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Jó falun, mert…
Csend van. Akinek ez természetes, mi több, magától értetõdõ, töltsön el
pár napot Budapesten, a sûrûjében. A csend meglehetõsen ingerszegény
dolog, nem szokás úgy tekinteni rá, mint ajándékra. Pedig az. A falusi
ember a természetben, s nem a természettõl elszakítva él. Élvezheti a szabad levegõt – nem fojtja a szmog –, a föld közelsége pedig kifejezetten
megnyugtató érzés. A gyerekek is imádják a vidéki életet! Szabadabbak, mint a városban.
Vidéken az is természetes, hogy vannak háziállatok – inkább az a
fura, ha valakinek nincs se kutyája, se macskája. A vidék a házi kedvenceknek is ideális, nem kell õket mesterséges körülmények között tartani.
Nagyon jó kakasszóra ébredni nyáron!
Az évszakok változása is nagyobb élmény vidéken, mint a városban,
ahol a nagy beépítettség miatt inkább csak a szélsõséges idõjárás tûnik
fel. Nagyvárosban utazni kell azért, ha zöld-élményre vágyunk, s mivel
sokan vannak így, sokszor a parkosított vagy természetes zöld területek
is zsúfoltak.
Kertészkedhetünk! Nyûg is van vele, hiszen a kert tavasztól késõ õszig
munkát ad. Cserébe saját nevelésû terményeket fogyaszthatunk – felbecsülhetetlen!
Faluhelyen még lustálkodni is egészségesebb, mint a városban, de
kevésbé fenyeget az eltunyulás veszélye. Aki nem sportol, az is fittebb,
mert a ház körüli teendõk megmozgatják. Lassabb az élet, a vidékiek
nyugodtabbak. A fõvárosban pusztán a közlekedés is komoly stresszfaktor. Mások az emberi kapcsolatok; falun mindenki ismer mindenkit,
természetes, hogy beszélgetnek egymással az emberek. A fõvárosban
gyakran a szomszédos lakók is csak látásból ismerik egymást, a kommunikáció pedig kimerül (jó esetben) a köszönésben. Jó falun, mert természetes a segítségnyújtás. Élünk, segítünk!
Amikor ebben a szellemben foguk össze, könnyebb a cselekvés és
mindenkit táplál lélekben. Nem csak ebbõl merítünk ilyenkor örömet, amit
tettünk, hanem abból is, ahogyan tettük. Legyünk büszkék, hogy Medinán élhetünk, legyünk büszkék, hogy õszinte „szív”-vel visszük és viszik
hírét a kis falunknak!
Vén Attila

Kedves medinai – Medinaiak
Akik valaha elmentetek keresni a boldogulást, vagy vitt a jobb remény, a
munka vagy a szerelem, a boldogság.
Várunk benneteket vissza, ha csak egy
napra is, egy ölelésre, baráti szóra, emlékezésre. A sorsotok úgy hozta, menni
kellett – ha sokszor nem is a jó szándék,
hanem tanulás, a megélhetés kényszere, máshol ígért boldogulást.
Elfogytunk nagyon – vannak, akik
szerte az országban, sõt a nagyvilág-

ban keresik, remélik megtalálni a jövõt. Sok család, sok név már hiányzik,
csak a temetõben egy-egy kereszt, fejfa,
sírkõ idézi fel az emléküket.
Még lehet – jöjjetek, találkozzunk,
mert nem tudni, hogy meddig tisztel
meg sorsunk azzal a csodával, amit
úgy hívnak – Élet.
Nektek, nekünk – veletek ez a nap
szebb lesz, a régi emlékek eleven tanúi
egymással találkoznak, egymásra cso-

dálkozva, ha fehér hajjal megöregedve
is. Még mond nektek is valamit ez a kis
falu, nemcsak régi élményt, régi szép
mesét, azt is, hogy még élni akar. Szépül, ápoljuk, szeretjük, hogy megérjen
évszázadokat.
Mindenkit szeretettel várunk – a szülõföld emlékét, ízét, vigyétek magatokkal – feltöltõdve élményekkel, emlékekkel. Tudom, bárhova sodor a sorsotok,
ezt a kis falut nem törölte szívetekbõl
semmi. Ha nem is egy tejjel-mézzel folyó Kánaán, de élhetõ, nekünk szép,
szeretni való kedves.
Csizmadia János
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Emlékezzünk!

Információk
Medina K özség
Önkormányzatának
ügyfélfogadási i deje
Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd : 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
Szerda: 8 00 -12 00 , 13 00 - 16 00
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 - 16 00
csütör tök: 8 00 - 10 00
péntek: 9 00 - 10 00
Házior vos:
Dr. Endrõdi Csaba
Tel.: 74/434-078
Védõnõi s zolgálat
Rendelés:
hétfõ: 11 00 -13 00 óra
Védõnõ:
Pálfiné Andics Edit
Tel: 74/434-010
Családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat
Hor váth Gergely
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:
csütör tök: 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 Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József
Tel.: 06-20/252-15-60
ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, minden hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jogi tanácsadást tar t az Önkormányzat Hivatalában. (elõzetes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefonszámon: 0674/412693.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy
e tanácsadás kizárólag szóbeli segítségre korlátozódik,
az ügyek szükség szerinti érdemi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvédnõnek.
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Természeti csapások
Érdemes emlékezni – ha csak egy pillanatra is! –, hogy a június hónap hajdanában is, meg a közelmúltban is megkeserítette a medinaiak életét!
1828. június 24-én óriási jégverés érte a Medinát. Letarolta az egész falut. Letarolta az egész határt,
pedig a gazdák az aratás megkezdéséhez készülõdtek. A község zsupp- és nádfedeles házait szétverte. Az embereknek a pusztítás után elvetett hajdina növény beérett magja szolgált lisztként és kenyérként.
2015. június végén hatalmas szélvihar – inkább
forgószél! – kerekedett. A
lassan aratható gabonában
és az érõfélben lévõ napraforgóban nagy kárt tett:
földre döntötte a növényeket, valóságos utat vágott
magának egy-egy táblában,
amerre haladt. A fejlõdésben lévõ kukoricát sem kímélte.

Futórózsa
Muszáj észrevenni a
Bajcsy utcán járóknak
azt a gyönyörûséget,
ami a 35-ös számú ház
kerítésénél fogadja: a
csodálatos rózsa jobbrabalra még el is irányított
egy-egy vesszõt, hogy
karjain minél több virággal kényszerítse csodálkozásra a nézelõdõt.

Pisti
Pisti valóságos motoros. A motorok iránti rajongását az édesapjától örökölte, akinek „abban az
idõben” már lemezvillás Csepel, majd az ezüsttankos, majd a kétüléses, magasított hátsóval, aztán a
Danuvia, de közben a Pannónia lett a család kedvence, olyannyira, hogy Heffner Pisti az örökséget
nagy becsben tartja! Még ma is.
Az elõbbieket adták-vették, cserélték –
mint akkoriban szokás volt – meséli tovább. A
Pannónia valódiságát mi sem bizonyítja jobban, mint a rajta lévõ védjegy, s annak dátuma:
1972! Akkor gyártották és akkor vették. Tehát
45 éves. De még most is igazi pannóniás a rugózása, igazi pannóniás a hangja és nem fogyaszt sokat.
– Az interneten kutakodva ámultam, hogy
egy-egy ilyen korú járgányért 400-500 ezer forintot kérnek, ha van eladó. Én még ennyiért
sem adnám senkinek, szinte egyek lettünk,
egyek vagyunk. Gondozom rendesen, soha
nem hagyott cserben, egy pöccintés melegben, hidegben és indul. Azért alkalmanként
egy-egy alkatrészt cserélni kell, és igen nehéz
hozzájutni bármihez. E féltett „kincsem az
utóbbi idõben ünnepi motorom lett, mert viseletes szerkentyûnek van egy Simsonom.

Érdekes, de fontos tábla
Lajos többszörös nagypapa. Unokái közül egyik kicsi, a másik még kisebb, s vigyázni kell rájuk, hogy véletlenül se rohanjanak ki az utcára. Bár a kapu mindig
zárva van, vigyázó is mindig a helyén, de az ördög
nem alszik alapon elõfordulhat egy óvatlan pillanat,
ami aztán örökre nyomot hagy az ember lelkében és
szívében. Csakhogy a valamikoron csendes, békés
Bajcsy utcában megnövekedett a forgalom, meg alaposan be is gyorsult, irgalmatlanul sietnek a traktorok, autók, robogók, motorok….
Ez a gyermekrajz a figyelem felhívása, hogy ne legyen baleset!
Konrád László
Egyed Antal díjas helytörténész
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Egy ízes lekvárfõzés
Nyár van… Ami itt falun nem épp a nyaralásról szól annak, aki földdel, gyümölccsel
foglalkozik. Persze a kapa is remek izomerõsítõ lehet, a gazolás a hajlékonyságot növeli, a közben elmormogott népi szitkozódások
pedig a szókincset. Az ingyen szoláriumról és
szaunáról ne is beszéljünk, amit a Nap biztosít, míg izzadva dolgozunk.
Azért a hõgutát nem várjuk meg, így a déli harangszó elõtt igyekszünk hazaérni a
nagy melegben. Eddigre már látszik a tavaszi vetés eredménye: mostanában inkább a
termést hordjuk haza a kertbõl, mint kapálunk. Saláta, retek, újhagyma korán volt, örültünk nekik tavasszal. Aztán a borsóra se lehetett panasz, több óriási vájdlinggal kibontottunk délutánonként a – viszonylag – hûvösebb konyhában. A végére azért már a
hátunk is borsózott tõle. Pistié meg állítása
szerint fájt, ezért vagy félórás kemény munka után mindig meglógott erre hivatkozva.
A legsárkányosabb vasvillatekintetemmel
néztem rá, de nemigen hatotta meg. Illetve, mire végeztünk, honnan, honnan nem,
nagy doboz jégkrémet tett elénk. Hát, sokba került neki a lógás…
Nagy kegyesen õ is kapott azért belõle,
sárkányból visszavedlettem háziasszonnyá,
mentem vacsit fõzni - persze borsófõzeléket. No de ez csak a kezdet volt, jött a többi finomság is, cukkini, zöld -és fejtett bab,
majd a száraz. Fõzni való kukorica – nyami!
És a befõzési szezon, mami nagy örömére.
Idén kevesebb a gyümölcs mint tavaly, sajnos az idõjárásnak ki van szolgáltatva a
gyümölcsös: egy fagy virágzáskor pár óra
alatt keresztülhúzza a számításainkat. Most
azért annyi termett, ami jut is, marad is, azaz a pocakba és üvegbe is kerül belõle.
Eper az nem volt sajna lekvárnak való,
mert ahogy érett, és leszedtem esténként, a
hûtõbõl valahogy mindig kiette egy kétlábú falánk egér. Igen különleges faj lehetett,
mert a sajtra és kolbászra ügyet se vetett. Pedig már a nyakára hágtunk a tavalyi lekvároknak, lévén nagy lekvároskenyér fogyasztók vagyunk, és hát sütikbe is sokszor került.
Ezért leste mami izgatottan a kajszifát, mikor
veheti elõ az üstöt végre?
– Mindig üstben fõztük a baracklekvárt
meg a szilvát lánykoromban meg ifiaszszonyként is – merengett el. – Késõbb már ritkán, mert nem volt annyi fõznivaló. De most
juszt is abban rottyantom meg! A konyhában
meleg van mint a dög, itt az árnyékban elkavargatom seggen ülve, hamarabb is megfõ, meglátod!

És eljött a nagy nap, amikor mami terepszemlét tartván, kiadta az ukázt: barackszedésre fel! Vödrökre kaptunk tehát, létrát ragadt Pisti és irány le, a kert. Minõségellenõrzés után – elég érett-e? – lassan a vödrök is
teltek azért, az alsó ágak hamar megkönynyebbültek. Persze felmászni megint nekem
kellett, hiába reklamáltam:
– A nótában a legény megy fel a fára!
– De az meggyfa, ez meg barack! – volt
a ravasz válasz az uram részérõl.
– Na jó, mert ha te esnél le esetleg, hát
földrengés lenne – vigyorogtam. Juszt is legyen enyém az utolsó szó!
– Hol a barack? – kiabált mami. – Még
magozni is kell!

Az a szerencse hogy barackot könnyebb
mint meggyet, cseresznyét. Hamar kimagoztuk az öt vödör gyümit, aztán botmixerrel kicsit összetörtem és ment a bográcsba, amit
Pisti már odakészített az üstház tetejére. Némileg illúzióromboló volt, hogy nem fával
gyújtottunk alá hanem gázpalack szolgáltatta a hõt, de a 35 fokos melegben azért
annyira nem bántuk. Anyós így is elemében
volt: szinte megfiatalodott, ahogy leült a hokedlire a készülõ lekvárt kavarni.
Engem elzavart üvegeket mosni, ne is legyek láb alatt. Lopva figyeltem, ahogy kavarkavar, de a gondolatai egész máshol járnak,
sejtettem is, hogy a múltban jár ismét. Gye-

rekkorában, mikor még az édesanyja élt és
õ kavarta a kajszit, fiatal asszonyként látta
magát, ahogy a barátnõkkel trécselve felváltva másnál végezték ezt a nemes munkát.
Benne volt az õsi örökség, amikor az asszonyok gyûjtögettek és raktározták el az élelmet a családnak… Így volt ez mindig, és hiába igyekeztek kiszorítani, a modern aszszonyhoz nem illõnek címkézni, szerencsére
nem sikerült. Nincs az a konzervgyári lekvár,
amely száz százalék gyümölcsbõl lenne, és
nem adnának hozzá vizet, ilyen-olyan sûrítõ, zselésítõ, tartósító szert. Mostanság újra az
a trendi, környezettudatos háziasszony, aki
vállalva a fáradalmakat, saját készítésû lekvárt, befõttet, savanyút – egészséges és finom
alapanyagokat spájzol be nyáron télre, a család asztalára. Hisz
mindig a nõ dolga a család
jólléte…
Közben gyors ebédet is rittyentettem és mégiscsak leváltottam
mamit amíg evett, aztán Pisti is kevergetett kicsit. Mami közben mesélt a régi emlékeirõl, sõt a szomszéd Jani is hallgatózott és néha
beleszólt, akit kicsalt a lekvár isteni illata a házból. Mert már lekvár
lett a fortyogó masszából.
Azt hiszem, jó is lesz ez már –
nézegette mami a fakanálról sûrûn lecsorgó masszát. Vihetjük be.
Ahogy a bogrács füléért nyúltam,
valami zavaró gondolat kezdett
motoszkálni a fejemben. Valami
nem stimmelt…de mi? Ösztönösen húztam le a fakanálról egy
kis lekvárt és megnyaltam.
– Te mami! Tettél ebbe a lekvárba cukrot?
Anyós révetegen nézett rám,
aztán az asztalra. Ott voltak bizony sorba rakva a cukros zacskók, amiket
a lekvárba szánt.
– Hogy az a féllábú sánta ördög vigye el!
– fakadt ki. – Jó lekvár lett volna cukor nélkül! Hát na, így jár, akinek nem ott van az
esze, amit csinál, hanem szanaszét kujtorog.
A cukor végül belekerült a lekvárba, ami
így kicsit tovább fõtt, és estébe hajlott az idõ,
mire a sok-sok üveg a pokrócok közt dunsztolódott végre. De a kondért kinyalva megállapítottuk, hogy felséges lekvárunk lett,
megérte a munkát. És hála Istennek, végül
minden jóra fordult, és mégse a befõtt tette
el a nagymamát.
Sipos Mária
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