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Az én falum Medina

Az a szép barna zongora
Még mindig szól az a szép barna zongora, néha játszom rajta. Egy
félévi fizetés ára volt. Mesélték, hogy a dédnagyapám nem igazán
örült ennek a vásárnak. Mindig, amikor szólt, õ kitárta az ablakot,
s mondta a fiának: „Zongorázz a disznóknak, lakjanak jól!”
Még ma is központi helyen áll a nappaliban. Igaz nem szól annyit,
mint régen, de családi ünnepek, karácsonyok nem múlnak el nél-
küle. Ilyenkor jó magam játszom rajta, bár nem olyan értõ kezek-
kel, ahogy a Papa!
Gyermekkoromban hányszor, de hányszor feküdtem alatta egy pár-
nán, s hallgattam. Az ablak nyitva,  a szoba tele férfiakkal. Volt köz-
tük jócskán borgõzös is, de a nóta mindenek elõtt tisztességben ma-
radt. Dalolt a férfikar, s papa kísérte. Kinn az ablak elõtt a kerítésnek
támaszkodva az asszonyok beszélgettek, énekelgettek. Ha szükség volt
bekiabálták a szöveget is, nehogy az urak szégyenben maradjanak.
Nagyanyám jött csak be a szobába, hogy töltsön a poharakba. Egyik
nóta a másik után, viccelõdés, vidámság. Mennyire hiányzik ez a mai
világból! Mennyivel egészségesebbek voltunk lélekben.
Nem igazán szóltam bele a beszélgetésbe, nagy részét gyerekfõvel
nem is értettem, csak némán szívtam magamba a dalokat. Hullám-
zik a búza tenger, kidõlt keresztfának nem köszön már senki, mesz-
sze a nagy erdõ, két gyöngye volt a falunak, fúj, süvölt a Mátra sze-
le, és így tovább sötétedésig. Néha elõkerültem én is, kicsalt a zongo-
ra alól. Ilyenkor énekelnem kellett. Szemével intett, elõjátszott, s kezd-
tem a nótát. „Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó”...
Mások elõtt soha nem javított ki, ha kellett segített. Talán ezekbõl a
percekbõl tanultam a legtöbbet.  Ahogy mindig láttam tõle, nem
csak a magam örömére kell énekelni, zenélni. Adni kell, lelket, szí-
vet, s a szeretetet. A jó Istentõl kapott szeretetet. Ezt õrzöm, amíg élek,
s tanítom is. Ha színpadra állok, az elsõ a hallgatóság öröme, s ked-
ve. Ha õk úgy állnak fel a székbõl, vagy a kanapéról a szobánkban,
hogy volt pár csodálatos percük, órájuk, akkor megérte. S egy zenész-
nek ez a legnagyobb öröm.
Ilyen volt õ, a templomban, az osztályteremben, s a nappaliban.
Adott, amíg bírta.
Emlékszem ültünk a Trabantban, mentünk Szekszárdra, minden hé-
ten csütörtökön. Egész úton zengett az autó az énektõl. Tallér, tallér
körbe, körbe... Amikor már tudtam a dalt, nem énekelte ugyanazt,
mint én. Két szólamban fújtuk.
A kórházban láttam utoljára. Haza kellett jönnöm egy fellépésre, úgy
volt, hogy másnap megyek vissza. Mentem fel a színpadlépcsõn, mi-
kor megszólalt Attila telefonja. Anyu telefonált, hogy Papa meghalt.
Drága Papa!
Itt vagyunk, körülöttem a dédunokák. Énekelnek, táncolnak, az
egyik már hegedül. Lehet, hogy nem lesznek majd zenészek, ezt õk
döntik el, de a dalokat, a muzsikát szeretik. Felnyitják a zongorát, ze-
nélnek rajta a maguk módján, vagy odaparancsolnak engem, s megy
a tánc, szól az ének. Azt még nem tudjuk, hogy a negyedik déduno-
ka, Marcika merre indul, de hallani fog rólad, s a zeneszeretetrõl!
Kedves medinaiak!
Augusztus 30-án, csütörtökön emlékestet tartunk Kõszegi Márton
nagyapám tiszteletére, az Önkormányzati hivatal udvarán 18 órá-
tól. Szeretettel várunk mindenkit! Siklósi Krisztián
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Kedves Olvasó!
Elõdeinkben mindig volt annyi élni akarás, hogy az üszkös romokat
eltakarítva építésbe kezdjenek. A puszta tény, hogy ma itt élhetünk, há-
lával kell eltöltse szívünket, és egyben nagy felelõsséget is ró ránk. Az
õseinktõl örökölt javainkat nem csupán megõriznünk kell, hanem gya-
rapítanunk is. 

A világháborúk borzalmaihoz, a járványok kegyetlenségéhez és a
nélkülözések mindennaposságához képest mi mindennel együtt egy bol-
dog kor gyermekei vagyunk. Hogy a gyermekeinknek ilyen lesz-e, az
sokban rajtunk múlik. Úgy tartják, aki építkezik, az hisz a jövõben. Aki
hisz a jövõben, az gondol az utódaira. Nekünk, a mai kor embereinek
arra kell törekednünk, hogy kicsit jobbnak hagyjuk magunk után a vi-
lágot, mint ahogyan mi kaptuk.

Ama teremtõ lendületét meg kell ragadnunk, hiszen nem tudhatjuk,
mit rejt számunkra a jövõ, mikor, milyen irányban változnak az ország,
a város, a falu életét befolyásoló tényezõk. Mint tudjuk, a történelem és
az élet nagy forgatókönyvíró. Már az én generációm is számos „cso-
dás” és sok lesújtó változásnak volt tanúja. 

Egy biztos, soha nem szabad feladnunk, mert mindig kell, hogy a sze-
münk elõtt lebegjen egy cél vagy egy álom, amelyet be akarunk telje-
síteni, mert ez adott erõt a nehézségek leküzdésében õseinknek, és ez
adhat erõt nekünk is.

Ha belegondolunk, világosan megértjük, hogy egy embert egy álom
képes életben tartani még akkor is, ha ez – nevezzük úgy – lehetetlen
álom. Továbbgondolva, mindannyiunkat az álmok tudnak életben tar-
tani. Ne feledkezzünk meg arról, hogy néhány évvel ezelõtt azok a dol-
gok, amelyek mára természetessé váltak, még csak a fantáziánkban lé-
teztek. Mert ki gondolta volna ezelõtt 10 évvel, hogy ilyen színvonalú ren-
delõintézet mûködhet Medinán, vagy kedvünkre válogathatunk a nívós
programok közül a nemsokára megújuló kultúrházban, gondolta vol-
na, hogy játszótereink, parkjaink nem rozsdás vas játékokat jelentenek,
hanem évrõl évre újabb funkciókkal szolgálják a szabadba vágyókat.
Ki gondolta volna, hogy bölcsõde is lesz az óvoda mellett.

A kitartó munka többnyire meghozza eredményét, ezért ennek a cik-
lusnak is bizakodva indultunk neki, hiszen számos jól elõkészített prog-
ram várt megvalósításra. Félidõben kijelenthetem, reményeinkben ed-
dig nem kellett csalatkoznunk, igaz néha lassabban kaptuk meg a várt
támogatást, mint gondoltuk, de végsõ soron hozzájutottunk a források-
hoz. Az elmúlt években közös erõvel sokat haladtunk elõre. Számos el-
gondolásunk áll kivitelezés alatt, és rengeteg elképzeléssel rendelkezünk
az elkövetkezendõ esztendõkre, hiszen megújul a könyvtárunk és új jár-
daszakasz felújításával szépül a falunk. 

Szerencsés önkormányzatnak mondhatjuk magunkat, hiszen az elmúlt
évtizedben rendkívül sok tervünket láttuk megvalósulni, igaz, mi is azt vall-
juk, amit a mondás tart: mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. 

Mindezen eredményeken túl világosan látjuk és tudjuk, hogy az élet
és a fejlõdés rengeteg megoldandó feladat elé állít még bennünket.

Vén Attila
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Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:

800-1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
Elérhetõség: Tel.: 74/434-010.
E-mail: phivatalmedina@tolna.net 

http://www.medinafalu.hu

Orvosi rrendelõ 
Rendelés:

hétfõ:1300 - 1500

kedd: 800 - 1000

szerda: 1500 - 1600

csütör tök: 800 - 1000

péntek: 900 - 1000

Háziorvos: Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

Védõnõi sszolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ: Pálfiné Andics Edit 

Tel: 74/434-010 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

Horváth Gergely 
Tel.: 74/434-010
Ügyfélfogadás:

csütör tök: 1300 -1600

péntek: 800 -1200

Könyvtár
Ügyfélfogadás szünetel

Fa lugazdász  
Kasza Endre 

Telefon: 74/434-010
Hétfõ: 1300-1600

Isko la  
Tagintézmény-vezetõ:

Lindauerné Ozdi Zsuzsanna
Telefon: 74/434-103

Óvoda
Tagintézmény-vezetõ:

Pusztainé Vaczula Már ta
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 06-20/252-15-60
Körzet i  mmegbízot t

Paksi Attila 
Segélyhívó: 107

ÜGYVÉD
Dr. Takács Zita ügyvéd, min-
den hónap utolsó csütör tökén
16-17 óra között ingyenes jo-
gi tanácsadást tar t az Önkor-
mányzat Hivatalában. (elõze-
tes telefonos egyeztetés
szükséges az alábbi telefon-
számon: 0674/412693.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy
e tanácsadás kizárólag szó-
beli segítségre korlátozódik,
az ügyek szükség szerinti ér-
demi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvéd-
nõnek.

Információk
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A Szekszárdi Járásbíróság bûnösnek találta K. K. volt medinai pénzügyi fõelõadó vádlot-
tat folytatólagosan elkövetett sikkasztás bûntettében, és két év szabadságvesztés bünte-
tésre ítélte, valamint 10 évre eltiltotta a gazdasági, pénzügyi foglalkozástól. A szabadság-
vesztés büntetés végrehajtását 5 év próbaidõre felfüggesztette.

A Szekszárdi Járásbíróság megállapította, hogy K. K. vádlott 2003. március 12. nap-
jától 2016. szeptember 9. napjáig 39.739.445,- Ft-ot tulajdonított el Medina Község
Önkormányzatától.

Az okozott kárból 4.045.001,- Ft-ot térített meg az Önkormányzat részére. A meg nem
térített kár összege 35.694.444,- Ft.

K. K. a bûncselekmény elkövetését beismerte. Tettét azzal indokolta, hogy 2003-ban
nehéz anyagi helyzetbe került a családja és ezért tulajdonított el önkormányzati pénzt.
Majd amikor észrevette, hogy nem leplezõdik le, minden alkalommal, amikor anyagi ne-
hézségei támadtak, az önkormányzati pénzekbõl emelt el kisebb-nagyobb összegeket.

K. K. hosszabb idõre soha nem ment szabadságra egészen 2016 szeptemberéig. Ekkor
az õt helyettesítõ két másik medinai önkormányzati dolgozó észlelte, hogy egy pénzügyi
számlával nincs minden rendben és jelezték a polgármesternek. A polgármester átnézte
a kérdéses számlát és mivel bûncselekmény gyanúja merült fel (K. K. több esetben saját
számlájára utalt át önkormányzati pénzeket), megtette a szükséges intézkedéseket.

A nyomozás során derült fény arra, hogy K.K. a bûncselekményt folytatólagosan –
2003. március 12. napja óta – követte el.

Az Önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a meg nem térített kár behajtása ér-
dekében.

Medina Község Önkormányzata

A község tisztán tartása közös felada-
tunk, egyészségünk és környezetünk
védelme érdekében mindent meg kell
tenni azért, hogy élhetõ lakókörnyeze-
tet alakítsunk ki és tartsunk fenn.

A legfontosabb lakossági feladatok,
melyeket az ingatlanok és az ingatla-
nok elõtti közterületek esetében
szükséges elvégezni:

Az ingatlanok tulajdonosai, haszná-
lói kötelesek ingatlanukat megmûvel-
ni, illetve rendben tartani, gyomtól,
gaztól, szeméttõl, – különös tekintet-
tel a parlagfûtõl – megtisztítani.

Az ingatlan tulajdonosa, használója
a tulajdonában lévõ ingatlan körüli
közterületen található járdaszakaszt,
és ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig terjedõ teljes területet köte-
les tisztán tartani. Köteles az ehhez a
területhez tartozó gyepfelület, virág-
ágyás, illetve fák gondozásáról, a ka-
pu- és garázsbejáró sártalanításáról,
tisztán tartásáról gondoskodni.

A tulajdonos, használó kötelessége a tu-
lajdonában lévõ ingatlan körüli közterüle-
ten található járdaszakasz melletti folyó-
kák és csapadék-vízelvezetõ árkok tisztítá-
sa, gyomtalanítása (lehetõleg nem perme-
tezéssel), továbbá a jármûbehajtó átere-
szeinek rendszeres karbantartása, tisztítá-
sa, gyommentesítése és a csapadékvíz za-
vartalan lefolyásának biztosítása.

Községünk településképe, közterüle-
teink, ingatlanjaink, saját tulajdonunk
igényesen, tisztán, gondozottan tartása
mindannyiunk közös érdeke, ezért kér-
jük a Tisztelt lakosokat, Ingatlan-tulajdo-
nosokat, tegyenek eleget a jogszabály-
ban elõírt kötelezettségeiknek, melynek
ellenõrzésére a késõbbiekben sor kerül.

Medina Község Önkormányzata

A kép illusztráció
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Medina - Szõlõhegy története 2.
Folytatás az elõzõ számból

Az elsõ, a legkorábbi adásvevési szerzõdés Vida Józsefné Pap Juli-
anna családjában vélhetõ fel 1896 júliusából, azaz a XIX. század végérõl.  

Az elsõ adásvevési szerzõdés, amirõl bizonyítékunk is van

A szerzõdésen az öreg nagypapa Papp Vendel és felesége Csákvári Má-
ria nevei szerepelnek. 
A megvásárolt birtok a 3948. számú hrsz.-on feküdt, a Janya - puszta fe-
lé vezetõ úton, kb.500 méterre a Zsiga-Fejõs család házától, az épület ma
már nem áll. Itt nõtt fel Vida Józsefné, Juci néni is. 

1896-ban vásárolt szülõi ház Medina-Szõlõ-hegyen

A másik, de mindenféleképpen elsõk között, 1905. 12. 26-ból va-
ló, Gyönkön köttetet eredeti „adásvevési szerzõdés”, amikor a Te-
rike néni nagypapája megvette 1260 koronáért a Pálinka pusztán talál-
ható egyik kis szõlõbirtokot pincével együtt. 
Ezek voltak az elsõ megvásárolt földek, amirõl hivatalos feljegyzések is a
birtokunkban vannak (egészen 1910-ig megkötött szerzõdések).

A nagymama a Dõri birtok konyháján dolgozott szorgos kezeivel, és ké-
szítette el az uraság asztalára a legfinomabb ételeket, de ugyanitt a szeny-
nyes ruhák házi szappannal és mosófával 
történõ mosása is rá lett bízva. Leleményessége, rátermettsége idõvel
megtérült, és meghozta a gyümölcsét. Faddról a csikós tûzhelyhez gya-
log hozta el a fején a vasalkatrészeket, aztán õ építette meg a sokoldalú
fõzési lehetõséget kínáló tûzhelyet. Ezen a tûzhelyen kezdett el fõzni,
így vált lehetõvé, hogy az eddigi egy fazék helyett több fazékban rotyog-
hatott az étel. A rántás készítése is ezekbõl az idõkbõl származik. 

A nagypapa felismerte hazájában az anyagi javak megszerzésének kor-
látolt lehetõségeit, így az élhetõbb családi jövõ érdekében Amerikába
vette az irányt, az óceánon hajóval átkelve néhány hét után ott meg is
érkezett.
Az amerikai munkaadó értékelte a munkájához való hozzáállását.
Néhány szorgalmas, munkával teli év után amerikai dollárral a zsebé-
ben tért haza, az összespórolt pénzbõl a tanyához egy szobát, és egy ál-
lattartásra alkalmas istállót is tudtak építeni. Mindezt a mellékletben ta-
lálható Végzés dokumentuma is bizonyítja.
Az itt található szõlõk pincéibe a szõlõmunkások nem lakni, hanem el-
sõsorban dolgozni jöttek. 
Ha megnézzük az 1900-as évek elejét, még igen kevesen laktak itt élet-
vitelszerûen. 
Idõvel szép lassan veszegették’ az emberek a szõlõbirtokokat, a pincé-
ket, hiszen a kert továbbra is biztos élelmiszert nyújtott, a hegy leve, pe-
dig a kétkezi munkát végzett szorgalmas parasztember szomját mindig
oltotta. 
Ahogy az anyagi helyzetük engedte, a szõlõspincékhez elkezdtek ház-
részt építeni. Így nõttek folyamatosan a birtokok. A házak építése is na-
gyon sajátos volt. Az önellátó élet magával hozta a leleményességet, a sok-
féle dologgal összefüggõ szakértelmet.
A házak tömött falból készültek a lakosság segítségével, a szükség össze-
hozta és meg is tartotta a közösségeket. 
Két deszka közé tömött, sulyokkal sulykolt sárga földet tettek, és réteg-
rõl-rétegre így magasodott a ház fala. A ház sarkait téglákkal rakták ki.
Akkoriban a Csillag Pestiné Kató néni édesapja, és a Terike néni édes-
apja volt a kõmûves. 
A Szõlõhegyre történõ betelepülés folyamatos volt, mindenki segítette
a másikat, mert jól mûködõ emberi kapcsolatokban, és összetartásban
éltek az emberek.
A szeretet és összetartás ereje mutatkozott meg a hétköznapokban, mi-
vel akkoriban is egységben volt az erõ. 

Baka Ferenc szeretett családtagjai Medina-Szõlõhegyen

Következõ lapszámunkban folytatjuk

Szolgálati cselédkönyv 1878-ból
Adásvételi, azaz „Adásvevési” szerzõ-
dés eredeti dokumentuma 1905-bõl
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