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Mit jelent nekem Medina?
AVÉ MÁDÁ!
(Éljen a magyar)
Boldogok, mert õk a sajátjaik közt vannak!
Boldogok, mert önmagukat látják testvéreikben!
Boldogok, mert nincsenek kétségeik a jövõt illetõen!
Boldogok, mert õk a múltban gyökereznek!
Mondták régen az emberek –
Mi is boldogok vagyunk???
Mikor a sajátjaink is idegennek tûnnek?
Mikor a gonoszt látjuk testvéreinkben?
Mikor a mától is félünk, nemcsak a jövõtõl?
Mikor a múltunk is zavaros emlékek tömege!
Mi nem vagyunk boldogok!
Mi nem lehetünk boldogok!
Mi az ördög markában vagyunk!
Sorsunkat mások irányítják!
Pedig nekünk kellene a legboldogabbnak lenni!
Hiszen mi hazánk a földi paradicsom!
Lábunkkal érezzük a föld szíve dobbanását!
Jézus értünk szenvedett a Golgotán!
Isten hozzánk szól, át a menny kapuján!
Ideje levetkõzni gyengeségeinket, testvéreim!
Hiszen a titok ideje végleg lejárt!
Ne legyetek kétségeitek a jövõt illetõen!
A múltunk máig hatóan legyõzött
minden akadályt!
Bátran rázzuk le nehéz láncainkat!
Nézzünk szembe az új kihívásokkal,
hisz miénk a jövõ minden kincsével.
Hát fogjuk át egymást honfitársainkkal!
Új energiák jönnek elõ, minket szólítanak,
Megérti szíveinket, biztos jövõt adnak,
míg mások porba hullnak sötét vagyonukkal
míg mosolyogva új szövetséget kötünk az Úrral!
Nagy hatalmak gõgös civilizációi sorba,
Saját bûneiktõl hullnak mind a porba!
Dicsõ Hazám, szerény dolgos népe!
Csendben, ismét a legfõbb dobogóra lépve,
Hirdeti, mi vagyunk az égarcúak népe!
Isten, földi képe!!! Magyarok!
Kuner János

Itt születtem.Kicsi koromtól kezdve minden ide
köt. Az iskola – tanuló, majd tanítóként. A szülõk, rokonok, barátok.A munka, a szórakozás.
Mindig szerettem tevékenykedni munkaidõn túl is. Sok siker és kudarc ért a röplabdával játékosként, utána edzõként. A szerb
néptánccal sok-sok fellépés. Ott érezhettem
meg a közönségsiker ízét. Egy sikeres zenekar tagja is lehettem néhány évig.
Munkámban a tanulók sikerei ösztönöztek
a még hatékonyabb tevékenységre.
Itt alapítottam családot, feleségem szintén
itt tanított. Gyermekeink is itt kezdték az óvodát és az iskolát. Soha nem jutott eszünkbe
máshová költözni. Mindig MEDINAI voltam,
vagyok és maradok.
Mester Béla

Amikor idekerültem, egy titokzatos, számomra különleges gyöngyszem volt a természeti
szépségeivel, az akkori összetartó medinai
szülõkkel, lakosokkal. Volt sok keserûségem
is, de mindig az vezérelt, hogy a gyerekekért,
iskolánkért tehessek.
Míg dolgoztam, naprakészen tudtam szinte mindenkirõl, ismertem minden utcát, házat, Szõlõhegyen is természetesen.
Jó lenne a nagyobb nyugalom országunkban, nyugodtabb élet kis falunkban. Megérdemelné Medina!
Mester Béláné

Nekem mindent – ebben az egy szóba van
foglalva az a ragaszkodás, szeretet, ami ide
köt. Ez a szülõföldem, a hazám, a házam, a
családom, az otthonom, a gyermekkorom, az
ifjúságom, az emlékeim.
Nekem csodálatos ez a kis falu, sok-sok
történetével, embereivel, hangulatával. Itt éltek a szüleink, nagyszüleink, emlékük idõt állóbb helyre van vésve a márványnál, az emlékezetükben, a szívünkbe. Ott õrzöm, ápolom és továbbadom mindenkinek, akit érdekel, õrizzék, hirdessék, hogy tovább éljen. A
múlt fájdalmával, hibáival, örömeivel, ígéreteivel, kudarcaival megtartotta ezt a kis falut,
ha nem is az ígéret földje lett, de élhetõ, szerethetõ, kedves.
Jártam más felé, láttam szép tájakat, csodáltam szépségüket, jó volt tudni, hogy ez is
a mi hazánk. Hazafelé jönni jól esett, a Sárvíz hídon amint átértem, tudatomon könnyû
sóhaj futott át – hazaértem – itthon vagyok.
Csizmadia János

Ma új nap virradt, a gyerekek már az autóban
az édesanyjukkal. Mennek óvodába. A ház

üres, csak ülök a sarokban a széken, s arra
gondolok, milyen jó itthon. Hiszen itt szemben
jártam iskolába, itt tapostam a pocsolyákat, s
még a focira is rábírtak, pedig azt sosem tudtam. Édesapám itt rohant utánam a karóra kötött biciklimet tartva.Azok a gyönyörû narancssárga virágok Szekeres néni udvarán.
Nekem ez a hazám, itt vagyok otthon. Sehol máshol. Pedig már jártam sok felé. Ideköt
minden, s most már a családom is kezdi kialakítani szoros kötelékeit. A feleségem énekel a kórusban, barátokra talált. S ezt valahogy mindig tudtam. Medinának ez az egyik
nagy ajándéka, az összetartozás. Mindig van
egy jó szó, vagy egy ölelés, amitõl szebbnek,
jobbnak, értékesnek érezheted magad. Lassan itt a Karácsony, ami számomra nem
csak Isten ajándéka, a Megváltó születésének ünnepe, hanem a családé is. Az összetartozás jelképe az alma, amit ilyenkor vágunk fel, s mindegyikünk kap egy darabot. Ez
azt jelenti, hogy mindig számíthatunk egymásra. S így van ez Medinán, itt már mindenki evett az almából. S ha fel is rebbennek
a békegalambok a faágról, messzire sosem
repülnek. Boldog Karácsonyt Medina!
Siklósi Krisztián

Egyszer – egyébként egy számomra nagyon
kedves valaki – megkérdezte, hogy mitõl vagyok annyira oda Medináért, hiszen csak két
kanyar jobbra, egy balra. Aztán eltöltött itt némi
idõt, és mára Õ is átértékelte ezt a kijelentését.
Életem elsõ 18 évét töltöttem Medinán,
majd az egyetem, késõbb a munka a fõvárosba szólított. Legszebb emlékeim ebbõl az
elsõ 18 évbõl származnak: meghatározzák
az értékrendemet, erõt és belsõ tartást jelentenek, összességében olyan dolgokat, amelyekhez érdemes visszatérni, melyek egészségben, rendben tartanak. Kivételes gyerekkorunk volt a húgommal, amit ezúton is köszönünk szüleinknek és a medinai közösségnek, amelyben felnõttünk.
Hogy ma mit jelent Medina? Erre talán válaszoljanak szemléletes példák: az hogy, abban a második 16 évben szinte nem volt szabadidõm, hétvégém amit ne itt töltöttem volna, vagy azt, hogy képes vagyok órákat autózni azért akár a hét közepén, hogy beleszippanthassak a virágzó almafákba, vagy a
márciusi föld illatába, belenézhessek szüleim szemébe, járhassak egyet gyerekkori barátaimmal az erdõben ibolya után kutatva…
még akkor is, ha jócskán kinõttük már a gyerekkort. Vagy, hogy ott lehessek Jani bácsi
könyvbemutatóján együtt a medinaiakkal,
azokkal, akiknek fontos, hogy mi történik a
faluval és a közösséggel.
Õszintén szólva, még mindig itt érzem igazán itthon magam. Medina helyét a szívemben még nem tudta átvenni vagy pótolni
más. Azt hiszem, ezt a ragaszkodást nem írhatja felül senki és semmi.
Rafajlovics Milica

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
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Tisztelt Medinaiak!
Medina Község Önkormányzata
2014. december 21-én (vasárnap)
1700 órakor a medinai
Mu”velo”dési Házban rendezi meg
hagyományos „Falu Karácsonyi”
mu”sorát, melyre tisztelettel
meghív minden érdeklo”do”t.
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smét ünneplõbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk karácsonyi fényekkel találkozunk.
A karácsonyi hangulat megváltoztatta Medinát és ilyenkor mi is megváltozunk.
Ezekben a napokban jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az
értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában idõnként a háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk a családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat. A fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik a ránk bízott hagyományt. A fény tradícióját. A magyar hagyományban a karácsony idõszaka erõsen kötõdött a téli napfordulóhoz. Ahhoz a naphoz, amikor leghosszabb az éjszaka, legrövidebb a nappal. December 21-étõl a Nap mintha megállna az égi pályáján. Ez a sötétség, az éjszaka uralmának ideje.
Azt tartották, ez az évnek a legreménytelenebb idõszaka. Ekkor van a legnagyobb szükség a világosságra, amit minden földi erõvel segíteni kell. Majd december 25-én születik meg
az új fény, és a nappalok ismét hosszabbak lesznek, a világosság legyõzi a sötétséget. A magyar tradícióban a téli napforduló volt a kerecsen sólymok röptetésének a napja. Innen az
ünnepünk mai elnevezése is: kerecsen....–...karácsony.
A kerecsen sólyom királyi madár, ezért röptetése királyi, fejedelmi szertartás volt. A Turul
fia, a Turul-nemzetség leszármazottja az, aki a napfordulón sólyomröptetésével égre segíti –
segítette – az újjászületõ Napot. A sólyom az, aki legközelebb repül a Naphoz, üzenetvivõ,
közvetítõ Ég és Föld között. A téli napfordulón való röptetése segítette az elgyengült Napot az
égi pályáján a felemelkedésben. Mikor is születhetne meg a megváltó, mint a legnagyobb reménytelenség idején, amikor a leginkább szükségét érzi a föld.
Ma már nem kerecsen sólymot röptetünk, hanem karácsonyfát állítunk. Otthonainkban,
üzleteinkben és a köztereinken. A mai szokásunk mögött is a régiek szándéka áll. A hagyományban a faállításra, mint az égi és a földi világ összekötésére tett kísérletre tekintettek.
Olyan alkalmakra, amikor mi közelebb kerülünk az égiekhez, az égiek pedig eljöhetnek
hozzánk vendégségbe. Ennek szimbólumaként fel is helyezzük a csillagot a fa tetejére, hiszen a fa így az égig ér. A karácsonyfa nem csak az életfának a szimbóluma, hanem eleink
csodaszarvasának is, amelynek agancsai ugyanolyan ágas-bogasak voltak mint a mai fa
ágai és végén szintén ott ragyogtak a csillagok. Ha így nézzük a karácsonyt, akkor õseink
régi történetei is felelevenednek elõttünk. Kiléphetünk az idõbõl és közelebb kerülhetünk
mindazokhoz az értékekhez, amelyek mai világunk alapját alkotják.
Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek – akár egyedül, akár szeretteik körében töltik – segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Csak azok látják
meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni, ami végig kíséri egész
életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetõségét.
Minden Medinai polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
Vén Attila polgármester

Mézeskalács f enyõdísz
Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg liszt
15 dkg porcukor
15 dkg margarin
1,2 dl méz
1 tojás
2 teáskanál mézeskalács fûszerkeverék
1,5 teáskanál szódabikarbóna
A cukormázhoz:
1 db tojásfehérje (nagy)
20 dkg porcukor

Elkészítés:
A tésztához a lisztet keverjük össze
a porcukorral, a fûszerkeverékkel és
a szódabikarbónával. A margarint és
mézet olvasszuk fel, majd amikor
már éppen csak langyos, adjuk hoz-

zá az egész tojást, és keverjük
alaposan össze. Öntsük a lisztes keverékhez, és elõször keverjük, majd gyúrjuk össze a
tésztát, ha ragadna, szórjuk
meg egy pici liszttel. Tegyük hideg helyre kb.fél órára, hogy kellõen lehûljön a tészta, és könnyen
tudjunk dolgozni vele.
A tésztát nyújtsuk ki kb.4 mm vastagra, majd ízlés szerinti formákat szúrjunk ki belõle. Amennyiben a karácsonyfára szeretnénk díszként feltenni, akkor egy szívószállal lyukasszuk
ki a tésztát. A leesõ tésztát újra gyúrjuk össze, majd nyújtsuk és szúrjuk ki.
A kiszúrt formákat tegyük egymástól
kicsit távolabb, sütõpapírral bélelt tepsire. Helyezzük 150 fokra elõmelegített sütõbe, és 8-10 perc alatt süssük

készre. Amikor már színt vált, és a
széle is kezd színt kapni, rögtön
vegyük ki a sütõbõl. A sütõbõl kivéve hagyjuk pár percig a tepsin,
majd helyezzük rácsra, és hûtsük ki egészen. Robotgéppel
keverjük a tojásfehérjét 2 evõkanál porcukorral habosra,
majd adjuk hozzá a porcukor felét, keverjük habosra,
végül adjuk hozzá a maradék
porcukrot, majd addig keverjük, hogy sûrûbb, habos masszát kapjunk.Kanalazzuk a masszát habzsákba (vagy neylon
zacskóba), és a teljesen kihûlt mézeskalácsot
ízlés szerint díszítsük ki a
cukormázzal.
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Közérdekű
információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600
Szerda: 800 -1200, 1300 - 1600
Csütörtök: 800 -1200, 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu
Orvosi rendelõ
Rendelés:
hétfõ:1300 - 1500
kedd: 800 - 1000
szerda: 1500 - 1700
csütörtök: 800 - 1000
péntek: 900 - 1100
Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 1300 -16000
péntek: 800 -1200
Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100
Körzeti m egbízott
Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a tanyagondnoki szolgálat
2014.december 22-tõl (hétfõ) december 28-ig (vasárnap) a gépjármû mûszaki karbantartása miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük
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 1316 óra között vagy hívja a 74/434010 telefonszámon.
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Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepelni vágyót a 2014. december 25.-én
délelõtt 9 órakor kezdõdõ református istentiszteletünkre, melyet a fûtött gyülekezeti
teremben tartunk. Az ünnepi alkalmat a Medinai Református Kórus énekszolgálata és a
hittanos gyermekek szavalatai teszik szebbé, emlékezetesebbé.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt!
„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”
/Móra László/

Gondolatok a helytörténeti kiállításról
Sokszor csak akkor jövünk rá, mi az
érték, mikor már nincs. Mikor van,
akkor természetes mindannyiunk
számára, meg sem kérdõjelezzük
létezésének mivoltát.Ha egyes emberekrõl beszélünk, ilyen lehet az
egészség, az anyagi jólét, az ép
család, a munkalehetõség és még
sorolhatnánk. Egy közösség életében nehezebben megfoghatóak az
értékek, mert a közösséget is emberek alkotják, eltérõ szükségletekkel, különbözõ értékrendekkel.Amit
a többség értéknek kiált ki, az lehet
a fennmaradó hányadnak értéktelen, felesleges, nyûgös. Ha egy település közösségérõl van szó, akkor még nehezebb az „érték”fogalmának definiálása. Sokszor a társadalmilag elfogadott és megfogalmazott értékek mentén haladunk,
máskor próbálunk újat utakat keresni, tágítani vagy éppen szûkíteni az „értéktartományt”.
Kis falunk vezérfonalának választotta, közösségi értékké emelte az elõttünk élt generációk élet-

Nincs ötlete
Karácsonyra?
Találja meg a megfelelõ
ajándékot szeretteinek!
Megjelent Csizmadia
János második
novelláskötete
Göröngyös életút címmel.
A könyv megvásárolható
az Önkormányzatnál
1990,-//db áron.

tapasztalásait. A múltat feledni
nem engedi a nagyapák és nagyanyák sok-évtizeden átívelõ élete,
szavai, üzenetei egységes szellemi örökséget jelentenek majd
gyermekeink számára.
Szerencsések vagyunk, mert
rendelkezünk egy helytörténeti kiállítással is, amely nem csak leírja,
elmeséli, hanem kézzelfogható
közelségbe emeli az õseink életét.
Több ez az itteni embernek, mint
egy múzeum, mert tudjuk hogy
ilyen volt a papának, mamának,
ilyen még van a mi padlásunkon
is, a szerszámok, eszközök arcokhoz, emberekhez kötõdhetnek….
Most még… aztán a most születetõ generáció már arcot nem tud
kötni, a jövõ gyermekeinek meg
ez már egy hasznavehetetlen,
nyûgös, érthetetlen gyûjtemény
lesz, ha ez ellen nem teszünk. A
mi – mostani felnõtt, cselekvõképes – generációnk felelõssége az
eddig összegyûjtött értékek megõrzése, a gyûjtemény ápolása, és

ha lehet bõvítése. A mi felelõsségünk ezt a – méltán történelminek
nevezett – anyagot a közösségi
értékek közé emelni, gyermekeinkkel megismertetni, számukra is
értékké formálni.
A gyûjtemény ma egy közhasznú egyesület gondozásában áll,
mely tagok híján anyagi nehézségekkel küzd. A kiállítás rejt lehetõségeket magában, amiket ki lehet
– kell – aknázni, egy esetlegesen
megújuló, tenni képes és tenni
akaró vezetés keze között.
Amennyiben valaki régi használati eszközre bukkan háza táján, ne
feledje, annak helye van a helytörténeti kiállításon! Ha valaki anyagi
helyzete megengedi hogy az egyesület támogatója legyen, jusson
eszébe ez a helyi érték. Bármilyen
ötlettel, kérdéssel, segítõ szándékkal kérjük keressék Konrád Laci bácsit, e kiállítás megálmodóját, létrehozóját, és a gyûjteményt gondozó
egyesület elnökét!
Sáfrányné Szabó Tünde

KARÁCSONYFA ÁRUSÍTÁS

2014.12.10-én és 2014.12.17-én (szerda) 14 -16.30 óráig, vágott és földlabdás
fenyõfát árusítunk az Önkormányzat
épülete elõtt!!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Szépkert kertészet
Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2014.(XI.22.) számú rendelete értelmében szociális célú
tûzifa igényelhetõ.A rendelet 2.§.-a alapján a kérelmeket a szociális célú tûzifa
iránti kérelem szerinti formanyomtatványon 2014.december 1.napjától lehet benyújtani, az Önkormányzati Bizottsághoz.
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Medina címere
A címerek Magyarországon a
12-13. század fordulóján jelentek meg, elsõként III. Béla király
pénzein, – a pajzsra emelt kettõs
kereszt.
A címer sisakdíszt jelentett
abban az idõben, amit a zászlókon, sõt a lovak takaróján is
megjelenítettek, ezzel jelezvén,
hogy a páncélba öltözött harcos
barát vagy ellenség! A nemzetségek, nagycsaládok hadijelvényein alkalmazott ábrázolások
legtöbbször a család õsi eredetére utalnak, általában azokat a
költött vagy valós eseményeket
mutatják be, amelyek által a címerhez és a vele járó birtokhoz,
valamint az ezzel kapcsolatos
kiváltságokhoz jutott.
Címert csak a király
adományozhatott!!!
A Hunyadiak címerében a
csõrben gyûrût tartó holló Heltai
Gáspár 1575-ös krónikája szerint a család királyi vérbõl való
származásának emlékére.
A címerek öröklõdtek!!!
A harcmûvészet változásával a
sisakok és a pajzsok kivonultak a
harcmezõrõl, sõt a lassan elfogyatkozó lovagi tornák díszfigurái
is, – így a hajdani címerek díszítõelemként éltek, élnek tovább.

rom felekezet temploma, akiknek tagjai kis túlzással a falu
alapításában részt vállaltak,
alatta a híd, a folyó hullámaival,
jelképezve a szabadságot, hogy
a falu lakói szívesen fogadják a
jó szándékkal érkezõket. A harmadik harmadban az itt lakók
és az õsök foglalkozásra utaló
vonalas rajzok, – a csoroszlyával ellátott eke és szõlõfürt levéllel. A földmûvelés már a kezdetektõl a megélhetést szolgálta, a
kerékkel ellátott eke a rómaiak-

kult ki az eredeti színvilág,
hogy a teljes felület tengerkék, s a benne lévõ vonalak, aranyszínûek, azaz
sárgák! Hogy az elképzelés, a megvalósítás menynyire igaz és megnyerõ,
bizonyítja, hogy a „Tolna
megye hídjai” címû elegáns mûszaki könyv
(megjelent 2000 körül) is
közölte, mint az egyetlen
olyan címert, amelyikben
híd szerepel!

Medina címere a többi Tolna megyei címer között látható a budapesti WestEnd City Centerben

Medina címre

1996-ban országos ünnepség
zajlott a honfoglalás 1100 éves
emlékére. Medinának ez 550
éves évfordulót jelentett, mert a
falu létezésérõl 1446-tól vannak
írott emlékek. A településen belül a honvédségi laktanya is ekkor ünnepelte fennállásának tizedik évét. Így a két évforduló
egybe esett, s az államfõ személyes képviselõjeként Keleti
György honvédelmi miniszter
volt az ünnepség díszvendége.
E nap délutánján avattuk fel az
elsõ helytörténeti kiállítást, mely
alkalommal a gyûjtésben és az
adományozásban lelkesen segítõk Medina elsõ címerének kicsinyített mását kapták.
Bertényi Iván történész, a címertan tudósa, könyvében
részletesen ír a címerek kialakulásáról, formáiról és a jelképekrõl. Egy címer annál érdekesebb és szebb, minél egyszerûbben fejezi ki a mondandót,
minél érthetõbben a jelképek,
melyek arra az egyénre, közösségre utalnak, akiké a címer.
Medina címere arányosan
három részre tagolható: a há-

tól maradt ránk, úgymint a szõlõ
szeretete és mûvelése.
A címerpajzs talapzatán a
MEDINA szó- (a címertan nem
tiltja a szavas beírást, csak a jelmondatok és idézetek nem engedélyezettek!)
Amikor Medina címere készült, 1996.év elsõ felében országunk csatlakozási szándékát jelezte az Európai Unió felé.
Az unió zászlajának színei a
tengerkék és az arany. Így ala-

Az egyszerû szépséget és
érthetõséget mi sem bizonyítja
jobban, mint az (a Tolnai Népújság 2014. február 24-én közölt
híre szerint), hogy Medina Község címere szerepel Budapesten a WestEnd City Centerben
február 20-án megnyílt címerkiállításon! A tárlaton 279 település címere és településének története látható és olvasható, –
holott az országban közel háromezer település létezik. Ré-

gen a falvaknak nem volt címerük, csak a városoknak és a király kegyeiben lakozó hû embereknek.
A címert tervezte: Konrád
László polgármester, Medina
Község létezésnek 550 éves
évfordulója alkalmával, 1996ban!

Konrád László
Egyed Antal díjas
helytörténész
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Közérdekű
információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 800-1200, 1300 - 1600
Szerda: 800 -1200, 1300 - 1600
Csütörtök: 800 -1200, 1300 - 1600
Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net
http://www.medinafalu.hu
Orvosi rendelõ
Rendelés:
hétfõ:1300 - 1500
kedd: 800 - 1000
szerda: 1500 - 1700
csütörtök: 800 - 1000
péntek: 900 - 1100
Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 1300 -16000
péntek: 800 -1200
Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600
Iskola
Tagintézmény-vezetõ:
Götz Csabáné
Telefon: 74/434-103
Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:
Pusztainé Vaczula Márta
Tel.: 74/434-100
Körzeti m egbízott
Konrád János
Tel.: 06-20/369-55-50
Segélyhívó: 107
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a tanyagondnoki szolgálat
2014.december 22-tõl (hétfõ) december 28-ig (vasárnap) a gépjármû mûszaki karbantartása miatt szünetel.
Megértésüket köszönjük
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 1316 óra között vagy hívja a 74/434010 telefonszámon.
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Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves ünnepelni vágyót a 2014. december 25.-én
délelõtt 9 órakor kezdõdõ református istentiszteletünkre, melyet a fûtött gyülekezeti
teremben tartunk. Az ünnepi alkalmat a Medinai Református Kórus énekszolgálata és a
hittanos gyermekek szavalatai teszik szebbé, emlékezetesebbé.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt!
„Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”
/Móra László/

Gondolatok a helytörténeti kiállításról
Sokszor csak akkor jövünk rá, mi az
érték, mikor már nincs. Mikor van,
akkor természetes mindannyiunk
számára, meg sem kérdõjelezzük
létezésének mivoltát.Ha egyes emberekrõl beszélünk, ilyen lehet az
egészség, az anyagi jólét, az ép
család, a munkalehetõség és még
sorolhatnánk. Egy közösség életében nehezebben megfoghatóak az
értékek, mert a közösséget is emberek alkotják, eltérõ szükségletekkel, különbözõ értékrendekkel.Amit
a többség értéknek kiált ki, az lehet
a fennmaradó hányadnak értéktelen, felesleges, nyûgös. Ha egy település közösségérõl van szó, akkor még nehezebb az „érték”fogalmának definiálása. Sokszor a társadalmilag elfogadott és megfogalmazott értékek mentén haladunk,
máskor próbálunk újat utakat keresni, tágítani vagy éppen szûkíteni az „értéktartományt”.
Kis falunk vezérfonalának választotta, közösségi értékké emelte az elõttünk élt generációk élet-

Nincs ötlete
Karácsonyra?
Találja meg a megfelelõ
ajándékot szeretteinek!
Megjelent Csizmadia
János második
novelláskötete
Göröngyös életút címmel.
A könyv megvásárolható
az Önkormányzatnál
1990,-//db áron.

tapasztalásait. A múltat feledni
nem engedi a nagyapák és nagyanyák sok-évtizeden átívelõ élete,
szavai, üzenetei egységes szellemi örökséget jelentenek majd
gyermekeink számára.
Szerencsések vagyunk, mert
rendelkezünk egy helytörténeti kiállítással is, amely nem csak leírja,
elmeséli, hanem kézzelfogható
közelségbe emeli az õseink életét.
Több ez az itteni embernek, mint
egy múzeum, mert tudjuk hogy
ilyen volt a papának, mamának,
ilyen még van a mi padlásunkon
is, a szerszámok, eszközök arcokhoz, emberekhez kötõdhetnek….
Most még… aztán a most születetõ generáció már arcot nem tud
kötni, a jövõ gyermekeinek meg
ez már egy hasznavehetetlen,
nyûgös, érthetetlen gyûjtemény
lesz, ha ez ellen nem teszünk. A
mi – mostani felnõtt, cselekvõképes – generációnk felelõssége az
eddig összegyûjtött értékek megõrzése, a gyûjtemény ápolása, és

ha lehet bõvítése. A mi felelõsségünk ezt a – méltán történelminek
nevezett – anyagot a közösségi
értékek közé emelni, gyermekeinkkel megismertetni, számukra is
értékké formálni.
A gyûjtemény ma egy közhasznú egyesület gondozásában áll,
mely tagok híján anyagi nehézségekkel küzd. A kiállítás rejt lehetõségeket magában, amiket ki lehet
– kell – aknázni, egy esetlegesen
megújuló, tenni képes és tenni
akaró vezetés keze között.
Amennyiben valaki régi használati eszközre bukkan háza táján, ne
feledje, annak helye van a helytörténeti kiállításon! Ha valaki anyagi
helyzete megengedi hogy az egyesület támogatója legyen, jusson
eszébe ez a helyi érték. Bármilyen
ötlettel, kérdéssel, segítõ szándékkal kérjük keressék Konrád Laci bácsit, e kiállítás megálmodóját, létrehozóját, és a gyûjteményt gondozó
egyesület elnökét!
Sáfrányné Szabó Tünde

KARÁCSONYFA ÁRUSÍTÁS

2014.12.10-én és 2014.12.17-én (szerda) 14 -16.30 óráig, vágott és földlabdás
fenyõfát árusítunk az Önkormányzat
épülete elõtt!!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Szépkert kertészet
Medina Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2014.(XI.22.) számú rendelete értelmében szociális célú
tûzifa igényelhetõ.A rendelet 2.§.-a alapján a kérelmeket a szociális célú tûzifa
iránti kérelem szerinti formanyomtatványon 2014.december 1.napjától lehet benyújtani, az Önkormányzati Bizottsághoz.
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A címerek Magyarországon a
12-13. század fordulóján jelentek meg, elsõként III. Béla király
pénzein, – a pajzsra emelt kettõs
kereszt.
A címer sisakdíszt jelentett
abban az idõben, amit a zászlókon, sõt a lovak takaróján is
megjelenítettek, ezzel jelezvén,
hogy a páncélba öltözött harcos
barát vagy ellenség! A nemzetségek, nagycsaládok hadijelvényein alkalmazott ábrázolások
legtöbbször a család õsi eredetére utalnak, általában azokat a
költött vagy valós eseményeket
mutatják be, amelyek által a címerhez és a vele járó birtokhoz,
valamint az ezzel kapcsolatos
kiváltságokhoz jutott.
Címert csak a király
adományozhatott!!!
A Hunyadiak címerében a
csõrben gyûrût tartó holló Heltai
Gáspár 1575-ös krónikája szerint a család királyi vérbõl való
származásának emlékére.
A címerek öröklõdtek!!!
A harcmûvészet változásával a
sisakok és a pajzsok kivonultak a
harcmezõrõl, sõt a lassan elfogyatkozó lovagi tornák díszfigurái
is, – így a hajdani címerek díszítõelemként éltek, élnek tovább.

rom felekezet temploma, akiknek tagjai kis túlzással a falu
alapításában részt vállaltak,
alatta a híd, a folyó hullámaival,
jelképezve a szabadságot, hogy
a falu lakói szívesen fogadják a
jó szándékkal érkezõket. A harmadik harmadban az itt lakók
és az õsök foglalkozásra utaló
vonalas rajzok, – a csoroszlyával ellátott eke és szõlõfürt levéllel. A földmûvelés már a kezdetektõl a megélhetést szolgálta, a
kerékkel ellátott eke a rómaiak-

kult ki az eredeti színvilág,
hogy a teljes felület tengerkék, s a benne lévõ vonalak, aranyszínûek, azaz
sárgák! Hogy az elképzelés, a megvalósítás menynyire igaz és megnyerõ,
bizonyítja, hogy a „Tolna
megye hídjai” címû elegáns mûszaki könyv
(megjelent 2000 körül) is
közölte, mint az egyetlen
olyan címert, amelyikben
híd szerepel!
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Medina címre

1996-ban országos ünnepség
zajlott a honfoglalás 1100 éves
emlékére. Medinának ez 550
éves évfordulót jelentett, mert a
falu létezésérõl 1446-tól vannak
írott emlékek. A településen belül a honvédségi laktanya is ekkor ünnepelte fennállásának tizedik évét. Így a két évforduló
egybe esett, s az államfõ személyes képviselõjeként Keleti
György honvédelmi miniszter
volt az ünnepség díszvendége.
E nap délutánján avattuk fel az
elsõ helytörténeti kiállítást, mely
alkalommal a gyûjtésben és az
adományozásban lelkesen segítõk Medina elsõ címerének kicsinyített mását kapták.
Bertényi Iván történész, a címertan tudósa, könyvében
részletesen ír a címerek kialakulásáról, formáiról és a jelképekrõl. Egy címer annál érdekesebb és szebb, minél egyszerûbben fejezi ki a mondandót,
minél érthetõbben a jelképek,
melyek arra az egyénre, közösségre utalnak, akiké a címer.
Medina címere arányosan
három részre tagolható: a há-

tól maradt ránk, úgymint a szõlõ
szeretete és mûvelése.
A címerpajzs talapzatán a
MEDINA szó- (a címertan nem
tiltja a szavas beírást, csak a jelmondatok és idézetek nem engedélyezettek!)
Amikor Medina címere készült, 1996.év elsõ felében országunk csatlakozási szándékát jelezte az Európai Unió felé.
Az unió zászlajának színei a
tengerkék és az arany. Így ala-

Az egyszerû szépséget és
érthetõséget mi sem bizonyítja
jobban, mint az (a Tolnai Népújság 2014. február 24-én közölt
híre szerint), hogy Medina Község címere szerepel Budapesten a WestEnd City Centerben
február 20-án megnyílt címerkiállításon! A tárlaton 279 település címere és településének története látható és olvasható, –
holott az országban közel háromezer település létezik. Ré-

gen a falvaknak nem volt címerük, csak a városoknak és a király kegyeiben lakozó hû embereknek.
A címert tervezte: Konrád
László polgármester, Medina
Község létezésnek 550 éves
évfordulója alkalmával, 1996ban!

Konrád László
Egyed Antal díjas
helytörténész
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Mit jelent nekem Medina?
AVÉ MÁDÁ!
(Éljen a magyar)
Boldogok, mert õk a sajátjaik közt vannak!
Boldogok, mert önmagukat látják testvéreikben!
Boldogok, mert nincsenek kétségeik a jövõt illetõen!
Boldogok, mert õk a múltban gyökereznek!
Mondták régen az emberek –
Mi is boldogok vagyunk???
Mikor a sajátjaink is idegennek tûnnek?
Mikor a gonoszt látjuk testvéreinkben?
Mikor a mától is félünk, nemcsak a jövõtõl?
Mikor a múltunk is zavaros emlékek tömege!
Mi nem vagyunk boldogok!
Mi nem lehetünk boldogok!
Mi az ördög markában vagyunk!
Sorsunkat mások irányítják!
Pedig nekünk kellene a legboldogabbnak lenni!
Hiszen mi hazánk a földi paradicsom!
Lábunkkal érezzük a föld szíve dobbanását!
Jézus értünk szenvedett a Golgotán!
Isten hozzánk szól, át a menny kapuján!
Ideje levetkõzni gyengeségeinket, testvéreim!
Hiszen a titok ideje végleg lejárt!
Ne legyetek kétségeitek a jövõt illetõen!
A múltunk máig hatóan legyõzött
minden akadályt!
Bátran rázzuk le nehéz láncainkat!
Nézzünk szembe az új kihívásokkal,
hisz miénk a jövõ minden kincsével.
Hát fogjuk át egymást honfitársainkkal!
Új energiák jönnek elõ, minket szólítanak,
Megérti szíveinket, biztos jövõt adnak,
míg mások porba hullnak sötét vagyonukkal
míg mosolyogva új szövetséget kötünk az Úrral!
Nagy hatalmak gõgös civilizációi sorba,
Saját bûneiktõl hullnak mind a porba!
Dicsõ Hazám, szerény dolgos népe!
Csendben, ismét a legfõbb dobogóra lépve,
Hirdeti, mi vagyunk az égarcúak népe!
Isten, földi képe!!! Magyarok!
Kuner János

Itt születtem.Kicsi koromtól kezdve minden ide
köt. Az iskola – tanuló, majd tanítóként. A szülõk, rokonok, barátok.A munka, a szórakozás.
Mindig szerettem tevékenykedni munkaidõn túl is. Sok siker és kudarc ért a röplabdával játékosként, utána edzõként. A szerb
néptánccal sok-sok fellépés. Ott érezhettem
meg a közönségsiker ízét. Egy sikeres zenekar tagja is lehettem néhány évig.
Munkámban a tanulók sikerei ösztönöztek
a még hatékonyabb tevékenységre.
Itt alapítottam családot, feleségem szintén
itt tanított. Gyermekeink is itt kezdték az óvodát és az iskolát. Soha nem jutott eszünkbe
máshová költözni. Mindig MEDINAI voltam,
vagyok és maradok.
Mester Béla

Amikor idekerültem, egy titokzatos, számomra különleges gyöngyszem volt a természeti
szépségeivel, az akkori összetartó medinai
szülõkkel, lakosokkal. Volt sok keserûségem
is, de mindig az vezérelt, hogy a gyerekekért,
iskolánkért tehessek.
Míg dolgoztam, naprakészen tudtam szinte mindenkirõl, ismertem minden utcát, házat, Szõlõhegyen is természetesen.
Jó lenne a nagyobb nyugalom országunkban, nyugodtabb élet kis falunkban. Megérdemelné Medina!
Mester Béláné

Nekem mindent – ebben az egy szóba van
foglalva az a ragaszkodás, szeretet, ami ide
köt. Ez a szülõföldem, a hazám, a házam, a
családom, az otthonom, a gyermekkorom, az
ifjúságom, az emlékeim.
Nekem csodálatos ez a kis falu, sok-sok
történetével, embereivel, hangulatával. Itt éltek a szüleink, nagyszüleink, emlékük idõt állóbb helyre van vésve a márványnál, az emlékezetükben, a szívünkbe. Ott õrzöm, ápolom és továbbadom mindenkinek, akit érdekel, õrizzék, hirdessék, hogy tovább éljen. A
múlt fájdalmával, hibáival, örömeivel, ígéreteivel, kudarcaival megtartotta ezt a kis falut,
ha nem is az ígéret földje lett, de élhetõ, szerethetõ, kedves.
Jártam más felé, láttam szép tájakat, csodáltam szépségüket, jó volt tudni, hogy ez is
a mi hazánk. Hazafelé jönni jól esett, a Sárvíz hídon amint átértem, tudatomon könnyû
sóhaj futott át – hazaértem – itthon vagyok.
Csizmadia János

Ma új nap virradt, a gyerekek már az autóban
az édesanyjukkal. Mennek óvodába. A ház

üres, csak ülök a sarokban a széken, s arra
gondolok, milyen jó itthon. Hiszen itt szemben
jártam iskolába, itt tapostam a pocsolyákat, s
még a focira is rábírtak, pedig azt sosem tudtam. Édesapám itt rohant utánam a karóra kötött biciklimet tartva.Azok a gyönyörû narancssárga virágok Szekeres néni udvarán.
Nekem ez a hazám, itt vagyok otthon. Sehol máshol. Pedig már jártam sok felé. Ideköt
minden, s most már a családom is kezdi kialakítani szoros kötelékeit. A feleségem énekel a kórusban, barátokra talált. S ezt valahogy mindig tudtam. Medinának ez az egyik
nagy ajándéka, az összetartozás. Mindig van
egy jó szó, vagy egy ölelés, amitõl szebbnek,
jobbnak, értékesnek érezheted magad. Lassan itt a Karácsony, ami számomra nem
csak Isten ajándéka, a Megváltó születésének ünnepe, hanem a családé is. Az összetartozás jelképe az alma, amit ilyenkor vágunk fel, s mindegyikünk kap egy darabot. Ez
azt jelenti, hogy mindig számíthatunk egymásra. S így van ez Medinán, itt már mindenki evett az almából. S ha fel is rebbennek
a békegalambok a faágról, messzire sosem
repülnek. Boldog Karácsonyt Medina!
Siklósi Krisztián

Egyszer – egyébként egy számomra nagyon
kedves valaki – megkérdezte, hogy mitõl vagyok annyira oda Medináért, hiszen csak két
kanyar jobbra, egy balra. Aztán eltöltött itt némi
idõt, és mára Õ is átértékelte ezt a kijelentését.
Életem elsõ 18 évét töltöttem Medinán,
majd az egyetem, késõbb a munka a fõvárosba szólított. Legszebb emlékeim ebbõl az
elsõ 18 évbõl származnak: meghatározzák
az értékrendemet, erõt és belsõ tartást jelentenek, összességében olyan dolgokat, amelyekhez érdemes visszatérni, melyek egészségben, rendben tartanak. Kivételes gyerekkorunk volt a húgommal, amit ezúton is köszönünk szüleinknek és a medinai közösségnek, amelyben felnõttünk.
Hogy ma mit jelent Medina? Erre talán válaszoljanak szemléletes példák: az hogy, abban a második 16 évben szinte nem volt szabadidõm, hétvégém amit ne itt töltöttem volna, vagy azt, hogy képes vagyok órákat autózni azért akár a hét közepén, hogy beleszippanthassak a virágzó almafákba, vagy a
márciusi föld illatába, belenézhessek szüleim szemébe, járhassak egyet gyerekkori barátaimmal az erdõben ibolya után kutatva…
még akkor is, ha jócskán kinõttük már a gyerekkort. Vagy, hogy ott lehessek Jani bácsi
könyvbemutatóján együtt a medinaiakkal,
azokkal, akiknek fontos, hogy mi történik a
faluval és a közösséggel.
Õszintén szólva, még mindig itt érzem igazán itthon magam. Medina helyét a szívemben még nem tudta átvenni vagy pótolni
más. Azt hiszem, ezt a ragaszkodást nem írhatja felül senki és semmi.
Rafajlovics Milica

„A jövõnk elkezdõdött! Együtt tervezünk és cselekszünk!”
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1700 órakor a medinai
Mu”velo”dési Házban rendezi meg
hagyományos „Falu Karácsonyi”
mu”sorát, melyre tisztelettel
meghív minden érdeklo”do”t.
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smét ünneplõbe öltöztek az utcáink, bármerre sétálunk karácsonyi fényekkel találkozunk.
A karácsonyi hangulat megváltoztatta Medinát és ilyenkor mi is megváltozunk.
Ezekben a napokban jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az
értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában idõnként a háttérbe szorulnak. Picit jobban figyelünk a családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat. A fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik a ránk bízott hagyományt. A fény tradícióját. A magyar hagyományban a karácsony idõszaka erõsen kötõdött a téli napfordulóhoz. Ahhoz a naphoz, amikor leghosszabb az éjszaka, legrövidebb a nappal. December 21-étõl a Nap mintha megállna az égi pályáján. Ez a sötétség, az éjszaka uralmának ideje.
Azt tartották, ez az évnek a legreménytelenebb idõszaka. Ekkor van a legnagyobb szükség a világosságra, amit minden földi erõvel segíteni kell. Majd december 25-én születik meg
az új fény, és a nappalok ismét hosszabbak lesznek, a világosság legyõzi a sötétséget. A magyar tradícióban a téli napforduló volt a kerecsen sólymok röptetésének a napja. Innen az
ünnepünk mai elnevezése is: kerecsen....–...karácsony.
A kerecsen sólyom királyi madár, ezért röptetése királyi, fejedelmi szertartás volt. A Turul
fia, a Turul-nemzetség leszármazottja az, aki a napfordulón sólyomröptetésével égre segíti –
segítette – az újjászületõ Napot. A sólyom az, aki legközelebb repül a Naphoz, üzenetvivõ,
közvetítõ Ég és Föld között. A téli napfordulón való röptetése segítette az elgyengült Napot az
égi pályáján a felemelkedésben. Mikor is születhetne meg a megváltó, mint a legnagyobb reménytelenség idején, amikor a leginkább szükségét érzi a föld.
Ma már nem kerecsen sólymot röptetünk, hanem karácsonyfát állítunk. Otthonainkban,
üzleteinkben és a köztereinken. A mai szokásunk mögött is a régiek szándéka áll. A hagyományban a faállításra, mint az égi és a földi világ összekötésére tett kísérletre tekintettek.
Olyan alkalmakra, amikor mi közelebb kerülünk az égiekhez, az égiek pedig eljöhetnek
hozzánk vendégségbe. Ennek szimbólumaként fel is helyezzük a csillagot a fa tetejére, hiszen a fa így az égig ér. A karácsonyfa nem csak az életfának a szimbóluma, hanem eleink
csodaszarvasának is, amelynek agancsai ugyanolyan ágas-bogasak voltak mint a mai fa
ágai és végén szintén ott ragyogtak a csillagok. Ha így nézzük a karácsonyt, akkor õseink
régi történetei is felelevenednek elõttünk. Kiléphetünk az idõbõl és közelebb kerülhetünk
mindazokhoz az értékekhez, amelyek mai világunk alapját alkotják.
Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek – akár egyedül, akár szeretteik körében töltik – segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Csak azok látják
meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét tisztára mosták a könnyek. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetõvé tenni, ami végig kíséri egész
életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetõségét.
Minden Medinai polgárnak kívánok békés, boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
Vén Attila polgármester

Mézeskalács f enyõdísz
Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg liszt
15 dkg porcukor
15 dkg margarin
1,2 dl méz
1 tojás
2 teáskanál mézeskalács fûszerkeverék
1,5 teáskanál szódabikarbóna
A cukormázhoz:
1 db tojásfehérje (nagy)
20 dkg porcukor

Elkészítés:
A tésztához a lisztet keverjük össze
a porcukorral, a fûszerkeverékkel és
a szódabikarbónával. A margarint és
mézet olvasszuk fel, majd amikor
már éppen csak langyos, adjuk hoz-

zá az egész tojást, és keverjük
alaposan össze. Öntsük a lisztes keverékhez, és elõször keverjük, majd gyúrjuk össze a
tésztát, ha ragadna, szórjuk
meg egy pici liszttel. Tegyük hideg helyre kb.fél órára, hogy kellõen lehûljön a tészta, és könnyen
tudjunk dolgozni vele.
A tésztát nyújtsuk ki kb.4 mm vastagra, majd ízlés szerinti formákat szúrjunk ki belõle. Amennyiben a karácsonyfára szeretnénk díszként feltenni, akkor egy szívószállal lyukasszuk
ki a tésztát. A leesõ tésztát újra gyúrjuk össze, majd nyújtsuk és szúrjuk ki.
A kiszúrt formákat tegyük egymástól
kicsit távolabb, sütõpapírral bélelt tepsire. Helyezzük 150 fokra elõmelegített sütõbe, és 8-10 perc alatt süssük

készre. Amikor már színt vált, és a
széle is kezd színt kapni, rögtön
vegyük ki a sütõbõl. A sütõbõl kivéve hagyjuk pár percig a tepsin,
majd helyezzük rácsra, és hûtsük ki egészen. Robotgéppel
keverjük a tojásfehérjét 2 evõkanál porcukorral habosra,
majd adjuk hozzá a porcukor felét, keverjük habosra,
végül adjuk hozzá a maradék
porcukrot, majd addig keverjük, hogy sûrûbb, habos masszát kapjunk.Kanalazzuk a masszát habzsákba (vagy neylon
zacskóba), és a teljesen kihûlt mézeskalácsot
ízlés szerint díszítsük ki a
cukormázzal.
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