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„Az életutak nem olyan simák, mint a gyalult asztallap, nem
is perzsaszo”nyegen sétálás, hanem göröngyös, csúszós,
szakadékos, sáros, poros, amelyen sokszor vergo”dve
megyünk. Elesünk, felkelünk, sírunk, jajgatunk, kacagunk,
szeretünk, boldogok vagyunk, ez mind-mind az életút része.
Kudarc, siker, megalkuvás, remény, új cél, újrakezdés, így
megy, míg vége nincs az életnek. Így éltek emberölto”k, ma is
így élünk, talán a holnap sem ad többet...?
Mindig jobbat remélünk, mert remény nélkül nem lehet
élni és a nagy bajban mindig jön valami, vagy valaki, aki
felénk nyújtja segíto” kezét.
Bárhogy sanyargat a sorsunk, bármilyen nehéz az élet,
maradj ember még az embertelenségben is.
Csizmadia János
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Tisztelt Medinaiak!
Nyáron az ember szeretne mindent lazábban venni, kikapcsolódni, kioldódni a stresszes hétköznapok, a mindennapok nyûgébõl bajából.Tudjunk, és merjünk kizökkenni a munkából, a problémákból, és hagyjuk magunk mögött egy kis idõre a zûrzavaros, átpolitizált, harsány elmúlt idõszakot!
Medina a mi otthonunk, ahol jól akarjuk érezni magunkat. Ezért kell
dolgoznunk nap, mint nap, hogy a falunk ne csak a lakhelyünk, de
az otthonunk is legyen. Én úgy hiszem, ha az ember az otthonáról álmodik, akkor érezze a biztonságot, érezze, hogy teret biztosít nekünk a sikerekhez, a kikapcsolódáshoz, az eredményes élethez.
Összetartozunk, és felelõsek vagyunk egymásért, hisz nem csak
magunknak, hanem egymásnak is építjük az új, közös jövõnket.
Rajtunk múlik, mennyi élettel és levegõvel töltjük meg falunkat, hogy
a színei még színesebbek, a hangjai még hangosabbak legyenek.
Magunknak alkotjuk, magunknak formáljuk Medinát.
Õszintén kívánom, hogy legyen szép mindenkinek az idei nyár.
Érezzük a levegõben a napfény ízét, a jövõbe vetett reményt, a bizakodást és a töretlen vágyat az újra a szépre, az elõrehaladásra.
Vén Attila
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HELYI ÉRTÉKEINK

Egy kis csokor ibolya
Felhõk úsznak az égen, tavaszi viharfelhõk, nem sok jót ígér sötét tekintetük. A szél, mint megvadult állat szaggatja a fákat, a házak tetejét, megint
belekap a felhõkbe és kavarja jobbra-balra, míg rongyosra nem tépi valamennyit. A nap is elõbukkan kis idõre, próbál meleget adni, de a durva
szél elébe kotor egy darab fekete felhõt. Mintha játszana, vagy ijesztgetné
az embereket, azok gyorsan kabátba bújnak, majd felhõ tovább rántja, és
újra süt a nap.
A szél is elbújik valahol a völgyek zugában, lesi, hogy letegyék a kabátot, hogy fagyos hideg leheletével újra végigsöpörjön a hátukon. Még kacag is pajzán jókedvében, hujjogat, mint lakodalmi sereg, aztán tovább rohan, ki tudja, hova?
A szélnek hol van az otthona?
Honnét jön, hova tér vissza?
Biztosan van célja, munkája, ha más nem, megtisztítja
a levegõt, letöri az elszáradt gallyakat, összekotorja vagy
széthordja a téli elszáradt avart. Cél nélkül nem rohangál,
valami elszánt akarat hajtja, vagy vak dühe nem hagyja
nyugodni. Mindenkinek meg akarja mutatni, hogy õ az úr.
Behúzzuk a nyakunkat, mintha félnénk tõle, pedig csak
kellemetlen a hideg csókja. Borzong a bõrünk, megrázkódunk, a szobába futunk, jól esik védõ melege.
Mennyire más a nyár, a nagy melegtõl, ha izzad a bõrünk, az árnyas fák alá bújunk, mennyire kedves tud lenni ilyenkor a szél. Ha
végigsimogat az izzadt hátunkon, ha friss csókot ad a homlokunkra,
felsóhajt: De jó!
Nyílnak a tavaszi virágok, a fû zölden pompázik, lepkék röpködnek, a
méhek is kimerészkednek, virágról virágra szállnak, a legyek a falra lapulva melegszenek. A fiatalok szemében szerelem ragyog, az öregek melengetik reumás csontjaikat. A tavasz új életet ad, a természet új ruhákat ölt,
új illatokat kavar a tavaszi szél.
Öregember ballag az utcán, nyakában tarisznyaféle – a szõlõbõl jöhet.
Õsz haját lebegteti a tavasz lehelete, lassan lép, ezt diktálja öreg kora, a
munka is fárasztó már, a lépés is nehéz.
Az este kezdi bontogatni szürke árnyát, a nap lebukóban a dombok
mögött, estefelé a levegõ is hûlni kezd. Köszönnek, intenek ismerõsök,
szólnak, hol járt bátyám, mi volt a munka?
– De szép virágot visz! – szól egy fiatalasszony. – Kinek lesz ez a csokor?
Megáll, kicsit szusszanni kell
– Kinek vinném, aranyom? – majd a mosolytól ráncok szaladnak az arcára. – A volt mennyasszonyomnak.
– Ennyi év után sem feledkezik meg róla, virággal kedveskedik? De jó,
de szép!
– Nézd, kislányom! Aki szereti a szépet, aki szereti a virágot, az szereti
a párját, ha megöregedett is. Gondolom, a Józsi téged is meglep egy-egy
csokor virággal.
– Az még csak nem is gondolja, az nemcsak a virágot, de azt is elfelejti,
hogy mit evett délben.
– Na, isten veled, megyek, mert azt hiszi Sári nénéd, hogy elvesztem.
Elindul. A fiatalasszony nagyon furcsán néz utána, értetlenül vagy irigykedve, gondolatai ki tudja, hol járnak.
Õ még nem kapott virágot, de szeretne. A Jóskának eszébe sem jut.
Szomorú lesz a szeme, könnytõl csillogó, ennyi öröm, ennyi figyelmesség, de jól esne neki. Amint ballag befelé, letép egy jácintot, az orrához
emeli, beleszagol, sóhajt. – Istenem, csak ennyi kellene, hogy boldog legyek!
Az öreg ballag, lassan hazaér, a kiskapu nyikorogva jelzi jöttét, a kutya
is vakkant farokcsóváló barátsággal.
A mama kíváncsian néz ki az ajtón, hangjában aggódás.
– Na végre, csakhogy hazataláltál!
– Haza bizony! Hozzád én mindig hazatalálok, minden utam hozzád vezet, te vagy nekem az otthon, a társam, a mindenem. Hoztam neked egy
csokor virágot, egy csokor tavaszt, ibolyaillatot, fogadd szeretettel te is. A
virágcsokor mellé egy csókot is ad, szemükben csillog egy régi tavasz szerelme, könnyes boldogsággal ölelik egymást. Már hatvan éve volt az a tavasz, azóta sok õsz, sok tavasz elmúlt. De az a régi fogadalom nem múlt el
ma sem. Jöttek küzdelmes évek, örömök, bánatok, de az összetartozás
láncszemei nem koptak, nem pattantak el.
Ez a kis ibolyacsokor mennyi-mennyi emléket felkavart, szólni sem
tudtak, az öreg szívek boldogsága csendben maradt, hallgatott. A könnyes szemek egymásra nézése mesélt-mesélt-mesélt el mindent.
Csizmadia János

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. június
1-jétõl – keddtõl – az alábbi
menetrendi módosításokra kerül sor:
5445 Szekszárd-Szedres-Medina vonalon a 740 sz. járatot,
amely Medina, iskolától 4.35
órakor indul Szekszárd, autóbusz állomásra, 7 perccel korábban, 4.28 órakor és Medina, szõlõhegy autóbusz fordulótól indítjuk.
A járat Medina, iskolától és a
többi megállóhelytõl változatlan indulási idõvel közlekedik
Szekszárdra.
Érvényes: 2014. július 1-jétõl.
Szekszárd, 2014. június 2.
Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt.
leánytársasága
GEMENC VOLÁN ZRT.
Szekszárd

Gyûjtsünk
szelektíven!
Mint ahogy arról az ALISCA
Terra Kft. minden háztartásba
eljuttatott szórólapjáról már értesülhettek, ezentúl minden
hónap 3. csütörtökén mód van
a szelektíven gyûjtött hulladék
(papír, mûanyag, fém és zöld)
elszállíttatására a normál, háztartási „kukás” hulladékkal
együtt. Elhelyezés a „kuka”
mellett a szállítás napján reggel 6 óráig.
A szelektíven gyûjtött hulladékot kérjük (akármilyen)
zsákban, papírdobozban, kötegelve kihelyezni.
Ezen szolgáltatás nem befolyásolja a szolgáltatás díját,
mindenkinek csak az eddigi
öszszeget kell fizetnie.
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Családi és rokoni kapcsolatok Medinán
ANYA: édesanya, anyu, anya.
MOSTAHANYA: a második vagy többedik házasságnál a jelenlegi férj
„hozott” gyermekeinek nevelõanyja.
APA: családfõ, édesapa, apu
MOSTOHAAPA: a második vagy többedik házasságnál a jelenlegi feleség „hozott” gyermekeinek nevelõapja.
ANYÓS: a házastárs anyja. A fia, vagy a fiak feleségére nézve korlátlan parancsoló hatalma volt régen. Anyámasszonynak is szólították.
KEDVES ANYÁM: a még gyermektelen fiatalasszony hívhatta így az
anyósát! Nagyasszony, Jó anya is elõfordult!
APÓS: a házastárs apja, akit tisztelet illet meg a gyereke házastársa
részérõl. Nagyuram, Jó atya is elõfordult! Apámuramnak csak a menyecske szólíthatta.
ÁNGYOM, ÁNGYI: a férj testvérének a felesége, vagy a nagybátyja felesége.
BÉRMAKERESZTANYA: a lányoknál kb. 12. éves kortól, ahogy kimaradtak az iskolából, a katolikusoknál a második szentség felvételekor, a bérmáláskor a család – lány esetében – bérmakeresztanyát
hívott. Ez a személy lehetett rokon, közeli, nagyon jó ismerõs, aki a
katolikus mise – azaz a bérmálkodás – ideje alatt a fiatal vállára tette a kezét, s egyben fogadalmat tett, hogy a lányka nevelését, fejlõdését figyelemmel kíséri, és szükség szerint segíti. Ezt az új rokoni
kapcsolatot életük végéig meg is tartották, sõt keresztanyámnak, keresztlányomnak szólították egymást.
BÉRMAKERESZTAPA: a fiuknál ugyanez, ezekkel a feladatokkal! bérmaszülõk.
DRUSZÁM: azonos keresztnevû, nagyjából egyforma korú férfiak
gyakran szólították így egymást, és nem a keresztnevükön.
GYERMEK: általános iskolás korú fiú gyermek, leány gyermek.
IFJÚ: gyermekkortól a nagykorúságig (régen 24 éves korától volt valaki nagykorú!)
KERESZTANYA, KERESZTAPA: az újszülött családja által kiválasztott
felnõtt nõ és férfi, rendszerint férj és feleség, akik a kérést, a meghívást elfogadták és a templomi istentisztelet/mise keretében a szenteltvíz alá tartották a babát. A két család között rokoni kapcsolat alakult ki.
A katolikus vallásúaknál minden gyermeknek egy keresztapja és egy
keresztanyja van, ez a református vallásnál számbelileg nincs korlátozva. A faluban van olyan református személy, akinek 17 keresztszülõje van, tehát majd’ a fél falu keveredett így egymással rokonságba. Ez utóbbi esetben a sorrendiség is kialakul: az elsõszülött keresztelõi azok, akiket elõször kértek fel, majd következtek a többiek. Ha
nem született több gyermek, akkor minden felkért az elsõ szülöttnek
lett a keresztapja és a keresztanyja.
A gyermek ezeket a „szülõket” keresztanyámnak és keresztapámnak
szólította, a felnõttek pedig keresztfiam vagy keresztlányom megnevezéssel viszonozták!
KEND: a régi idõkben a férj kendezte, azaz magázta a feleségét, de
a feleség is a férjét, ez utóbbi volt a gyakoribb
KOMÁMASSZONY, KOMÁMURAM: megszólítással illették azt a két
felnõttet, akik a kisgyermeket megkeresztelték. Ez a titulus oda-viszsza mûködött.
KOSZORÚSLÁNY: a võlegény kísérõje a lakodalmi menetben, a házasság megkötése elõtt. Többen voltak koszorúslányok, akik a medinai szokás szerint rózsaszín ruhába öltöztek. Nyoszolyólányoknak
is nevezték õket. Kísérõik pedig a võfélynek nevezett legények voltak. (Medinán így ejtik: võfény!)
LEGÉNY: a 10- 16 év közötti fiú a kislegény, a konfirmálástól számítva a házasságig a nagylegény.
LÁNY: a házasság elõtti hajadon! Régen a hatosztályos iskola elvégzése után már eladósorba kerültek.

10 év alatt: gyermeklány
10 és 16 év között: kisleány
Konfirmálástól a házasságig: nagylány
21 évtõl: vénlány
MENYASSZONY: az eljegyzéstõl az esküvõig nevezték így a karikagyûrût viselõ nõket. A menyasszony elnevezés a kortól független,
mert vénlány is menyasszony a házasság elõtt.
MENYEM: a fú felesége. Az após és az anyós szólította így a családba került ifjú feleséget. A falu lakói a házasság kezdeti idejében menyecskének, ifjú menyecskének hívták.
NAPA: anyós
IPA: após
NÁSZNAGY: esküvõi beosztás! A võlegény vagy menyasszony keresztapja, nagybátyja, vagy a család nagyon közeli hozzátartozója.
A võlegénynek és a menyasszonynak külön-külön volt násznagya. A
lakodalmi menetben – medinai szokás szerint – õk ketten mentek legelöl, kezükben fehér szalvétára tett piros alma, amibe rozmaringszálat tûztek, s ezt „magyar” (piros-fehér-zöld) szalaggal átkötötték.
NÁSZASSZONY, NÁSZURAM: az ifjú pár szüleinek egymáshoz való
viszonya, és a házasság megkötésétõl számítva így nevezték egymást, nem pedig a saját nevükön.
ÖRÖMSZÜLÕK: a házasulandók szülei az esküvõ elõtti idõben.
ÖREGANYÁM, ÖREGAPÁM: a nagyszülõk durva megszólítása.
PAPA, NAGYPAPA: az unoka szólítása az édesapa szüleinek. Szüleanya, szülepapa megszólítás is ismert volt.
MAMA, NAGYMAMA: a feleség vagy férj édesanyja az unoka megszólítása szerint. A valamikori nagycsaládban a feleség édesanyját
nevezték így, aki legtöbbször a konyha körüli teendõket végezte, segítségére volt az ifjú menyecskének.
SZÜLE: legtöbbször a férfi édesanyja, de a család legidõsebb férjezett nõje is lehetett. Tennivalója fõleg az udvari munka: etetés, itatás,
kert gondozás, a szõlõ mûvelése. szüleanya, jobbanya megszólítás
is ismert!
SÓGORNÕ, SÓGOR: a házastárs testvére, testvérei.
TESTVÉR, TESTVÉREK: a szülõk gyermekei.
HÚG: a többiektõl fiatalabb leánygyermek.
NÕVÉR: a többiektõl idõsebb leánytestvér.
ÖCCS: a többiektõl fiatalabb fiúgyermek.
BÁTYJ: a többiektõl idõsebb fiútstvér.
ÉDESEGY TESTVÉREM megszólítás is ismert volt.
ÚJASSZONY, ÚJEMBER: a fiatal házasokat nevezték így a kezdeti idõszakban. Idõvel a megszólítás elhalványult.
UNOKA: a szülõk gyermekeinek gyermekei.
UNOKATESTVÉREK: a testvérek gyermekei egymásnak unokatestvérei.
ÜKUNOKA: az unka gyermekei.
VÕFÉLY: a lakodalom „ceremóniamestere”. Ez a személy nem azonos azokkal a võfélyekkel, akik a koszorúslányok kísérõi a menetben.
Ez a személy egy jó beszédkészséggel, sõt íráskészséggel is megáldott ember, aki a lány kikérésétõl kezdve a vacsorához való invitáláson keresztül mindig mond valami szellemes, sokszor megnevettetõ szöveget. Ezt az elõdöktõl tanulta, de sokszor maga írta, vagy
kiegészítette.Õ az, aki irányítja a menyasszonytáncot, hogy minél többen forgassák az ifjú menyecskét, hogy minél több adományt sikerüljön összegyûjteni. Nem feltétlenül a család rokona, ismerõse, hanem õ maga is pénzért vállalja a tennivalókat. S, ha jól teljesít, hamar híre megy, s egyre több helyre lesz hivatalos, még vidékre is!!!
VÕTÁRS: a testvérlányok férjei, s egymáshoz való viszonyuk.
VEJ, VEJE, VÕ, VÕJE: a család lányának férje.
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész
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TISZTA VÍZ A POHÁRBAN
Biológiai úton, vagyis teljesen vegyszermentesen tisztított vizet ihatnak mostantól a medinaiak. A mu”szaki átadással elkészült Medina Község ivóvízmino”ség-javító beruházása. A település több mint 182 millió forintból megújult víztisztítóját az Európai Unió Kohéziós Alapja ás a
Magyar Állam támogatta. A több éve folyó beruházásnak köszönheto”en egy új kutat is kapott a
község, so”t, még a vízvezetékeket is felújították
egy szakaszon. Az egészséges ivóvíz biztosítása kötelezo” feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elo”. A vizsgálati eredmények azt
igazolták, hogy a Medina ivóvizét biztosító kutak
vízkémiai komponenseiben a vas és az ammónium meghaladja az elo”írt határértéket, emiatt
a kitermelt víz vízkezelést igényel.
Az ivóvízmino”ség-javító beruházás célja az
volt, hogy olyan víztisztító technológiát telepítsenek, amely leheto”vé teszi a megfelelo” mino”ségu” szolgáltatást. A kivitelezési munkák során építettek egy új épületet, amelyben elhelyezték a korszeru” vastalanító, mangántalanító, illetve ammóniamentesíto” berendezéseket, emellett a beruházás részeként egy új,
130 méter mély kút is készült, amelybo”l a tervek szerint 180 m3 vizet nyernek naponta.
Ezen kívül egy új gerincvezeték építésével
Medina-Szo”lo”hegy egészséges ivóvíz-ellátása
is megoldódott.
A munkákat egy konzorcium, a Hírös Mester
Kft. és a Water Solution Mérnöki és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevo”ként végezte el. A
beruházás megvalósítása során a község teljes lakosságának – 900 fo” - megfelelo” ivóvízellátása biztosított, emellett a korszeru”sítés
eredményeként a település gazdasági vonzereje is tovább no”.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a kohéziós alap társfinanszírozásával valósult meg

