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„A pénz ellenállhatatlanul mindig oda siet, ahol a legbátrabban
és legmagasabban kamatol vagy kamatolni remél, de csak ak-
kor siet, ha van út, amelyen siethet.”

Széchenyi István

Hazánkban az 1900-as évek elején csak az emberek 20 százaléka
élt városokban, 80 százalékuk falulakó volt. Ez az arány a 
2000-es évek elejére az ellentétére fordult. Ma a lakosság 
80 százaléka a mintegy kétszáz városban, míg a maradék 
20 százalék a nagyjából háromezer községben lakik

A városi lét egyik legveszélyesebb hatása a tömeghatás. Az
emberek egymásra gyakorolt befolyása nagyon erõs, a tömegek
viselkedését, ízlését, gondolkodását a reklámok, a média irányítja,
és mindezt észrevétlenül teszi. Célja a fogyasztás növelése, az
újabb és újabb igények felkeltése és kielégítése. 

Medinán az elmúlt öt évben nõtt a lakosság létszáma. 
Az okok: a falu adta lehetõségek másutt pótolhatatlan elõnyei,

a jó minõségû táplálékok helyi termesztéssel, a természetközeli
életmód, az egészséges környezet, a hasonló gondolkodású,
összetartó, egymást segítõ közösség, a teljesebb élet és az, hogy
itt több idõ jut az igazán fontos dolgokra.

Amikor elõször látunk meg egy települést, a szemünk elé táruló
kép alapján már véleményt tudunk formálni a település lakóiról,
hogy mennyire gondos gazdák, mennyire tartják sajátjuknak,
otthonuknak azt az ott élõ emberek. Önkormányzatunk az elmúlt
években és a jövõre tekintve is arra törekszik, hogy a komfortos
élet minden feltételét megteremtsük. Tehetjük mindezt reményeink
szerint, hiszen közel száz pályázatot írnak ki az elkövetkezõ
években. A pályázati elõkészületek folyamatosan zajlanak külsõ
szakemberek bevonásával és az Önök támogatásával.

Ezt igazolja Medina és még sok apró, tenniakaró kistelepülés
példája, hogy egy falu annál erõsebb, minél erõsebb ott az
összetartás. Minél bátrabbak vagyunk, annál könnyebben tudunk
megújulni és kiállni az értékeink mellett.

Vén AAttttilaa
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Közérdekû
információk

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 Medinán
élõ emberek 

igenis igényesek!

Szõlõprés
Az „õsprés” még ma is használható
állapotban van. A valamikori gerendaprés
után következett, hordozható, szétszedhetõ,
tisztára mosható. 

A fa alkotórészei pánttal vannak
összefogatva, megerõsítve az esetleges
szétfeszülés ellen, A talprésze teljesen fa, s
ebbe van belecsavarozva, és szakszerûen
rögzítve a vasból, esztergályozással kiala-
kított orsó. Ezt ugyan nem, de a prés többi
alkotórészét ügyes barkácskezek által mind
meg lehetett javítani, ha a szükség éppen
úgy kívánta.

Ma már a kézi préseket mind vasból
készítik, illetve adják-veszik, s marad évtize-
deken keresztül a gondos gazdánál.

Konrád LLásszzló
Egyed AAnttaal ddíjjaass hhelyttörtténésszz

Katolikus Szent Mise 2015. szeptember 13-án (vasárnap)
14 órakor a medinai Kisboldogasszony kápolnában.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy folyamatosan végezzük a kóbor kutyák befogását.
Az ismeretlen kutyákat elszállíttatjuk, a felismert ebek gazdáit 30.000.- Ft-ig terjedõ

pénzbírsággal sújtjuk. 
Kérjük, hogy minden ebtartó gondoskodjon a háziállatok zárt helyen tartásáról.

Ezt a prést 
Szabó Zoltán, Petõfi
Sándor utcai gazda
adományozta 
a medinai helytörténeti
gyûjteménynek
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MMiiéérrtt sszzeerreetteemm MMeeddiinnáátt??

EEggyy ccssiippeettnnyyii kkéérrééssEEggyy ccssiippeettnnyyii kkéérrééssEEggyy ccssiippeettnnyyii kkéérrééss

Ritka vendég Medinán egy igazi festõ
kiállítása, ami most megadatott. Mözsi-
Szabó István alkotásaiból tár egy
szeletkét az érdeklõdõk elé a Kultúrház
nagytermében nyílt tárlat.

Baján végez, majd pedagógusként
kezd dolgozni. Rajzai és festményei
már korábbról is ismertek, de ebbéli
tudását a pesti Képzõmûvészeti
Fõiskolán fejleszti igazi tökélyre.

A gyermekek szeretete a falusi
iskolákba csábítja, majd hosszú éveket
tölt a Fóti Gyermekvárosban, bízva
abban, hogy tanítványaiba tudja
plántálni az alkotások okozta örömet
és gyönyörûséget. Rajzolásra, festésre,
linómetszésre okítja az aprókat és
nagyobbakat, hogy ezzel a hasznos
elfoglaltsággal enyhítse a mindennapok
szürkeségét, egyhangúságát.

Amikor Tolna megyébe tér haza, új
elképzeléssel szövõmûhelyt vezet az
általa tervezett, elkészített, egyszerû
szerkezettel. 

Közben tanulmányutakat is tervez,
hét országban és Erdélyben is jár.
Ennek eredménye lett a fatornyos
templomokat bemutató sorozata.
Munkássága elismerésként több
díjban, kitüntetésben részesült.

A máig is kiváló, tevékeny és
termékeny mûvész látható alkotásai-
ban gyönyörködni kell, és megvárni
azt a néhány pillanatot, míg a képek
tüze a szemlélõ lelkébe hatol. 

A kiállítás szeptember végéig
megtekinthetõ.

Konrád LLásszzló 
Egyed Antal díjas helytörténész

Talán ma a környékünkön nincs is olyan kis
település, ahol ilyen sokan foglalkoznának
a kultúrával, s mûvelik azt. Talán a hagyo-
mány, a tehetség, a szépre való törekvés,
az örömszerzés, a másoknak örömet adni
vágyás az oka. Elõször is a zenére
gondolok. Volt néptánc is, nagy kár, hogy
abbamaradt. Nincs, aki összefogja, aki
ápolja a lelkes amatõrök törekvését.

A zene, ez a csodálatos világnyelv
mindenhol egyformán mond el bánatot,
vágyat, reményt, örömöt. Megszállott
mûvelõi itt szép számmal akadnak,
maguknak s másoknak örömet szerezve.
Van, aki írásban mondja el gondolatait,
van, aki versekben énekeli meg örömeit,
bánatát, vágyait. Kórusok énekelnek

kisebb-nagyobb sikerrel, az éneklés,
öröme, szépsége tartja össze a szép hangú
énekeseket.

A község helytörténeti kiállítása, a Bio-
farm, az Apponyi-kiskastély, a Görögkeleti
szerb templom, a Sió melletti malomból
átalakított turisztikai központ mind-mind
élõ része a falu kultúrájának.

Medina kis gyöngyszem itt a dombok
alján. Higgyétek el, szeretni való, kedves –
nem csak nekem.

Egy fiatalember így vallott az itteni
emberekrõl, a faluról: „õszintén mondom,
büszke vagyok, hogy ilyen emberek között
élhetek”. És igaza van, még akkor is, ha
nem mindenki így vélekedik. Van, aki más
irányba húzza a szekeret, a veszekedést,

a szép, a jó elgáncsolását tartja fela-
datának. Pedig a harag nem jó tanácsadó,
a hazug gondolat hamar lesántul, s
jutalma megszégyenülés. Még több virág
kellene a faluba, még több fa, több szép
szó, sok-sok baráti ölelés, hogy ne legyen,
ami elválaszt, ami taszít, helyette jóindulat,
ami összetart. Ne nézzen sandán senki a
másikra, szép szóval, nyílt szívvel segíteni
a jót, hogy a rossz ne férkõzzön közibe.

Jó hírét vigye, aki itt jár, baráti szót, jó
kívánságot, és térjen vissza, mert itt jól
érezte magát.

Így kellene, így is lehet, higgyétek el! A
barátság, a szeretet segít nekem, neked,
nekünk – mindenkinek.

Csizmadia János

Medina. A faluban mondhatná rám bárki,
hogy „gyüttment”, de nem mondják.

Négy éve jöttem, de nem megyek.
Maradok. Szeretek itt élni, minden elõnyét
élvezem és minden hátrányát megszoktam.

Nehéz döntés volt a költözés, soha nem
laktam kis faluban, megszoktam a városi
nyüzsgést, a „láthatatlanságot”. Már áldott
állapotban próbáltam meggyõzni a páro-
mat, hogy költözzünk Szekszárdra. A ked-
vemért, a kislánya kedvéért megtette, de
„õshonos” Medinaiként, erõs lokálpatrióta-

ként tudtam, hogy nem érezné jól magát
egy 3. emeleti lakásban. Így aztán jöttem én,
hogy legyen „MI”.

Mára kezdem megszokni, hogy „lát-
ható” vagyok: az emberek megismernek az
utcán, mosolyognak, megkérdezik hogy
vagyok, hova megyek. Új barátokra leltem,
bekapcsolódtam a kulturális életbe is, hisz’
a MISS-Sió kórus oszlopos tagja vagyok. A
szórólapozásnak köszönhetõen hamar
megismertem minden utcát, házat, lakot…

Olyan értékeket fedeztem fel, amelyek

gyerekkoromat idézik. Remélem, hogy majd
az én lányom is bejárja a szántóföldeket és
a Sió-partot úgy, mint én a Sárvizet a
nagymamáméknál. Nem felejti el a széna
illatát, felismeri a tehenet, a lovat, a tyúkot,
és tudja, hogy friss zöldségért, gyümölcsért
a kertbe kell menni. Érték lesz számára az
összetartozás, az idõsek tapasztalata és
tisztelete… Remélem, hisz’ falun fog felnõni.

Itthon vagyok Medinán és ezért hálás
vagyok a falu minden lakójának!

Székely Aranka

FFeessttmméénnyykkiiáállllííttááss
aa KKuullttúúrrhháázzbbaann
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