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Lélek – Melengetõ Október,
Mindszent hava, Õsz hava,
Magvetõ hava, Skorpió hava,
az október az igazi õszi hó-
napunk, talán a legszebb, leg-
színesebb. Gyönyörködjünk,
és élvezzük a színpompás ter-
mészet utolsó ajándékait. A
tarka leveleket, színes termé-
seket, mert lassan a pihenésre,
a közelgõ télre készülnek Ész-
revehetõen rövidülnek a nap-
palok, az éjszakák hosszab-
bodnak. Az esték és reggelek
hûvösebbek lettek, el kell már

a kardigán és az esõkabát.
Hajnalban harmat ül a fákon
és füveken. A vízcseppek játé-
kos csillogással kápráztatnak
el minket a verõfényben.

Ebben az idõszakban
újabb fejlõdési lehetõség kí-
nálkozik a falunknak. Fontos-
nak tartjuk a  fenntarthatóság
elvét. Ez azt jelenti, hogy biz-
tosítani tudjuk Medinán  élõk
számára az emberi szükség-
leteket, a jelenben  képesek
vagyunk megõrizni a környe-
zetet és a természeti erõfor-

rásokat a jövendõ generációk
számára. A fenntarthatóság
alapelvét illetõen a kérdés
az, hogy a beruházást, ame-
lyik a lakosság vágyait teste-
síti meg, a közösség hogyan
kívánja és tudja gazdaságo-
san mûködtetni, életben tar-
tani? Hiszen egy épület, egy
köztér átépítése, felújítása
hosszú távon csupán a fel-
adat kezdetét jelenti, mivel
ezeket az eljövendõ évtize-
dek során fenn kell tartani!
Elvünk, hogy az  elképzelés,

pályázati projekt, amely a jö-
võben nem tud ily módon
hosszú távon fenntarthatóvá
válni, nem kaphat támoga-
tást! Az általunk kitûzött cél a
legfõbb feltétele a partner-
ség, és a közösség összeko-
vácsolása. Ebben nagy segít-
ség ad a falunk szinte minden
korcsoportját összefogó  ösz-
szes civil szervezetek  és az
egyházak. Ez úton is szeret-
ném megköszönni az építõ,
segítõ munkájukat!

Vénn AAttilaa

Kedves olvasó!
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Közérdekű
információk Medina Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját

A rovásfeliratos településtábla avatására.
Ideje: 2012. október 12. (péntek) 15 00 óra

Helyszín: faluköszöntõ tábla (szedres felöli oldal)
(rossz idõ esetén: Malom )

Megjelent 
KONRÁD LLÁSZLÓ

MEDINAI BBESZÉLGETÕ 
címû kkönyve.

Medina jövõjének kulcsa a múltjában van. A jó sorsra érdemes falu mindig élni akart, s lakosai nehezebb körülmé-
nyek között is kitartottak, megsokszorozták erejüket, õrizték a lángot. Csak az a település törlõdik ki az emlékezetbõl,
amelyrõl polgárai megfeledkeztek. Konrád Laci bácsi megjelent új könyve a múltat, kb. száz esztendõt ölel fel. Az

1900 – as évek elejétõl, mert az emberek , akik mindezekrõl meséltek ezt az idõt tudták „befogni”.  E könyv elolvasása
után egyértelmûen kiderül, hogy büszkék lehetünk értékeinkre, s mindazokra, akik megõrzik, átsajátítják és továbbad-

ják a tudást, hogy megalapozzák a jövõt.
A könyv ünnepélyes bemutatójára 2012. november hónapban kerül sor, 

a pontos idõpontról a késõbbiekben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

MEGHÍVÓ

A lakosság részére a helyi Vöröskereszt Szervezet 
2012. október 19-én (péntek) 14 30  - 16 00 között ruhaosztást szervez 

a medinai Kultúrotthonban.
∗∗∗

Véradás a szedresi általános iskolában 2012. október 31-én (szerda) 10 00 – 15 00 között.
Szerrvezõk

Lakossági felhívás

A galagonya

Isten gyümölcse a GALAGONYA!
A galagonyát a szív

gyógynövényének is nevezik.
Jótékony hatással van a fá-

radt, túlterhelt, stresszben
élõ szívre, javítja az aktivi-
tást. Teakeveréke vérnyo-
máscsökkentõ.

A cserje május-jú-
niusban virágzik, ter-
mését /piros bogyó-
termés/ októberben
szedik.

Recept: Galago-
nyalekvár: a meg-
tisztított piros bogyó-
kat fõzés elõtt szét-
nyomkodjuk és fel-
engedjük vízzel (ke-
vés vízzel). Hozzá-
adott cukorral puhá-
ra fõzzük, mikor már
sûrû, üvegekbe he-
lyezzük és tetejére

pici tartósítót teszünk.
Pálffinné AAmmennt ÁÁggnnes 

MMeddinnaai VVörröskerreszt
Szerrvezet eelnnöke

Gyógy – és Fûszernövény kalauz 3. 

MEDINA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

Hétfõ: ügyfélfogadás szünetel
Kedd :13

00
-16

00

Szerda: 800 - 1200 , 1300 - 1600

Csütörtök - Péntek: 800-1200

Elérhetõség: Tel.: 74/434-010 
E-mail:

phivatalmedina@tolna.net 
http://www.medinafalu.hu

ORVOSI RENDELÕ 

Dr. Endrõdi Csaba 
Tel.: 74/434-078

VÉDÕNÕ 

Pálfiné Andics Edit 
Tel.: 74/434-010

CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Horváth Gergely
Tel.: 74/434-010  

Fogadóóra:
csütörtök- péntek 800 -1200

KÖNYVTÁR 

Sereg Erzsébet
Tel.: 74/ 674 - 124

FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRÁJA 
Kasza Endre

Szerda: 1300-1600

ISKOLA 

Tagintézmény-vezetõ: 
Götz Csabáné 

Tel.: 74/434-103

ÓVODA 

Tagintézmény-vezetõ: 
Pusztainé Vaczula Mátra

Tel.: 74/434-100

KÖRZETI MEGBÍZOTT

Konrád János 
Tel.: 06-20/369-55-50

TANYAGONDNOK
Szászi József

Tel.: 06-20/252-15-60

TEMETÕGONDNOK 

Varga Andor 
Tel.: 74/434-593.
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A második világháború befe-
jezése utáni állapotok az élet-
ben maradt embereknek szinte
kilátástalan jövõt teremtettek.
Teljesen kifosztott ország volt
Magyarország. 1945. május 9-
én volt az elsõ hivatalos béke
napja. A háború borzalmai
meggyötört embereket, sirató
özvegyeket, hazavárt katoná-
kat, létbizonytalanságot jelen-
tettek. Mégis béke volt. Az élet
feltételei mindenkit másként
érintettek. Lassan ébredezett az
emberekben a remény, amely
erõt adott az élet folytatásához,
a háború pusztításának újjáépí-
téséhez. Egy egészen új világ,
új életforma kibontakozása
kezdõdött el. Ennek az új élet
kibontakozásának részese vol-
tam én is, mint fiatal kezdõ taní-
tó Medinán. 

A körülmények, az életben
maradás esélyei nem sok re-
ménnyel kecsegtettek. Errõl
már írtam korábban, csak is-
mételni tudom, hogy az akkori
falu lakosságának köszönthe-
tem, hogy a szörnyû inflációt,
a trilliós éveket hogyan sike-
rült átvészelnem. Igen, ezért is
hálás vagyok még mindig Me-
dinának, és ezért is szülõfa-

lumként tisztelem és szeretem.
Amirõl most számot adok, az
igazi helytörténet, amint arról
Konrád László volt tanítvá-
nyunk és kollégánk írt a Tolna
Népújságban, fontos az utó-
kor számára is, hogy még job-
ban tiszteljék és szeressék fa-
lujukat és kövessék elõdeik
példáját.

Tehát íme a „helytörténet”. 
A második világháború elõt-

ti és alatti kor hagyatékainak,
mulasztásainak pótlásait és az
új kezdõdõ korhoz való igazí-
tását tûztük ki célnak, fõleg az
oktatás területén. 

Az 1945 elõtti idõben az is-
kolai kötelezettség 14 éves
korral zárult, ez azt jelentette,
hogy a falusi iskolák ifjúsága
6 osztály és 2 év ismétlésére
volt kötelezve. 

Az 1948-as iskolák államosí-
tása után az általános iskolák 8
osztályossá váltak. Tehát a falu
lakóinak a többsége, akik nem
tanultak tovább, 6 osztályos bi-
zonyítvánnyal rendelkeztek. 

Az 1950-es évektõl kezdõ-
dõen nyílt arra lehetõség,
hogy az igényeknek megfele-
lõen az úgynevezett „dolgo-
zók iskolájában” megszervez-

zük, és lehetõvé tegyük az ál-
talános iskola 

7. és 8. osztályának elvégzé-
sét. Ez nem volt kötelezõ. Mi
Medinán, az akkori lelkes, fiatal
tantestület tagjai vállaltuk a
megszervezést, és az oktatás le-
bonyolítását. Elõször Medinán,
majd Medina – Szõlõhegyen is
létesítettünk felnõttek részére
„Dolgozók Általános Iskoláját”. 

Akkoriban, az államosítás
után nem sokkal, a medinai is-
kola felsõ tagozatában már
szakosított oktatás folyt. Öröm-
mel vállaltuk a nem könnyû fel-
adatot. Hallgatóink lelkesedésé-
ben nem csalódtunk, lemorzso-
lódás sehol nem történt. 

Nem volt még köves út Szõ-
lõhegyre, csak a Csepi – ta-
nyáig. Szõlõhegyre kerékpár-
ral vagy gyalog mentünk hó-
ban-sárban is. Az idõjárás
sokszor kellemetlen volt, nem-
csak a pedagógusoknak, de
az önkéntes tanulóknak is. 

Medinán 14-en, Szõlõhe-
gyen 15-en jelentkeztek és vé-
gezték el az általános iskola 7.
és 8. osztályát.
Medinán: 
Csizmadia János, Eveli
Jánosné, Lengyel Lajos, Mester

István, Mester János, Mészáros
Ádám, Mohai Gábor, Németh
Gábor, Oláh József, Pataki
Károly, Parrag Sándor, Szabó
István, Szabó Jánosné, Szabó
József.
Szõlõhegyen:
Bakó József, Bakó Józsefné,
Bakó Mihály, Farkas Gyula,
Fejõs György, Garamvölgyi
István, Iharos János, Nyulász
Ilona, Pesti Gyula, Pesti József
(Cs.), Pesti József (J.), Posztos
György, Rafajlovics Milán,
Szabó Sándor, Szarka István.

Sajnos a felsorolt nevek
közül már nagyon sokan nem
olvashatják saját nevüket,
mert örökre eltávoztak
köreinkbõl. Akik viszont
olvassák a neveket, szeretettel
emlékezzenek rájuk példamu-
tató vállalkozásukért. A mai
fiatalok pedig vegyenek róluk
példát! Higgyék el, hogy
érdemes mindig tanulni, a kor
senkinél ne legyen akadály.
Ezt igazolni tudja, a nem
régiben kitüntetett 90 éves
Szabó Pista bácsi is. 

Én tisztelettel és szeretettel
emlékezem valamennyiükre. 

Csaajbók KKálmmánn 
MMeddinnaa kközségg ddíszppolggárraa

Az öreg diákok

Rossz hírek jönnek! Az or-
szág nagy bajban van! Sok –
sok okos ember dolgozott a
felemelkedésen! Még sem si-
került! Hol lehet a hiba?

Széles utat építettek, sok
jó szándékkal kövezték ki
azt! De ez az út a pokolba
vezet! Pár ember áll az úton,
szemben az érkezõ tömeg-
gel! S megpróbálnak min-
denkit visszafordítani! Egy-
szerû embernek tûnnek,
mert valóban azok is! Mégis
többek a tömegnél, mert
bennük a feltételnélküli sze-
retet energiája lakozik! Fel-
tételnélküli! Tudják mit tesz-

nek, és azt is miért teszik!
Mégis halk szavúak! 

Szinte a szemükkel beszél-
nek és gondolatokat ültetnek
az érkezõk agyába! Nagyha-
talom áll mögöttük és feltétel
nélküli hatalom! A jóság és
igazság örökké való hatalma!
Szeretet sugárzik belõlük a tö-
meg irányába! Ott állnak a tö-
meg elõtt, de még senki nem
látja õket! Az emberek még
vakok, saját elvakult hatalmuk,
egójuk bûnkörében élnek!

Mégis megtorpannak,
éreznek valamit ismeretlen
bizsergést, egy lágy fuvalla-
tot arcukon! Csendben vár-

nak! És akkor a fény, utat tör
szemükbe, lassan megvilágo-
sodnak! Felismerik barátai-
kat, átölelik eltávolodott test-
véreiket, haragos ismerõseik-
nek kezet nyújtanak, elfele-
dett rokonaikat megcsókol-
ják! Egymás vállát átfogva
boldog mámorban táncolnak!
Gyermekeik felnéznek szüle-
ikre, a szülõk is a még élõ
szüleikre! A barát a barátjá-
ra és annak a szeretteire! Az
összetartozás minden elsöprõ
öröme és felismerése, össze-
fogja a tömeget, a hazát!

Akkor, egy pillanat alatt
láthatóvá válik az a pár em-

ber, akik a feltétel nélküli
szeretet és örök igazság
energiájával képesek egy
országot és egy népet meg-
állítani a pokol felé vezetõ
úton! Egy szempillantás
alatt, megmutatni azt az
utat, ami biztos jövõt épít
egy félrevezet népnek! Ezek
az emberek már ott állnak
az úton, bár még senki nem
látja õket, az igaz jövõ ak-
kor is az õ kezükben van!!!

Kedves magyar emberek,
itt az ideje nyitott szemmel
járni, mert az út vége na-
gyon közel van már!

Kuunnerr JJánnos

Láthatatlan dimenziók!
Annó, 2009.02.09.

HELYI ÉRTÉKEINK
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„A mmese aaz aaz áábécéskönyv,
amelybõl aa ggyermek mmegtanul
saját llelkében oolvasni.”

(Bruno BBettelheim)

2012.október 5-én tartottuk
az óvodások mesemondó ver-
senyét a medinai kultúrotthon-

ban. Közel 130 gyermek önfe-
ledt szórakozásának lehettünk
tanúi. Szabadidejüket haszno-
san tölthették: 

- agyagozással,
- gyöngyfûzéssel,
- csuhézás,
- kézmûveskedés.

31 mesemondó fantasztikus mesé-
jét hallgathattuk meg. Közöttük 7 me-
dinai kisóvodás is szerepelt, melybõl
büszkeségünkre Pánczél Adrián a
második helyezett, Palló Boglárka kü-
löndíjas lett. 

A további mesemondóinknak is
gratulálunk: Götz Márk, Schalli Kitti,

Kovács Lola, Szabó Marcell, Amb-
rus Ármin, Blága Petra, Pálfi  Leia
Alida. Köszönet az összes segítõnek
mert nélkülük nem lehetett volna si-
keres a 18. Medinai Mesemondó
Verseny.

Puusztaainné VVaaczuulaa MMárrtaa
taagginntézmménny vvezetõ

3D radar alapkőletétel képekben


