogy a reformáció
terjedésekor a faluban élt és ezt hitet magukénak valló
családok hozzákezdtek egy sártemplom építéséhez. A
leásott oszlopok közeit vesszõvel fonták és sárral tapasztották. A templom mellett harangláb is állt.” „Ennek a fövenybõl készült imateremnek nem sokáig örülhettek a
hívek, mert Berényi Zsigmond katolikus püspök vad
protestánsgyûlöletét követte a zombai Vörös Bálint atya
és hívei, Medinára jõve óriási pusztítást vittek végbe. A
kezdetleges építményen belül mindent feldúltak, a tartó
gerendákat és a haranglábat kidöntögették, még a harangot is magukkal vitték elvonulásukkor, mint bizonyítékot! Sok emlékezõ még abban az idõben úgy hallotta,
hogy minden éghetõt fel is gyújtottak.
Az emberi gonoszság és a megtorlás sem téríthette el
a híveket, mert az 1787. esztendõ április 6-án keltezett, a
falu bírája és az esküdtek aláírásával igazolt adományozó iratban ez olvasható: „… Én Fõdi János hogy az ház helyemet magam önként minden változás nélkül által
adom templom helynek 30 forintokon. Melyre való nézve adom tudtára akinek illik ezen kezem vonásával megerõsített levelemet!... +
Öreg bíró: Földi Istvány Esküdtek: Ükös Ferencz
(öt név olvashatatlan)”
Még ezen tavaszon lelkésztartási engedélyt kapott a
falu. Késõ õsszel pedig a református lakosság nekikezdett egy kõtemplom építéséhez, az emlékek szerint imígyen lejegyezve:
„Hozzákezdtek a kõtemplom építéséhez azon 1787.
esztendõ októberében, de minthogy egy felõl a törökkel való hadakozás, majd a terméketlen esztendõk, nagy
nyomorúságot okoztak,… épült szinte 1790.-dik esztendõnek október hónapjáig. Amikor egészben elvégeztetvén megszenteltetett azon október 24. napján. Nagyon
sokan jelen voltak ezen alkalmatossággal!...” – adja tudomásunkra a korabeli feljegyzés.
A református valláshoz, az iskolai oktatás-neveléshez,
a közmûvelõdéshez való kötõdése a késõbbi évtizedekben is megmaradt. Az egyre erõsödõ közösség nem feledkezett meg az árva gyermekekrõl, mert – „1853. január 8-án Kováts Sándor nevû árvagyerek felvétetett az
iskolába. Fizet érte az eklézsia kasszája a mesternek honoráriummal aki tanittya, legközelebb tavaszkor 8 forint 30 krajczárt!” Ez idõ tájban Baranyai István 100 koronát, Csontos István 1 (egynegyed) telket adományozott az egyháznak! „-Halálunk után az összeg és a föld teljes egészében az egyház tulajdonába lesz, melynek
kamattya a szegény gyermekek felsegélyezésére és tankönyvek megvételére fordíttassék!”
1913-ban orgona kerül a templomba, Országh Sándor fiai által. Költsége 3.000 koronát tett ki, melyet
újabb kivetésekbõl, mulatságok tartásából, régi temetõfáinak eladásából és adakozásból teremtették elõ a hívek.
Az idõsebb emberek emlékezetében még a mai napig megmaradtak a Medinán szolgálatot teljesítõ azon
papok nevei, kik ugyan hosszabb-rövidebb idõt töltöttek híveik között, de az emberekhez fûzõdõ barátságuk,
tenniakarásuk a faluért, a hívekért, nem engedte feledésbe menni a nevüket: 1870-80 közötti években Tóth
Pál, aki az ifjúságot karolta fel, s gyûjtötte maga köré.
Arany Antal, akinek javaslatára és szervezésében megalakult a Polgári Olvasókör, 1896-ban a Milléneum évében! Azzal a célzattal, hogy a mindennapok embereinek
ismeretszerzését segítse. A kör nem rekesztett ki senkit,
bármilyen vallású vagy nemzetiségû is legyen az. Az emlékezõk még úgy tudták, hogy ebbõl az áldásos tevékenységbõl nõtt ki a Hitelszövetkezet, a Hangya szövetkezet, valamint a Tejszövetkezet, melynek mindegyike
az egész falu felemelkedését, a családok jobb életét szolgálta. Országos hírnévre tett szert Filep Lajos, a népélet
gyûjtõje, a tudományok doktora. Egy és fél évet töltött

ugyan csak a faluban, de ez a rövid idõ a nép és a lelkész
egymásra találását jelentette. Beszélgetett, énekelgetett
híveivel, s népdalaikat is lejegyezte. Nagy mûveltsége révén ismerte a héber nyelvet, s egy alkalommal egy elhunyt zsidó fiúcska temetését celebrálta, mert a kis létszámú közösségnek nem volt papja. Szõnyi József tiszteletes úr nevéhez fûzõdik a sok árvizet kibírt kultúrház
megépítésének gondolata, hogy a létszámban szépen
felduzzadt olvasókörnek legyen otthona, hely a fiataloknak „színi” elõadásaik bemutatására és báljaik megtartására. Szalai Sándor tiszteletes úr hozta létre a Keresztény Ifjúsági Egyesületet, melynek segítségével a medinai fiatalok tízfõs csoportokban részt vehettek különbözõ országos találkozókon (Balatonszárszón is!) hogy bõvüljön ismeretük,szerezzenek tapasztalást a világ dolgairól.
Kisebb-nagyobb „szátyárkodások” azért történtek,
mutatván példát az összefogás erejére, meg azért is,
hogy ne hagyjuk veszendõbe menni, amit eleink kínnalkeservvel egyszer már összehoztak!
Közben röppentek az évtizedek, amikorra is az öszszekuporgatott hétszázezer forint 1984-re elég lett a torony bádog részének festésére, az idõ megette, korhadt
ablakok cseréjére, a kívül-belüli meszelésre. Az igazi millión felüli felújításra 1990-ben került sor, de itt már partner volt a Püspöki Hivatal, a Medináról elszármazott tehetõsebb reformátusság, a Holland társszervek, és a falusiak áldozatkészsége. Munka közben az itthon maradottak ismerete is bõvült, most vált teljes bizonysággá,
hogy az Isten háza két részletben épült: elõbb az északi
rész torony nélkül, majd a déli, a toronnyal. 1990-ben
volt a kõtemplom kettõszáz éves!
1993. augusztus 14-én Dr. Hegedüs Lóránt, a Református Egyházkerület püspöke tett tisztelgõ látogatást.
Beszédében elismerte és nagyra értékelte a hívek összefogását, tettrekészségét, élni akarását. Már elõbbre felvetõdött Mester Lajos gondolata, hogy az évszázadokon
át példás összefogást bizonyító reformátusság létesítsen
egy konferencia központot, ami helyet biztosítana a táborozó gyermekeknek, sõt a püspök úr szavaival: „kisugárzó ereje lenne a megyére, távlatokban az egész országra, s a református egyház eképp vállalna részt a magyar kultúra terjesztésében. Talán még egy népfõiskolát
is létrehozhatnánk, s ez teljesítené legszebb álmainkat!”
– A táborban 1992-ben 120 gyermek volt, 1993-ban már
320.
Ekkor a hívek vállaltak megint nagy szerepet, meg a
fiatalon elhunyt Mester Lajos tanár úr elképzelését is segítették: a katonaság sátrakat, ágyakat, pokrócokat
adott, az adományokból húst vettek, szalámit, kalbászt
töltöttek, a kamrában, a hûtõben mindig volt friss gyümölcs, aminek éppen a szezonja volt.
Szómagyarázat:
Eklézsia: egyházközösség
Oratórium: imaterem, házikápolna
Leviták: a református egyházban lelki szolgálatot végzõ
tanító
Mester: az iskola tanítója
Generális vizitáció: a legfelsõbb elöljáró látogatása,
ellenõrzése
1 telek: egy földterület negyede, vagy fertálya
Honorárium: többlet munkáért kapott jutalom
Kezem vonásával: aki nem tudott írni, az neve helyett keresztet rajzolt az iratra
Nótárius: a falu jegyzõje, aki egyben
Árvagyerek: édesszüleit elvesztett gyermek, aki idegeneknél élt.

***

Emlékeztetõ!!
Tisztelt Olvasó! A már nem használt eszközök, képeslapok, fényképek, a mezõgazdasági, a szõlészet valamikor tárgyai a a helytörténeti szobánk értékei lehetnek! Nézzen
körül, ne dobja el gyûjtse össze a múlt egy darabját!
Konrád László helytörténész
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Meghívó

Tisztelt Medinaiak!
Medina Község Önkormányzata
2013. december 23-án (hétfo”n)
17 30 órakor a Medinai Mu”velo”dési
Házban rendezi meg az éves
hagyományos „Falu Karácsonyi”
mu”sorát, melyre tisztelettel
meghív minden érdeklo”do”t.

Karácsonyi bejgli
Hozzávalók (2 rúd bejglihez)
A tésztához:
50 kg liszt
25 dkg margarin
5 dkg porcukor
2+1 tojás sárgája
2 dl tej
2 dkg élesztõ
csipet só
reszelt ciromhéj ízlés szerint
A töltelékhez:
25 dkg darált dió
25 dkg darált mák
20 dkg kristálycukor
2 dl tej
10 dkg mazsola
1 csomag vaníliás cukor
reszelt ciromhéj ízlés szerint
Elkészítés:
A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesz-

tõt felfuttatjuk benne. A
lisztet tálba szitáljuk, a
margarint felolvasztjuk. A
liszthez elõször az élesztõs
tejet és a 2 tojássárgáját keverjük hozzá, majd a margarint és a csipet sót, illetve a reszelt citromhéjat. A
tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a
töltelékeket.
A darált diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10
dkg kristálycukorral és 1-1 dl tejjel. Az 1 csomag vaníliáscukrot
szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és reszelt citromhéjat is.A tésztát 2

Népi
köszöntõk
Karácsonyi
köszöntõ

részre osztjuk, és gáztepsi méretû
téglalapokat nyújtunk belõle. A
tölteléket kb. 1 cm vastagságban
eloszlatjuk a tészta teljes felületén,
majd óvatosan feltekerjük. A két
rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még
kelnek. A bejglik tetejét megkenjük az 1 tojás sárgájával, amihez 1
kanál tejet is keverhetünk, hogy
még szebb színe legyen. 200 fokos sütõben kb. 50 perc alatt szép
aranybarnára sütjük.

Fénylik a báránynak
ragyogó csillaga,
mert eljött Istennek
egyetlen egy Fia.
Ma vagyon karácsony,
ma fekszik jászolban,
kis Jézuska a Szûzzel
volt az istállóba.

Újévi köszöntõ

Megkondult a harang
ez új év napjára,
adjon Isten áldást
a házigazdára.
A családot az Isten
sokáig éltesse,
holta után
a mennyekbe vitesse.

Minden Kedves Olvasónknak
Békés, Boldog Ünnepeket kívánunk!

