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Építsük együtt a jövõt!
A magyar televíziós természetfilmezés egyik megteremtõje, Rockenbauer
Pál ekként fogalmaz: „Fura dolog a honvágy. Szeretek elutazni, és ha itthon
vagyok, többnyire azon töröm a fejem, hogyan lehetne megint valahogy
elcsavarogni, lehetõleg a világ végére. De szeretek megjönni is. És bár
jósorsom sok szép táját engedte már látni a világnak, sohasem tudtam meg-
érteni azokat, akiknek csak az a szép, ami messze van, és érdektelennek,
unalmasnak tartják azt, ami itthon van, bár rendszerint éppen ezek azok,
akik nem is tudják, mi van itthon.”

Az idelátogató megtapasztalhat-
ja, épül, szépül Medina, mi azon-
ban nemcsak külsõ szemlélõi, ha-
nem napról napra részesei is va-
gyunk a változásoknak. Lehet,
hogy néha türelmetlenebbül vi-
seljük a kényelmetlen helyzete-
ket, de higgyék el, megéri várni,
hogy helyükre kerüljenek az új
dolgok, hisz’ ha valami elkészül,
az mindannyiunk örömét szol-
gálja. 

Vigyázzunk megszerzett érté-
keinkre, mert az a mi és utóda-
ink kényelmét szolgálja. Túl kell
lépnünk a magyarokra jellemzõ
pesszimizmuson, ne mindig azt
keressük mi miért nem jó, ha-
nem legyünk büszkék eredmé-
nyeinkre, legyen közös célunk a
falunk szebbé, jobbá tétele. 

Köszönet azoknak, akik a be-
ruházásokhoz kapcsolódóan sa-
ját területeiket a változásokhoz
igazodóan rendezik, javítva ez-
zel az összképet. Kérem min-
den lakótársamat, vigyázzunk
elért eredményeinkre, hogy
tudjunk mit hagyni örökül az utókornak, a megújulás mellett õrizzük õse-
inktõl kapott értékeinket, melyek Medina igazi titkát jelentik. Elõdeink is
úgy gondolták, és mi is hiszünk benne: az a feladatunk, hogy összegyûjtött
álmainkat és terveinket ne csak dédelgessük, hanem valósítsuk is meg. 

Vitathatatlan, voltak a múltban nehéz idõszakok, s lesznek azok a jövõ-
ben is, de az egymásba vetett hit mindig átsegített a bajokon. A jövõt szem
elõtt tartva  megoldottuk a gondokat, együtt, közösen, összefogva úgy,
ahogy azt megtanultuk. Képesek voltunk emelt fõvel és bátran szembenéz-
ni a legnagyobb kihívásokkal is, mert tudtuk, ha összefogunk, nincs lehe-
tetlen.

Jól láthatjuk, az elmúlt idõszakban olyan fejlesztések indultak el, amelyek
meghatározóak lesznek a jövõ szempontjából. Mi mindent megteszünk
azért, hogy ne csak a múlt és a jelen, hanem  a jövõ építõi is legyünk! Cé-
lunk, hogy életkortól függetlenül mindenki találja meg a jövõjét és, ottho-
nát Medinán! 

Vén Attila

Van eegy vváram…
Van egy váram: homokvár.
Benne csodás mesevilág.
Minden nap összedõl, védtelen,
De én minden nap felépítem.
Ezer a tornya, s ablaka.
Gyönyörû szép palota.
Tornyai, mint égi csodák,
Isten talpát csiklandozzák.
Ablakaiba szikrát szór a Nap.
Ragyog a váram nap, mint nap.
Ragyog, míg egy hullám el nem sodorja,
Míg egy szélvihar szét nem dúlja.
Minden nap építem újra és újra.
Van egy váram, Isten tudja, mióta.

2019. 02. 19. Ózdi Zsuzsanna

Ha látom, hogy rajtad van, tudom, hogy vi-
gyázol rám, ha látod, hogy rajtam van, tu-
dod, hogy vigyázok rád! Vigyázzunk egy-
másra, vigyázzanak magukra!

Tisztelet és köszönet Sipos Máriának, Kõszegi 
Juliannának és Tillné Vörös Erzsébetnek, akik
éjt nappallá téve varrták és varrják az arcvédõ
maszkokat, és azoknak, akik biztosítják az anya-
got ehhez a falu lakóinak védelmében. Öröm lát-
ni, hogy milyen gyorsan és jól tudnak másoknak
önzetlenül segíteni, együtt dolgozni! 

Vén Attila
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Medina KKözség 
Önkormányzatának 
ügyfélfogadási iideje 

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedden, szerdán, csütörtökön:

800-1200, 1300 - 1600

Péntek: ügyfélfogadás szünetel
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, péntek: 800 - 1000

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

Védõnõi sszolgálat 
Rendelés:

hétfõ: 1100 -1300 óra
Védõnõ: Pálfiné Andics Edit 

Csa ládseg í t õ  éés  
gyermekjó lét i  sszolgálat

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

csütör tök: 1400 -1600

péntek: 1000 -1200

Könyvtár
Nyitva tartás:

Kedd, csütörtök, szombat 1600 - 1800

Könyvtáros: 
Keményné Révész Mónika

Fa lugazdász  
Varga János 

Telefon: 74/434-010
Isko la  

Tagintézmény-vezetõ:
Lindauerné Ozdi Zsuzsanna

Telefon: 74/434-103
Óvoda

Tagintézmény-vezetõ:
Kirchner Erzsébet
Tel.: 74/434-100
Tanyagondnok
Szászi József 

Tel.: 74/434-010
Körzet i  mmegbízot t

Paksi Attila 
Segélyhívó: 107,112

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: 06-74/412-693.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy e
tanácsadás kizárólag szóbeli
segítségre kor látozódik, az
ügyek szükség szerinti érde-
mi továbbvitelére egyéni
megbízás adható az ügyvéd-
nõnek.

Információk

Tájékoztató!
A Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal járási üügysegédi üügyfélfogadási rendje 

2020. június 3-tól: szerda 1120000 - 1124455. 

Háziorvosi ellátás igénybevételének rendje
Értesítjük a lakosságot, hogy a háziorvosi ellátás során továbbra is
érvényes a járványügyi készenléti állapot!

Ez azt jelenti, hogy az orvosi ellátás elõzetes telefonos konzultá-
ció, illetve idõpont egyeztetéssel a megadott idõpontban vehetõ
igénybe. Az orvosi szakellátások a rendelési idõ elsõ felében tör-
ténnek.  

Szokásos gyógyszerek igénylése esetén is javasolt az elõzetes
idõpont egyeztetés a torlódások elkerülésére, illetve a rendelõben
való tartózkodási idõ csökkentése céljából! Az adminisztratív kéré-
sek (beutalók, szociális ellátással kapcsolatos kérelmek, betegszál-
lítási papírok, stb.) teljesítésére 5 munkanap áll rendelkezésünkre,
az igény telefonos bejelentésétõl számítva!

A váróban egyszerre 2 páciens tartózkodhat (az egy háztartás-
ban élõ kiskorú páciensek egy felnõtt kíséretében természetesen
bent lehetnek egyszerre) egymástól 1.5 méter távolságra. Száj-
maszk, vagy szájat, orrot eltakaró kendõ használata a váróba köte-
lezõ ( még a belépés elõtt kérjük feltenni) !

Dr. Endrõdi Csaba háziorvos

Kitchen Story
A Pálfi és Ament Kft. és a Medinai Reformkonyha tulajdonosaként, illetve szakácsaként sze-
retnék bemutatkozni Önöknek.

– Hogy is kezdõdött? Miért is kezdtem bele?
– Fiatal korom óta vonz a vendéglátás a rendezvényszervezés. Aki ismer, tudja, nem va-

gyok az az egyhelyben ülõ típus. Gyermekeim megszületését követõen kezdett el érde-
kelni az intézményekben fõzött étel minõsége, mennyisége. Ekkor fordult meg talán elõ-
ször a fejemben egy konyha létrehozása, ahol a szakácsi feladatokat én magam koordiná-
lom. A mai napig már közel 10 éve én fõzöm az ételeket, persze segítõim vannak, akik a
kezem alá dolgoznak.

– Mi is a koncepcióm?
– Finomat-változatosat-bõségeset fõz-

ni nap mint nap a gyerekeknek, felnõttek-
nek, vendégeknek, persze a törvény szi-
gora mellett. A jó vállalkozó mindig
elõre néz, miközben élete minden
irányából kiemeli a számára hasz-
nos lehetõségeket, információkat.
Én is így tettem. Régebben jobban
figyeltem a reformitásra, de mára
már megtanultam, hogy a régi be-
vált étkek kellenek a mai emberek-
nek. Most már nagyon sokan és
egyre többen szeretik a fõztömet,
kiszorítva a konkurenciát.

– Visszajelzések?
– A nálam étkezõk elégedettek a mi-

nõséggel és a teli éthordókkal. Sokszor
kapok kedves, dicsérõ leveleket, de na-
ponta, hetente többen megállnak, hogy egy-
két jó szóval illessék a konyhai szolgáltatásunkat.

– Az ismeretségünk?
– A falun kívül is ismerik már ételeinket. Többfelé hívnak rendezvényekre, elõadások-

ra (a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban is tartottunk már ételkóstolással
egybekötött bemutatkozást).

– Terveim?
– Vannak. Persze Medinán. A rendezvényszervezés és a vendéglátás területén. Medi-

na befogadott, így nem hagyom cserben. A falunak szüksége van a vállalkozókra, hisz’
minden új dologgal csak gazdagítják lakóhelyünket. Mindenben, amiben csak tudok, se-
gíteni is fogom a községet.

– Végszóként?
– Szerintem kellõ szorgalommal és alázattal, hittel és merészséggel lehet nagyokat és

finomakat alkotni!
Pálfiné Ament Ágnes szakács
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Az óvoda mûködése a március 16-a óta elrendelt rendkívüli jogrend alatt
A koronavírus járvány terjedésének megfékezésére a kormány elrendelte március 15-
én az intézmények, bölcsõdék, óvodák és iskolák bezárását. Az intézkedés miatt gyor-
san kellett döntenünk a továbbiakról. Elsõ feladatunk volt az étkezés biztosítása az
intézményekbe járó gyermekek számára. Még a zárás elrendelésének napján az ön-
kormányzattal és a helyi konyhával való együttmûködés eredményeként, aki igényel-
te, már március 16-tól, hétfõtõl a mai napig is kapja az étkezést. Ezt az önkormány-
zat biztosítja az igénylõ családoknak. A bezárás ideje alatt megtörtént az óvoda tár-
gyainak (játékok, textíliák, használati eszközök) és az épület teljes átfertõtlenítése. A
bezárás ideje alatt az óvónõk és bölcsõdei gondozónõ ajánlásokat küldtek a szülõk-
nek interneten keresztül (mesék, játékos feladatok, mozgásos játékok, kézmûves öt-
letek). Az édesanyákat is felköszöntöttük egy kedves összeállítással. A logopédiai el-
látás is biztosított a rászoruló gyermekek számára szintén online feladatokkal. Óvo-
dánk udvarán az önkormányzat jóvoltából, felújítottuk, átfestettük a játékokat. Szin-
tén segítségünkre voltak abban, hogy munkatársaink foglalkoztatásával senki nem
maradt fizetés nélkül. Az óvoda és bölcsõde jelenleg ügyeleti rendszerben van nyitva. Fokozottan ügyelve a higiéniai szabályok
betartására. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki kis közösségünket segítette! A szülõknek és munkatársaimnak a kitar-
tást, az együttmûködést a türelmet. Kirchner Erzsébet  tagóvodavezetõ

Szeptemberben, mikor a tanévet terveztük,
nem is sejtettük, hogy munkánkat a sors
majd átírja, gyökeresen megváltoztatja. Azt
sem sejtettük, hogy év végén, mikor vissza-
tekintünk a közös programokra, együtt töl-
tött pillanatokra, élményekre, csupán már-
cius 13-ig tehetjük. Az addig tervezett prog-
ramjaink mind sikeresen megvalósultak.
Csak felsorolás szintjén:
– szeptember 10.: Sár József, rovarkutató

"Brazília rovarvilága" címû elõadásának
megtekintése a Medinai Könyvtárban

– szeptember 20.: Tanulmányi kirándulás
a Sió-parton

– október 11.: Elsõ osztályosok avatása
– október 18.: Halloween-party
– november 26.: Pályaorientációs nap
– december 9.: Adventi fellépés Szekszár-

don
– december 13.: Részvétel a Csurgó zene-

kar Karácsonyi koncertjén
– december 20.: Fellépés a medinai Falu-

karácsonyon
– február 7.: Egészség-nap
– február 14.: Farsang
– március 5.: Részvétel a Wosinsky Mór

Megyei Múzeum elõadással egybekö-
tött foglalkozásán.
A szokásos módon készülõdtünk tanu-

lóinkkal az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc ünnepélyes megemlékezésére.
Ám egyre ijesztõbb hírek érkeztek a koro-
navírus terjedésérõl, így sok településen
(így Medinán is) elmaradt a község-szintû
március 15-i megemlékezés. Iskolai szin-
ten emlékeztünk meg hõseinkrõl, majd ezt
követõen március 12-én elsétáltunk a Hõs-
kertbe és tanulóink letûzték a zászlaikat.

Március 13-án, pénteken a szokásos mó-
don, kellemes hétvégét kívánva – még mit
sem sejtve – köszöntünk el egymástól, ta-
nulóktól, kollégáktól.

Másnap egy felhívás szembesített min-
denkit a helyzet komolyságával:

„Magyarország Kormányának döntése
értelmében 2020. 03. 16-tól, hétfõtõl a ta-
nulók nem látogathatják az oktatási intéz-
ményeket a vészhelyzeti szabályozás sze-
rint. A pedagógusok digitális eszközökkel
fogják folytatni az oktatást.”

Bármiféle elõkészítés, tapasztalat hiá-
nyában kezdtük el a „távoktatást”, mond-
hatni, egyik napról a másikra. Hihetetlen
fegyelemrõl, együttmûködésrõl tanúskod-

tak a medinai szülõk. Senki nem kérde-
zett, nem háborgott. Összefogott a család:
szülõ, nagyobb testvér, rokon segítségével
mindenki megoldotta, hogy elérhetõ le-
gyen a tanuló digitális úton. Számítógép,
laptop, telefon segítségével sikerül tanuló-
inkat oktatni. Lassan kialakult egyfajta
„menetrend” is, kit, mikor kereshetünk,
mikor érhetõ el. Komoly kihívás volt ez a
családoknak (alsó tagozatos gyerekekrõl
van szó, akik többnyire még szülõi segít-
séggel kezelik az informatikai eszközöket,
illetve ahol az egyetlen eszköz a telefon, ott
elõfordul, hogy az épp a dolgozó szülõnél
van), de megoldották. Minden tanuló be-
kapcsolódott az új munkarendbe, senki
nem morzsolódott le. Vannak tanulók,
akik a hagyományos iskolai oktatáshoz ha-
sonlóan ebben az új rendszerben is több
segítséget igényelnek. Õk továbbra is
megkapják a többletidõt, többletmagyará-
zatot.

Nagyobb hangsúlyt kapott az értékelés,
felerõsödött a szerepe, hiszen talán ez az
egyetlen hajtóerõ most arra, hogy a gyere-
kek önállóan is akarjanak tanulni, teljesíte-
ni. Minden visszakért anyagot, feladatot ja-
vítunk és értékelünk. Ez nagy feladat a pe-
dagógus számára is, de elengedhetetlen.

Több internetes felület is van, melyen
keresztül tanítjuk tanulóinkat, de arra
ügyelünk, hogy a tanulóink által elvégzett
feladatok és azok javítása, értékelése olyan
felületen történjen, melyet csak az adott
tanuló lát. Van egy iskolai zárt csoportunk,
ahova minden iskolánkban tanító pedagó-
gust, oktatót meghívtunk. A közérdekû in-
formációkat ezen az oldalon tesszük köz-
zé. Ezt az oldalt szülõk, gyerekek naponta
látogatják, így a napi kapcsolat biztosított
továbbra is.

Komoly feladat a készségtárgyak tanítá-

sa digitális úton. A mai modern techniká-
nak köszönhetõen ezt is sikeresen oldot-
tuk meg: mozgással, zenével, alkotással
kapcsolatos oktató videó- felvételek segíte-
nek a tanításban. Ezek számonkérése is ily
módon valósul meg: otthoni videó készíté-
sével.

  
A sikeres, zökkenõmentes átállás ellené-

re is kicsit keserû szájízzel beszélünk (diá-
kok is, pedagógusok is) a 2019/2020-as
tanév II. félévérõl.

Számtalan tervezett programunk ma-
radt el, szinte a legkedveltebbek, melyek
az egész tanév munkájára feltették volna a
„koronát”: Anyáknapi ünnepély, Családi
nap, Tanulmányi kirándulás.

Nem tölthette be iskolánkat a virágillat,
nem állhattak ki tanulóink csillogó sze-
mekkel, nem köszönthették Édesanyjukat,
Nagymamájukat ünnepélyesen, meghit-
ten, izgulva a versmondás elõtt. Nem jö-
hettünk össze tanulók, szülõk, pedagógu-
sok egy olyan napra, ami más, mint a töb-
bi, amelyen van idõ beszélgetni, játszani,
kicsit közelebb kerülni egymáshoz. Nem
utazhattunk el közösen egy számunkra is-
meretlen, távolabbi helyre, nem fedezhet-
tük fel együtt annak szépségeit.

  
Sikerült mindent megoldanunk digitális

úton, de a közös programokat, az óraközi
szüneteket, az együtt-játszás örömét nem
tudtuk. Ezt az élményt, a személyes talál-
kozást semmilyen technika nem pótolhat-
ja. Csend, rend van most az iskolánkban,
mely gyerekek nélkül árva, mely tanulóit
minél hamarabb visszavárja!

Ózdi Zsuzsanna

Csend van…
Csend van, rend van.
Bár lenne nagy- nagy zsivaj,
Cipõk, táskák mindenütt!
Ez a nagy rend most szíven üt.
Falakról rajzok mosolyognak.
Kik rajzolták, most hol vannak?
Jönnének már tudom vissza,
Nélkülük árva az iskola.

2020. 03. 31. Ózdi Zsuzsanna 

Együttmûködésbõl jeles!
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Egyházi – kulturális programok 
a koronavírus idején Medinán

Csörög a telefon... Régi, kedves tanítványom keres. Azóta méltán híressé lett, tehet-
séges fiatal. Most képzeljétek, fordult a kocka, a házi feladatot én kaptam: pár gon-
dolatot írjak az elmúlt két hónapról, hogyan éltem meg a koronavírus napjait.

Az elsõ hetekben nagy lendülettel feladatokat kerestem, amire korábban nem
jutott idõ... Jelzem, így kezdtem a nyugdíjas éveimet is, de ma sem értem még a
feladatok végére.

Aztán az elsõ két hét után már nyomasztott a bezártság. Szerencsére segített a
szõlõmunka. Jól esett kint lenni a telekhatáron túl. Aztán rájöttem, nem is ez a
korlát a legfájóbb a bezártságban, hanem az unokák hiánya. Nem pótolható se te-
lefonnal, se Skype-kapcsolattal a puszi, az ölelés, az igazi személyes, közvetlen ta-
lálkozás.

Megértem, hogy így kell tennünk a vírus ellen, de az üres utcák, a szabad moz-
gás hiánya nyomasztottak. A ház körüli munkák, a fõzés, a kert kitöltik napjaimat,
mégis hiányérzetem van.

Sokat olvastam, keveset tévéztem, az internetet is ritkábban bújom. A híreket
most azért lesem, mikor lesz már könnyítés, hogy korlátok nélkül élhessünk....
– Mama, nem menj sehova! Szólj, mi bevásárolunk!  
– Tudjátok, szeretem magam intézni a boltokat. Ez így büntetés. Csak azzal vígasz-
talom magam, mennyivel nehezebb azoknak, akik egyedül, még borzasztóbb, ha
betegen várják a járvány végét. Talán a következõ hét már könnyítettebb lesz és már
szabadon találkozhatunk a családdal, unokákkal, sétálhatunk, kerékpározhatunk...
Remélem a nyár napjait már felszabadultabban élhetjük...

Hadd zárjam egy boldog jövõt elõrevetítõ mondattal:
Repes a szívem, ha fiatal szülõket, tanítványaimat apró gyermekeikkel látom.

Bízom, hogy van jövõ Medinán és megõrzitek az iskolát!!!
Mester Béláné ny. tanítónõ

Támad a vírus
Aki nagyot hall, az bizony sokszor félreérti a kér-
dést, és egész humoros válaszok kerekednek ki be-
lõle. A süketség egy átok az emberen, mert ért-ért
valamit, de nem az igazi kérdést, hanem valami
mást, valami hasonlót. A válasz is olyan jóindulatú,
mint aki meg van gyõzõdve, hogy helyesen felel,
csak azt nem érti, akkor miért bosszankodnak,
vagy miért nevetik ki. Azután, mikor szótagolva el-
mondják újra, és õ is odatartja a fülét, és figyelem-
mel koncentrál, akkor jön rá, hogy jogos a mosoly.
Az öreg házastársak között már megszokott rituá-
léja, hangulata van, kicsit civódásos a beszélgetés.
– Hát nem igaz, papa, hogy ezt sem érted? – szól a
kedves dorgálás, mégis sértõ kicsit.
– Ne pirongass mama – jön a válasz –, hanem
mondd szépen, értelmesen, én meg jobban figye-
lek, hogy megértsem. Na, látod, már értem is.
Tudsz te értelmesen is beszélni, ha nem csak az or-
rod alatt morgod a szavakat.
– Nahát! Még ráfogod, hogy én nem beszélek értel-
mesen, mikor te nem figyelsz. Csak azt tudnám, hol
a fenében járnak ilyenkor a gondolataid?
– Hol? Hát a fejemben, mennek jobbról balra, meg
vissza, a te beszéded meg csak úgy összekeveredik
velük, azért nem értem a lényeget.
– Most is mondom – kezdi a mama –, hogy írja az
újság, hogy támad a vírus.
– Na ne mondd! Nem olyan gyerek a Vilmos. Ki-
csit iszákos, az igaz, de nem bánt az senkit.
– Nem a Vilmos, hanem a vírus!
– Ismertem én az apját, az öreg Gyöpös Vilmost.
Olyan kajla bajuszú, sántikáló, se hideg, se meleg
ember volt, a légynek sem ártott.
– Hát nem érted? Én a vírusról beszélek, amitõl
meghalnak az emberek.
– Nahát – értetlenkedik a papa –, meghalt a Vil-
mos? Kár volt érte, még élhetett volna. Mondd, mi-
kor temetik?
– Kit?
– Hát a Vilmost! Te mondtad, hogy meghalt.
– Dehogy halt meg! Elevenebb nem is lehetne, er-
re ment nemrég a ház elõtt.
– Aztán ki lõtte le?
– Kit?
– Hát a Vilmost. Azt mondtad, hogy lelõtték.
– Az Isten nyilát hordasz itt össze-vissza! Nem lõt-
tek le itt senkit.
– Hát akkor, hogy halt meg a Vilmos?
Na, most aztán a fülébe hangosan: – Nem halt meg
senki! Érted?
Bólogat szaporán: – Értem, értem, de hát akkor mi
van a Vilmossal?
– Azzal semmi, hanem támad a korona vírus. Ér-
ted?
– Értem, értem, de én azt nem ismerem. Itt lakik a
faluban?
– Még csak az kellene, hogy a franc ette volna meg
Kínában!
– Melyik utcában? Erre mifelénk?
– Dehogy mi felénk. Az egész világon.
– Nagyon gazdag ember lehet?
– Nem gazdag ember az, hanem ronda, fertõzõ be-
tegség.
– Ha olyan gazdag, miért nem gyógyíttatja magát?
– Az egy betegség, apám. Egy bacilus, vagy vírus,
amit nem látni, ha megkapod, megbetegít. Sokan
meg is halnak tõle.
– Mi is?
– Bizony, mi is, ha nem vigyázunk.
– Hát akkor csukd be az ajtót, zárd be, fordítsuk az
kulcsot kettõre.
– Miért zárjam be az ajtót?
– Mert nekem még nincs kedvem meghalni.

Csizmadia János

A medinai református egyház ke-
retein belül megvalósuló egyházi-
kulturális programsorozat megva-
lósítási folyamataiba is beleszólt a
világjárvány.

A Magyar Falu Program kereté-
ben támogatott tevékenység idõ-
tartama a vészhelyzet idõtartamá-
val megegyezõ mértékben meg-
hosszabbodik. Ennek következ-
ményeként egyházunk, mint ked-
vezményezett nem tudja a támo-
gatási tevékenységet megtartani,
így programszervezésre jelenleg
nincs lehetõség.

A két elhalasztott elõadás közül
az egyikben a bor és szõlõ bibliai
vonatkozásairól, annak szimbó-
lumrendszerérõl, majd a másik-
ban pedig a Bibliai ételektõl és ét-
kekrõl hallhattunk volna két hite-
les bibliai kutatótól. Utolsó prog-
ramunkon a Biblia legkülönbö-
zõbb hangszereivel dicsértük Te-
remtõ Istenünket, ahol 13 bibliai
hangszer is megszólalt, köztük a
sófár is.

A több, mint 100 éves parókia
felújítása befejezõdött és a mûsza-
ki átadása is megtörtént. Jelenleg
az épület takarítása zajlik. Az épü-
letben egy tág közösségi teret is
kialakítottunk.

További programjainkról folya-
matosan tudósítjuk Önöket.

Tisztelettel,
Révai Lilla Irén 

közmûvelõdési szakember
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