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Az új kenyér ünnepe
A magyar ember mindenkor „Életnek” nevezte a búzát, a legfontosabb kenyérnövényünket. És valóban „Élet” minden egyes gabonamag. Mert ezek
a kicsi magok bármikor képesek életre kelni. Magukban hordozzák az „Életcsírát”, a magba zárt
kozmikus energiát.
Magyar elõdeink a legkorábbi idõktõl foglalkoztak gabonatermesztéssel. A legrégebbi
nyomok öt gabonafélére, a KÖLESRE, az
ÁRPÁRA, a HAJDINÁRA, a BARNA RIZSRE és a BÚZÁRA utalnak. Ezekbõl kenyeret,
lepénykenyeret, langallót-lapónyát, kövön sült
leppencset és hamuba sült pogácsát sütöttek.
Emlékét népmeséink is õrzik.
A gabona a vetésen kívül nem sok gondozást kívánt,
legfeljebb a madarakat kellett ijesztõkkel távol tartani, ha
már sárgult a gabona. A búza érésének szakaszait így határozzák
meg: Szent-György nap (április 24.) táján szárba indul a vetés, májusban kihányja a fejét, Vid napján (június 15.) abbahagyja a növekedést,
Péter-Pálkor (június 29.) megszakad a töve, ettõl kezdve már csak
érik, és lehet kezdeni az aratást.
Az aratás napját gondosan megválasztották. Újholdkor nem kezdtek hozzá, de Illés napját sem tartották szerencsésnek, nehogy a villám beléjük csapjon. Ha éppen péntekre esett volna az aratás elsõ
napja, akkor már csütörtökön levágtak egy kévére valót, hogy a szerencsétlennek tartott napon ne kelljen a betakarítás legnagyobb munkájához hozzáfogniuk.
Az arató részesek a végzés napján szándékosan lábon hagytak
egy kis gabonát, amit másnap reggel levágtak. A lányok kalászokat
és mezei virágokat harang alakúra kötöttek össze. Néhol szalmából
készült csigaszerû fonadékkal vagy táblákkal díszítették, a helyi szokásnak megfelelõen. Ezt lányok vagy legények botra akasztva vitték
hangos nótaszóval, esetleg cigányzenészek kíséretében a gazda udvarába. A gazdasszony néhány csepp vizet hintett rá, hogy jövõ évben a termés ne legyen üszkös, közben az aratógazda versben köszöntötte a ház gazdáját. A koszorút a mestergerendára, az asztal fölé akasztották, és alatta megkezdõdött az ebéd vagy vacsora, melyrõl a bor sem maradhatott el. Ezután következett az arató- vagy kepebál, mely éjfélig, de sokszor hajnalig is eltartott.

Vers Mindenkinek
Ezen a földön, melyen élünk, így legyen!
Mindenki szép, mindenki okos, mindenki jó,
mindenki boldog, mindenki erõs, s tiszta mint a hó!
Mindenki bátor, mindenki dolgos, mindenki hõs,
mindenki egészséges, jólelkû, és ismerõs!
Legyen mindenki kedves, segítõkész és igaz,
mindenki szabad, természet szeretõ és mások
számára vigasz.
Legyen jókedvû, gazdag, egyben adakozó,
gyermekszeretõ, jövõ építõ, angyalokkal táncoló!

Az aratókoszorút sok helyen karácsonyig õrizték, és
akkor a madaraknak adták, míg máshol a legszebbeket a templomban, kápolnában tartották,
vagy útszéli keresztre akasztották.
Az aratás befejezése örömünnepnek számított, melyet a szokások és hiedelmek gazdagon átitattak. A magának arató család nem
rendezett a munka befejezésekor különösebb ünnepséget, erre a szegényebbeknél
csak akkor került sor, ha a munkát kölcsönös segítséggel végezték. Ilyenkor a megvendégelés kötelessége a házigazdáé a
munka közben éppen úgy, mint annak befejezésekor.
A módosabb gazda már részes aratókkal
dolgoztatott. Amikor elõször kiment megnézni a
munkát, az asszonyok és lányok szalmakötéllel fonták körül a lábát, és csak akkor engedték szabadon, ha pénzt adott, bort
vagy ennivalót ígért. Azt tartották, hogy ennek elmulasztása esetén
nem eresztene jól a búza. Az aratás befejezésekor néhány szálat a
földön hagytak, hogy a zivatar, vihar a következõ évben ne tegyen
kárt a vetésben.
Náluk – de olvashatunk errõl sok-sok magyar író novelláiban, regényeiben vagy visszaemlékezéseiben is – a kenyérnek igen nagy volt
a becsülete. A friss kenyeret csakis a kereszttel való megjelölés – hálát adunk érte – után szegték meg. A véletlenül földre került szeletet
felemelték, leporolták, megcsókolták, megették. A maradékot soha
nem a szemétbe dobták, ledarálták morzsának, megetették vele az
állatokat. S gyerekeiknek, unokáiknak sem engedték meg, hogy tiszteletlenül bánjanak a kenyérrel. Õk még tudták, a kenyér – és egyébként minden ember által létrehozott termék – rengeteg, sokszor bizony verejtékes munka gyümölcse, s aki a kenyeret nem becsüli, nem
tiszteli, az az emberi munkát, az embert nem becsüli, nem tiszteli.
Éppen a pedagógus és a szülõk dolga lenne, hogy a gyermekbe
elsõ perctõl beleneveljék a kenyér tiszteletét. Ahogy a húsvéti asztalról, a megszentelt ételekbõl még egy morzsát sem szokás eldobni,
úgy a mindennapokban is tisztelni kellene ezt a betevõt. Ahol ez nem
természetes, ott meg kell tanítani a kenyér tiszteletét!

Vén Attila

Legyen mindenki csendes és szerény,
kitartó, a bajban segítõ és jellemben kemény.
Legyen mindenkiben hit és alázat!
Ne ömöljön a földre pusztulás, gyalázat.
Legyen mindenki értelmes, tiszta szívû halandó!
Legyen mindenki igaz ember e földön!
Évezredek múlva is élhetõ e bolygó!
Legyen rend és legyen tiszta harmónia!
Rajtunk is múlik, meddig él itt az emberfia!
Legyen igazság, remény és szeretet!
És legyen béke e földön, hogy mindenki
élhessen boldog életet!
Kuner János
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Közérdekû
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 r endelõ
Rendelés:
hétfõ:13 00 - 15 00
kedd: 8 00 - 10 00
szerda: 15 00 - 17 00
csütörtök: 8 00 - 10 00
péntek: 9 00 - 11 00
Háziorvos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078

MÛANYAG PALACK:
ÁSVÁNYVIZES, ÜDÍTÕS,
BOROS

MÛANYAG FLAKONOK:
TUSFÜRDÕS, MOSÓSZERES, ÖBLÍTÕS

ITALOS KARTONDOBOZOK:
TEJES, GYÜMÖLCSLÉS
LAPÍTVA, KIÖBLÍTVE

MÛANYAG FLAKONOK:
TEJFÖLÖS,
JOGHURTOS, VAJAS

HÁZTARTÁSI FÉM:
KONZERVDOBOZOK,
KISEBB FÉMTÁRGYAK

MÛANYAG SZATYOR:
EGYSZERHASZNÁLATOS,
VOLT HIPERMARKETES

ALUMÍMIUM
ÜDÍTÕITALOS ÉS
SÖRÖS DOBOZOK

Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütörtök: 13 00 -16 00
péntek: 8 00 -12 00
Könyvtár
Könyvtáros: Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124
Falugazdász
Kasza Endre
Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 13 00-16 00
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

ÚJSÁG, FOLYÓIRAT

ÁGNYESEDÉK

HULLÁMPAPÍR, CSOMAGOLÓ- KISEBB KARTONDOBOZOK
PAPÍR, KARTONDOBOZ LAPÍTVA LAPÍTVA, (CSOKOLÁDÉS,
TOJÁSTARTÓ, STB.)

FÜZET, KÖNYV

FALEVELEK

ITALOS ÜVEGEK, BEFÕTTES ÜVEGEK

Az elszállítás idõpontjai 2016 évben Medina, Szedres, Sióagárd, Harc településekrõl

Kérjük, hogy szelektív hulladékgyûjtõ edényét a megfelelõ szállítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy az
a közúti forgalmat ne zavarja! A szelektív hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után, késve kihelyezett edényeket nem áll módunkban üríteni.

Köszönjük, hogy odafigyel környezete védelmére!

Értesítjük a tisztelt Medinai Lakosokat, hogy Medina Község Önkormányzat
megbízásából Dr. Takács Zita ügyvéd minden hónap utolsó csütörtökén 16-17
óra között ingyenes jogi tanácsadást tart az Önkormányzat Hivatalában. (Elõzetes
telefonos egyeztetés szükséges az alábbi telefonszámon: 0674/412-693.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy e tanácsadás kizárólag szóbeli segítségre
korlátozódik, az ügyek szükség szerinti érdemi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvédnõnek.

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 14-16 óra
között, vagy hívja a 74/434-010 telefonszámon.
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A „MEDINAI DUKÁTOK” – Életrajza
A medinai iskola tánccsoportja tavaly, 2015.
június 13-án alakult meg.
Õk arra vágytak, hogy megtanulhassák a
medinai szerbek táncait, és a táncon keresztül ennek a népnek a hagyományait,
szokásait. Azonnal lett létszám, a kedv megvolt, csak hát ugye az anyagiak, azok jelentették a féket. Az idõ múlásával a horvátországi koreográfus véleményezésével még
intenzívebb volt a kedv. Aztán a heti 2,5 óra
próba is „próbára tette” õket. A tánccsoport
vezetõje jómagam lennék, Subotic Milka,
aki medinai vagyok, és ebben a faluban sajátítottam el a szerb táncokat. Több generáción át, visszanyúlva a 1960-as évekhez,
Kózics Szávó volt az a medinai koreográfus,
akitõl évtizedeken keresztül a generációk
tanulták a KÓLÓT, a VRÁNJÁNKÁT, a
MOMÁCSKÓ KÓLÓT, és kíséretként énekelték: OJ DEVOJKO RODE, TEBE BRÁCÁ
VOLE…! Ezt természetesen medinai szerb
zenészek kísérték, hozzájuk csatlakozva a
medinai iskola igazgatója is. Itt kívánnám

megjegyezni, hogy az én generációmat
édesanyám, Szokics Száveta tanította
meg táncolni, akinek a mestere szintén
Kózics Szávó volt.
Ez év, tehát 2016. június 5-ével alakultunk meg hivatalosan is, egyesületként
mûködünk, Tolna megye településein
nagy sikereket értünk el. Az egyesületté
alakulás mindjárt a sponzorok szemét is
felnyitotta, így már meghívást kaptunk
egy távolabbi megyébe, Csongrádba,
ahova a deszki tánccsoport hívott meg
bennünket az „AJVARIADA” fesztiválra.
Mivel ezek a gyerekek nem beszélik a
nyelvet, de valójában a szüleiktõl hallották, hogy mekkora sikere volt mindig a
medinai szokásoknak: már eleve az, hogy
minden vallási ünnep a JULIANUS naptár
szerint kerül megünneplésre, például a Medinai Búcsú,a Pudarina (szõlõõrzõ mulatság a pincesoron), Iván-napi koszorúfonás
mezei virágokból, Karácsony szinbóluma: a
szalma.

Információk a VII.Medinai Mûvészeti Napokkal kapcsolatban
2016. augusztus 27-é
én (szombaton):
– Ugrálóvár 9 órától várja a gyerekeket
– Habparti 1230 órakor a Mûvelõdési
ház udvarán
– Farkas Erzsébet dedikálással egybekötött könyvárusítása tart 15 órától a
rendezvény helyszínén
– A Helytörténeti kiállítás 15-tõl 17 óráig
tart nyitva
– 23 órától: Bál a Csurgó zenekarral
(nem népzenei)

Ezek a medinai gyerekek, önbizalmat
kaptak, és tudják, hogy aki a „MEDINAI DUKÁTOK” csapatában van, az sok helyre eljuthat, és személyiségformáló ereje is van!
2016. 08. 16.
Subotic Milka
tánccsoport vezetõ

A kis falum

Amikor a kis falum elhagytam
Mindig elõjött a honvágyam
Itt éltem át gyermekkorom világát
Ahol élvezhettem ifjúságom hajnalát
Ha megláttam két gyönyörû hídját
A szívem azonnal gyorsabban kalapált
Csodálatos hegyek szépítik a tájat
Gazdag földet adva a sok jó bórnak
Gyönyörû kastélya iskolám volt egykor
Az emléke szívemben lesz mindenkor
Elhagyni kis falum nem tudnám soha
Mindig is ez lesz lelkemnek otthona
Farkas Erzsébet

Gépek dicsérete
Aki éppen arra járt, alaposan meghökkent, hogy a valamikori vásártéren (libalegelõ), focipálya területén ember nagyságú betontömbök
sokasága napról, gyarapszik.
A lokátorhoz vezetõ beton utat, bontják, törik, szakítják, s ezt a
bontalékot hatalmas teherautókkal hordják, s gyûjtötték egybe. Akkor még nem sokan értettük, hogy az emberi kéz által nem mozgatható, hatalmas betonsziklákból még lehetséges értelmes valamit
létrehozni?! Álmodott egy nagyot az ellenkórus, s követelte a nagy
focipályát a gyermekeknek, holott emlékezetem szerint az utolsó
mezes- csukás- bírós focimecset 90 nyárvégén játszották, de azt is
ott, ahol pillanatnyilag a tehénlegelõ húzódik. Ugyan is, ide az akkori tanács vasból kapukat készítetett, s betonozták társadalmi munkában. Nem a pálya hiánya, hanem a játék iránti vonzalom nem honosodott meg az új generációban. ( Hiszen a kis beton pályát nem
használja kosarazásra szinte senki, pedig ez is jó játék lehetne.)
Ahogy a bontás bevégeztetett, gépek jelentek meg a területen, s vált világossá a második munkafolyamat. Aki közelrõl nem
látta, felfogni sem tudja, hogy mire képes a gép. Minden nyikorgás,
nyekergés, csikorgás nélkül õrölte apróra s a több tonnás betontömböket, amit a lánctalpas markoló folyamatosan töltögetett belé. Kétféle méretben csörgedezett kifelé az õrlemény. Az egyik igen apró,
szinte folyami kavics méretû, a másik meg durvább, amibõl az utak
alapzatát lehet készíteni.
Így már napról, napra változott a látvány, félelmetes volt tömbhegy közelében menni, mert az ember erõtlennek és aprócskának
érezte magát a sziklák elõtt, most meg ugyanúgy a hatalmas hegygyé sokasodott apróság elõtt. Dicsérni lehet az emberi elmét, aki

megálmodta a gigászi gépeket, hogy szükség esetén kisegítse õt.
Pedig nem volt mindig így! A 18- század elsõ fele olyan történéseket hozott, amitõl még ma is megborzongunk. A munkások megsemmisítették, összetörték a gépeiket(Angliában), mert attól tartottak, hogy a gépek elterjedésével nagyobb lesz a munka nélküliség,
nagyobb lesz a nyomor. Ezek voltak a „ludditák”.
Itt a faluban is bevált az elõre látás, hogy helyben kell felhasználni, ami a mienk. A felbontott útból 1000 köbméter zúzalék lett, melybõl Medina Szõlõhegy visszamaradt útjaira terítettek el. Így egyház
kivételével minden házhoz szilárd út burkolaton lehet eljutni.
Idõvel a pálya is szabad lett, s a nagy álmodóknak csapatot kell
verbuválni és edzésbe fogni a jövõ focistáit, mert bizony majd harminc éve, hogy utoljára láttunk igazi focit.
Az elmélázó ember egy pillanatra arra is gondoljon, hogy manapság mennyi gép segíti, teszi könnyebbé a mindennapi munkát
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész
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